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يادداشت- 1

چرا گفت وگو 
چرا مذاكره

ق��ع�ي��ت ه���اي  وا
كش��ورهاي توس��عه 
و كش��ورهايي  يافته 
ك��ه در دس��تيابي به 
بازاره��اي  امكان��ات 
ن��اكام  بين المل��ل 
بوده ان��د، پيش روي 
است  كافي  ماس��ت. 
از اين دانايي رس��وب ش��ده جهاني استفاده 
كني��م. اي��ن واقعيات ب��ه م��ا مي گويند كه 
جامعه بين المللي در ش��رايط فعلي به نوعي 
يكپارچگي رسيده است. يعني اجزاي جامعه 
جهاني به لح��اظ اقتص��ادي با ه��م مرتبط 
هس��تند. در واقع در دوراني به س��ر مي بريم 
كه اقتصاد مناسبات بين كشورها را از حالت 
انزواگراي��ي خارج ك��رده و آنها را در مس��ير 
تعامالت هرچه بيش��تر قرار مي دهد. در اين 
اتمسفر هر كش��وري، چنانچه قاعده بازي را 
بلد باش��د و بتواند آن را درست به كار بگيرد، 
مي تواند به تناسب قدرتي كه توليد مي كند، 
سهم خود را از بازارهاي بين المللي برداشت 
كند. اما سكه مناس��بات بين المللي يك روي 
ديگر هم دارد؛ آن دس��ته از كش��ورهايي كه 
واقع بين نيستند، س��نجش درستي از قدرت 
نرم و سخت خود ندارند، امكانات بازارها را به 
درستي نمي شناسند، موانع را درست ارزيابي 
نمي كنند و نقش بازيگران بزرگ را در جايگاه 
خود نمي نش��انند، معموال در صف بازندگان 
قرار دارند، هرچند خودشان مدعي برد باشند 
و مدام شعار بدهند. در نظام بين المللي فعلي 
قدرت نرم و قدرت سخت هر كدام بازوهايي 
هستند كه س��هم كش��ورها در كسب ارزش 
افزوده بيشتر را تعيين مي كنند. نماد قدرت 
س��خت، قدرت نظامي اس��ت و شاخص هاي 
قدرت نرم در حوزه اقتص��اد، فرهنگ، هنر و 
ارتباطات ش��كل مي گي��رد. به نظ��رم از اين 
منظر ايران طي دهه هاي اخير در استفاده از 
قدرت نرم خود توفيق زيادي نداش��ته است. 
اين در حالي است كه ايران در منطقه، حوزه 
فرهنگي قوي، تاريخ غني پربار و ظرفيت هاي 
ارتباطي وسيعي دارد. از سوي ديگر از تاريخ 
و عالئق مش��تركي نيز با كش��ورهاي منطقه 
برخوردار است. اما از اين ظرفيت هاي مبتني 
بر قدرت ن��رم بهره نمي برد. ضم��ن اينكه در 
خصوص تعريف رابطه اش با امريكا به عنوان 
يك قدرت جهان��ي خيل��ي واقع بينانه عمل 
نمي كند. دوس��تاني كه براي رابطه با امريكا 
ش��رط و ش��روط مي گذارند، احتماال خود را 
ناآگاهي زده اند، وگرنه هر شخصي با حداقل 
ش��ناخت از فض��اي بين الملل��ي مي داند كه 
هر كش��وري به اندازه قدرتي ك��ه در صحنه 
عم��ل تولي��د مي كن��د مي توان��د در عرصه 
مناس��بات جهاني اثرگذار باش��د. با ش��عار و 
موضع گيري هاي غيرواقع بينانه، غيرمنطبق 
با واقعيات جهاني و عدم درك پيچيدگي هاي 
بين المللي در مسير توسعه پايدار دستاوردي 
كس��ب نخواهد ش��د. بايد بدانيم، دس��تگاه 
ديپلماسي كش��ورمان به نوعي مجري اراده 
سياسي حاكم بر كشور اس��ت.اراده سياسي 
هم بر اساس نظام ارزش��ي و نظام فكري كه 
وجود دارد برنامه ريزي و طراحي سياست ها 

را انجام مي دهد. 
قدرت دس��تگاه ديپلماس��ي اين اس��ت كه 
وقتي اراده سياس��ي بر ام��ري تعلق گرفت، 
آن اراده سياس��ي را با كمترين هزينه ممكن 
به مرحل��ه اجرا برس��اند. وقت��ي آن طراحي 
راهب��ردي به درس��تي انج��ام نش��ود يا در 
راستاي واقع بينانه اي حركت نكند، دستگاه 
ديپلماس��ي خيلي نمي تواند اثرگذار باش��د. 
در بحث برجام مي بينيد كه اراده سياس��ي بر 
اين تعلق گرفته كه ايران به نوعي در ماجراي 

هسته اي با جهان، تعامل داشته باشد. 
دس��تگاه ديپلماسي كش��ور به رهبري آقاي 
ظريف ماموري��ت پيدا مي كند ك��ه اين اراده 
سياس��ي را به بهترين نح��و عملياتي كند تا 
كمترين فش��ار به كش��ور در اي��ن خصوص 
وارد ش��ود. انصاف��ا ديپلمات ه��اي كش��ور 
ماموريت هايش��ان را به بهترين ش��كل انجام 
دادند، اما پش��توانه داخلي آنه��ا در اين نبرد 
ديپلماتيك به ان��دازه اهمي��ت ماموريت ها 
نبوده اس��ت. واقع آن است كه ديپلمات ها در 
عرصه گفت وگوهاي بين المللي نمي توانند از 
خودشان ظرفيت هاي تازه به وجود بياورند، 
بلكه ب��ا اس��تفاده از ظرفيت ه��اي برآمده از 
قدرت نرم و سخت كشور است كه مي توانند 
منافع ملي كش��ور را پيگيري كنند. اگر اين 
ظرفيت ها در داخل از آنها دريغ شود يا فشار 
مضاعفي بر آنها وارد ش��ود اين مردم هستند 

كه ضرر خواهند كرد.
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 ضرورت تغيير 
در نظامات مالياتي

موضوع مالي��ات همواره به 
عنوان يك��ي از مهم ترين 
مباحث اقتصادي كش��ور 
مطرح بوده است و از مردم 
كوچ��ه و ب��ازار گرفت��ه تا 
اساتيد برجسته اقتصادي 
و رس��انه ها در خص��وص 
آن اظهارنظ��ر مي كنن��د. 
همراستا با موضوع ماليات، ضرورت اصالح در نظامات 
مالياتي نيز همواره در كشور مطرح بوده است. بنابراين 
ض��رورت دارد اخباري كه ب��ا موض��وع راهبردهاي 
مالياتي مطرح مي شود، از منظر تحليلي مورد بررسي 
قرار بگيرند. در اخبار خوانديم كه: معاون درآمدهاي 
مالياتي سازمان امور مالياتي با بيان اينكه درآمدهاي 
مالياتي هفت ماهه ابتدايي امسال در مقايسه با مدت 
مشابه در سال گذشته ۳۵ درصد افزايش يافته است، 
گف��ت: در مجموع در اي��ن مدت مع��ادل ۱۰۵ هزار 
ميليارد تومان درآمد مالياتي وصول شده است. در نقد 
و بررسي خبر يادشده چند نكته قابل بررسي و مداقه 
ادامه در صفحه 04  وجود دارد.   

 محمدرضا منجذب

يادداشت-5

يادداشت-4

 نبود آمار دقيق دليل
 بر نبودن »بزه« نيست

در مورد مس��ائل و بزه هاي 
هيچ وق��ت  اجتماع��ي 
نمي ت��وان ب��ه آماره��اي 
رسمي استناد كرد، چرا كه 
در بيشتر مواقع اين اتفاقات 
در اليه هاي زيرين جامعه 
و ب��ه دور از چش��م قانون و 
مجريان آن رخ مي دهد به 
همين خاطر ممكن اس��ت آنها هيچ وقت در جريان 
اين بزه ها قرار نگي��رد. اذيت و آزار بانوان در س��طح 
جامعه ش��ايد براي پليس آمارش به يك درصد هم 
نرسد و مجريان قانون از آن بي خبر باشند، اما دليل 
بر نبودن اينگونه جرايم در سطح شهرها نيست. اولين 
دليلي كه باعث مي شود آمار اينگونه اتفاقات هميشه 
در سطح پايين باقي بماند اين است كه زنان اغلب بعد 
از مورد آزار و اذيت قرار گرفت��ن از ترس آبروي خود 
شكايت نمي كنند. خيلي از آنها اين بار تلخ و سنگين 
را تا آخر عمر بر دوش مي كش��ند و هيچ حرفي از آن 
به ميان نمي آورند. از سوي ديگر اگر اين آزار و اذيت 
كالمي و در كوچه و خيابان باشد كسي براي شكايت 
پيش پليس نم��ي رود، پس اين ها دلي��ل بر امنيت 
باالي زنان در جامعه نيست. البته اين مشكل در تمام 
ادامه در صفحه 8 كشورهاي دنيا وجود دارد...  

مصطفي   اقليما

گزارش روز

هنري كيس��ينجر، وزير امور خارجه و مشاور امنيت 
ملي پيش��ين امريكا گفت، دولت آتي بايدن بايد به 
س��رعت به احياي خطوط ارتباطي با چين بپردازد 
كه در سال هاي حضور ترامپ فرس��وده شده است، 
در غير اين صورت خطر وقوع بحراني وجود دارد كه 
مي تواند به درگيري نظامي برسد. به گزارش ايسنا، 
هنري كيس��ينجر در جريان گفت وگ��و با بلومبرگ 
گفت: چنانچ��ه تعدادي مبن��ا براي عمل س��ازنده 
وجود نداشته باش��د، جهان به سمت وقوع فاجعه اي 
حركت مي كند كه قابل مقايسه با جنگ جهاني اول 
است. فناوري هاي نظامي موجود مي توانند بحراني 
را به وج��ود آورند كه كنترل آن به مراتب س��خت تر 
از بحران هاي دوره هاي پيش باش��د. كيسينجر ۹۷ 
ساله گفت: امريكا و چين اكنون به سرعت به سمت 
رويارويي حرك��ت مي كنند و آنها در حال پيش��برد 
ديپلماسي خودش��ان در مس��ير رويارويي هستند. 
خطر اينجاست كه ممكن است بحران هايي به وقوع 
بپيوندد كه فراتر از لفاظي و در واقع درگيري نظامي 
واقعي باش��ند. اين ديپلمات امريكايي كه در ۱۹۷۲ 
تداركات سفر ريچارد نيكسون، رييس جمهوري وقت 
امريكا به چين را فراهم كرد، اميدوار است كه تهديد 
مشترك پاندمي كرونا گشايشي براي گفت وگوهاي 
سياسي ميان اين دو كشور در زماني باشد كه بايدن 

 هشدار 
كيسينجر  به بايدن 

درباره فاجعه
جنگ امريكا - چين 

در ۲۰ ژانويه روي كار مي آيد. كيس��ينجر گفت: اگر 
ش��ما مي توانيد به كوويد-۱۹ به عنوان يك هش��دار 
نگاه كنيد، به اين معنا كه در عمل هر كش��ور عمدتا 
به طور مس��تقل با آن برخ��ورد مي كند، ام��ا راه حل 
طوالني مدت آن بايد براساس برخي از مباني جهاني 
باش��د. بايد همانند يك درس با آن برخورد شود. اين 
وزير خارجه پيش��ين امريكا افزود: مت��د رويارويي و 
مقابله اي ترامپ در مذاكره بيش از آن چيزي اس��ت 
كه ش��ما بتوانيد به صورت نامحدود اعمال كنيد. در 
اوايل دوره ترامپ، براي او مهم بود كه بر نگراني هاي 
عميق امريكايي ها در مورد تحول اقتصاد جهاني كه 
متعادل نيس��ت، تأكيد كند. فكر مي كن��م آن تاكيد 
مهمي بود اما از آن به بعد، من يك رويكرد متفاوت تر 
را ترجيح مي دادم. به گفته كيسينجر، فرسايش سريع 

روابط در سال جاري بدين معناست كه چين و امريكا 
به آستانه يك جنگ سرد نزديك مي شوند. او گفت: 
طرفين بايد توافق كنند كه ه��ر درگيري ديگري كه 
دارند، يك درگي��ري نظامي را احي��ا نخواهند كرد. 
براي تحقق آن، امريكا و چين بايد به صورت مشترك 
يك سيس��تم نهادي را از طريق رهبراني ايجاد كنند 
كه رييس جمهوري م��ا به آنها اعتم��اد دارد و برخي 
رهبران چيني كه رييس جمهور ش��ي جينپينگ به 
آنها اعتماد دارد، تا آنه��ا در تماس با هم به نمايندگي 
از اين دو رييس جمهور باقي بمانند. او افزود: روابط با 
چين ممكن است دستور كار سياست خارجي دولت 
جو بايدن را پر كند. از او انتظار مي رود تا راه هايي براي 
كاهش تنش ها در حوزه هايي نظي��ر فناوري ۵جي، 
توس��عه طلبي چين در درياي چين جنوب��ي و زوال 

خودمختاري هنگ كنگ پيدا كند. كيسينجر گفت: 
البته اختالفاتي درباره مساله حقوق بشر وجود دارد. 
اين اهميت دارد كه هر طرف حساس��يت هاي طرف 
ديگر را درك كند، نه لزوما براي حل اين مشكل بلكه 
براي رس��اندن آن به نقطه اي كه پيش��رفت بيشتر را 
ممكن سازد. اياالت متحده و چين هرگز با كشورهايي 
به بزرگي تقريبًا برابر با كش��ور ديگر روبرو نشده اند. 
اين اولين تجربه اس��ت و ما بايد از تبديل ش��دن آن 
به درگيري جلوگيري كنيم و با امي��د آن را به نوعي 
همكاري سازنده تبديل كنيم.  اين ديپلمات امريكايي 
كهنه كار با اشاره به برخي از پيشنهادهاي بايدن براي 
كنترل چين، در پاسخ به ايده اي درباره ائتالف سازي 
دموكراس��ي ها براي غلبه بر پكن جان��ب احتياط را 
ادامه در صفحه 05 رعايت كرد.  

با آغاز آذر، رس��ما تا انتخابات رياست جمهوري سال 
۱4۰۰، 6 ماه باقي خواهد مان��د، 6 ماهي كه هرچند 
در زندگي اقش��ار كم درآمد جامعه تغيي��ري ايجاد 
نمي كند اما در تعيين سرنوشت دولت آينده و فردي 
كه جايگزين حس��ن روحاني خواهد ش��د، بس��يار 
تاثيرگذار است. در آستانه آغاز رسمي فرآيند انتخابات 
در ايران، به نظر مي رسد جناح هاي سياسي در حال 
روشن كردن مواضع اصلي خود در انتخابات پيش رو 
هس��تند، انتخاباتي كه الاقل براي 4 س��ال، مس��ير 

حركت كشور در سطح قوه مجريه را تعيين مي كند.
حسن روحاني در سال۹۲، با ش��عار تعامل با جهان 
وارد عرص��ه انتخابات ش��د. او كه با ات��كا به تجربه 
حض��ورش در مذاكرات هس��ته اي در دولت محمد 
خاتمي، به شيخ ديپلمات ش��هرت يافته بود، از اين 
س��خن گفت كه بهبود ش��رايط اقتصادي كشور و 
عبور از دغدغه ها و نگراني هايي كه درباره معيش��ت 
مردم وجود دارد، جز با تعامل با جهان و روشن شدن 

تكليف تحريم هاي هسته اي ميسر نخواهد بود.
در س��ال ۹۲، رقي��ب اصل��ي روحاني، محم��د باقر 
قاليباف بود. ش��هردار وقت تهران كه در س��ال 84، 
تجربه شكس��ت مقابل محم��ود احمدي ن��ژاد را در 
كارنامه داشت، در سال ۹۲ به پيروزي بسيار اميدوار 
بود. او تالش ك��رده بود ضمن به دس��ت آوردن راي 
اصولگرايان، با ش��عارهاي تكنوك��رات گرايانه، راي 
بخشي از اصالح طلبان را نيز به دست آورد اما در عمل 
هيچ يك از اين برنامه ها راه ب��ه جايي نبرد و مردم در 
دوگانه سرهنگ و حقوقدان به حس��ن روحاني راي 
دادند. در سال ۹6، بار ديگر محمدباقر قاليباف اعالم 
نامزدي كرد. او اين بار در كنار ابراهيم رييس��ي قرار 
گرفت تا به شكلي دو جانبه به سياست هاي روحاني 
در چهار س��ال نخس��ت فعاليتش حمله كند. با اين 
وجود به نتيجه رس��يدن برجام، كنار رفتن تحريم ها 
و بهبود نس��بي اوضاع اقتصادي باعث ش��د، در اين 
انتخابات نيز شانس��ي ب��راي اردوگاه رقيب روحاني 
باقي نماند. هرچند قاليباف در روزهاي پاياني به نفع 
رييسي كنار كش��يد اما همچنان تالش كرد نام خود 
را به عنوان رقيب اصلي روحاني مطرح نگاه دارد. سه 
س��ال پس از انتخابات رياس��ت جمهوري قاليباف با 
تغيير مسير بازي اين بار شانس خود را در بهارستان 
امتحان كرد و در ش��رايطي كه ميزان مش��اركت در 
تهران، قابل قي��اس با دوره قبل نبود، ب��ه عنوان راي 

نخس��ت اصولگرايان به مجلس رسيد  سپس رييس 
مجلس شد. هرچند در شعارهاي ابتدايي قاليباف از 
لزوم هم��كاري با دولت در برطرف كردن مش��كالت 
اقتصادي سخن مي گفت اما خيلي زود مشخص شد 
مس��يري كه مجلس جديد در پي��ش گرفته چندان 
با دولت همس��و نخواهد بود. نخستين نش��انه از اين 
اختالف نظر در جلسه راي اعتماد به وزير پيشنهادي 
صمت خ��ود را نش��ان داد، جاي��ي كه بس��ياري از 
كارشناسان و فعاالن اقتصادي از مثبت بودن انتخاب 
مدرس خياباني سخن مي گفتند اما مجلس تصميم 

گرفت به گزينه نخست دولت راي اعتماد ندهد تا يكي 
از مهم ترين وزارت خانه هاي اقتصادي كشور در سال 

جهش توليد، براي چند ماه بدون وزير باقي بماند.

     دعوا بر سر بودجه
با عبور از ماه هاي نخس��ت مجلس يازدهم، پاس��تور و 
بهارستان به يكي ديگر از نقاط حساس تقابل يا تعامل 
رسيده اند. طبق قانون دولت بايد اليحه بودجه را تا نيمه 
آذر ماه به مجلس تقديم كند و نمايندگان تا اسفند ماه 
زمان دارند با جرح و تعديل در آن، قانون بودجه س��ال 

۱4۰۰ را تصوي��ب كنند. چن��د اتفاق بودجه امس��ال 
را منحصر به فرد كرده اس��ت. نخس��ت آنك��ه با توجه 
به رس��يدن به ماه ه��اي پاياني دولت روحان��ي، قانون 
بودجه اي كه تصويب ش��ود چند م��اه در اختيار دولت 
فعلي خواهد بود و نيمه دوم س��ال دولت جديد بايد با 
بودجه كار كند، از اي��ن رو نمايندگان مجلس به دنبال 
آن هستند تا اصالحات مدنظر خود را وارد اليحه كنند 
و دس��ت دولت روحاني را در اين حوزه ببندند. از سوي 
ديگر با توجه به ش��يوع كرونا و تداوم تحريم ها، منابع 
درآمدي دولت سوال بزرگي است كه بايد ديد در بودجه 
چگونه به آن پرداخته مي شود. در سال جاري با توجه به 
نبود پيش بيني از شيوع كرونا، دولت با كسري بودجه 
مواجه شد و از اين رو واقعي كردن منابع و نحوه تصويب 
آنها نيز بس��يار مهم خواهد ب��ود. در نهايت طرح اخير 
مجلس درباره تامين كاالهاي اساسي از سوي دولت كه 
همان احياي كوپن است نيز سوال ديگري است كه در 
روزهاي گذشته مطرح بوده و ادامه داشته است. طرح 
ابتدايي مجلس به دليل نامشخص بودن منابع اعتباري 
آن، از سوي شوراي نگهبان رد شد و هرچند نمايندگان 
از اصالح��ش صحبت مي كنند اما به نظر مي رس��د در 

بودجه سال آينده نيز اختالفات ادامه داشته باشد.

     جهانگيري و نوبخت در برابر قاليباف
در كن��ار اي��رادات قانوني ش��وراي نگهب��ان به طرح 
مجلس، اظهارات روزهاي گذش��ته رييس مجلس نيز 
به محلي براي روشن ش��دن اختالف نظرها بدل شده 
اس��ت. او ابتدا اعالم كرد كه سرنوشت كشور در پاستور 
و بهارس��تان و ميرداماد روشن مي ش��ود نه ايالت هاي 
امريكا و همين موضوع واكنش رييس كل بانك مركزي 
را به همراه داش��ت. پ��س از آن صحبت ه��اي قاليباف 
درب��اره نحوه اصالح ط��رح تامين كاالهاي اساس��ي با 
واكنش تند مقامات دولتي همراه ش��د. قاليباف گفته 
بود از محل افزايش درآمده��اي گمركي و تراكنش ها 
مي توان، ب��راي كوپن درآمد به دس��ت آورد. موضوعي 
ك��ه مع��اون اول رييس جمهور ب��ا قاطعي��ت آن را رد 
كرد. جهانگيري از اين گفت كه برخي ش��عارها حتي 
با ۱۰ برابر بودجه فعلي كش��ور نيز امكان اجرا ندارند و 
كس��اني كه چنين صحبت هايي مي كنند هيچ درك 
درس��تي از بودجه ريزي ندارند. آنچه كه اختالفات در 
 ديدگاه ها را نمايان تر كرد اما به نامه نوبخت به قاليباف 
ادامه در صفحه 05  باز مي گردد.   

يادداشت-3يادداشت-2

 اعانه يا توليد
 مساله اين است

فرصت سازي 
در داخل و خارج

آلبرت  بغزيان|
بحثي كه اخير ميان مقامات ارش��د دولت و روسا و 
نمايندگان مجلس در خصوص اتخاذ سياست هاي 
مناس��ب اقتصادي ش��كل گرفته در واق��ع يكي از 
تعارضاتي است كه طي س��ال هاي اخير در سطح 
نظام سياسي به وجود آمده است. يك طرف تالش 
مي كند تا با اتخاذ رويكردهاي حمايتي گس��ترده 
و نظامات ياران��ه اي فراگير، منابع كش��ورا در قالب 
يارانه هاي نقدي بين جمعيت وسيعي )تقريبا تمام 
جمعيت( از ايرانيان توزيع كند. در سوي ديگر هم 
كارشناسان اقتصادي و دلس��وزان كشور قرار دارند 
كه معتقدند بايد منابع كشور را در راستاي توسعه 
پايدار كشور و بهبود محيط هاي كسب و كار مولد به 
كار گرفت، تا طيف هاي مختلف مردم بتوانند سهم 
خود را از اقتصاد و معيش��ت برداشت كنند. ضمن 
اينكه موضوع شناسايي درست طبقات واقعا محروم 
و حمايت از آنان نيز يك ضرورت غيرقابل انكار است 
ادامه در صفحه 02 كه...  

مهدي تقوي|
پ��س از س��ال ها درگيري ب��ا مش��كالت متعدد 
اقتصادي، امروز ديگر زمان آن رسيده كه مسووالن 
به اين نتيجه برس��ند كه با شعار نمي توان مسائل و 
دغدغه هاي كالن را حل كرد. اينكه ما بگوييم قصد 
داريم مش��كل تورم را حل كنيم، مش��كل بيكاري 
را حل كنيم، مشكل فش��ار بر معيشت مردم را حل 
كنيم و پس از آن يك طرح جديد ارايه كنيم و توقع 
داشتيم همين طرح ناگهان معجزه كند، به شدت به 
دور از واقعيت است. اقتصاد يك علم بسيار پيچيده 
و چند بعدي است كه در سراس��ر جهان سال هاي 
طوالني ب��ر روي آن كار ش��ده و نتيج��ه تجربيات 
تمام اين دوره ها در كن��ار يك ديگر قرار گرفته تا در 
نهايت، راهكارهايي اجرايي ارايه شود. متاسفانه در 
كشور ما، بيش از آنكه استفاده از تجربيات علمي و 
توان كارشناسي در دستور كار قرار بگيرد، شعارها 
حكمفرم��ا بوده اند و به همين دلي��ل مي بينيم كه 
ادامه در صفحه 05  بسياري از...   



معاون اول رييس جمهور با اشاره به اينكه در مقطع كنوني 
يكي از دغدغه هاي مشترك ملت ايران موضوع ويروس كرونا 
و پيامدهاي آن است، گفت: افتتاح خط توليد كيت تشخيص 
س��ريع ويروس كرونا اقدامي موثر در جهت تش��خيص و 
شناسايي سريع و قطع زنجيره اين بيماري است. اسحاق 
جهانگيري در مراسم افتتاح و بهره برداري از خط توليد كيت 
تشخيص سريع ويروس كرونا كه توسط ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام)ره( راه اندازي شده است، گفت: افتتاح اين خط 
كاري بزرگ، علمي و دانش بنيان است كه كشور به شدت به 
آن نياز دارد و به همه محققان، دانشمندان و فرهيختگاني كه 
در اين كار بزرگ مشاركت داشتند تبريك مي گويم. معاون 
اول رييس جمهور ضمن تبريك به رهبر معظم انقالب و ملت 
ايران گفت: بهره برداري از اين طرح در جهت جهش علمي، 

فناوري و تقويت شركت هاي دانش بنيان است.
وي با بيان اينكه ايران در يك شرايط خطير و حساسي قرار 
دارد، گفت: همه آحاد ملت ايران متوجه ش��رايط س��خت 
مواجهه با كرونا قرار دارند و اخبار آن را با حساسيت دنبال 
مي كنند. همين طور همه نهادهاي مسوول و مديريتي به 
دنبال چاره و راهگشايي هستند تا اين شرايط را به بهترين 
نحو كنترل كنند. جهانگيري با ابراز تاسف از آمار اعالم شده در 
خصوص مبتاليان و درگذشتگان كرونا در روز گذشته، گفت: 
بايد حتما براي مقابله با كرونا بيش از پيش چاره انديشي كنيم، 
همانطور كه ابتداي شيوع اين بيماري اعالم شد كه كرونا 
بيماري نوظهور و عالم گير است و هر چه زمان پيش مي رود 
خبرهاي جديدي از عملكرد اين ويروس توسط محققان 
و دانشمندان مشخص مي ش��ود، مهم است كه مديريت 
مقابله با كرونا با اتكا به تصميمات روزآمد و نيز جامع بتواند 
برنامه ريزي مناسبي در اين خصوص انجام دهد. معاون اول 
رييس جمهور ادامه داد: ويروس كرونا تنها سالمت انسان ها 
را تحت تاثير قرار نداده است بلكه به همه ابعاد زندگي ما در 
حوزه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و رواني دست اندازي 
كرده اس��ت. وي با تاكيد بر اينكه مقابله با كرونا مساله اي 
ملي است و معطوف به يك وزارتخانه، دستگاه يا يك استان 
نمي شود، گفت: همه قوا، نيروها و نهادها احساس مي كنند 
كه مقابله با كرونا در اولويت نخست كشور است. حتي رهبر 
معظم انقالب براي نشان دادن اهميت اين موضوع مهم ترين 
جلس��ه اي كه بطور حضوري برگزار كردند مربوط به ستاد 
مبارزه با كرونا بود و نظرات و راهكارهاي خود را در آن جلسه 
اعالم كردند.  جهانگيري افزود: ستاد ملي مقابله با كرونا با 
مصوبه شوراي عالي امنيت ملي شكل گرفت و در آن از همه 
بخش ها غير از دولت حضور دارند. ستاد بعد از شكل گيري 
به تاييد رهبر معظم انقالب نيز رسيد و مصوبه اش براي همه 
الزم االجرا اس��ت. ما نيز در دولت ت��الش كرده ايم تا بدون 
كوچك ترين بحثي زمينه اجراي مصوبات س��تاد را فراهم 
كنيم. معاون اول رييس جمهور گفت: با تاكيد رهبر معظم 
انقالب بسياري از مسائل نظير راهپيمايي اربعين، زيارت 
حرم هاي مطهر و حتي برگزاري نمازهاي جماعت و جمعه 
تعطيل شد و ايشان فرمودند آنچه ستاد تشخيص مي دهد 
بايد به همان عمل شود. وي با بيان اينكه بايد بسيج عمومي و 
همگاني كه تاكنون براي مقابله با كرونا شكل گرفته به خوبي 
تقويت شود، گفت: نبايد احساس كنيم كه به خاطر مرور 
زمان با موضوع كرونا به طور عادي برخورد كنيم. تصميمات 
ستاد ملي مقابله با كرونا بسيار مهم است و اين تصميمات 
جديد كه توسط وزراي كشور و بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي اعالم شد بايد با جديت اجرا شود. جهانگيري با اشاره 
به تعطيلي دو هفته اي در شهرهاي پرخطر، گفت: اميدوارم 

با كمك همه دستگاه ها و همكاري مردم بتوانيم از اين مرحله 
نيز عبور كنيم و جلوي چرخه شيوع كرونا را بگيريم. معاون 
اول رييس جمهور در ادامه گفت: بايد در كنار اين تصميمات 
تدبير الزم براي كمك به آسيب ديدگان اقتصادي و اجتماعي 
ناشي از كرونا نظير بيكاري و مسائل معيشتي اتخاذ شود. 
امروز پيش از اين مراسم در جلسه ستاد اقتصادي دولت كه به 
رياست رييس جمهور برگزار شد به دنبال راهكارهايي بوديم تا 
در اين شرايط سخت تحريم و محدوديت ها بتوانيم به اقشار 
نيازمند كمك هاي معيشتي بدهيم. وي افزود: من به مردم 
عزيز ايران اطمينان مي دهم كه دولت و نهادهاي حاكميتي 
تالش مي كنند كه با كمك هاي بالعوض و اعطاي وام هاي 
قرض   الحسنه، فشار اقتصادي را بر اقشار آسيب ديده كمتر 
كنند و اميدوارم خيرين و بخش هايي نظير س��تاد اجرايي 
 فرمان حضرت امام)ره( نيز در اين زمينه به دولت كمك كنند.

جهانگيري در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه 
شرايط كرونا و تحريم هاي ظالمانه امريكا چهره ضد انساني و 
ضد بشري دولت فعلي اين كشور را بيش از پيش نمايان كرد، 
گفت: در روزهاي نخست شيوع بيماري كه كشور ما دچار 
مشكالت متعددي در تهيه ملزومات مورد نياز كادر پزشكي 
و درماني كشور بود، دولت امريكا مانع از ارسال ملزومات مورد 

نياز بخش بهداشت و درمان به كشور شد.
معاون اول رييس جمهور افزود: متاسفانه آنها از كثيف ترين 
كارهاي ضد انساني پرهيز نكردند و مانع از ارسال ملزومات 
شدند كه پول آن پرداخت شده بود و براي حمل با هواپيما 
در انتظار بارگيري قرار داشت. حتي گزارش دادند در كشور 
كره جنوبي كه بيش از 7 ميليارد دالر پول داشتيم توافقاتي 
با وزارت خزانه داري امريكا براي ارسال دارو انجام شده بود 
و موافقت اوليه را اعالم كرده بودند اما هنگام حمل آن اعالم 
كردند كه دوباره امريكايي ها با ارسال دارو مخالفت كردند. 
وي افزود: ما با چنين دولتي روبه رو هستيم. مديران و كادر 
پزشكي كشور ما موفق شدند در شرايط كرونايي اين بيماري 

را تا حد ممكن كنترل كنند. اين در حالي بود كه وضعيت 
كش��ورهاي اروپاي��ي و امريكايي كه از هم��ه اين امكانات 

برخوردار هستند بهتر از ما نيست.
جهانگيري گفت: ايثارگري و نوع دوس��تي مردم ما در اين 
برهه حساس خود را نشان داد و رو سياهي براي دولت امريكا 
و شخص آقاي ترامپ باقي خواهد ماند كه چنين اقدامات ضد 
انساني انجام دادند. به همين دليل است كه وقتي اين شخص 
مفتضحانه از سوي مردم امريكا كنار زده مي شود، مردم كشور 

ما خوشحال مي شوند.
معاون اول رييس جمهور ادام��ه داد: كار بزرگي كه در اين 
مقطع انجام شده فرهنگ س��ازي و اعتماد به شركت هاي 
دانش بنيان در كش��ور است. امروز اين موضوع به گفتمان 
رسمي تبديل ش��ده به طوري كه در جلسه روز گذشته در 
بانك مركزي در فهرست بخش هايي كه تسهيالت به آنها 
پرداخت مي شود سرفصل جديدي براي نخستين بار با عنوان 

تسهيالت شركت هاي دانش بنيان باز كرده بودند.
وي تاكيد كرد: كارهاي تحقيقاتي و علمي براي ملزومات 
پزشكي و دارويي بايد مستمر و تا پايان كار انجام شود. امروز 
اكثر داروهاي مورد نياز در مواجهه با كرونا در كشور توليد 
مي شود تا بخش بهداش��ت و درمان دغدغه اي از اين بابت 
نداشته باشند. بايد به مردم اطمينان داد و وزارت بهداشت 
و درمان و آموزش پزشكي به دنبال آن باشد كه براي توليد 
واكسن تالش مجدانه اي انجام مي دهد و من نيز به عنوان 
خدمتگزار شما در ارتباط با اين موضوع همواره وقت خواهم 
گذاشت. اين موضوع به طور جدي بايد در دستور كار همه 
گروه هاي علمي و تحقيقاتي باشد. خبرهاي خوش در اين 
خصوص وجود دارد كه ان ش��اءاهلل بتوانيم دغدغه مردم را 
مرتفع كنيم. جهانگيري افزود: البته اگر واكسن كرونا در دنيا 
زودتر از داخل كشور توليد شود با تمام توان براي خريد آن 
اقدام خواهيم كرد. در اين زمينه منابع مالي الزم وجود دارد 
و با وجود همه محدوديت ها به دليل آنكه اولويت كشور است 

پول آن را براي خريد تهيه خواهيم كرد و نخواهيم گذاشت 
كه بگويند واكسن كرونا در گوشه اي از دنيا توليد شده و مردم 
ايران به خاطر مسائل مالي به آن دسترسي ندارند. آنقدر توان 
داريم كه بتوانيم منابع ارزي را به هر كجاي دنيا ارسال كرده 

و واكسن را به كشور بياوريم.
معاون اول رييس جمهور در خصوص مصوبات ستاد ملي 
كرونا گفت: بايد كاري كنيم همه صاحب نظران در اين حوزه 
نظراتشان شنيده شود، تشكيل اتاق هاي فكر و گروه هاي 
مش��اوره مي تواند در اين خصوص تاثيرگذار باشد تا همه 
احساس كنند كه در اين كار بزرگ نظراتشان مورد توجه قرار 
گرفته است. وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به 
اقدامات ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( گفت: اين ستاد 
مجموعه اي بزرگ است و در زمينه هاي مختلف اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي اقدامات موثري انجام داده است. حمايت 
ستاد از شركت هاي نوپا و دانش بنيان و جوانان و حمايت و 
دستگيري از ش��ركت هايي كه از فعاليت با مشكل مواجه 

شده اند، بسيار ارزشمند است.
جهانگيري با اشاره به اينكه مساله اشتغال اولويت اين دولت 
است، گفت: ستاد در زمينه اشتغال گام هاي بلندي برداشته 
اس��ت و برخي از طرح هايي كه امروز در حاشيه اين مراسم 
به نمايش گذاش��ته بودند بايد با تمركز بيشتر به سرعت 

اجرايي شود.
معاون اول رييس جمهور گفت: متاسفانه درسال 1399 به 
دليل كرونا در بهار 1.5 ميليون شغل و در تابستان 1.200 
هزار شغل از دست رفت كه بيشتر آنها در بخش خدمات بود. 
طبيعي اس��ت كه در حوزه گردشگري هزاران شغل دچار 
مشكل شده است. حتما بايد ستاد اجرايي حضرت امام)ره( 
با تمركز روي اين بخش ها به دولت كمك كند تا بتوانيم ضمن 
كمك به آنها زمينه را براي فعاليت مجددشان مهيا كنيم. 
سرمايه گذاري در حوزه اشتغال موضوع مهمي است كه بايد 

در اين زمينه همه مساعي خود را به كار بگيريم.
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وضعيتاقتصادرونقميگيرد
يكصد و هش��تاد و دومين جلس��ه س��تاد هماهنگي 
اقتصادي به رياست حجت االسالم والمسلمين حسن 
روحاني رييس جمهور برگزار ش��د و در ادامه مباحث 
جلسه گذشته، رييس سازمان برنامه و بودجه گزارشي 
از روند آماده س��ازي و نهايي شدن اليحه بودجه سال 
1۴00 اراي��ه كرد. رييس جمهور با تاكي��د بر اولويت 
تدوين اليحه بودجه بر اساس واقعيت هاي اقتصادي 
و در عين حال تداوم برنامه هاي توسعه كشور، رشد و 
رونق توليد و ايجاد گشايش در معيشت مردم و اقشار 
كم برخوردار گفت: مقاوم��ت ملت ايران در بيش از دو 
سال و نيم جنگ اقتصادي بي سابقه با دشمنان قسم 
خورده به ثمر نشس��ته و زمينه هاي بهبود در شرايط 
اقتصادي مردم فراهم ش��ده است و با وجود لطمات و 
صدمات سختي كه به اقتصاد كشور وارد شد، دولت با 
حمايت و همكاري مردم اجازه نداد تحريم كنندگان به 

اهداف شوم خود برسند.
روحاني ادامه داد: از اي��ن نظر با عنايت به اهداف اليحه 
بودجه سال آينده و با برنامه ريزي هايي كه انجام شده، با 
اميدواري مي توانيم اعالم كنيم وضعيت اقتصادي كشور 
رو به بهبودي و رونق قرار خواهد گرفت. رييس جمهور 
پس از گ��زارش كارگروه اقتص��ادي كرونا در خصوص 
وضعيت اقتصادي و مش��كالتي ك��ه در اثر تعطيلي ها 
براي برخي از مش��اغل و كس��ب و كارها در دور جديد 
اعمال محدوديت هاي شديد ايجاد خواهد شد، با اشاره 
به ضرورت اعمال اين محدوديت ها با هدف حفظ جان 
و سالمت مردم اظهار داشت: بي ترديد در مسير اجراي 
اين محدوديت ها افراد كم برخوردار با مشكالتي روبه رو 
خواهند شد از اين رو با وجود همه مشكالت و مضايقي كه 
همه مردم شريف از آنها آگاهند، دولت تصميم گرفته است 
براي گروه هاي هدف و اقشار آسيب پذير كه در اثر تعطيلي 
كس��ب و كار آنان دچار آسيب خواهند ش��د، اقدامات 
حمايتي را در نظر بگيرد. رييس جمهور به سازمان برنامه 
و بودجه ماموريت داد با هماهنگي با وزارت تعاون و بانك 
مركزي در خصوص تامين اعتبارات مورد نياز اين خانوارها 
اقدام كند. در پايان اين جلسه محمدباقر نوبخت رييس 
سازمان برنامه و بودجه در گفت وگويي با اشاره به اينكه 
اليحه بودجه سال 1۴00 با توجه به حكم قانوني مبني بر 
تحويل آن تا 15 آذر ماه به مجلس، آماده شده است، گفت: 
21 تبصره اي كه بايد همراه با جداول بودجه تهيه شود، در 
اختيار وزرا قرار گرفت تا نظرات خودشان را حداكثر تا پايان 
هفته به سازمان برنامه و بودجه اعالم كنند. رييس سازمان 
برنامه و بودجه افزود: مواردي كه الزم است براي آنها تامين 
نظر شود يا جلسات مشتركي با دستگاه ها برگزار شود، نيز 
تا پايان هفته انجام خواهد شد تا هفته آينده تبصره هاي 
الحاقي به ماده واحده نيز در دولت مورد بررسي قرار گيرد 
و به گونه اي برنامه ريزي ش��ده كه بتوانيم قبل از 15 آذر 
اليحه بودجه سال 1۴00 را به مجلس تقديم كنيم. نوبخت 
اظهار داشت: اين اليحه هم از سياست هاي كلي مربوط به 
اقتصاد مقاومتي و هم از برنامه اصالح ساختار بودجه ريزي 
تبعيت مي كند. سازمان برنامه و بودجه حسب نظر مقام 
معظم رهبري، برنامه اصالح س��اختار را در سال 1397 
آماده و تقديم شوراي عالي هماهنگي اقتصادي كرد، اما 
از آنجا كه اين برنامه در شورا تصويب نشد، نهايتا مجلس 
شوراي اسالمي بايد اين برنامه را بررسي و تصويب كند. وي 
با بيان اينكه از نظر سازمان برنامه و بودجه، برنامه اصالح 
ساختار بودجه آماده است و مجلس مي تواند نسبت به 
تصويب آن اقدام كند، تصريح ك��رد: هيچ عذري براي 
سازمان برنامه و بودجه و مجلس در خصوص اعمال برنامه 
اصالح ساختار بودجه در بررسي اليحه بودجه وجود ندارد، 
چرا كه اين برنامه اكنون آماده بوده و در اختيار مجلس قرار 

گرفته و فقط نياز به تصويب دارد.

در هفدهمين دوره جشنواره برترين هاي 
روابط عمومي ايران صورت گرفت 
دريافتنشانروابطعمومي
برترتوسطمهندسعظيمي

بر اساس راي هيات داوران روابط عمومي و امور بين الملل 
ش��ركت دخانيات ايران در هفدهمين دوره جشنواره 
برترين هاي روابط عمومي ايران به عنوان روابط عمومي 
برتر انتخاب شد. شانزدهمين دوره سمپوزيوم بين المللي 
رواب��ط عموم��ي اي��ران و هفدهمين دوره جش��نواره 
برترين هاي روابط عموم��ي ايران كه با حمايت انجمن 
بين المللي روابط عموم��ي در آبان ماه س��ال جاري در 
بخش هاي كارگاه هاي تخصصي، سخنراني، ارايه مقاالت 
و اعطاي نش��ان با موضوع بررسي تاثير كرونا ويروس بر 
س��اختار و عملكرد روابط عمومي با مشاركت مديران 
سازمان ها و نهادهاي دولتي و خصوصي، مديران روابط 
عمومي، اساتيد دانشگاه و كارشناسان حوزه روابط عمومي 
و ارتباطات  همچنين حضور آنالين جمع گسترده اي از 
فعاالن روابط عمومي ايراني و بين المللي، در محل خانه 
فرهنگ  وهنر ديهيم برگزار ش��د. در اين مراسم، دكتر 
سوتالنا استاوريوا رييس انجمن بين المللي روابط عمومي 
)IPRA( به صورت آنالين و دكتر هوش��مند سفيدي 
 )ISPR( دبير سمپوزيوم بين المللي روابط عمومي ايران
و دكتر سيما س��ادات الري سخنگو و معاون فرهنگي و 
دانشجويي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و 
همچنين دكتر سيد غالمرضا سليماني رييس كل بيمه 
مركزي، سخنراني هاي خود را خطاب به حاضران بيان 
كردند. در پايان مراسم، روابط عمومي و امور بين الملل 
ش��ركت دخانيات ايران به دليل رعايت استانداردهاي 
)علمي، صنفي(، خالقيت در كار و داشتن كيفيت و كميت 
مناسب فعاليت ها در بخش معرفي روابط عمومي هاي برتر 
هفدهمين دوره جشنواره برترين هاي روابط عمومي ايران 
با كسب باالترين امتياز از ارزيابي هاي تخصصي انجام شده 
در سطح ملي، لوح  سپاس »روابط عمومي برتر« در رشته 
مديريت راهبري روابط عمومي را به خود اختصاص داد كه 
مهندس سيد محمد عظيمي مدير روابط عمومي و امور 
بين الملل شركت دخانيات ايران آن را از دكتر غالمرضا 

سليماني رييس كل بيمه مركزي دريافت كرد.

طرحتامينكاالهاياساسي
اصالحشد

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي ايرادات شوراي نگهبان 
در طرح تامين كاالهاي اساسي را رفع كردند. در جلسه علني 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي ايرادات شوراي نگهبان 
در طرح الزام دولت به پرداخت يارانه كاالهاي اساسي را رفع 
و تصويب كردند. بند »الف« دولت مكلف است به منظور 
تأمين بخشي از نيازهاي معيشتي خانوارهاي كشور به ويژه 
خانوارهاي كم برخوردار، از ابتداي ش��ش ماهه دوم سال 
1399 به صورت ماهانه تا پايان اسفندماه، نسبت به تأمين و 
پرداخت يارانه اعتبار خريد به هر فرد ايراني شناسايي شده 
در طرح معيشت خانوار )افراد مشمول رديف( 31 )جدول 
تبصره )1۴( قانون بودجه سال 1399 كل كشور به تعداد 
حداقل 60 ميليون نفر )ازطريق واريز اعتبار به كارت يارانه 
نقدي سرپرست خانوار به مبلغ يك ميليون و دويست هزار 
)1.200.000( ريال براي هر يك از افراد س��ه دهك اول از 
جمله افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني، سازمان 
بهزيستي، رزمندگان معسر و افراد با درآمد كمتر از حداقل 
حقوق و دستمزد و مبلغ شش��صد هزار )600.000( ريال 
براي هر يك از افراد ساير دهك هاي مشمول فوق الذكر اقدام 
نمايد. همچنين جز دو بند )الف( اينگونه اصالح شد كه وصول 
اقساط سهام دولت به ميزان بيست و هشت هزار ميليارد 
)2۸/000/000/000/000( ريال 2-2- واگذاري باقي مانده 
سهام دولت در شركت هاي پااليشي به ميزان يكصد و هشتاد 

هزار ميليارد )1۸0/000/000/000/000( ريال
2-3- واگ��ذاري باقيمان��ده س��هام ش��ركت هاي 
صنعت��ي به مي��زان يكص��د و بيس��ت ه��زار ميليارد 
)120/000/000/000/000( ري��ال 2-۴- واگ��ذاري 
باقيمانده سهام بانك ها و بيمه ها به ميزان هفتاد هزار ميليارد 
)70/000/000/000/000( ريال حداكثر تا سقف سيصد 
و نود و هشت هزار ميليارد )39۸.000.000.000.000( 
ريال مازاد بر موارد پيش بيني ش��ده و در راس��تاي بند 
2-1سياست هاي كلي اصل۴۴ قانون اساسي در چارچوب 
قانون، توس��ط وزارت امور اقتصادي و دارايي تامين و به 
حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز مي گردد. 
مبلغ سيصد هزار ميليارد )300/000/000/000/000( 
ري��ال از منابع حاصله ب��ه صورت صددرص��د )%100( 
تخصيص يافته براي انجام تكاليف اين قانون در اختيار 
س��ازمان هدفمندي يارانه ها قرار مي گيرد. نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي جهت تامين نظر شوراي نگهبان 
بند الحاقي 1 را ح��ذف كردند در اين بند آمده بود: مبلغ 
دويست و پنجاه هزار ميليارد )250.000.000.000.000( 
ريال براي تكميل همسان س��ازي حقوق بازنشستگان 
كشوري، لشكري، صندوق فوالد و بازنشستگان تأمين 
اجتماعي و بازنشستگان غير هيات علمي دانشگاه ها و 
مراكز آموزشي و پژوهشي كه از مبلغ مذكور مبلغ پنجاه 
هزار ميليارد )50.000.000.000.000( ريال براي احداث 
مسكن محرومين و اقشار آسيب پذير به كميته امداد امام 
)ره( منابع مورد نياز از محل واگذاري اموال و دارايي هاي 
مازاد يا بالاس��تفاده دولت و واگذاري سهام شركت هاي 
دولتي تأمين گردد. اجراي اين بند موكول به اجراي كامل 
بند »الف« است. محمدمهدي مفتح سخنگوي كميسيون 
برنام��ه و بودجه مجلس ش��وراي اس��المي در توضيح 
اصالحات كميسيون در طرح الزام دولت به پرداخت يارانه 
كاالهاي اساسي اظهار كرد: يكي از مهم ترين طرح هايي كه 
مجلس شوراي اسالمي به دليل شرايط اقتصادي به دنبال 
آن بود، طرح الزام دولت به پرداخت يارانه كاالهاي اساسي 
بود ما مي خواستيم با اين طرح به اقشار ضعيف كمك كنيم 
كه در اين شرايط حتي در تامين معاش عادي هم با مشكل 
مواجه هستند. وي با اشاره به روند تصويب اين طرح در 
مجلس شوراي اسالمي گفت: ما تالش كرديم اين طرح 
به گونه اي تنظيم شود كه آثار تورمي نداشته قرار نبود پول 
نقد در اختيار مردم داده شود بلكه دولت بايد كاال تامين 
مي كرد تا با پولي كه به حساب مردم ريخته شده، بتوانند 
كاال خريداري كنند. سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه 
مجلس شوراي اسالمي اضافه كرد: ما براي تامين منابع در 
اين طرح پيش بيني كرده بوديم كه از محل فروش اموال 
دولت براساس قانون بودجه اقدام شود، ادعاي دولت آن 
است كه اموال را فروخته و هزينه كرده و پولي باقي نمانده 
كه براي اين طرح هزينه كند. لذا ايراد شوراي نگهبان اين 
بود كه دولت براساس مجوز قانون بودجه اموال را فروخته و 
هزينه كرده پس ديگر عمال منابعي باقي  نمانده كه در اين 
طرح هزينه كند، پس امكان تامين مالي براي اين طرح 
وجود ندارد. وي ادامه داد: ما اينگونه ايراد شوراي نگهبان را 
برطرف كرديم كه باقي مانده سهام دولت در شركت هاي 
پااليش��ي را واگذار كرده و همچنين باقي مانده س��هام 
شركت هاي صنعتي و سهام  بانك ها و بيمه ها را بفروشد، 
بررسي هاي ما نش��ان مي دهد كه دولت مواردي از اموال 
را نفروخته و مي توانند از مبالغ باقي مانده براي اجراي اين 

طرح مصرف كند.

اليحهبودجه12آذربهمجلس
ميرسد

معاون رييس سازمان برنامه و بودجه كشور گفت كه اليحه 
بودجه سال ١۴٠٠، ١٢ آذر ماه تقديم مجلس مي شود. 
سيدحميد پورمحمدي در جلسه علني  سه شنبه  مجلس 
و در جريان بررسي كليات طرح كلي اصالح احكام بودجه 
سال 1۴00، به عنوان مخالف كليات گفت: اصالح ساختار 
بودجه دستور مقام معظم رهبري به سران قوا بود از اين رو 
سازمان برنامه و بودجه كليتي از اصالح ساختار و برنامه 
زماني آن را تقديم س��ران قوا كرد، مجلس هم در همين 
راستا طرحي را در دس��توركار قرار داده است. وي افزود: 
اصالح ساختار به معناي درآمدهاي پايدار، نظام يارانه پنهان 
به هم ريخته، انرژي شفاف، ماليات شفاف، دارايي دولت را 
مولد كردن، انجام اصالحات نهادي و ايجاد ثبات اقتصادي 
است. پورمحمدي يادآور شد: س��ازمان برنامه و بودجه 
بخش هاي مهمي از موضوعات مذكور را به سران قوا ارايه 
كرد، نمايندگان مجلس نيز نكاتي از اصالحات ساختاري 
را در قالب طرح ارايه كردند تا دولت در اليحه بودجه سال 
1۴00 درج كند. تدوين اليحه سال 1۴00 از 15 آذرماه در 
مجلس شروع مي شود، ما 2 روز پيش اين اليحه را به دولت 
داديم و دولت نيز روز گذشته نامه اي به تمامي وزرا زده تا 

طي 5 روز نظر خود را درباره اليحه ارايه دهند.

جهانگيري:

دولتاقداماتالزمبرايوارداتواكسنكروناراانجامميدهد

بلومبرگ: احتمال ورود سرمايه اروپايي به ايران پس از رفع تحريم ها

اعانه يا توليد  مساله اين است

با پيروزي جو بايدن به عنوان رييس جمهور امريكا احتمال 
برداشته شدن تحريم هاي بين المللي عليه ايران افزايش 
يافته است. بلومبرگ در گزارشي مي گويد اتحاديه اروپا 
به دنبال فرصتي براي جذب س��رمايه گذاران خارجي به 
اقتصاد ايران اس��ت.خبرگزاري اقتص��ادي بلومبرگ در 
گزارشي كوتاه نسبت به دورنماي سرمايه گذاري خارجي 
در ايران ابراز خوش بيني كرده است؛ اين در صورتي است 
كه تحريم هاي امريكا بطور كامل برچيده شود.بلومبرگ از 
قول بنيادگذاران كنفرانس تجارتي اروپا و ايران، نهادي كه 
توسط اتحاديه اروپا تأسيس شده، مي گويد كه از 1۴ تا 16 
دسامبر آينده نشستي برگزار مي شود كه چشم انداز اين 
موضوع را ترسيم نموده و امكانات سرمايه گذاري اروپاييان 

را در ايران بررسي مي كند.
كنفرانس اي��ران و اروپا، در دو س��ال گذش��ته، به علت 

تحريم ه��اي خارجي عليه ايران، هيچ نشس��تي برگزار 
نكرده است.اين نهاد به دنبال توافق هسته اي قدرت هاي 
بزرگ )پنج به عالوه يك( با ايران، فعاليت خود را آغاز نمود، 

اما پس از خروج امريكا از قرارداد هس��ته اي در مه 201۸ 
ديگر هيچ نشس��تي برگزار نكرد.دونالد ترامپ به دنبال 
اعالم خروج از قرارداد برجام، به ش��ديدترين تحريم ها و 

سياست »فشار حداكثري« عليه ايران روي آورد.جو بايدن، 
رييس جمهور آينده اياالت متحده، قصد دارد كشورش را 
به برجام برگرداند، هر چند كه گفته مي شود اين بازگشت 
مشروط است و رفع تحريم ها وابسته به انعطاف ايران در 
قبول تغييراتي در برجام و نيز سياست هاي منطقه اي و 

موشكي اش خواهد بود.
در زماني كه برجام به امضا رسيد، جو بايدن معاون پرزيدنت 
اوباما بود.كنفران��س ايران و اروپا توس��ط مركز تجارت 
بين المللي هدايت مي شود، نهادي كه بطور مشترك توسط 
سازمان ملل، سازمان تجارت جهاني و دفتر توسعه تجارتي 
ايران تأسيس شده است.به گفته بلومبرگ انجمن ايتاليايي 
آمبروزتي، مستقر در ميالن، از اين رويداد پشتيباني كرده و 
از آمادگي خود براي ميزباني كنفرانس كه به صورت مجازي 

انجام مي گيرد، خبر داده است.

 هيچ اقتصادخوانده اي آن را نفي نمي كند. اما بياييد براي 
تحليل درس��ت نوري به اهداف كالن، برنامه ريزي ها و 
ظرفيت هاي كش��ور بتابانيم تا در نهايت مشخص شود 
چه رويكردي براي رسيدن به اين اهداف مناسب است. 
مشكل كش��ور در ش��رايط فعلي توليد است. اين هدف 
بنياديني است كه هم در اسناد باالدستي به آن اشاره شده 
و هم كارشناسان آن را يك ضرورت مهم عنوان مي كنند. 
ضمن اينكه به وسيله توليد است كه نظام سياسي مي تواند 
به مطالباتي چون اشتغالزايي و مقابله با فقر مطلق به عنوان 
يك اولويت جدي پاسخ دهد. حاال ببينيم نظام سياسي 
براي تحقق اين هدف بنيادين چه كرده اس��ت؟ به نظر 
مي رس��د مهم ترين راهكاري كه مجلس ارايه مي كند، 
توزيع گسترده يارانه نقدي و اعتباري است. يعني تحريك 
تقاضا بدون اينكه برنامه ريزي خاصي براي بخش عرضه 
تدارك ديده شود. به عبارت ساده تر اين نوع رويكرد نه تنها 
كمكي به اقشار محروم نمي كند، بلكه با تحريك مستمر 
تقاضا بدون توازن در عرضه، باعث مي شود كه تكانه هاي 
تورمي بيش��تري متوجه اقتصاد و معيشت مردم شود. 
ضمن اينكه از آنجا كه منابع كش��ور صرف توزيع يارانه 
ش��ده و س��رمايه گذاري مولدي در بخش توليد صورت 

نگرفته، آرام آرام ظرفيت هاي توليدي كش��ور در مسير 
استهالك و نزول قرار مي گيرد. در اين شرايط مجلس مدام 
طرح هايي تصويب مي كند كه كه هزينه هاي بيشتري را 
بر بودجه سوار مي كند. دولت براي اجراي اين طرح ها يا 
بايد استقراض كند يا از منابع برآمده از تسعير دارايي هاي 
خارجي استفاده كند. نتيجه استقراض و توسعه پايه پولي 
كشور چيزي جز تورم بيشتر و فقير تر شدن فقرا نيست. 
اين گونه مي ش��ود مردم هر روز با قيمت هاي افزون تري 
در قيمت اقالم مصرفي، مس��كن، حمل و نقل و گران تر 
شدن شير مرغ تا جان آدميزاد مواجه مي شوند. متاسفانه 
برنامه هاي اقتصادي دولت در بخش اقتصاد نيز در راستاي 
رشد توليد و كاهش قيمت تمام شده نبوده است.توزيع 
ارز ۴200 تومان��ي و رانت برآم��ده از آن، گراني نهاده ها، 
كمبود مواد اوليه، سياست هاي ارزي آشفته و... بخشي 
از تصميم سازي هاي اقتصادي دولت بوده است كه نتايج 
مناسبي در اقتصاد و معيشت مردم به جاي نگذاشته است. 
در اين ميان مجلس به جاي اينكه با تقويت رويكردهاي 
كارشناس��ي تالش كند قطار مديري��ت و برنامه ريزي 
اقتصادي را به مس��ير درست بازگرداند، نگهان تصويب 
مي كند كه يارانه نقدي 120هزار توماني به 60ميليون 

ايرني پرداخت شود. يعني چي؟ يعني كسري تازه اي بر 
كسري گسترده بودجه افزوده مي شود. به عبارت روشن تر 
ساده ترين راه را انتخاب كرده است. به جاي تقويت توليد 
و ايجاد تحرك در بخش ه��اي مولد اقتصاد اين پالس را 
به مردم ارسال مي كند كه به جاي رشد افسارگسيخته 
قيمت ها قصد دارد يك اعانه ناچيز پرداخت كند. مردم از 
نظام سياسي يارانه نمي خواهند، ثبات در قيمت ها و فرصت 
برابر براي رشد اقتصادي را مي خواهند. رشد توليد، كاهش 
آمارهاي بيكاري، رشد درآمد س��رانه و... را مي خواهند. 
ضمن اينكه طرح هاي كوپني همواره رانت وسيعي را در 
بطن خود دارند كه در اغلب موارد قابل شناسايي نيست. 
در حال حاض��ر فكر و ذهن وزير اقتص��اد به جاي اينكه 
متوجه برنامه ريزي هاي كالن اقتص��ادي و ايده پردازي 
براي رشد بازارها متوجه اين امر است كه چطور سر هر ماه 
پول يارانه هاي نقدي را جور كند و به حساب ۸0 ميليون 
ايراني تزريق كند. من يك بار در يكي از برنامه هاي صدا و 
سيما اشاره كردم كه كوپني كردن آخرين راه حل آن هم 
در شرايط بحراني مثل جنگ است. همان طور كه در زمان 
جنگ ۸ساله و در شرايطي كه مبادي ورودي كشور بسته 
بودند، تالش مي كردند تا آنچه كه وارد كشور مي شود را 

ميان مردم توزيع كنند. اما در آن زمان شكاف طبقاتي مثل 
امروز نبود؛ امروز شكاف طبقاتني به اندازه اي عميق شده 
كه يك طيف حداقل��ي از جامعه هيچ محدوديتي براي 
مصرف اقالم لوكس و غيرضروري و ندارد و در سوي ديگر 
يك جمعيت حداكثري براي تامين اقالم اساس��ي خود 
مشكل دارند. مشكل آنها هم با يارانه ۴5هزار توماني و 120 
هزار توماني حل نمي شود. مشكل اقتصاد و معيشت كشور 
زماني حل مي شود كه مجموعه نظام سياسي اعم از دولت و 
مجلس متوجه اهميت سرمايه گذاري در توليد شوند و همه 
ظرفيت هاي كشور را در  اين بخش به كار بگيرند. بررسي 
مسير توسعه در كش��ورهاي مختلف نشان مي دهد كه 
هيچ كشوري بدون اين عزم عمومي نتوانسته به كرانه هاي 
توسعه دست پيدا كند. اما متاسفانه برخي از گروه هاي 
سياس��ي و جريانات متوجه اين ضرورت ها نيس��تند و 
قلمروي اقتصاد را عرصه تس��ويه حساب هاي سياسي و 
جناحي قرار مي دهند و با هدف كسب محبوبيت سياسي، 
منافع پايدار مردم را در خطر قرار مي دهند. معتقدم يك 
چنين مباحثي بايد در سطح گسترده در سطح رسانه ها 
پردازش شوند تا مردم متوجه منافع بلندمدت خود شوند 

و اين منافع را از سياست مدارانشان طلب كنند.

نماي بيرون

ادامه از صفحه اول
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گروه بانك و بيمه |
رييس كل بان��ك مركزي در خص��وص برنامه هاي 
اين بانك براي تقويت بازار س��رمايه اعالم كرد: بانك 
مركزي تأسيس صندوق هاي جديد سرمايه گذاري 
بادرآمد ثابت توس��ط بانك ها را بالمان��ع مي داند. به 
منظور تقويت بازار سرمايه و نيز ارتقاي نقش بانك ها 
در اطمينان  بخشي به فعاليت سرمايه گذاران در آن 
بازار، مواردزير را به عنوان نظر بانك مركزي درجلسه 

شوراي عالي بورس اعالم كردم.
وجود و گسترش فعاليت صندوق هاي سرمايه گذاري 
فع��ال در ب��ازار س��رمايه، فرص��ت مناس��بي براي 
سرمايه گذاران است.ضمن توصيه به افزايش ظرفيت 
سرمايه گذاري دراين گونه صندوق ها، بانك مركزي نيز 
براي كمك به تحقق اين موضوع در خصوص صندوق 
 هايي كه بانك ها مديريت صندوق را به عهده دارند، 
افزايش س��قف صندوق هاي با درآمد ثابت را تا مبلغ 

سي هزار ميليارد تومان بالمانع مي داند.
بان��ك مرك��زي تأس��يس صندوق ه��اي جدي��د 
سرمايه گذاري بادرآمد ثابت توسط بانك ها را بالمانع 
ميداند. براي ش��ركت هاي تأمين سرمايه متعلق به 
بانك ها كه متقاضي افزايش سرمايه هستند، تمهيدات 
الزم برقرارخواهد شد و از تسهيالت فوق نيز برخوردار 

خواهند بود.
با توجه به نرخ سياستي اعالم شده، بانك مركزي نسبت 
به اين نرخ در بازار بين بانكي پايبند و برنامه ريزي الزم 
در همين رابطه انجام داده اس��ت.بانك ها نيز توافق 
كرده اند با توجه به شرايط برخي از بانك هاي ناتراز، نرخ 
سودبين بانكي را حداكثر 20 درصد تعيين وعملياتي 
كنند. عدم رعايت نرخ سودمصوب شوراي پول واعتبار 
به هيچ وجه مجاز نيست.لذا، بانك ها ملزم به رعايت 
نرخ هاي مصوب سود سپرده ها هستند.بازرسان حوزه 
نظارت بانك مركزي تخلفات گزارش شده دربانك ها را 
از روز شنبه شروع به رصد كرده اند و براي اعمال قانون 

گزارش خواهند داد. رييس كل بانك مركزي از آمادگي 
نظام بانكي براي پرداخت تسهيالت قرض الحسنه به 
خانواده هاي يارانه بگير فاق��د حقوق ثابت خبر داد و 
گفت: اين تسهيالت در صورت موافقت دولت و تقبل 
مابه التفاوت نرخ سود اين تسهيالت، از محل تسهيالت 

كرونايي پرداخت خواهد شد.
عبدالناص��ر همت��ي در نشس��ت مع��اون اول 
رييس جمهوري با مديران ارش��د شبكه بانكي كه به 
منظور بررس��ي عملكرد و برنامه هاي نظام بانكي در 
سال جهش توليد برگزار شد، گفت: 80 الي 90 درصد 
تامين مالي پروژه هاي كشور بر عهده نظام بانكي است و 
با توجه به پيچيدگي هاي شرايط كنوني، حفظ آرامش 

نظام بانكي بايد در اولويت باشد.
وي با بيان اينكه كنترل همزمان نرخ تورم، نقدينگي و 
نرخ ارز و مراقبت از ساير بازارها و نيز حمايت از جهش 
توليد شرايط پيچيده اي را براي بانك مركزي و نظام 
بانكي ايجاد كرده است، گفت: همچنين تكاليف دولت 

و مجلس به نظام بانكي ب��ا وجود تحريم ها و كاهش 
ش��ديد درآمدهاي نفتي به اين پيچيدگي افزوده كه 
خوشبختانه نظام بانكي تاكنون از اين آزمون سربلند 

بيرون آمده است.
رييس كل بانك مركزي با اشاره به ناكامي دشمنان در 
تحقق هدف فروپاشي اقتصادي كشور گفت: واضعان 
فشار حداكثري با ايستادگي ملت و مسووالن، ناكام 
ش��دند و بحمدهلل در آينده ثبات بيشتري در اقتصاد 

خواهيم داشت.
همتي همچنين با پيش بيني بهبود ش��اخص هاي 
اقتصادي در آبان ماه نس��بت به ماه قبل گفت: رشد 
بخش غيرنفتي كش��ور در نيمه دوم س��ال گذشته 
بهبود يافت و در س��ه ماهه اول امس��ال كمتر از يك 
درصد منفي شد و اين مهم ريشه در حمايت بانك ها 
از جهش توليد به ويژه پرداخت تسهيالت سرمايه در 
گردش به بخش هاي اقتصادي و توليدي كشور دارد؛ 
به طوري كه سرمايه در گردش بخش هاي صنعت و 

 كشاورزي به ترتيب 74 و 69 درصد رشد داشته است.
رييس ش��وراي پول و اعتبار، اصالح ناترازي بانك ها، 
تداوم ارايه تسهيالت هدفمند به بخش هاي اقتصادي 
در كنار كنترل نقدينگي و مديريت بازار ارز را سه اقدام 
مهم بانك مركزي در سال جاري دانست و افزود: اصالح 
ترازنامه بانك ها و بهبود هاي صورت گرفته در آنها ادامه 
خواهد داشت و بانك مركزي با قبول سرپرستي برخي 

موسسات اعتباري ناتراز در اين مسير مصمم است.
وي ادامه داد: مديريت ترازنامه بانك ها و نحوه رشد آنها 
بر اساس توانمندي هاي واقعي و نيز ادغام بانك هاي 
وابسته به نيروهاي مس��لح كه تا پايان آذر ماه نهايي 
مي شود از ديگر اقدامات بانك مركزي در اين خصوص 
است. همتي همچنين رشد 60 درصدي تسهيالت 
پرداختي بانك ها به بخش هاي مختلف اقتصادي در 
شش ماهه نخست سال جاري را مثبت ارزيابي كرد و 
افزود: حمايت بانك ها از جهش توليد به صورت مستمر 

ادامه خواهد داشت.
رييس كل بانك مركزي افزود: كل تامين ارز كشور با 
وجود تحريم ه��ا و كاهش درآمدهاي نفتي از ابتداي 
سال تاكنون معادل 21.7 ميليارد دالر بوده كه از اين 
ميزان 6.7 ميليارد دالر مربوط به كاالهاي اساسي، دارو 
و تجهيزات پزشكي بوده و 15 ميليارد دالر نيز از طريق 
س��امانه نيما و واردات در مقابل صادرات تامين شده 
است. خوشبختانه نرخ ارز در روزهاي گذشته كاهنده 
بوده و با توجه به انتظارات مثبت ايجاد شده در خصوص 
رشد اقتصادي اين روند با ثبات تداوم خواهد داشت و 

تعادل و آرامش در بازار برقرار خواهد بود.
رييس كل بانك مركزي همچني��ن از آمادگي نظام 
بانكي براي پرداخت تس��هيالت قرض الحس��نه به 
خانواده هاي يارانه بگير فاق��د حقوق ثابت خبر داد و 
گفت: اين تسهيالت در صورت موافقت دولت و تقبل 
مابه التفاوت نرخ سود اين تسهيالت، از محل تسهيالت 

كرونايي پرداخت خواهد شد.

برنامه هاي بانك مركزي براي تقويت بازار سرمايه؛

سكه در مرز ورود به كانال ۱۱ ميليون تومان

سقف نرخ سود بين بانكي ۲۰ درصد شد

دالر صرافي 26200 تومان اعالم شد
گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|

رييس كل بانك مركزي ضمن تشكر از كليه بانك ها براي 
اقداماتشان در راس��تاي حمايت از جهش توليد گفت: 
بانك ها حمايت خود از جهش توليد را به صورت عملي 

نشان داده اند و اين روند استمرار خواهد داشت.
به گ��زارش روابط عمومي بانك مرك��زي، دكتر همتي 
در نشس��ت معاون اول رييس جمهوري با مديران ارشد 
شبكه بانكي كه عصر ديروز به منظور بررسي عملكرد و 
برنامه هاي نظام بانكي در سال جهش توليد برگزار شد، 
گفت: 80 الي 90 درصد تامين مالي پروژه هاي كشور بر 
عهده نظام بانكي است و با توجه به پيچيدگي هاي شرايط 
كنوني، حفظ آرامش نظام بانكي بايد در اولويت باشد.  وي 
با بيان اينكه كنترل همزمان نرخ تورم، نقدينگي و نرخ 
ارز و مراقبت از ساير بازارها و نيز حمايت از جهش توليد، 
شرايط پيچيده اي را براي بانك مركزي و نظام بانكي ايجاد 
كرده است، گفت: همچنين تكاليف دولت و مجلس به 
نظام بانكي علي رغم تحريم ها و كاهش شديد درآمدهاي 
نفتي به اين پيچيدگي افزوده كه خوشبختانه نظام بانكي 
تاكنون از اين آزمون سربلند بيرون آمده است. رييس كل 
بانك مركزي با اشاره به ناكامي دشمنان در تحقق هدف 
فروپاشي اقتصادي كشور گفت: واضعان فشار حداكثري 
با ايستادگي ملت و مسووالن، ناكام شدند و بحمدهلل در 
آينده ثبات بيش��تري در اقتصاد خواهيم داشت. همتي 
همچنين با پيش بيني بهبود شاخص هاي اقتصادي در 
آبان ماه نسبت به ماه قبل گفت: رشد بخش غيرنفتي كشور 
در نيمه دوم سال گذشته بهبود يافت و در سه ماهه اول 
امسال كمتر از يك درصد منفي شد و اين مهم ريشه در 
حمايت بانك ها از جهش توليد به ويژه پرداخت تسهيالت 
سرمايه در گردش به بخش هاي اقتصادي و توليدي كشور 
دارد؛ به طوري كه سرمايه در گردش بخش هاي صنعت 
و كشاورزي به ترتيب 74 و 69 درصد رشد داشته است. 
رييس شوراي پول و اعتبار، اصالح ناترازي بانك ها، تداوم 
ارايه تسهيالت هدفمند به بخش هاي اقتصادي در كنار 
كنترل نقدينگي و مديريت بازار ارز را سه اقدام مهم بانك 
مركزي در سال جاري دانس��ت و افزود: اصالح ترازنامه 
بانك ها و بهبود هاي ص��ورت گرفته در آنها ادامه خواهد 
داشت و بانك مركزي با قبول سرپرستي برخي موسسات 

اعتباري ناتراز در اين مسير مصمم است.
وي ادامه داد: مديريت ترازنامه بانك ها و نحوه رشد آنها بر 
اساس توانمندي هاي واقعي و نيز ادغام بانك هاي وابسته 
به نيروهاي مس��لح كه تا پايان آذر ماه نهايي مي شود از 
ديگر اقدامات بانك مركزي در اين خصوص است. همتي 
همچنين رشد 60 درصدي تسهيالت پرداختي بانك ها 
به بخش هاي مختلف اقتصادي در ش��ش ماهه نخست 
سال جاري را مثبت ارزيابي كرد و افزود: حمايت بانك ها 
از جهش توليد به صورت مس��تمر ادامه خواهد داشت. 
همتي افزود: كل تامين ارز كش��ور علي رغم تحريم ها و 
كاهش درآمدهاي نفتي از ابتداي س��ال تاكنون معادل 
21.7 ميليارد دالر بوده كه از اين ميزان 6.7 ميليارد دالر 
مربوط به كاالهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي بوده و 
15 ميليارد دالر نيز از طريق سامانه نيما و واردات در مقابل 
صادرات تامين شده است. رييس كل بانك مركزي تصريح 
كرد: خوشبختانه نرخ ارز در روزهاي گذشته كاهنده بوده 
و با توجه به انتظارات مثبت ايجاد شده در خصوص رشد 
اقتصادي، اين روند با ثبات تداوم خواهد داشت و تعادل و 
آرامش در بازار برقرار خواهد بود. رييس كل بانك مركزي 
همچنين از آمادگي نظام بانكي براي پرداخت تسهيالت 

قرض الحسنه به خانواده هاي يارانه بگير فاقد حقوق ثابت 
خبر داد و گفت: اين تسهيالت در صورت موافقت دولت 
و تقبل مابه التفاوت نرخ س��ود اين تس��هيالت، از محل 

تسهيالت كرونايي پرداخت خواهد شد.

   دالر 26 هزار و 200 تومان
در بازار آزاد ارز، قيمت دالر 26 هزار و 100 تومان، يورو 30 
هزار و 800 تومان و درهم امارات 7 هزار و 280 تومان اعالم 
شده است.عصر سه شنبه قيمت دالر در صرافي هاي بانكي 
با افزايش نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل 26 
هزار و 200 تومان تعيين و قيمت خريد دالر نيز با اختالف 
1100توماني نسبت به قيمت فروش، 25هزار و 100 تومان 
تعيين شده است. قيمت فروش يورو نيز با افزايش نسبت 
به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل معادل 31 هزار و 100 
تومان و قيمت خريد يورو نيز 30 هزار تومان اعالم ش��ده 
است.  صبح سه شنبه، قيمت فروش دالر در صرافي ها با 
ثبات نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل 25هزار و 
900 تومان و قيمت خريد دالر نيز با اختالف 1000توماني 
نسبت به قيمت فروش، 24هزار و 900 تومان تعيين شده 
است.قيمت فروش يورو نيز با افزايش نسبت به قيمت هاي 
پاياني روز كاري قبل معادل 30 هزار و 800 تومان و قيمت 

خريد يورو نيز 29 هزار و 700 تومان اعالم شده است.

   سكه در مرز ورود به كانال 11 ميليون تومان
ب��ا اعالم قيمت دالر 26 هزار و 100 تومان و اونس طال در 
بازار جهاني به قيمت 1888 دالر، قيمت طال و سكه كاهش 
يافت و سكه به مرز 11 ميليون تومان نزديك شد. در بازار 
آزاد مظنه هر مثقال طال 5 ميليون و 10 هزار تومان، قيمت 
طالي 18عيار هرگرم يك ميليون و 156 هزار تومان، قيمت 
سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 12 ميليون تومان، قيمت 
سكه طرح قديم 11 ميليون و 700 هزار تومان، نيم سكه 
بهار آزادي 6 ميليون و 500 هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي 
4 ميليون و 500 هزار تومان و سكه گرمي 2 ميليون و 600 
هزار تومان معامله شد.  گفتني است، قيمت طال، سكه و ارز 
در بازار طي روزهاي نخست ابتداي هفته جاري نسبت به 
روزهاي قبل با افزايش همراه شده اند كه يكي از داليل اصلي 
اعمال تحريم هاي مجدد برخي بانك هاي ايراني است، جو 
رواني حاكم در بازار ارز موجب ش��ده تا بار ديگر نوسانات 
شديد قيمتي در بازار به وجود آيد و دالر نيز از سد قيمتي 30 
هزار تومان عبور كند. در هفته هاي اخير، تشديد نوسانات 
ارزي موجب شد تا بازارساز تصميم جدي براي مديريت 
عرضه و تقاضا بگيرد و برهمين اس��اس عالوه بر افزايش 
عرضه در بازار با برداشتن سقف فروش در سامانه نيما، از 
سرگيري فروش ارز سهميه اي و كاهش اختالف دالر در 
بازار رسمي و آزاد و البته آزاد شدن فروش ارز پتروشيمي ها 
در صرافي هاي مجاز مقدمات كاهش نوسانات قيمتي را در 
بازار ارز فراهم كرد. بانك مركزي همچنين اعالم كرده از روز 
دوشنبه 21 مهرماه نيز روزانه 50 ميليون دالر اسكناس وارد 
بازار خواهد كرد ضمن اينكه سقف خريد بانك ها و صرافي ها 
در بازار متشكل ارزي را به 500 هزار دالر افزايش داده است.

فعاالن بازار پيش بيني مي كنند با ورود 50 ميليون دالر در 
بازار و افزايش سقف خريد صرافي ها در بازار متشكل، قيمت 
ارز كاهشي شود كمااينكه بعد از اجراي اين سياست طي 

چند روز قيمت دالر حدود 4 هزار تومان كاهش يافت.
با افزايش قيمت ارز در بازار آزاد، قيمت خريد و فروش ارز 
در صرافي هاي بانكي نيز افزايش يافت؛ قيمت دالر براي 
اولين بار طي روز يكشنبه 20 مهر در صرافي هاي بانكي 

وارد كانال 31 هزار تومان شد؛ فعاالن بازار براين باورند كه 
رشد چشم گير قيمت طال و ارز و دالر واكنش هيجاني بازار 
به اقدام جديد امريكا بود كه 18 بانك ايراني را در ليست 
تحريم هاي ثانويه خود قرار داد. برخالف هفته هاي قبل از 
روزهاي قبل بازار ارز نزولي شده است؛ سير نزولي قيمت ها 
در حالي در بازار ارز از عصر چهارش��نبه 14 آبان ماه آغاز 
شده و همچنان ادامه دارد كه قيمت دالر با كاهش حدود 
7 هزار توماني همراه ب��وده و دالر از 30 هزار تومان ظهر 
چهارش��نبه به 23 هزار تومان در صبح روز يك شنبه 18 
آبان رسيده است. مهم ترين عامل تأثيرگذار در بازار ارز از 
ديدگاه فعاالن حاضر در خيابان فردوسي، چشم انداز مثبت 
به آينده بازار است؛ از آنجايي كه از ماه قبل بازار به انتخابات 
امريكا چشم دوخته بود و براساس نظرسنجي هاي قبل از 
انتخابات جهت گيري ارز مشخص مي شد با نهايي شدن 
گزينه رياست جمهوري امريكا، سناريوهاي بدبينانه براي 
آينده كنار رفته و بازار با اميدواري به آينده شاهد ريزش 
قيمت هاست.  دالر صبح روز يكشنبه در صرافي ها در كانال 
22 هزار تومان قيمت خورده بود ولي در ادامه با افزايش 
قيمت ارز در بازار آزاد بار ديگر به كانال هاي باالتر بازگشت.

نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار 
متشكل ارزي متغير است و متناسب با نوسانات بازار آزاد 
در طول روز چند بار تغيير مي كند. تشديد نوسانات ارزي 
موجب شد بازارساز تصميم جدي براي مديريت عرضه و 
تقاضا بگيرد و بر همين اساس عالوه بر افزايش عرضه در 
بازار با برداشتن سقف فروش در سامانه نيما، ازسرگيري 
فروش ارز سهميه اي، آزاد شدن فروش ارز پتروشيمي ها در 
صرافي هاي غيربانكي و كاهش اختالف دالر در بازار رسمي 
و آزاد مقدمات كاهش نوسانات قيمتي را در بازار ارز فراهم 
كرد. بانك مركزي البته اعالم كرده بود از روز دوشنبه 21 
مهرماه نيز روزانه 50 ميليون دالر اسكناس وارد بازار خواهد 
كرد ضمن اينكه سقف خريد بانك ها و صرافي ها در بازار 
متشكل ارزي را به 500 هزار دالر افزايش داده است. گفتني 
است، با كاهش اختالف قيمت ارز بازار آزاد و رسمي، بانك 
مركزي ممنوعيت فروش ارز سهميه اي را به هر كارت ملي 
برداشت؛ بنابراين صرافي ها به هر كارت ملي يك بار در سال 
2200 دالر ارز سهميه اي مي فروشند. پيش از اين با دستور 
بانك مركزي فروش ارز سهميه اي موقتًا در صرافي هاي 

بانكي متوقف شده بود.

   ثبت چهارمين ريزش متوالي دالر
ش��اخص دالر به ميانه كانال 92 واحدي عقب نشست. 
شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي 
جهاني را ان��دازه مي گيرد، در معامالت دي��روز با 0.12 
درصد كاهش نسبت به روز گذشته آن در سطح 92.625 
واحد بسته شد. نرخ برابري هر فرانك سوييس نيز معادل 
1.096 دالر اعالم شد.در تازه ترين دور از معامالت، پوند 
با 0.1 درصد افزايش نس��بت به روز قب��ل خود و به ازاي 
1.319 دالر مبادله شد. يورو 0.09 درصد باال رفت و با باقي 
ماندن در كانال 1.18 به 1.184 دالر رسيد. در معامالت 
بازارهاي ارزي آس��يايي، هر دالر با 0.12 درصد كاهش 
به 104.542 ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، هر 
دالر امريكا به ازاي 1.366 دالر مبادله شد. همچنين نرخ 
برابري دالر معادل 6.584 يوان چين اعالم شد. به گزارش 
رويترز، اين احتمال وجود دارد كه روزهاي پاياني دولت 
ترامپ ش��اهد به اوج رسيدن تنش ها بين چين و امريكا 
باشد. وبگاه آكس��يوس به نقل از منابع آگاه مدعي شده 
است ترامپ قصد دارد تا پايان دولت خود فشار حداكثري 
را به چين وارد و تحريم هاي جديدي عليه اين كشور وضع 
كند كه رفع آن براي دولت بعدي دشوار باشد. در دولت 
ترامپ مناقشات دو طرف به س��رعت به حوزه تجاري و 
سرمايه گذاري كشيده است كه حتي فاز نخست توافق 
تجاري نيز نتوانس��ت روابط دو ط��رف را به حالت قبل 

بازگرداند. طرف چيني در واكنش به اين خبر نسبت به 
عواقب رگونه اقدام نسنجيده هشدار داده است.  تالش هاي 
دولت ترامپ براي تقابل با چين در شرايطي انجام مي شود 
كه طرف هاي خارجي به دنبال حضور پررنگ تر در بازار 
دومين اقتصاد بزرگ جهان هس��تند و داده هاي منتشر 
ش��ده از س��وي وزارت بازرگاني چين نشان مي دهد كه 
س��رمايه گذاري خارجي مستقيم در اين كشور در 9 ماه 
نخست امسال به 801 ميليارد يوان )115 ميليارد دالر( 
رس��يده كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 
6.4 درصد افزايش نشان مي دهد. پيش از اين تنش هاي 
تجاري بين اتحاديه اروپا و امريكا باال گرفته و اتحاديه اروپا 
با انتقاد از رويكرد امريكا در مذاكرات و اشاره به پيشرفت 
اندك در مذاكرات طرفين اع��الم كرده بود حدود چهار 
ميليارد دالر تعرفه تجاري بيش��تر بر روي واردات خود 
از امريكا وضع خواهد كرد. پيش از اين س��ازمان تجارت 
جهاني در پرونده شكايت اتحاديه اروپا از امريكا، حق را به 
اين اتحاديه داده بود. با اين حال اتحاديه اروپا اعالم كرده 
است در صورتي كه امريكا از موضع قبلي خود در اضافه 
كردن تعرفه ها عقب نشيني كند، تعرفه هاي جديد اروپا نيز 
ملغي خواهد شد. اداره غذا و دارو امريكا مجوز توليد انبوه 
واكسن ضد كروناي شركت امريكايي فايزر و شريك آلماني 
آن يعني بيونتك را صادر كرد. انتظار مي رود در اوايل سال 
اينده ميالدي اين واكسن كه طبق ادعاي سازندگانش 
باعث ايجاد مصونيت 90 درصدي در افراد مورد آزمايش 
شده، به طور گسترده در اختيار عموم مردم قرار گيرد و 
قرار است اين واكسن ابتدا در امريكا و سپس اروپا و سپس 
ساير نقاط عرضه شود. توليد انبوه اين واكسن به ويژه در 
شرايطي كه س��رعت ابتال به كرونا مجددا رو به افزايش 
است خبر بسيار خوبي براي بازارهاي مالي از جمله بازار 
ارز محسوب مي شود به ويژه آنكه اروپا به ويژه شرق و مركز 
آن مجددا درگير همه گيري كرونا شده و كشورهاي غربي 
و شمالي نيز ناگزير به اعمال مجدد قرنطينه هاي سراسري 
و محدوديت هاي كسب و كار شده اند.   جو بايدن- نامزد 
پيروز انتخابات رياست جمهوري امريكا در پيامي توييتري 
با اشاره به افزايش قابل توجه شمار قربانيان كرونا در امريكا 
گفته است شرايط كرونا در حال حاضر يك بحران است 
كه نيازمند پاسخي منسجم از طرف دولت فدرال است 
اما اين پاسخ در حال حاضر )از طرف دولت ترامپ( وجود 
ندارد. وي همچنين خواستار اقدام فوري دولت ترامپ براي 
مقابله با كرونا شد.  جو بايدن و كاماال هريس كه قرار است 
معاون اول وي باش��د، همواره از اولويت قرار دادن مساله 
كرونا به محض ورود به كاخ سفيد در ژانويه سال آينده خبر 
داده اند. با احتمال كاهش شتاب رشد اقتصاد جهاني در 
ماه هاي پيش رو، معامله گران با احتياط بيشتري در حال 
معامله هستند و منتظرند تا بانك هاي مركزي و مقامات 
اقتصادي كشورهاي جهان موضع گيري مشخص تري را 
براي هفته ها و ماه هاي آينده اعالم كنند. در برخي از نقاط 
شاهد بازگشت قرنطينه ها بوده ايم: وزير بهداشت آلمان 
گفته است نمي توان تاريخ دقيقي براي پايان محدوديت ها 
اعالم كرد و در فرانس��ه نيز نخست وزير اين كشور خبر 
از تداوم محدوديت هاي كنوني داده اس��ت.  وادار شدن 
دولت ها به حمايت از كس��ب و كارها و افراد بيكار شده، 
خود را به ش��كل افزايش كسري بودجه و تشديد بحران 
بدهي در شماري از كشورها نشان داده است و اين مساله 
خود ريسك مضاعفي براي رشد اقتصادي ماه هاي آينده 
محسوب مي شود. براي نمونه و تنها در ماه اكتبر، ميزان 
مخارج دولت امريكا 134.4 ميليارد دالر بيشتر از ميزان 
درآمدهاي آن بوده است. درآمدهاي دولت طي اين ماه 
1.2 ميليارد دالر نس��بت به ماه قب��ل كاهش پيدا كرده 
است. دولت امريكا براي حمايت از اقتصاد اين كشور در 
برابر كرونا مجبور به تخصيص يك بس��ته 2.2 تريليون 

دالري شده بود. 

 10هزار ميليارد تومان وام
براي 10 ميليون خانوار 

بعد از آنكه در جريان كرونا براي حدود 23 ميليون 
خانوار وام يك ميليون توماني پرداخت شد، بار ديگر 
در آستانه تعطيلي مشاغل، بانك مركزي پيشنهاد 
پرداخت وام��ي با همين مبلغ را مط��رح كرده كه 
البته حدود 10 ميليون خانوار  در برخواهد گرفت.  
به گزارش ايسنا، به تازگي عبدالناصر همتي، رييس 
كل بانك مركزي  اعالم ك��رده كه با توجه به توقف 
فعاليت هاي برخي مشاغل كه از اول آذر ماه شروع 
مي شود، شبكه بانكي آماده پرداخت يك ميليون 
توماني وام قرض الحسنه به 10 ميليون سرپرست 
خانوارهاي يارانه بگير كه درآمد ثابت ندارند است. 
اما همتي گفته كه اگر دولت مابه التفاوت س��ود از 
12 درصد تا سود چهار درصد قرض الحسنه )هشت 
درصد( را متقبل ش��ود اين تس��هيالت پرداخت 
خواهد شد.بر اين اس��اس حدود 10 هزار ميليارد 
تومان براي10 ميليون سرپرست خانوار پيش بيني 
مي ش��ود كه به هر ك��دام يك ميلي��ون تومان وام 
اختصاص پيدا مي كند.  اين در حالي است كه در اوايل 
سال جاري با توجه به شرايط كرونايي و كاهش درآمد 
و افزايش هزينه خانوارها بانك مركزي با منايع23هزار 
ميلياردي پيشنهاد پرداخت وام يك ميليون توماني 
به خانوارهاي يارانه بگير را مطرح كرد كه البته در آن 
زمان تمام خانوارها كه حدود 23 ميليون بودند امكان 
دريافت اين تسهيالت را داشتند. براي پرداخت وام 
يك ميليون توماني كه از ارديبهشت ماه در دستور كار 
قرار گرفت، پيش بيني شده بود كه با سود 12درصد و 
بازپرداخت 24 ماهه به حساب يارانه بگيران متقاضي 
واريز و از حساب يارانه آنها كسر شود.  اما در ادامه با 
توجه به اينكه مبلغ اقساط حتي نسبت به يارانه يك 
نفره باالتر بود و از سويي سود وام نيز باال عنوان شد در 
نهايت تصميم گرفتند كه دولت هشت درصد سود 
را تقبل و چهار درصد ديگ��ر را يارانه بگير پرداخت 
كند. از اين رو؛ اقساط وام يك ميليوني يارانه بگيران 
در ماه هاي اخير از حس��اب آنها به مبل��غ 35 هزار 
تومان در ماه كس��ر ش��ده و در نهايت طي30ماه با 
سود مجموع حدود 52 هزار تومان براي هر خانواده 

تسويه مي شود.

 انتقاديك نماينده مجلس 
از نامه همتي به قاليباف

نماينده مردم تهران در مجلس در واكنش به گاليه 
رييس بان��ك مركزي از س��خنان رييس مجلس 
گفت: معناي گاليه رييس بانك مركزي از رييس 
مجلس اين است كه دالر 30 هزار توماني و نوسانات 
شديدس��كه و ارز ارتباطي به تصميمات ايشان و 
مجموعه شان ندارد.سميه رفيعي عضو كميسيون 
كش��اورزي مجلس در صفحه ش��خصي خود در 

توييتر نوشت: 
رييس بانك مركزي از رييس مجلس گاليه كرده 
است كه چرا تصميمات او را غلط دانسته. معنايش 
اين اس��ت كه دالر 30 ه��زار توماني و نوس��انات 
شديدس��كه و ارز ارتباطي به تصميمات ايشان و 
مجموعه ش��ان ندارد. خب سلمنا، شما يك نفر را 
نام ببريد كه ما از ايشان پاسخ بخواهيم. فقط لطفا 
بايدن و ترامپ نباشد!« عبدالناصر همتي، رييس 
بانك  مركزي در پاسخ به نطق پيش از دستور رييس 
مجلس درخصوص مشكالت اقتصادي، طي نامه اي 
اعالم كرد: واردك��ردن بانك مركزي را به مباحث 
سياسي و حاشيه اي توصيه نمي كنم و آن را به صالح 
كشور نمي دانم؛ اعتقاد دارم تمام نيروي اينجانب و 
بانك مركزي بايد معطوف به مقابله با تحريم ها و 

كمك به اقتصاد كشور باشد.

طال 1888 دالر
قيمت هر اونس ط��ال با 0.02 درص��د كاهش به 

1888دالر و 55 سنت رسيد.
به گ��زارش رويترز، در حالي كه خوش بيني ايجاد 
شده در بازار در مورد ساخت دومين واكسن مقابله 
با كرونا موجب خنثي شدن تاثيرات افت ارزش دالر 
و نگراني از رشد جهاني موارد ابتال به كرونا گشته 

است، قيمت طال امروز شاهد اندكي كاهش بود.
بر اساس اين گزارش، قيمت هر اونس طال با 0.02 
درصد كاهش به 1888 دالر و 55 س��نت رسيد. 
قيمت طال در معامالت آتي ب��راي تحويل در ماه 
دس��امبر نيز با 0.10 درصد افت ب��ه 1886 دالر 
رسيد.هان تان، تحليلگر بازار طال در اين باره گفت: 
»خوش بيني نسبت به توليد واكسن در حال كاهش 

تقاضا براي خريد طالست.«
هرچند ممكن است دستور كار دموكرات ها در سنا 
به ارايه يك بس��ته محرك مالي بزرگ تر و تقويت 
قيمت طال منجر ش��ود، اما ترميم اقتصاد امريكا 
در نتيجه توليد واكس��ن مي تواند جان تازه اي به 
دالر ببخش��د و قيمت طال را تا مح��دوده 1850 
دالر عقب براند. ش��اخص ارزش دالر با 0.1 درصد 
كاهش همراه بود و مانع از افت بيشتر قيمت طال 
ش��د. روز دوشنبه پس از آنكه شركت مادرنا اعالم 
كرد كه واكسن توليدي اين شركت 94.5 درصد در 
جلوگيري از ابتال به كرونا موثر بوده، قيمت فلز زرد 
شاهد افت 1.3 درصدي بود. اين دومين شركتي 
است كه از پيشرفت قابل توجه در ساخت واكسن 
كرونا خبر مي دهد. در همين حال، ش��اخص هاي 
سهام در بورس هاي آسيايي به دليل خوش بيني 
به ساخت واكسن امروز ش��اهد رشد بي سابقه اي 
بود. اما به گفته مارگارت يانگ، فضاي مالي وپولي 
همچنان انبساطي اس��ت و احتماال تا بهار 2021 
در همين وضعيت باقي بماند. چنين شرايطي در 
كوتاه مدت سبب تقويت طال مي شود. قيمت فلز 
زرد از ابتداي سال جاري ميالدي تاكنون به دليل 
اقدامات محرك مال��ي بانك هاي مركزي بيش از 

24درصد افزايش داشته است.

سازوكار صدور چك الكترونيكي 
از آذرماه

مهم ترين دغدغه بانك مركزي در اجراي قانون جديد 
چك، بحث نحوه مهاجرت و تغيير رفتار و ذائقه مردم در 
استفاده از چك است كه مستلزم تدبير و برنامه ريزي، 
صبر و تحمل مردم و همراهي و همكاري رسانه ها و ساير 

دستگاه ها براي فرهنگ سازي است. 
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، محمدبيگي با 
اشاره به تكاليف بانك مركزي براي الكترونيك شدن 
چك گفت: در زمينه الكترونيك شدن چك، دو تكليف 
اساسي به بانك مركزي محول شده است؛ يك تكليف 
مربوط به راه اندازي چك الكترونيك مي شود و ديگري 
موضوع ثبت نقل و انتقاالت چك هاي فيزيكي است. 
بدين ترتيب پس از تصويب قانون و برگزاري نشست  هاي 
بس��يار با بانك ها، مشكالت زيرس��اختي شناسايي و 
فرآيندهاي چك الكترونيك احصاء ش��د و پس از آن، 
دستورالعمل ها و ضوابط اجرايي چك الكترونيك تدوين 

و طي سه ماه ابتدايي امسال به شبكه بانكي ابالغ شد.
مدير اداره نظام هاي پرداخت بانك مركزي در خصوص 
نحوه استفاده از چك الكترونيك گفت: روال كار با چك 
الكترونيك به نحوي پيش بيني شده است كه به راحتي و 
سادگي، چك الكترونيك توسط بانك ها صادر مي شود و 
ديگر نيازي به چك كاغذي نخواهد بود. مشتريان بانكي 
مي توانند از طريق كارتابلي كه در اختيار ايش��ان قرار 
گرفته، اقدام به صدور چك كنند. گيرنده نيز از طريق 
كارتابل خود مي تواند چك را مشاهده و از بانك وصول 
مبلغ آن را درخواست كند يا اينكه در صورت لزوم، چك 

الكترونيك دريافت شده را به ديگري انتقال دهد.
وي افزود: موضوع امضاي الكترونيك و عدم فراگيري آن 
ميان عموم مردم و همچنين بحث فرهنگ استفاده از 
ابزارهاي پرداخت و عادت مردم به استفاده از چك هاي 
كاغذي از اصلي ترين مش��كالت ما در راه اندازي چك 

الكترونيك به شمار مي روند.
اين مقام مس��وول بانك مركزي ب��ه اهميت چك در 
مبادالت روزمره اشاره كرد و گفت: آمار و داده هاي سامانه 
چكاوك كه براي پردازش داده هاي بين بانكي راه اندازي 
شده است نشان مي دهد كه در طول سال، حدود 110 
ميليون فق��ره چك بين بانكي با مبلغ مجموعًا بالغ بر 
3500 هزار ميليارد تومان )مجموع چك هاي عادي 
و رمزدار( صادر مي شود كه عمدتًا مورد استفاده تجار و 
بازرگانان است. دو برابر اين تعداد نيز چك درون بانكي 
در طول سال صادر مي شود. اين ارقام نشان مي دهد كه 
چك ابزار مبادله بسيار پركاربردي است و طبيعتاً هرگونه 
تغيير ناگهاني و بدون تدبير در اين زمينه، باعث برهم 

زدن چرخه تجاري كشور خواهد شد.
محمدبيگي به تغييرات اعمال شده در نحوه استفاده 
از چك اش��اره كرد و گفت: پس از اجرايي شدن قانون 
يعني از اواخر آذرماه سال جاري، بر اساس نص صريح 
ماده 21 مكرر قانون اصالح قانون صدور چك، تمامي 
افرادي كه قصد استفاده از چك دارند ملزم هستند كه 
پس از صدور چك، اطالعات چك صادر شده را به همراه 
اطالعات دريافت كننده چك در سامانه صياد ثبت كند. 
اين مساله از اصلي ترين نكاتي است كه هموطنان عزيز 

بايد به آن توجه كنند.
وي افزود: همچنين دريافت كننده چك هم در صورتي 
كه قصد انتقال چك به شخص ديگري داشته باشد، ملزم 
است اطالعات را در اين سامانه ثبت كند. بدين ترتيب 
عماًل ظهرنويسي چك به صورت دستي حذف و تمام 
زنجيره نقل و انتقاالت چك در سامانه صياد اتفاق خواهد 
افتاد. به عبارت ديگرچك حامل حذف نمي شود و به 

صورت الكترونيك انجام خواهد پذيرفت.
مدير اداره نظام هاي پرداخت بانك مركزي در پاس��خ 
به اين س��وال كه روند اجرايي ش��دن قانون جديد به 
چه نحوي بوده اس��ت؟ گفت: از سال 1397 كه قانون 
ابالغ شد، بالفاصله راه اندازي سامانه متمركز مذكور را 
آغاز كرديم و پس از سلسله نشست هاي هم انديشي با 
بانك ها، تعيين روال ها و ساز وكارهاي آن تا سال 1398 
به طول انجاميد. از آنجا كه مقرر شد مشتريان از طريق 
درگاه هاي بانكي خود به اين س��امانه متصل ش��وند، 
مس��تندات نهايي آن را در ماه هاي ابتدايي 1399 به 
شبكه بانكي ابالغ كرديم تا بانك ها درگاه هاي تعاملي 
خود را با مشتريانشان راه اندازي كنند. بنابراين تجهيز 
درگاه هاي بانكي و اتصال مش��تريان به اين سامانه از 
بزرگ ترين چالش هاي اجرايي شدن اين قانون بود كه 
به پاس زحمات بي شائبه همكاران ما در بانك مركزي 
و همچنين شبكه بانكي، اين مساله نيز در حال نهايي 

شدن است.
محمدبيگي افزود: براي گسترش و تسهيل رابط هاي 
كاربري و س��اده تر كردن تعامالت مردم با اين سامانه، 
عالوه بر درگاه هاي بانك��ي، كانال هاي ارتباطي ديگر 
همچون اپليكيش��ن هاي پرداخت را نيز مدنظر قرار 
داده ايم. همچنين آن دسته از هموطناني كه از ابزارهاي 
مدرن نظير تلفن هاي همراه هوشمند استفاده نمي كنند 
نيز در فرآيند اجراي قانون جديد چك لحاظ شده اند 
و به دنبال آن هس��تيم كه از روش هايي نظير تجهيز 
دستگاه هاي خودپرداز، تلفن بانك ها پيامك و كدهاي 
دستوري  USSD )مشروط به رعايت امنيت اطالعات( 
استفاده كنيم. البته به دليل چالش هايي كه وجود دارد، 
اين موارد در دستور كار بانك مركزي قرار دارد و اجرايي 

كردن اين موارد به صورت گام به گام انجام مي شود.
مدير اداره نظام هاي پرداخت بانك مركزي با بيان اينكه 
طراحي رابط هاي كارب��ري براي ارايه خدمات مربوط 
به چك الكترونيك بر عهده خود بانك ها خواهد بود، 
تصريح كرد: بانك مركزي با هدف گسترش خالقيت، 
تنوع و رقابت پذيري ميان بانك ها، فقط سرويس هايي 
را كه بانك ها براي تعامل با سامانه متمركز نياز دارند  در 
اختيارشان قرار داده است. اين موارد شامل ثبت، نقل 
و انتقال، استعالم و تأييد وضعيت چك است. به بيان 
بهتر، مش��تريان از برنامه ها و رابط كاربري بانك خود 
استفاده مي كنند و بانك ها نيز به سامانه متمركز بانك 
مركزي متصل مي ش��وند. محمدبيگي گفت: مطابق 
قانون جديد، در صورت برگشت خوردن چك،  گيرنده 
چك مي تواند  بالفاصله حساب هاي شخص را در شبكه 

بانكي مسدودكند. 



گروه بورس| 
طي سال هاي گذشته بازار سرمايه ايران با رشد و توسعه 
روزافزوني همراه بوده و بر اين اساس با افزايش سهم بازار 
سرمايه در تأمين مالي شركت ها و صنايع، نقش و كاركرد 
نهادهاي مالي واسط در اين تأمين مالي نيز تعيين كننده و 
حائز اهميت بيشتري خواهد شد. با اين تفاسير و براساس 
قانون بازار اوراق بهادار، ش��ركت تامين سرمايه به عنوان 
واس��طه بين ناش��ر اوراق بهادار و عامه فعاليت مي كند و 
مي تواند فعاليت هاي كارگزاري، معامله گري، بازارگرداني، 
مشاوره، سبدگرداني، پذيره نويسي، تعهد پذيره نويسي 
و فعاليت هاي مشابه را با اخذ مجوز از سازمان انجام دهد. 
خدمات تامين مالي شركت ها، مديريت دارايي و مشاروه 
مالي سه حوزه فعاليت اصلي اين نوع شركت هاست، اين 
روزها با افزايش حجم و عمق بازار س��رمايه شركت هاي 
تامين سرمايه نيز نقش بيشتري در تامين مالي به دست 
آورده اند. همچنين شركت هاي تأمين سرمايه با توجه به 
محدوديتي كه در اساسنامه دارند، به صورت مستقيم اقدام 
به س��رمايه گذاري نمي كنند، بلكه منابع مالي مورد نياز 
شركت ها را از طريق انتشار اوراق و جذب سرمايه هاي خرد 
سرمايه گذاران تأمين مي نمايند و در فرآيند تأمين مالي، 
ش��ركت را همراهي مي كنند. بر اين اساس شركت هاي 
تأمين سرمايه در اولين قدم براي تامين مالي بنگاه هاي 
اقتصادي، اقدام به مشاوره با شركت متقاضي تأمين مالي 
مي كنند كه با توجه به موضوع فعاليت، ساختار سرمايه و 
وضعيت عملكرد و سودآوري شركت ها و همچنين بررسي 
طرح مورد نياز براي تأمين مالي، مناسب ترين روش تأمين 
مالي با كمترين زمان و هزينه را به ش��ركتهاي متقاضي 
تأمين مالي پيشنهاد مي دهند. شايان ذكر است يكي از 
روش هاي متداول تأمين مالي در بازار سرمايه، انتشار اوراق 
بدهي است كه شركت هاي تأمين سرمايه با توجه به نياز 
شركت براي تأمين مالي و ساختار شركت، اوراق بدهي 
متناسب با نياز شركت را معرفي مي كنند. در فرآيند تأمين 
مالي شركت ها و انتشار اوراق بدهي، شركت هاي تأمين 
سرمايه، تعهد پذيره نويسي و بازارگرداني اوراق را عهده دار 
مي شود كه به موجب قبولي سمت تعهد پذيره نويسي، 
پذيره نويسي كل اوراق منتشره در بازه زماني مجاز تضمين 
مي شود و در واقع ريسك عدم فروش اوراق و جمع آوري 
وجوه را براي شركت پوشش مي دهد. همچنين به موجب 
قبولي سمت بازارگرداني، نقدش��وندگي اوراق منتشره 
در كل مدت اوراق تضمين مي ش��ود و با تنظيم عرضه و 
تقاضاي بازار، ريسك نقدشوندگي را براي خريداران اوراق 

و سرمايه گذاران پوشش مي دهد.
يكي ديگر از وظايفي كه مطابق اساسنامه، شركت هاي 
تأمين سرمايه عهده دار آن هستند مشاوره در خصوص 
اصالح ساختار مالي شركت ها، از طريق افزايش سرمايه 
است. افزايش سرمايه مي تواند از محل سود انباشته )سهام 
جايزه(، آورده نقدي و مطالبات حال ش��ده سهامداران، 
تجديد ارزيابي دارايي ها و يا صرف سهام باشد. شركت هاي 
تأمين سرمايه با بررسي ساختار مالي شركت و صورت هاي 
مالي، بهترين روش افزايش سرمايه را به شركت متقاضي 
پيش��نهاد داده و مجوزه��اي الزم را از س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار دريافت مي نمايند. در همين راستا نيز تعهد 
پذيره نويسي سهام عرضه شده را به عهده مي گيرند كه به 
موجب قبولي سمت تعهد پذيره نويسي، پذيره نويسي كل 
سهام عرضه شده تضمين مي شود. يكي ديگر از وظايفي 
كه شركتهاي تامين سرمايه عهده دار آن هستند مشاوره 
در خصوص عرضه و پذيرش سهام شركت ها در هر يك از 
بازارهاي بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران است. 
با توجه به مزايايي كه عرضه س��هام شركت ها در بورس 
و فراب��ورس دارد و همچنين نظر به اينكه ش��ركت هاي 
س��هامي عام همواره از حمايت دولت و مزاياي بيشتري 
نسبت به ساير شركت ها برخوردارند، بسياري از شركت ها 

تمايل به عرضه س��هام خود در بازار سرمايه دارند. در اين 
فرآيند، شركت هاي تأمين سرمايه به عنوان مشاور عرضه 
و پذيرش در كنار ش��ركت ها قرار مي گيرند، ش��ركت ها 
را ارزش گ��ذاري كرده و مراحل مقدماتي عرضه س��هام 
شركت ها در بازار س��رمايه را انجام مي دهند. همچنين 
تعهد خريد سهام عرضه شده را به عهده مي گيرند كه به 
موجب قبولي سمت تعهد خريد، فروش رفتن كل سهام 
عرضه شده تضمين مي ش��ود. يكي ديگر از زمينه هاي 
ارايه مش��اوره توسط شركت هاي تأمين سرمايه، ادغام و 
تمليك شركت هاست. ادغام و تمليك به بهبود كسب و 
كار و وضعيت شركت ها و همچنين افزايش رقابت كمك 
مي كند. در فرآيند ادغام، دو يا چند شركت با توافق كامل 
يكديگر، با هم تركيب مي شوند و يك شركت جديد را به 
وجود مي آورند. در فرآيند تمليك نيز يك شركت مالكيت 
شركت كوچك تر را خريداري مي كند و آن را تحت كنترل 
خود در مي آورد. شركت هاي تأمين سرمايه مشاوره هاي 
الزم را در زمينه اين فرآيند به شركت ها ارايه داده و مراحل 
الزم را اجرا مي كنند. درحال حاضر ۱۰ تامين سرمايه در 
بازارس��هام فعاليت مي كنند كه از ميان اين ۱۰ آنها تنها 
شركت هاي تامين سرمايه امين، نوين، بانك ملت، اميد 
و لوتوس در بورس پذيرفته شده اند و پذيره نويسي تامين 
سرمايه دوماند نيز در بازار فرابورس به پايان رسيده است. 
براساس گزارشي كه طي ماه گذشته از عملكرد شركت هاي 
تامين سرمايه به دست آمد ميزان سرمايه تامين سرمايه 
اميد معادل با ۷۰۰۰ ميليارد ريال است. همچنين تامين 
سرمايه هاي لوتوس و مسكن به ترتيب با ۳۰۱ و ۱۹۰ هزار 
ميليارد ريال دارايي تحت مديريت در صندوق ها، قرار دارند. 
اين نكته نيز حائز اهميت است كه ۱۷۰ هزار ميليارد ريال 
از دارايي هاي تحت مديريت تامين سرمايه مسكن مربوط 
به صندوق واسطه گري مالي يكم )دارا يكم( است. ارزش 
مجموع دارايي هاي تحت مديريت ش��ركت هاي تامين 
سرمايه در قالب صندوق هاي س��رمايه گذاري در حدود 
۱.۵۵۲ هزار ميليارد ريال است. در سال هاي اخير شاهد 
افزايش حجم تأمين مالي دولت و سازمان هاي دولتي و 
شهرداري ها از طريق بازار سرمايه بوده ايم به طوري كه بر 
اساس روندي كامال رو به رشد در حال حاضر، حجم اوراق 
دولتي قابل معامله در بازار سرمايه از حجم اوراق شركتي 

پيش��ي گرفته اس��ت. طبق آخرين آمار منتشره توسط 
سازمان بورس و اوراق بهادار از حدود ۱، ۳۶۶ هزار ميليارد 
ريال مانده اوراق بدهي منتشره در بازار براي پايان آذر ماه 
۱۳۹۸، حدود ۱، ۱۳۹ هزار ميليارد ريال معادل ۸۳ درصد 
متعلق به دولت و حدود ۱۳ درص��د )۱۷۴ هزار ميليارد 
ريال( س��هم اوراق ش��ركتي و مابقي يعني ۴ درصد )۵۳ 
هزار ميليارد ريال( مربوط به اوراق مشاركت شهرداري ها 
است. بنابراين عالوه بر شركت ها، دولت و شهرداري ها نيز 
از تأمين مالي از طريق بازار سرمايه سهم درخور توجهي 
دارند. براساس آمار منتشره، شركت هاي تأمين سرمايه و 
صندوق هاي سرمايه گذاري تحت مديريت ايشان يكي 
از مشتريان پرقدرت اوراق دولتي در بازار هستند كه هم 
به عنوان سرمايه گذار و هم به عنوان متعهد پذيره نويس 
و بازارگردان در فرآيند انتش��ار و فروش آن نقش آفريني 
مي كنند. اين موضوع ميزان كفايت سرمايه و در نتيجه 
ميزان پاسخگويي تأمين س��رمايه ها به نيازهاي تأمين 
مالي شركت هاي متقاضي را تحت تأثير قرار خواهد داد. 
وضعيت شركت تامين سرمايه اميد: عمده درآمد تامين 
سرمايه اميد از محل هاي درآمد حاصل از سرمايه گذاري 
و بازارگرداني بوده است. بيشترين درآمد بازارگرداني در 
سال مالي منتهي به ۰۹/ ۹۸، مربوط به اوراق اجاره و مرابحه 
بوده است. بيشترين درآمد حاصل از سرمايه گذاري ها نيز 
مربوط به س��ود حاصل از صندوق هاي سرمايه گذاري و 
سود تضمين شده اوراق مرابحه بوده است. افزايش سود 
حاصل از س��رمايه گذاري در اوراق بهادار دوره هفت ماه 
منتهي به ۰۴/ ۹۹ ناشي از فروش واحدهاي صندوق هاي 
س��رمايه گذاري بوده كه با توجه به روند آتي بازار سرمايه 
تكرار پذيري اين درآمد با قطعيت همراه نيست. همچنين 
اين تامين سرمايه تعهد پذيره نويس��ي ۰۰۰ ،۶ ميليارد 
ريال انواع اوراق تأمين مالي شامل پذيره نويسي ۵۰۰ ،۲ 
ميليارد ريال از ۰۰۰ ،۷ ميليارد ريال اوراق مرابحه شركت 
توليد اتومبيل سايپا )سهامي عام( در قالب كنسرسيوم، 
۵۰۰ ،۱ ميليارد ريال از ۰۸۷ ،۳ ميليارد ريال اوراق رهني 
 شركت ايران خودرو )سهامي عام(، ۰۰۰ ،۱ ميليارد ريال از

 ۰۰۰ ،۱۰ ميليارد ريال اوراق منفعت شركت توسعه نفت و 
گاز صبا اروند )سهامي خاص( در قالب كنسرسيوم و ۰۰۰ ،۱ 
ميليارد ريال از ۰۰۰ ،۵ ميليارد ريال اوراق اجاره شركت 

توسعه اعتماد مبين )سهامي خاص( در قالب كنسرسيوم. 
مديريت صندوق هاي سرمايه گذاري؛ تعداد صندوق هاي 
تحت مديريت شركت در س��ال جاري به ۴ نوع افزايش 
يافت كه عبارتنداز: صندوق سرمايه گذاري قابل معامله 
بذر اميدآفرين از نوع سهام، صندوق سرمايه گذاري گنجينه 
اميد ايرانيان از نوع با درآمد ثابت، صندوق سرمايه گذاري 
اختصاصي بازارگرداني اميد ايراني��ان و صندوق طالي 
زرافشان. عملكرد مالي شركت تامين سرمايه تنوين: عمده 
درآمد تامين س��رمايه نوين از محل تعهد پذيره نويسي، 
سود سپرده بانكي و سرمايه گذاري ها است. در سال مالي 
۱۳۹۸ عمده درآمد تعهد پذيره نويسي، مربوط به تعهد 
اوراق بدهي دولت بوده است. افزايش سهم سرفصل درآمد 
سرمايه گذاري ها در چهار ماهه منتهي به ۰۴/ ۹۹ مربوط 
به واگذاري ۴ درصد بيمه نوين و ۵ درصد رايان هم افزا بوده 
اس��ت. طي چهار ماه ابتدايي سال جاري تنوين درآمدي 
از محل تعهد پذيره نويسي شناسايي نكرده است. اگرچه 
جديدا طبق اعالم شركت تعهد پذيره نويسي و بازارگرداني 
اوراق سلف موازي استاندارد نفت خام سنگين صادراتي 
ش��ركت ملي نفت ايران توسط ش��ركت انجام مي شود. 
شركت تامين سرمايه لوتوس نيز عملكرد خوبي داشت 
و عمده درآمد تامين اين شركت از محل درآمد حاصل از 
سرمايه گذاري و بازارگرداني بوده و در سال مالي جاري سهم 
درآمد سرمايه گذاري و درآمد تعهد پذيره نويسي افزايش و 
س��هم درآمد حاصل از سود سپرده ها كاهش يافته است. 
لوتوس بر خالف ساير شركت هاي تامين سرمايه در سال 
مالي جاري درآمد تعهد پذيره نويس��ي فزاينده اي داشته 
است. همچنين طبق اعالم شركت، تعهدات جديدي به 
شرح زير پذيرفته است: تعهد پذيره نويسي و بازارگرداني 
اوراق مشاركت شهرداري مشهد، پذيرش تعهدپذيره نويسي 
و بازارگرداني اوراق مشاركت شهرداري شيراز و پذيره نويسي 
اوراق مرابح��ه عام دولت. همچنين عم��ده درآمد تامين 
سرمايه ملت از محل درآمد بازارگرداني و تعهد پذيره نويسي 
بوده است. بيش��ترين درآمد تعهد پذيره نويسي در سال 
مالي منتهي به ۱۲/ ۹۸، مربوط به تعهد اوراق بدهي دولت 
و بيشترين درآمد بازارگرداني مربوط به بازارگرداني اوراق 
بوده است. طي چهار ماهه ابتدايي سال جاري درآمد تعهد 

پذيره نويسي تملت كاهش يافته است.
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افزايش سقف صندوق هاي 
سرمايه گذاري بردرآمد ثابت

حس��ن قاليباف اصل، رييس سازمان بورس در 
خصوص مصوبات ش��وراي عال��ي بورس گفت: 
امش��ب در خصوص افزايش سقف صندوق هاي 
سرمايه گذاري بر درآمد ثابت تصميم گيري شد. 
سخنگوي ش��وراي عالي بورس در اين خصوص 
توضي��ح داد: در اين جلس��ه مقرر ش��د س��قف 
صندوق ه��اي س��رمايه گذاري ب��ر درآمد ثابت 
از ۳۰ ه��زار ميليارد تومان ب��ه ۵۰ هزار ميليارد 
تومان افزايش يابد. رييس سازمان بورس و اراق 
به��ادار در ادامه افزود: همچنين در اين جلس��ه 
در خص��وص تغيي��ر جزييات نصاب س��هام در 
صندوق هاي س��رمايه گذاري با درآمد ثابت نيز 
تصميم گيري ش��د. به اين ترتيب، مصوب ش��د 
حداقل ۵۰ درصد از مجم��وع ۲۰ درصد نصاب 
سهام، به س��هام عدالت تخصيص يابد و حداقل 
اوراق دولتي در نصاب ها از ۱۰درصد به حداقل 

۲۵ درصد افزايش پيدا كند.
قاليباف اصل در ادامه گفت: در اين جلسه شوراي 
عالي بورس مصوب ش��د بان��ك مركزي در امور 
صدور مجوز براي صندوق هاي س��رمايه گذاري 
وابس��ته به نهاده��اي مالي مرتبط ب��ا بانك ها، 
تسريع و تسهيل كند. همچنين امكان تاسيس 
صندوق براي بانك ه��اي فاقد صندوق، فراهم و 
اجازه تاسيس بيش از يك صندوق براي بانك ها 

نيز صادر شد.

عرضه كل زنجيره فوالد
در بورس

نماينده مردم زنجان در مجلس با اشاره به اتمام 
بررسي طرح توسعه و توليد پايدار زنجيره فوالد در 
كميسيون گفت: اين طرح در ۵ماده كامل شده و 
طي هفته آينده راهي صحن مي شود تا نمايندگان 
تصميم نهايي را در خصوص آن اتخاذ كنند. فكر 
مي كنم با راي نمايندگان و تاييد شوراي نگهبان 
طرح در مس��ير اجرا قرار بگي��رد و از اين طريق 
بخشي از نارسايي هاي بازار فوالد حل خواهد شد. 
مصطفي طاهري با اشاره به محتواي طرح گفت: 
بر اساس طرح، كل زنجيره فوالد بايد بطور شفاف 
در بورس عرضه شود. هر فعال اقتصادي كه ماده 
اوليه از بورس خريداري مي كند، چنانچه اين مواد 
را تبديل به ماده نهايي نكند، براي بار بعد نمي تواند 
اق��دام به خريد ماده اوليه كن��د. ضمن اينكه اگر 
مشخص شود كه فردي ماده اوليه خريداري شده 
از بورس را ب��ه هر نحوي در ب��ازار آزاد به فروش 

رسانده، كل سهميه او قطع خواهد شد.
او در ادامه اف��زود: از جمله ديگر م��واد مهم اين 
طرح ايج��اد كميته »رصد و پاي��ش بازار فوالد« 
و س��اماندهي »س��امانه جامع تجارت« است تا 
از اي��ن طريق ف��روش داخلي و ف��روش خارجي 
فوالد برنامه ريزي و ذيل پايش مس��تمر نظارتي 
قرار بگيرد. بر اساس مكانيسمي كه در اين طرح 
گنجانده ش��ده هرگونه فعاليت خارج از ساختار 
بازار سرمايه تخلف محسوب مي شود و مرتكبان 
آن با مجازات هاي قانوني روبه رو خواهند ش��د. 
عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس گفت: 
برخي اخبار حاكي از آن است كه سوداگران بازار 
فوالد با اس��تفاده از رانت ارتباطي، سهميه مواد 
اوليه بيشتري دريافت كرده اند، اما محصول نهايي 
ارايه شده، بسيار كمتر از حجم مواد اوليه اي است 
كه دريافت كرده اند. به عبارت روش��ن تر به دليل 
ضعف در نظارت مواد اوليه را با قيمت هاي پايين 
دريافت و در بازار آزاد ب��ه چندين برابر قيمت به 
فروش رس��انده اند. او گفت: در گزارش��ي كه در 
كميسيون قرائت ش��د به اين نكته نيز اشاره شد 
كه برخي شركتها، حجمي از محصول خود را در 
بورس كاال عرضه مي كنند و مابقي را در بازارهاي 
خارج از ب��ورس و بدون هيچ گونه ش��فافيتي به 

فروش مي رسانند.
اين روش هاي س��وداگرانه باعث مي شود تا فوالد 
چند قيمت متفاوت داشته باشد. تجربه هم نشان 
داده هر زمان رويكرد چند نرخي در بازارها حاكم 
شده، رانت و ويژه خواري و نوسان هم در حاشيه 

بازارها شكل گرفته است.
نماينده مردم زنجان در پاس��خ به پرسش دليل 
اي��ن حجم از رانت و ويژه خ��واري در بخش هاي 
مختل��ف اقتصاد از جمله فوالد چيس��ت؟ گفت: 
بخ��ش قابل توجه��ي از رانت ها و س��وداگري ها 
در بازاره��ا به دليل ارز چند نرخ��ي و توزيع دالر 
۴۲۰۰ توماني است. در اقتصادي كه ثبات وجود 
ندارد، رانت خواران هميشه چند قدم از نهادهاي 
نظارتي جلو هستند. تا مسووالن نظارتي بخواهند 
حفره هاي س��وداگرانه را شناسايي و مقابله با آن 
را آغاز كنند، مفس��دان فرس��نگ ها از دسترس 
نهادهاي نظارتي خارج شده و فعاليت هاي خود را 
در ساير بخش ها از سر گرفته اند. طاهري در بيان 
دليل اين مشكل گفت: دليل افزايش سوداگري ها 
در بازار فوالد، عدم استفاده كاربردي از سامانه هاي 
هوش��مند و گردآوري داده هاي به روز شده براي 

تصميم سازي هاي اساسي است.
تا زماني كه اهميت استفاده از اين سامانه ها جدي 
گرفته نش��ود، ام��كان نظارت فراگير و مس��دود 
ساختن فعاليت هاي سوداگرانه و رانتي يا ممكن 

نيست يا بسيار دشوار است.
او در پايان گفت: درش��رايطي ك��ه كمبودي در 
فوالد كش��ور وجود ندارد و تولي��د اين محصول 
بيش از نياز كشور است، اما تفاوت قيمت فوالد در 
بورس با قيمت بازار آزاد باعث شده تا نظام عرضه 
و تقاضاي اين محصول استراتژيك دچار شكاف 
شود و متعاقب آن اين محصول، چند نرخ متفاوت 

را به خود ببيند.

رشد 10 درصدي بازارسهام
براي بازار س��رمايه صعود 
شارپي را نمي توان متصور 
بود و اي��ن بازار در معامالت 
آينده خود به روند تعادلي 
مي رس��د.برخي از س��هام 
موجود در ب��ازار پايين تر از 
قميت اصل��ي خود معامله 
مي شدند و ترس اين موضوع 
در بازار وجود داش��ت كه نرخ دالر كاهش شديدي را 
تجربه كند اما؛ در حال حاض��ر دريافت اند كه دالر به 
كمتر از نرخ ۲۲ هزارتومان نمي رس��د. با توجه به اين 
قميت ۲۲ هزارتومان��ي و P/B كه اغلب ميان عدد ۵ تا 
۷ قرار گرفته نمي توان روند اصالحي عمده اي براي بازار 
متصور بود چراكه؛ بورس پيش از اين ريزش هاي عمده 
خود را تجربه كرده است. بازار پس از روند صعودي اين 
روزها متوقف مي ش��ود تا به ميزان تورم و نرخ دالر پي 
ببرد و درنهايت روند افزايشي و يا كاهشي خود را تعيين 
مي كند. بنابراين بازار سهام در سال جاري رشد شارپي 
نخواهد داش��ت و باتوجه به اصالح عميقي كه در اكثر 
گروه هاي بورسي صورت گرفته و برآورد EPS كه براي 
سال ۱۴۰۰ به دست آمده مي توان رشد خوبي براي بازار 
متصور بود و بورس را به نوعي در پي جبران ريزش هاي 
اخير خود دانست البته با وضعيت دالر كه پيش بيني 
مي شود كه بين نرخ هاي ۲۲ الي ۲۴ هزارتومان مبادله 
نشود نمي توان وضعيت بدي را بازار سهام متصور بود. 
اين نكته نيز حائز اهميت است كه قيمت سهام موجود 
در بورس به هيچ عنوان به قميت هاي پايين گذشته 
باز نمي گردد و مي توان گفت در زمان نزول بازار سهام 
موجود با كاهش قميت كف سازي خوبي را تجربه كردند. 
همچنين پيش بيني مي شود كه بازار رشدي در حدود 
۱۰ درصد را انجام بدهد و پس از به سمت و سوي تعادل 
روانه شود و ديگر شاهد رفتارهاي هيجاني در خريد و 
فروش در بازار سرمايه نخواهيم بود و براي پايان سال 

يك بازدهي در حدود ۲۵ درصد متصور هستيم. 
طي روزهاي گذش��ته بود كه خبر افزايش نرخ س��ود 
بانكي در بازار اعالم شد اما؛ رييس بانك مركزي وعده 
كاهش اين س��ود را داد و طي روزهاي اخير شاهد اين 
موضوع بوديم كه نرخ سود بين بانكي در بازار كاهشي 
از ۲۳ درصداعالم تا مرز ۲۰ درصد نيز رس��يد. اگر اين 
روند همچنان ادامه دار باشد به نفع بازار سهام خواهد 
ب��ود و رونق اين بازار را بي��ش از پيش مي كند چراكه؛ 
ميزان نقدينگي خارج از اين بانك ها مي توان در بورس 

تزريق كرد.
محدوديت هاي رفت و آمد صرفا نميتوند بورس را نزولي 
كند چرا كه شركت ها و كارخانجات خارج از شهر قرار 
دادند و اين محدوديت ها اغلب براي شركت ها و ادارات 
و سازمان هاي كه داخل شهر است در نتيجه نمي تواند 
تاثير خاصي داشته باشد مگر اينكه مصوباتي بدهند كه 
باعث تعطيلي كارنجات شود در نتيجه اين محدويت ها 
مي تواند تاثيري بر روي توليد و فروش محصوالت در 

بازار وبورس داشته باشد.

ضرورت تغيير  در نظامات مالياتي
اول اينك��ه بر خالف برخ��ي اظهارنظرها ب��ا تورم ۴۰ 
درصدي، در عمل درآمد مالياتي حقيقي دولت نه تنها 
افزايش پيدا نكرده بلكه كوچك تر نيز ش��ده است.دوم 
اينكه در عمل اين افزايش اسمي در ماليات در شرايط 
ركود شديد ناشي از تحريم ها و كرونا فشاري را بر گرده 
موديان كنوني ماليات وارد كرده است و همچنان فرار 
مالياتي و تورم زا به انحاي مختلف وجود دارد. مساله سوم 
در ارزيابي تحليلي موضوع اين است كه در دورنماي آتي 
سازمان امور مالياتي هيچ تحولي قابل توجهي در حوزه 
پرسنل و نيروي انس��اني، بخش اجرا و قوانين مفيد و 
البته اصالحات ساختاري مشاهده نمي شود. لذا با توجه 
به كس��ري بودجه باال كه برآمده از فقدان درآمدهاي 
نفتي اس��ت، اوال تورم همچنان مهم��ان اقتصاد ايران 
خواهد بود و ثانيا بودجه همچنان در آينده وابس��ته به 
درآمدهاي نفتي خواهد ماند. قبال هم به اين نكته اشاره 
كرده ام، قوانين مصوب مالياتي در كشورمان از مشكالت 
عديده اي رنج مي برد. يعني به جاي ساختارسازي هاي 
هدفمند و اصولي به طور سليقه اي عمل مي شود. در يك 
چنين شرايطي بعضا فس��اد و رانت هم ايجاد مي شود. 
در يك چنين وضعيتي نه مالياتي كه حق دولت است 
جذب مي شود، و نه شاهد عدالت مالياتي خواهيم بود. 
از آنجا كه به طور معمول قوانين مصوب مالياتي در عمل 
به صورت س��ليقه اي و علي الراس اجرا مي شود، سهم 
برنامه ريزي هاي سيستماتيك در اين بخش اندك است. 
بنابراين الزم اس��ت قوانين با باالترين درجه از ضمانت 
اجرايي عملياتي شوند و با شاخص هاي دقيقي كه درون 
قانون تعبيه مي شود، اجازه سليقه اي عمل كردن را از 
كساني كه وظيفه اجراي قوانين را به عهده دارند گرفته 
شود. در اين صورت با استفاده از سامانه و بدون مراجعه 
مودي ماليات بر اساس استانداردها و شاخص ها شفاف 
تعيين خواهد شد. از سوي ديگر مشكالت نشان مي دهد 
قانونگذار و مديران در راس هرم مالياتي تسلطي كافي و 
وافي بر قوانين و شاخص ها و امثال آن نداشته، و از نيروي 
نخبه و كارشناس واقعي بهره وافي نمي برند. همچنين 
كادر سازمان مالياتي بايد ش��امل مجموعه اي از افراد 
تحصيلكرده، نخبه و مجرب باشند، ضمن اينكه اين افراد 
همواره مي بايست در معرض آموزش قرار داشته باشند. 
همچنين الزم است در اين راستا تجارب ساير كشورهاي 
موفق در حوزه هاي قانونگذاري و اجرا اخذ شود، تا اقتصاد 
كشور دچار آزمون و خطا نشود. چه بسا اصالحات مبنايي 
و نه��ادي در حوزه ماليات م��ا را از اعمال قوانين جديد 
مالياتي كه دچار ابهام هاي گسترده در قانون و اجرا هست 
)مانند ماليات بر مسكن، خودرو...( و مورد نقدهايي مهم 
است، بي نياز گرداند. چرا كه اگر چارچوب سيستم مالياتي 
تغييري بنيادي نداش��ته باشد قوانين جديد هم دچار 

مشكالت عارض بر قوانين قبلي خواهد شد.

»تعادل« وضعيت تامين سرمايه ها در بازار سرمايه را بررسي مي كند

عملكرد كدام تامين سرمايه قابل قبول است؟

 »شستا« ترمز شاخص را كشيد
با شروع سال جاري شاهد رشد ۳۱۰ درصدي در چهارماهه 
نخست سال بوديم اما؛ پس از آن بازار حدودا چهارماه روند 
نزولي به خود گرفت ولي چند روزي اس��ت كه بازارسهام 
سبزپوش شده و امروز پس از ماه ها به تعادل ميان صف هاي 
خريد و فروش دست يافت. در معامالت روزگذشته بازار 
سرمايه شاخص كل اين بازار با ۲۳ هزار و ۱۱۰ واحد افزايش 
رقم يك ميليون و ۲۹۶ هزار واحد را ثبت كرد. شاخص كل 
با معيار هم وزن نيز با ۴۵۹۵ واحد افزايش به رقم ۳۷۴ هزار 
و ۷۴۴ واحد رس��يد همچنين معامله گران يك ميليون 
معامله به ارزش ۱۱۶ هزار و ۹۴۱ ميليارد ريال انجام دادند. 
شاخص كل فرابورس نيز ۲۵۱ واحد افزايش يافت و رقم ۱۶ 
هزار و ۳۴۸ واحد را ثبت كرد ومعامله گران اين بازار ۶۸۵ 
هزار معامله ب��ه ارزش ۷۸ هزار و ۱۳۳ ميليارد ريال انجام 
دادند. حقيقي ها در روزگذشته بازار ۸۵۰ ميليارد تومان 
وارد بازارسهام كردند و ارزش معامالت خرد به ۱۱ هزار و 
۸۳۰ ميليارد تومان رسيد و حقيقي ۹۰ درصد معادل با ۱۰ 
هزار و ۶۴۰ ميليارد تومان سهام خريداري كردند و مازاد 
خريد خود را به ۷ درصد از كل معامالت رساندند. بيشترين 
تزريق پول حقيقي ها در گروه هاي »ش��ركت هاي چند 
رشته اي صنعتي«، »فرآورده هاي نفتي« و »فلزات اساسي« 
رقم خورد. ارزش سهام عدالت رشد كرد و درمقايسه با روز 
گذشته، ۳.۶ درصد معادل با ۳۶۳هزار تومان افزايش داشت 
و ارزش سبد ۵۳۲هزار توماني و يك ميليون توماني سهام 
عدالت به ترتيب به ۱۰ ميلي��ون و ۴۸۱هزار تومان و ۱۹ 
ميليون و ۷۴۱هزار تومان رسيد. با احتساب اين موضوع، 
ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار توماني سهام 
عدالت به ۶ ميليون و ۲۸۸هزار تومان رسيده است. سهام 
سرمايه گذاري تامين اجتماعي »شستا« بعد از مدت ها 
روز گذشته بازگشايي شد اما؛ پس از بازگشايي اين ارزش 

نماد كمي افت را تجربه كرد و اغلب سهامداران از كاهش 
ارزش اين سهام نگران اند. قرار بود مدتي پيش اين نماد در 
بازار سهام بازگشايي شود ولي با داليل و بهانه هاي مختلف 
»شستا« مدت طوالني بسته نماد و درنهايت روز گذشته 
بازگشايي و افت ۱۹ درصد را در كارنامه خود به ثبت رسانيد. 
طي بيست و چهار ساعت گذشته برخي از اخبار مطلوب 
باعث ش��د تا بورس وضعيت خوبي به خود گيرد. حسن 
قاليباف اصل سخنگوي شوراي عالي بورس گفت: سقف 
صندوق هاي س��رمايه گذاري بردرآمد ثابت از ۳۰ به ۵۰ 
هزار ميليارد تومان افزايش مي يابد. مصوب شد حداقل ۵۰ 
درصد از مجموع ۲۰ درصد نصاب سهام به سهام عدالت 
تخصيص يابد و حداقل اوراق دولت��ي در نصاب ها از ۱۰ 
به حداقل ۲۵ درصد افزايش پيدا كند.همچنين شركت 
مدرنا، واكسن توليدي مقابله با ويروس كرونا تا ۹۴.۵ درصد 
در پيشگيري از كرونا موثر بوده است. وزير صنعت گفت: 
براساس مصوبه جديد دولت، صادركنندگان مي توانند از 
امروز براي رفع تعهدات با يك واردكننده يا يك تأمين كننده 
كاال تهاتر براي واردات كاال اقدام كنند.معاون امور اقتصادي 
و بودجه س��ازمان برنامه و بودجه گفت: در بودجه ۱۴۰۰ 
فروش نفت ۶۵۰ هزار بشكه در نظر گرفته شده است كه 

قيمت هر بشكه ۴۰ دالر پيش بيني مي شود.

    گذر مجلس از بورس
محسن زنگنه، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس در صفحه شخصي خود در توئيتر نوشت: كميسيون 
بودجه براي رفع ايراد ش��وراي نگهبان در خصوص طرح 
معيش��ت، فروش ۳۰ هزار ميليارد از سهام شركت هاي 
پااليشي، صنعتي، بانك ها و بيمه ها را به عنوان منبع معرفي 
نمود. اين امر ضمن تامين منابع طرح، با دادن س��يگنال 

مثبت دولت به بازار سرمايه، بورس را نيز سبز مي كند. همه 
ش��رايط به ظاهر، براي سبز شدن بورس مهياست. آنچه 
نياز است، بازگش��ت خوش بيني به سهامداران حقيقي 
است. اين امر بايد توسط دولت ايجاد شود و بهترين اقدام 
عملي، عرضه سهام با ارزش دولت است. بازار امروز نياز به 
بهبود نگرش دولت به آينده بورس دارد و دولت بايد اين را 
در عمل نشان دهد. گفتني است نائب رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس هم در اين رابطه گفته، دولت اكنون ۱۱ 
درصد معادل ۱۰ هزار ميليارد تومان سهام بانك ملت، ۱۱ 
هزار ميليارد تومان سهام پااليشگاه تهران، ۲۶ هزار ميليارد 
تومان سهام مس ايران، ۴۵ هزار ميليارد تومان سهام فوالد 
مباركه و ۱۴ هزار ميليارد تومان سهام مخابرات را در اختيار 
دارد كه منابع مورد نياز طرح تأمين كاالهاي اساسي جزئي 
از اين ارقام است و اگر تدبير و اراده اي باشد اين منابع به طور 

قطع قابل وصول است.

    عرضه جديد در بورس كاال
عليرضا ناصرپور، معاون توس��عه بازار بورس كاالي ايران 
گفت: وزارت دفاع يك قطعه زمين در شهرستان دماوند به 
مساحت ۳ هزار و ۶۰۰ متر وسعت براي فروش در بورس 
كاال آماده عرضه كرده است. وي ادامه داد: براي نخستين 
بار، يك وزارتخانه براي فروش ملك، اقدام به عرضه زمين 
در بورس كاال كرده است. ناصرپور گفت: پايه پيشنهادي 
قيمت اين زمين ۱۳۰ ميليارد ريال است و نحوه ثبت نام 
براي شركت كردن در حراج، بدين گونه است كه همه افراد 
مي توانند با داشتن كد بورس��ي در اين حراج شركت و از 
ملك مذكور بازديد كنند. وي افزود: زمان حراج ۹ آذرماه 
و زمان تحويل حداكثر ۹۰ روز پس از تنظيم مبايعه نامه 
است. ناصرپور اضافه كرد: عرضه امالك در بورس توسط 

دستگاه هاي دولتي باعث شفافيت عرضه مي شود و تاكنون 
برخي بانك ها و ساير نهادهاي دولتي براي عرضه ملك در 
بورس كاال درخواس��ت هاي خود را ارايه داده اند. معاون 
توسعه بازار و مطالعات اقتصادي بورس كاالي ايران گفت: 
با عرضه امالك در بورس كاال، امكان كشف قيمت بهتر و 

رقابت پذيري بيشتر فراهم مي شود.

    شوك به اقتصاد جهاني
در حالي كه خبرهاي ناش��ي از كش��ف وي��روس كرونا 
توسط دو شركت فايزر و مادرنا موجب اميدواري نسبت 
به بازگش��ت به روزهاي عادي ش��ده اس��ت، اما ايجاد 
محدوديت ها و كاهش فعاليت هاي اقتصادي، بازارهاي 
اروپايي را در ش��وك جديدي فرو برد و برهمين اساس 
شاخص يورواس��تاكس با كاهش ۰.۱ درصدي رو به رو 
شد و قيمت سهام ش��ركت مادرنا نيز با روند رو به رشد 
همراه شد. كارشناسان معتقدند چشم انداز كوتاه مدت 
بازارها نش��ان دهنده اوضاع نوساني شاخص ها است در 
حالي كه در كش��ور سوئد نيز محدوديت هالي فعاليتي 
اعمال شده است و افزايش ميزان مبتاليان كمي اوضاع را 
وخيم تر كرده است. اين در حالي است كه، قيمت سهام 
بانك ها در اروپا با كاهش همراه ش��دند .از سوي ديگر، 
در بازارهاي آسيايي ش��اخص ها با نوسان مثبت همراه 
بودند و در اين بين شاخص هاي استراليا با رشد قيمت 
سهام صنايع انرژي، خدمات مالي و منابع طبيعي، رشد 
چشم گيري را به ثبت رساند و بدين ترتيب شاخص اس اند 
پي استراليا توانست رشد ۰.۲ درصدي را به ثبت برساند 
و در سوي ديگر شاخص نيكي ژاپن با رشد ۰.۴ درصدي 
همراه شد در حالي كه شاخص شانگهاي چين هم ۰.۳ 

درصد مثبت شد.

احمد  اشتياقي



گروه راه و شهرسازي|
س��اخت و س��از و شهرفروش��ي باعث از بين رفتن 
2500 هكتار از باغات تهران شده است. در اين حال، 
سه شنبه هر هفته، اعضاي شوراي شهر تهران با بررسي 
پرونده هاي پالك هاي ثبتي به باغ بودن يا نبودن آنها 
راي مي دهد، رايي كه مي تواند هم براي مالك زمين 
حياتي باشد و هم براي شهر و شهروندان تهراني. اولي 
ممكن است، برنده رانت خريد تراكم شود و ديگران 
بازنده شهرفروشي يا برعكس، اولي بازنده راي شورا 
باشد و شهروندان برنده محيط زيست بهتر شهري. در 
چنين شرايطي، ديروزاعضاي شوراي شهر تهران به 
پالك ثبتي خيابان آفريقا كه باغ بودن آن دو بار توسط 

ديوان عدالت اداري نقض شده بود، راي باغ دادند.
اين پالك ثبتي مربوط به زميني به مساحت ۴ هزار و 

2۷ متر مربع در خيابان آفريقا منطقه ۳ بود. 
محمد س��االري در تش��ريح اين پالك ثبتي گفت: 
كاربري قديم باغ بوده است و نظر كميسيون ماده ۷ 
در س��ال ۸5 باغ اعالم شد، اما ديوان عدالت اداري در 
س��ال ۹2 آن را ابطال كرد كه مجددا در شوراي شهر 
راي باغ گرفت و دي��وان مجددا اي��ن راي را ابطال و 

غيرباغ اعالم كرد. 
او ادامه داد: حدنصاب درختان موجود بايد 2۴۶ درخت 
باشد درحالي كه بدون درخت است. اين زمين داراي 
يك اسكلت فلزي بدون سقف است كه در سال 55 با 
۳0 درصد سطح اشغال در ۱۱ طبقه پروانه گرفته است 
اما اجراي آن سال ها متوقف است. برروي فونداسيون 
آن در س��ال۹۷ تعداد 2۷ اصله درخت خودرو عرعر 

توليد شده است. 
ساالري با اشاره به نظر كميسيون معماري و شهرسازي 
گف��ت: درختاني با محيط بن 5 تا ۴0 س��انت وجود 
داشته كه مجوز انتقال گرفته. با عنايت به اينكه قبل 
از س��ال 55 پروانه ساخت اخذ و داراي اسكلت فلزي 
زنگ زده است، به رغم داشتن محيط بن زياد به دليل 
دريافت پروانه و مجوز انتقال درختان غيرباغ اس��ت. 
اما با توجه به تعداد درختان بايد صحن ش��ورا در اين 
باره تصميم گيري كند.  رسولي در مخالفت با غيرباغ 
اعالم ش��دن اين پالك ثبتي گفت: دوره چهارم اين 
ملك باغ شناخته شده است اينكه االن درخت موجود 
نيست، طبيعتا اگر قرار بود باغ باشد درختان را قطع 
نمي كردند. براس��اس قانون ديوان عدالت نمي تواند 
تعيين تكليف كند. در نتيجه پرون��ده راي باغ دارد و 
قابل طرح نيس��ت.  رسولي ادامه داد: ش��ورا در دوره 
گذشته راي باغ داده است و اگر اكنون مساله غيرباغ 
بودن مطرح شده به نظر مي رسد بحث پول و زور پشت 
اين دستور است و نظر من اين است كه از دستور كار 

خارج بشود چرا كه قابل طرح نيست. 
اميني در واكنش به صحبت هاي رسولي گفت: ديوان 
عدالت در گذشته وارد ماهيت نمي شد و اگر ايرادي 
داش��ت نقض مي كرد، اما در قانون جديد اين حق به 
ديوان داده شده است كه بعد از يك مرتبه نقض، هر 
تصميمي ديوان بگيرد الزم االتباع است. يك زماني 
ديوان وارد ماهيت مي ش��ود و مي گويد راي را باطل 
كردم و ش��هرداري مكلف به صدور پروانه اس��ت. در 
اين پرونده كه از سوي ديوان نقض شده را نمي توانيم 
رسيدگي نكنيم در نتيجه نمي توان از دستور خارج 
كرد.  او ادامه داد: سند يك قطعه زمين محصول است. 
درختان مورد نياز 2۴۶ اصله اس��ت، در حالي كه در 
نظريه كارشناسي ذكر ش��ده 2۷ اصله درخت عرعر 

اس��ت. وقتي مي گوييم باغ، به درختان مثمر اطالق 
مي شود. از اين رو، نظر كميسيون مبني بر باغ نبودن 

درست است. 
نوري در مخالفت با غيرباغ اعالم شدن اين پالك ثبتي 
گفت: علت اينكه پرونده اكنون در شورا مطرح مي شود 
به اين است كه از سوي شهرداري به ماده ۷ درخواست 
بررسي دارد و سپس بايد در صحن شورا مطرح شود. 
اين پرونده در بايگاني راكد دايم است و اصال در ماده 
۷ مطرح نشده. اگر قرار است در شورا مطرح شود بايد 
از مسير ماده ۷ بيايد.  او ادامه داد: اين پرونده در سال 
۹2 راي باغ دارد. در سال 5۴ اين باغ 2۷۱ اصله درخت 
داش��ته كه درختان عرعر نبودند بلكه صنوبر، سرو و 
بيد مجنون بوده اس��ت. در سال ۹2 كميسيون ماده 
۷ راي باغ مي دهد. ديوان عدالت در سنوات مي گويد 
كميسيون ماده ۷ صالحيت راي دادن ندارد. در حالي 
كه اكنون تعارضات در ديوان عدالت قابل تامل است. 
راي ديوان انگار بر اين اس��ت كه راي غيرباغ را بگيرد. 
ديوان راي خود را نقض مي كند و مي گويد ش��وراي 
شهر نظر دهد. در حالي كه شورا هم راي باغ مي دهد. 
نوري تاكيد كرد: قصه هايي كه اين پرونده دارد كمك 
مي كند تصميم بگيريم. بايد پرونده از كميسيون ماده 
۷ وارد ش��ود و مالك زمان حال نيس��ت. اينكه ۱2۷ 
هكتار اراضي تهران نابود شده است، به همين دليل 
بوده است. راي شورا در سال ۹5 باغ بوده است و اكنون 
دوباره مي خواهد از مزاياي غيرباغ استفاده كند. راي 

شورا را نبايد شوراي شهر نقض كند. 
بهاره آروين نيز در واكنش به اظهارات طرح شده در 
صحن شوراي شهر گفت: من واقعًا از رأي كميسيون 
شهرسازي و معماري شورا مبني بر غير باغ بودن اين 
ملك تعجب مي كنم. اين ملك كه در وس��ط خيابان 
آفريقا واقع شده سال ۹5 از شورا رأي باغ گرفته است. 
اين پالك ثبتي س��ه بار رأي باغ گرفته اس��ت، چه از 
كميسيون ماده ۷ و چه از شورا. اين ملك حتي سال 

5۴ رأي باغ داشته است. اكنون به چه چيزي استناد 
مي كنيم كه مي خواهيم به آن رأي غيرباغ دهيم؟

عضو شوراي شهر تهران تاكيد كرد: نمي شود بگوييم 
وضع فعلي ملك بايد مالك و معيار قرار گيرد؛ چراكه 
اگر اينگونه باش��د همه درختان باغ هايشان را قطع 
مي كنند و آنگاه همه باغ ها تبديل به غيرباغ مي شوند.

اما زهرا نژادبهرام نظر كميس��يون درب��اره اين باغ را 
تخصصي خواند و گفت: نبايد اعضا ديدگاه سليقه اي 
داشته باشند، چطور كميسيون درباره باغ بودن ديگر 
پالك ها نظرخواهي مي كند اعضا مخالفتي ندارند، به 
نظر مي آيد برخي از اعضا درباره وضعيت باغات دچار 
افراط و تفريط شده اند. به گزارش ايلنا غيرباغ بودن اين 
پرونده به راي گذاشته شد و موافقت اعضاي شوراي 

شهر تهران باغ شناخته شد.

    نابودي ۲۵۰۰ هكتار از باغات تهران 
در اين حال، مجيد فراهان��ي، رييس كميته بودجه 
و نظارت مالي ش��وراي ش��هر در برنامه نجات تهران 
در خصوص شهر فروش��ي گفت: وقتي فروش تراكم 
مي گوييم يعني فروش تك محصولي تجديد ناپذير. 
بدين معن��ا وقتي تراكمي فروخته مي ش��ود امكان 
بازيابي آن وجود ندارد. منبع محدودي داريد كه امروز 
مي فروشيد تا ش��هر را اداره كنند و مانند كسي است 
كه خون خود را مي فروشد تا بتواند خود را اداره كند. 
خون محدود اس��ت. بدين ترتيب شيره جان شهر به 

فروش مي رسد.
وي افزود: متاس��فانه طي س��ال هاي گذشته فروش 
تراكم اتفاق افتاده اس��ت. هنگامي كه عضو شوراي 
شهر شدم و آمارها را نگاه كرديم وحشت آور بود. بدين 
ترتيب فروش تراكم خارج از طرح تفصيلي بدون هيچ 

محدوديتي اتفاق مي افتاد.
عضو شوراي شهر تهران تصريح كرد: مجوز برج- باغ 
در كوچه شش متري منطقه يك داده شده بود و اصاًل 

فكر نشده است كه در اين برج چگونه ماشين ها را بايد 
پارك كنند. فاضالب اين برج چگونه است. اگر خدايي 
نكرده اين برج آتش بگيرد ماشين آتش نشاني كجا بايد 
برود. كمترين فكر در مورد اين موضوعات نشده است.

    علت خالي ماندن 4۰۰ هزار خانه
فراهاني با بيان اينكه شهر تهران ۴00 هزار خانه خالي 
دارد، اظهار كرد: چرا اين اتفاق افتاده است؟ به خاطر 

اينكه تراكم فروشي مي صرفد.
وي ادامه داد: چرا امروزه از حدود 5 هزار هكتار باغ در 
سطح ش��هر تهران بيش از 2500 هكتار از بين رفته 
است و 2۴00 هكتار باقي مانده است؟ چرا در عرض 
۱0 س��ال فقط در منطقه يك بيش از 5۶ هكتار باغ 
از بين رفته اس��ت؟ چرا كه با مصوبه برج باغات اجازه 
دادي��د افراد بيش از دو برابر تراكم ايجاد و در باغ خود 
برج سازي كنند و براي ايجاد برج، رمپ و رومپ ايجاد 

كردند و تمام باغ از بين رفت.
عضو ش��وراي ش��هر تهران تاكيد كرد: ما در شوراي 
پنجم با ايجاد س��امانه براي صدور پروانه ساختماني 
از اين مسائل جلوگيري كرديم و امروز مي توانيم ادعا 
كنيم حتي يك متر خارج از طرح تفصيلي تراكم صادر 
نمي شود. جايي كه بايد سه طبقه ساخته شود چهار 

طبقه نمي سازند.
رييس كميته بودجه و نظارت مالي شوراي شهر تهران 
گفت: در منطقه 22 فراتر از طرح تفصيلي مجوز برج 
باغ، مال هاي تجاري و… داده شده است و در مسير 
ريه شهر تهران و مسير باد س��اخت و ساز انجام شد 
در عين حال سرانه اي هم ايجاد نشده است. ساخت 
مدرسه در آنجا سودآور نبوده و سازنده به سمت ساخت 
مدرس��ه نرفته اس��ت. وقتي خارج از طرح تفصيلي 
ساخت و س��از انجام مي شود تمام بافت ها و سرانه ها 
مانند فضاي سبز، س��المت و… كه براي شهر است 

را فدا مي كنيم.
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اعانه يا  تحريم
رييس سازمان برنامه و بودجه خطاب به رييس 
مجلس نوش��ت: امروز مردم ايران به جاي اعانه و 
يارانه، از مديران خود رفع تحريم و برداشتن زانوي 
زور از گل��وي اقتصاد اي��ران را با حفظ عزت ملي 
طلب مي كنند. م��ردم ما هنوز ب��ه خاطر دارند 
كه با رفع تحريم مي ش��ود سال ها شاهد تثبيت 
نرخ ارز، ت��ورم يك رقمي و رش��د دو رقمي بود. 
دولت خواهان هيچ مذاكره اي نيست. رسانه هاي 
جهان شهادت مي دهند كه در سفر قبلي جناب 
آقاي دكت��ر روحاني رييس جمه��ور محترم به 
مقر س��ازمان ملل متحد، باره��ا ترامپ به انحاء 
گوناگون و از طريق وس��اطت برخي از روس��اي 
جمهور كش��ورهاي اروپايي درخواست مذاكره 
داشت كه قاطعانه رد شد و فقط و فقط موكول به 
رفع تحريم و شناخت حقوق ملت ايران گرديد. 
با اعتقاد ع��رض مي كنم دولت همانطور كه طي 
س��ال هاي تحريم در مسير سياست هاي ابالغي 
رهبر معظم انقالب، مقاومت نمود و خار در چشم 
و استخوان در گلو چيزي نگفت و كار كرد؛ امروز 
نيز براي رفع تحريم عزتمندانه از ملت ايران، همه 
رخدادها را عاقالنه رصد و براي كاهش آالم مردم 
تالش مي كند تا فرصت بسازد و براي سربلندي 
ملت بزرگ ايران اق��دام كند. اين صحبت هاي 
نوبخت تا ح��د زيادي جناح بندي هاي انتخابات 
رياس��ت جمهوري پيش رو را روشن خواهد كرد. 
همانطور كه چند روز قب��ل روحاني از اين گفته 
بود كه دولت از هر فرصتي براي كاهش تحريم ها 
استفاده مي كند، به نظر مي رسد شعار نزديكان به 
دولت در انتخابات پيش رو نيز كاهش تحريم ها و 
بهبود روابطي است كه در دوره برجام رخ داد اما 
با روي كار آمدن ترامپ از بين رفت و حاال دولت 
اميدوار است با آمدن بايدن، امكان بهبود روابط 
و كاهش تحريم ها فراهم شود و مردم بار ديگر به 
اين گفتمان اعتم��اد كنند. در مقابل اما قاليباف 
بر توان داخلي و بي توجه��ي به امريكا مي گويد 
و معتقد اس��ت كاهش فشارها بر زندگي مردم با 
يارانه و كوپن ممكن خواهد بود. هرچند مشخص 
نيست در انتخابات پيش رو نامزد نهايي دو جناح 
چه افرادي خواهند بود آيا قاليباف حاضر است بار 
ديگر كرسي خود در بهارستان را به اميد رسيدن 
به پاس��تور قمار كند يا خير، اما به نظر مي رسد 
گفتم��ان دو جناح حول مح��ور يارانه و كوپن يا 

مذاكره و لغو تحريم شكل خواهد گرفت.

فرصت سازي  در داخل و خارج
اي��ن برنامه ها عمال يا فراموش ش��ده اند يا حتي در 
صورت به اجرا درآمدن هم نه تنها در كاهش مشكالت 
تاثير نداشته اند كه حتي در برخي موارد به دشوارتر 

شدن اوضاع نيز كمك كرده اند.
در اين بين بايد توجه داشت كه نمي توان صرفا با توجه 
به يك بخش و ناديده گرفتن ساير حوزه ها به موفقيتي 
دست يافت. اينكه ما بگوييم تنها با اتكا به توان داخلي و 
بدون استفاده از تجربيات بين المللي، تجارت خارجي 
و ارتباط با جهان قرار است به يك اقتصاد توسعه يافته 
دست يابيم، همان قدر دور از واقعيت است كه بگوييم 
صرفا با كاهش تحريم ها و محدوديت ها قرار است 

تمام مشكالت داخلي برطرف شود.
ما در سال هاي گذش��ته تمام اين مدل ها را تجربه 
كرده ايم. از سويي با توجه به ساختار اقتصادي جهان، 
دولت ها در حوزه هاي مختلف با يكديگر همكاري 
مي كنند و در واقع راه توسعه را در دل استفاده از توان 
يكديگر و تجميع آن جست وجو مي كنند، از اين رو 
اينكه بگوييم در هاي كشور را مي بنديم و خودمان 
تمام مسائل را حل مي كنيم قطعا كارساز نخواهد بود.

در كنار آن تجربه توافق هسته اي نيز نشان داد اگر 
دولت به سمت اصالح شرايط حركت نكند و تنها با 
فروش نفت بخواهد بودجه و تمام مسائل را پاسخ دهد، 
اين كار شدني نيست و تنها با حكم يك رييس جمهور 
امريكا تحريم ها بازمي گردند و اگر زيرساخت هاي 
داخلي آماده نش��ده باشد، تحريم ها فشار بااليي بر 

كشور وارد مي كند.
در چنين بس��تري نبايد يكي از دو وجه اين معادله 
را كنار گذاشت. يعني همانطور كه اقتصاد كشور به 
اصالحات دروني نياز دارد، بايد با تعامالت خارجي 
و البته تاكيد بر طوالني مدت بودن آنها، مشكالت 
داخلي را حل كند، در غير اين صورت اين س��يكل 
معيوب همچنان ب��ه كار خود ادام��ه خواهد داد و 

شعارهاي به دور از واقعيت ادامه خواهند يافت.

هشدار  كيسينجر  به بايدن درباره 
فاجعه جنگ امريكا - چين

او افزود: فكر مي كنم دموكراسي ها بايد هر كجا كه 
عقايد آنها اجازه مي دهد ي��ا آن را ديكته مي كند، 
همكاري كنند. به اعتقاد من يك ائتالف عليه يك 
كشور خاص خردمندانه نيست اما يك ائتالف براي 
جلوگي��ري از خطرات ض��رورت دارد، البته وقتي 
ايجاب كند. رهبران اين دو كشور بايد اين مساله را به 
رسميت بشناسند كه آنها نگاه هاي كامال متفاوتي به 
مسائل مشابه دارند و آن رويكرد آنها براي گفت وگو 

را تحت تاثير قرار مي دهد.
هنري كيسينجر گفت: امريكايي ها سابقه موفقيت هاي 
نسبتا بي وقفه داشته اند. چيني ها سابقه اي طوالني در 
بحران هاي تكراري داشته اند. امريكا اين شانس را داشته 
كه از خطرات فوري در امان باش��د. چيني ها معموال 
توسط كش��ورهايي احاطه شده اند كه بر روي وحدت 
خود طراحي داش��ته اند. اروپا بطور فزاينده اي خود را 
درگير جنگ بين اياالت متحده و اوراسيا پيدا خواهد 
كرد. اروپ��ا در كل دوره پس از جنگ جهاني دوم لنگر 
سياست خارجي امريكا بوده است. اكنون سوال آنها اين 
است كه آيا آنها در تكامل روابط با ساير نقاط جهان، سعي 

مي كنند نقشي كاماًل خودمختار داشته باشند يا خير.

محتشم: ركود مسكن
طوالني نخواهد بود

حسن محتشم، كارشناس اقتصاد مسكن با بيان اينكه 
در مقطع كوتاهي قيمت خانه به ثبات مي رسد، ادامه اين 
وضعيت را مشروط به كنترل نقدينگي، ثبات نرخ تورم 
و افزايش ساخت و ساز دانست و گفت: اگر اين اقدامات 
انجام نشود ركود مسكن مدت زيادي طول نخواهد كشيد. 
محتشم در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: در حال حاضر به 
دليل كاهش نرخ ارز، اقدام براي فروش مسكن افزايش 
يافته و در واقع بازار دچار هيجان شده است. اين استنباط 
وجود دارد كه با افزايش درآمدهاي ارزي، نرخ دالر كاهش 
مي ياب��د و اين مي تواند به تثبيت قيمت كاالها يا حتي 
كاهش نسبي آنها از جمله مسكن منجر شود. وي افزود: 
اقتصاد ايران بيش از آنكه متاثر از شرايط بين المللي باشد، 
تحت تاثير تصميمات داخلي قرار دارد. دولت ها در ايران 
معموال دو تا سه سال نرخ ارز را ثابت نگه مي دارند اما سپس 
به دليل خلق اسكناس، تورم افزايش مي يابد و ارزش پول 
ملي به نسبت ارزهاي خارجي كاهش پيدا مي كند. اين 
چرخه در طي سال هاي پس از انقالب ادامه داشته و بعيد 
است كه در دوره فعلي تكرار نشود. او  گفت: در صورتي كه 
نرخ ارز كاهش يابد، كاالهايي كه به ارز وابستگي دارند با 
افت قيمت مواجه مي شوند. احتماال براي مدتي قيمت 
مسكن نيز به ثبات مي رسد اما اين وضعيت براي مدت 
طوالني ادامه نمي يابد؛ زيرا همواره تورم در ايران ادامه دار 

بوده و بعيد است كه اين روند متوقف شود.

ارايه تست منفي كرونا
در پروازهاي داخلي منتفي شد

سازمان هواپيمايي كشوري اعالم كرد: همه مسافران ملزم 
به ارايه تست منفي كرونا در پروازهاي داخلي نيستند. به 
گزارش مهر، سازمان هواپيمايي كشوري اعالم كرد: بنا بر 
ابالغ وزارت بهداشت مبني بر ارايه تست منفي كرونا براي 
مسافران حمل و نقل هوايي، شمول اين بخشنامه مربوط 
به افرادي است كه بر اثر وجود عالئم بيماري كوويد ۱۹ 
تست داده اند و تست آنها مثبت اعالم شده است. اين افراد 
موظفند براي بهره مندي از سفر، پس از طي دوران نقاهت 
و سالمتي كامل به مراكز معتبر وزارت بهداشت مراجعه و 
مجدداً تست كرونا داده و جواب منفي آن را براي استفاده 
از خدمات حمل و نقل هوايي در زمان سفر داشته باشند.

برنامه ريزي براي افزايش
حجم ترانزيت به ۵۰ ميليون تن

وزير راه و شهرسازي اظهار كرد: براي رسيدن به ظرفيت 
50 ميليون تني بايد زيرساخت ها را توسعه بدهيم كه يكي 
از مهم ترين آنها كه تاكيد رهبري و رييس جمهوري را دارد 
توسعه كريدور شرقي – غربي است و همچنين كريدور 
شمال – جنوب را هم بايد گسترش بدهيم. به گزارش 
ايلنا، محمد اسالمي در مراسم »اتحاديه اوراسيا و نقش 
ژئوپلتيك مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه اي« با بيان 
اينكه افزايش ترانزيت را در دستور كار قرار داده ايم گفت: 
با افزايش زيرساخت ها و لجستيك بنا داريم سهم خود را 
در منطقه از ترانزيت افزايش بدهيم. وي با بيان اينكه انزلي 
از مزيت هاي بسيار خوبي در اين امر برخوردار است، گفت: 
مجاورت با درياي خزر و كريدور شمال – جنوب و عضويت 
راه آهن جمهوري اس��المي اي��ران در اتحاديه راه آهن 
كشورهاي سي اي اس و تمامالت چند جانبه راه آهن ها و 
همچنين مبادالت بندري اين فرصت را در اين منطقه به 
وجود آورده كه حجم ترانزيت از حاشيه خزر، تركيه و اروپا 
تا اقيانوس هند را به دست بياوريم. وزير راه و شهرسازي 
با تاكيد بر اينكه افزايش ترانزي��ت از ۱0 به 50 ميليون 
تن را در برنامه داريم گفت: براي رسيدن به ظرفيت 50 
ميليون تني بايد زيرساخت ها را توسعه بدهيم كه يكي از 
مهم ترين آنها كه تاكيد رهبري و رييس جمهوري را دارد 
توسعه كريدور شرقي – غربي است و همچنين كريدور 

شمال – جنوب را هم بايد گسترش بدهيم.

ديروز در شوراي شهر تهران صورت گرفت

راي سه باره به باغ جنجالي خيابان آفريقا

يك مقام مسوول تعطيلي پايانه مرزي نوردوز را تكذيب كرد

ترانزيت از مرز ايران و ارمنستان انجام مي شود
مديركل ترانزيت سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 
از فع��ال بودن پايانه مرزي نوردوز به عن��وان مرز ايران و 
ارمنستان خبر داد. جواد هدايتي، مديركل دفتر ترانزيت 
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي در گفت وگو با مهر 
درباره حذف مرز ايران و ارمنستان در پي توافق آذري ها 
و ارمني ها براي بازگرداندن مناطق اشغالي به جمهوري 
آذربايجان، اظهار كرد: »مرز ن��وردوز« كه ميان ايران و 
ارمنستان است، در خود منطقه ارمني نشين واقع است نه 
منطقه اشغالي آذربايجان يا قره باغ؛ مرز ايران و ارمنستان 
يك مرز بين المللي رسمي است و هيچگاه اساساً مرزهاي 
رسمي و بين المللي در مناطق اشغالي و مورد مناقشه دو 
كشور، برقرار نمي كنند و هيچ كشور ديگر چنين مرزهايي 
را به رسميت نخواهد شناخت. وي ادامه داد: پايانه مرزي 
نوردوز در زمان درگيري هاي آذربايجان و ارمنستان به 
دليل آنكه نزديك منطقه مورد مناقشه بود، در ايامي كه 
اين دو كشور با يكديگر درگير شده بودند، با كاهش تردد 
روبرو شد، ولي ترددهاي مرزي بسته نشد اما تا حدودي از 
ميزان ترددها كاهش يافت اما با آتش بسي كه اعالم شده، 
اميدواريم به زودي به ش��رايط عادي برگردد. مديركل 
دفتر ترانزيت س��ازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 
درباره آيا حذف ترانزيت از خاك ايران ميان اروپا و منطقه 
قفقاز در پي توافقي كه اخيراً ميان آذربايجان و ارمنستان 
رخ داده، صحت دارد يا ن��ه؟، تصريح كرد: ما هم چنين 
موضوعي را ش��نيده ايم كه بند ۹ آتش بس ميان اين دو 
كشور، داللت بر اين دارد كه ارمنستان براي اتصال زميني 
و جاده اي نخجوان ب��ه آذربايجان همكاري كند؛ پيش 
از اين توافق نامه، ارتباط نخجوان در ۳0 سال گذشته با 
سرزمين اصلي )جمهوري آذربايجان( قطع شده بود كه 
ساكنان اين منطقه براي رفت و آمدها، تجارت و حمل 
كاالهاي خود از محدوده ايران ت��ردد مي كردند، ايران 
هم مساعدتي در حق اهالي اين منطقه داشت و به دليل 
اشتراكات فرهنگي و حسن همجواري اجازه داده بود تا 

تردد ميان اهالي نخجوان با جمهوري آذربايجان از مرز بيله 
سوار )استان اردبيل( ايران انجام شود.وي در پاسخ به اينكه 
آيا مزيت ترانزيتي كه از خاك ايران ممكن است حذف 
شود، محدود به مناسبات محلي و منطقه اي است يا كل 
ارتباط تركيه و اروپا با منطقه قفقاز، روسيه و حتي آسياي 
ميانه را تحت الشعاع قرار خواهد داد؟ گفت: اين نكته هم 
مي تواند وجود داشته باشد اما بستگي به برداشت هايي 
دارد كه از بند ۹ توافق نامه ارمنستان-آذربايجان مي شود؛ 
مس��ير مذكور در توافق نامه، مسيري است كه از خاك 
ارمنستان خواهد گذشت، بنابراين، اينكه آيا ارمنستان 
اين اجازه را خواهد داد كه آيا به عنوان كريدور بين المللي 
شناخته شود و ناوگان كشورهاي ديگر مانند تركيه كه 
از اين كريدور عبور كنند يا خير، مش��خص نيست. اين 
احتمال وجود دارد كه اين مسير صرفاً براي ترافيك محلي 
نخجوان-آذربايجان-ارمنستان مورد استفاده قرار گيرد؛ 
گمانه زني هاي مختلفي در خصوص اين موضوع مطرح 
مي شود ولي چون جزئيات هنوز نهايي نشده نمي توان 
درباره آن قضاوت كرد. هدايتي اف��زود: اگر اين كريدور 
ش��كل بين المللي به خود بگيرد و غير از اتباع آذري هم 
بتوانند از آن تردد كنند، در راستاي كريدور ترانس-خزر 
هست كه ممكن است اتصال مسيرهاي تركيه به درياي 
خزر و آسياي ميانه بدون عبور از ايران را رقم بزند؛ ولي اين 
موضوع صرفاً گمانه زني است و قطعي ندارد. مديركل دفتر 
ترانزيت سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي با بيان 
اينكه مسير ايران، به داليل متعددي براي عبور و ترانزيت 
كاال اقتصادي، به صرفه تر و جذاب تر است تصريح كرد: ما با 
بسياري از كشورهاي منطقه مانند تركيه لغو رواديد داريم، 
سوخت در ايران ارزان است، نيازي به تغيير مورد حمل و 
نقل از جاده اي دريايي براي عبور از درياي خزر در خاك 
ايران نيست و بسياري داليل و امتيازات ديگر، سبب شده 
تا جاده هاي ايران براي ترانزيت كاال با استقبال بيشتري 

براي صاحبان كاال مواجه شود.

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

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

آقاي علي اكبر سبزي ديزجيكان- بشماره كارمندي 590502- فرزند حسن 

پرونده نامبرده باال به اتهام غيبت متوالي در اين هيات مطرح و به 
مجازات انفصال موقت به مدت 6 ماه محكوم گرديده است. 

لذا به علت عدم دسترسي به مشاراليه و به تجويز تبصره ماد  302 
قانون آئين دادرسي مدني مراتب در يك نوبت منتشر مي شود تا 
نامبرده ظرف مدت يكماه از تاريخ نش�ر آگهي چنانچه اعتراضي 
دارن�د در يكي از روزهاي اداري به محل ام�ور اداري ذيربط با اين 
هيات واقع در تهران، خيابان مالصدرا، خيابان شيخ بهائي شمالي، 
ضلع جنوب غربي ميدان ش�يخ بهائي، پ�الك 144، طبقه چهارم 

شرقي، هيات پنجم بدوي مراجعه نمايند. 

شركت ملي نفت ايران
شركت نفت و گاز پارس

»آگهي ابالغ راي« 
شماره مجوز: 1399-473۵

هيات پنجم بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان 
وزارت نفت

حميدرضا كيان پور
مديرعامل شركت بهسازان آينده قزوين

 فراخوان آگهي مناقصه
)يك نوبته(

شركت بهسازان آينده قزوين )وابسته به شهرداري قزوين( در نظر دارد به استناد مجوز هيئت مديره به شماره 160/د/30/1399 
مورخ 1399/03/07 اجراي پروژه گس�ترش ساختمان اداري واقع در آرامستان بهش�ت فاطمه)س(- فاز دوم )قسمتي از 
سفت كاري تا پايان كار( را به پيمانكار داراي رتبه حداقل پايه 5 رشته ابنيه و رتبه 5 تاسيسات و تجهيزات واگذار نمايد. لذا 
كليه شركت هاي داراي صالحيت طبق اسناد آگهي، مي توانند حداكثر تا 10 روز از انتشار اين آگهي جهت اطالع از شرايط و 
دريافت اسناد مناقصه به آدرس اينترنتي Qazvin.ir يا جهت دريافت حضوري به واحد امور قراردادهاي اين شركت واقع در 

ميدان ارتش- ساختمان همياري- طبقه 2- واحد 3 مراجعه نمايند.
    هزينه انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

تلفن تماس: 028-33368404-5
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 توسط ستاد اجرایی فرمان امام
خط تولیدکیت تشخیص 

فوری کرونا در ایران افتتاح شد

با تالش محققان دارویی س��تاد اجرایی فرمان 
امام، ایران از امروز در زمره 3 کش��ور جهان که 
فناوری تولید "کیت تش��خیص س��ریع ویروس 

کووید 19" را دارند ، قرار گرفت.
صبح امروز در مراس��می با حض��ور جهانگیری 
مع��اون اول رئیس جمهور، مخبر رئیس س��تاد 
اجرای��ی فرم��ان امام، س��تاری مع��اون علمی 
رئیس جمهور، رئیس��ی معاون وزیر بهداشت و 
معاونان و مدیران مجموعه س��تاد اجرایی ، خط 
تولید کیت های تشخیص فوری کرونا به صورت 

ویدئوکنفرانسی به بهره برداری رسید.
در این مراسم که در محل نمایشگاه دستاوردهای 
س��تاد اجرایی فرمان امام برگزار ش��د، اسحاق 
جهانگیری مع��اون اول رئیس جمه��ور پس از 
افتت��اح خط تولید این کیت ها گفت: کش��ور به 
این محص��ول بزرگ دانش بنیان نیاز داش��ت و 
دسترسی به آن، دغدغه مشترک مسئوالن نظام 
طی این ماهها بود و لذا این دستاورد بزرگ ستاد 
اجرایی فرمان امام را باید به رهبرمعظم انقالب 

و همه مردم و جامعه سالمت  تبریک بگویم.
وی افزود: برادر عزیزم آقای دکتر مخبر از مدیران 
بزرگ و ارزشمند کشور هس��تند ودر تمام این 
س��الها هرجا در کش��ور خأل و نیازی پیش آمده 
ایش��ان و مجموعه ستاد با ریس��ک پذیری باال 
وارد میدان ش��دند و تا حص��ول نتیجه پای کار 

ایستاده اند.
مع��اون اول رئیس جمه��ور خاطرنش��ان کرد: 
دستیابی به فناوری و تولید این کیت، در راستای 
جهش توس��عه علمی و فناوری و یک دستاورد 
ملی اس��ت که بابت آن از تمام مجموعه س��تاد 

اجرایی و محققان جوان آن قدردانی می کنم.
جهانگیری با اش��اره به موضوع بیکاری و آسیب 
ویروس کرونا به اش��تغال گف��ت: باید در دولت 
راهکار و منابع مالی پیدا کنیم که ظرف روزهای 
آین��ده بتوانیم کمک های معیش��تی بین مردم 
به ویژه درمناطق محروم و آس��یب دیدگان این 
بح��ران توزیع کنیم، اگر چ��ه نهادهای عمومی 
مخصوصا س��تاد اجرایی فرم��ان امام درمقاطع 
مختلف با فرمان رهبرمعظم انقالب کمک های 
خوبی درای��ن مناطق به آس��یب دیدگان کرونا 

انجام داده اند.
محمد مخبر رئیس س��تاد اجرای��ی فرمان امام 
نیز دراین مراس��م با اش��اره به مشخصات کیت 
تشخیصی جدید گفت: دستیابی به دانش ساخت 
این کیت قدم بزرگی برای مهار کرونا در کش��ور 
اس��ت و ارزش دس��تیابی به آن کمتر از واکسن 
کرونا نیس��ت چرا که ازاین طری��ق می توان به 
غربالگری و قطع زنجیره انتقال تس��ریع بسیار 
باالیی بخش��ید. وی افزود: استفاده از این کیت 
جدید، دیگر نیاز به محیط آزمایشگاهی و حضور 
پزشک ندارد وبرخالف کیت های پی سی آر فعلی 
که 48 س��اعت برای نش��ان دادن نتیجه زمان 
الزم دارد، در ه��ر محیط و منطق��ه ای می توان 
در کمتر از ۲۰ دقیقه ابت��الی فرد به کووید19 

را متوجه شد.
مخبر با اش��اره به گران ب��ودن کیت های فعلی 
مورد اس��تفاده در سیس��تم درمانی و پزشکی 
افزود: قیمت کیت های  س��اخته ش��ده توس��ط 
س��تاد اجرایی فرمان امام، 4۰ درصد ارزان تر از 

کیت های فعلی و نهایتا ۲۰۰هزارتومان است.
رئیس س��تاد اجرایی با اش��اره به اقدام جهادی 
نیروهای دانش بنیان س��تاد در دستیابی به این 
کیت ها گفت: در کمتر از ۲۲ روز جوانان دانشمند 
ما توانستند خط تولید این کیت ها را راه اندازی 
کنند و از امروز می توانیم روزانه ۲۰۰ هزار کیت 

تولید و تحویل جامعه سالمت بدهیم.
وی افزود: س��تاد اجرای��ی با تمام ق��درت و به 
صورت ش��بانه روزی در تمام حوزه های مقابله 
با کرونا ازقبیل تولید واکس��ن کووید 19، تولید 
کیت تش��خیص و داروهای مورد نیاز ، ماسک و 
محلول ضدعفونی و تجهیزات پزش��کی و کمک 
به آسیب دیدگان کرونا ازطریق توزیع بسته های 
معیش��تی و بهداش��تی و هرچیزی که مردم و 
جامعه سالمت دراین مس��یر نیاز داشته باشند 
، فعال اس��ت و ازهیچ تالش��ی دری��غ نخواهیم 
کرد. در ادامه این برنامه س��ورنا ستاری معاون 
علمی رئیس جمهورنیز در سخنانی کوتاه ضمن 
قدردانی از اقدامات ستاد گفت: از دکتر مخبر و 
مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام تشکر می کنم 
که گرایش به س��مت "دانش بنیان" ها را به یک 
فرهنگ تبدیل کردند. وی افزود: همین فرهنگ 
دانش بنیان��ی باعث ش��د جوانان م��ا در حوزه 
تولید کیت، ماس��ک، دارو و ان��واع تجهیزات به 
خودشان جرأت ورود به میدان  بدهند و در زمره 
برترین های جهان قرار بگیریم. گفتنی است در 
ابتدای این برنامه، معاون اول رئیس جمهور طی 
بازدیدی از نمایشگاه دستاوردهای ستاد اجرایی 
فرمان ام��ام ، از نزدیک با بخش��ی از خدمات و 
دس��تاوردهای زیرمجموعه ه��ای س��تاد مانند 
بنیادهای برکت، احسان، گروه اقتصادی تدبیر، 
س��امانه 4۰3۰، کاروان سالمت و تله مدیسین، 

گروه کشاورزی و ... قرار گرفت.

هكر مشهور مدیر امنیتي 
توئیتر مي شود

توئیتر یك هكر مشهور را به عنوان مدیر امنیتي استخدام 
كرده تا چالش هاي امنیتي و مهندس��ي پیش روي خود 
را برطرف كند. به گ��زارش مهر به نقل از رویترز، توئیتر با 
چالش هاي قانون گذاري بي شماري روبرو است و از سوي 
دیگر با تهدیدهاي امنیتي متعددي دس��ت و پنجه نرم 
مي كند. در همین راستا این شبكه اجتماعي اكنون پیترو 
زاتكو، یكي از هكرهاي مشهور جهان را استخدام كرده تا 
چالش هاي مختلف از اشتباهات مهندسي گرفته تا اخبار 
جعلي را برطرف كند. زاتكو بیشتر به نام هكري خود یعني 
»ماج )Mudge( « شناخته شده و در سمت جدید خود 
به عنوان مدیر امنیتي توئیتر مي تواند تغییراتي در ساختار 
و عملكرد را پیشنهاد كند. پیش بیني مي شود پس از یك 
بازبیني 4۵ ت��ا ۶۰ روزه، او مدیریت قابلیت هاي كلیدي 
امنیتي توئیتر را برعهده گیرد. او در یك مصاحبه اختصاصي 
اعالم كرد اطالعات امنیتي، یكپارچگي س��ایت، امنیت 
فیزیكي، یكپارچگي پلتفرم را براي بررسي سوءاستفاده و 
دستكاري و همچنین بخش مهندسي را بررسي مي كند. 
این هكر پیش از این بر امنیت شركت Stripe )پردازش 
پرداخت آنالین( نظارت مي كرد و قبل از آن در پروژه هاي 

خاصي با گوگل همكاري كرده است.

راه اندازي خدمات پرداخت 
واتس اپ در برزیل

سرویس پیام رسان واتس اپ به زودي وارد بازار ارایه خدمات 
پرداخت همتا به همتا در برزیل مي شود. به گزارش ایسنا 
به نقل از رویترز، روبرتو كامپوس نتو، رییس بانك مركزي 
برزیل در كنفرانس مطبوعاتي كه ب��ه راه اندازي پلتفرم 
پرداخت فوري PIX اختصاص داشت، اظهار كرد: »بانك 
مركزي مذاكراتي را با گوگل و سایر شركت هاي فناوري 
براي ورود به بازار پرداخت فوري در برزیل داشته است.« 
وي همچنین گفت: »واتس اپ به زودي خدمات پرداخت 
همتابه همتا خواهد داشت. من مذاكرات زیادي با مدیرعامل 
این شركت داشته ام كه پیشرفت خوبي داشته است. تنها 
نگراني من این است كه ما باید تمامي مراحل تایید را سپري 
كنیم و سیستمي داریم كه رقابت را تشویق مي كند.« این 
سرویس پیام رس��ان با راه اندازي خدمات پرداخت در 1۵ 
ژوئن، تالش كرد وارد بازار برزیل ش��ود اما بانك مركزي و 
رگوالتور ضدانحصارطلبي این سرویس را مسدود و اعالم 
كردند كه باید براي رقابت منصفانه و نگراني هاي مربوط به 
حفظ اطالعات خصوصي مورد بازبیني قرار گیرد. رییس 
بانك مركزي برزیل در پاسخ به این پرسش كه آیا واتس اپ 
در سیستم پرداخت جدید PIX فعالیت خواهد كرد، گفت: 
»فضاي براي پلتفرم هاي دیگر در كنار سیستم PIX وجود 
خواهد داشت. این سرویس كه روز دوشنبه راه اندازي شد به 
مردم و كسب و كارها اجازه مي دهد انتقال پول را به صورت 

۲4 ساعته انجام دهند.«

کدام اپراتور بهترین کیفیت 
اینترنت را ارائه می دهد؟

گزارش وضعیت کیفیت اینترنت ایران در شش ماهه اول 
سال 99 با عنوان "ایران در مسیر هوشمندی" توسط سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شد.  گزارش 
جدیدی که توسط س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی منتشر ش��ده به کاربران این امکان را می دهد تا 
بهترین انتخاب را میان اپراتورهای کش��ور داشته باشند. 
گزارش وضعیت کیفیت اینترنت ایران در شش ماهه اول 
سال 99 با عنوان "ایران در مسیر هوشمندی" توسط سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شد. سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گزارشی مفصل و 
در دویست و پنجاه صفحه ، وضعیت کلی اینترنت کشور 
بر اس��اس پارامترهای مختلف را مورد سنجش قرار داده 
است. برای تهیه این گزارش تفصیلی، ۶ هزار و ۷۰۰ سنجه 
)ابزار اندازه گیری( توسط وزارت ارتباطات در سراسر کشور 
نصب شده اس��ت که این گزارش تحلیلی درباره کیفیت 
اینترنت میانگین ۶ ماه اول سال 99  به شما نشان می دهد 
کدام اپراتور بهترین اینترنت را ارائه می دهد. پارامترهای 
مختلفی برای ارزیابی شبکه ارائه سرویس اینترنت در این 
گزارش مورد توجه قرار گرفته اند. پارامترها در دو گروه کلی 
شاخص های سنجش کیفیت )QoS( و شاخص های تجربه 
مشتری در نقطه انتقایی انتقال خدمات )QoE( دسته بندی 
می شود. این گزارش نشان می دهد که کیفیت اینترنت ایران 
مخصوصا در زمینه نسل سوم با استاندارد جهانی نزدیک 
است و در برخی پارامترها نیز در ایده آل ترین شرایط ممکن 
است. این گزارش جهت انتخاب بهتر مشترکین و کاربران 

کشور منتظر می شود.
Jitter: تفاوت زمانی بین بس��ته های اطالعاتی از لحظه 

ارسال در شبکه تا زمان رسیدن به مقصد سپری می کند
PLR: میانگین گم شدن یا از دست رفتن بسته های IP در 

طول شبکه خدمت دهنده
RTT: مدت زمانی که یک درخواس��ت از مبدأ به مقصد 

ارسال و پاسخ آن نیز دریافت می شود
توضیحات جدول: متوسط تأخیر )latency( حدود 9۰ 
میلی ثانیه، Jitter کمتر از 4 میلی ثانیه، پینگ کمتر از 9۰ 
میلی ثانیه و پکت الس زیر یک درصد ایده آل ترین وضعیتی 
است که می توان برای کیفیت پوشش اینترنت متصور شد. 
براساس گزارش هایی نیز که توس��ط وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات منتشر شده، تعداد اشتراک های پهن باند 
ثابت از ۵8 هزار و 31۰ اشتراک در سال 9۲ به 9 میلیون و 
4۷9 هزار و 33۷ اشتراک در سال جاری و در حوزه پهن باند 
سیار از اشتراک صفر در سال 9۲ به ۷۶ میلیون و ۵31 هزار 
و 1۷۶ اشتراک در سال 99رسیده است. بر همین اساس 
ضریب نفوذ پهن باند ثابت از ۶3/۷ درصد در س��ال 9۲ به 
۲8/11 درصد در سال جاری و ضریب نفوذ پهن باند سیار از 
صفر درصد در سال 9۲ به ۰۷/91 درصد در سال 99 رسیده 
اس��ت.   همانطور که در این جدول نیز مشاهده می کنید، 
اپراتور اول کشور با سهم پنجاه درصدی، بیشترین سهم را 
از بازار اپراتورهای کشور در اختیار دارد. در زمینه پهن باند 
نیز همراه اول در فناوری های نسل سوم و چهارم بیشترین 

تعداد مشترک را داراست.

ابالغیه مركز فضاي مجازي به    صداوسیما درباره عدم تبلیغ اینستاگرام
معاون مركز ملي فضاي مجازي از ارس��ال ابالغیه  اي به 
سازمان صداوسیما براي جلوگیري از تبلیغ شبكه اجتماعي 
اینستاگرام خبر داد و خواستار فراهم شدن زمینه تبلیغ 
   پیام رس��ان   هاي بومي در رسانه ملي شد. به گزارش مهر، 
مدتي است آنتن پخش زنده و غیرزنده رسانه ملي، درگیر 
جذب مخاطب و فالوئر براي شبكه اجتماعي اینستاگرام 
است. برنامه هاي مختلف    صداوسیما براي ارتباط بهتر با 
مخاطبان خود در صفحات اینستاگرام فعالیت  مي كنند و 
از زمان شروع برنامه از مخاطب  مي خواهند با دنبال كردن 
صفحه آن برنامه در اینس��تاگرام و ارسال پیام، نظرات یا 
درخواست خود را با عوامل تولید این برنامه در میان بگذارند. 
در فواصل مختلف این برنامه ها نیز مجري، نظراتي كه از 
سوي بینندگان در صفحه اینستاگرام برنامه درج  مي شود 
را  مي خواند. فرصت رایگان تبلیغ از سوي رسانه ملي به یك 
شبكه اجتماعي كه تابع قوانین كشور ما نبوده و تالش براي 
هدایت بینندگان به س��مت این شبكه، در حالي صورت  
مي گیرد كه مطابق با سند س��اماندهي    پیام رسان   هاي 
اجتماعي مصوب شوراي عالي فضاي مجازي، حمایت از 
   پیام رسان   هاي بومي از جمله وظایف سازمان صداوسیما 
است. اقدام رسانه ملي در تبلیغ شبكه خارجي اینستاگرام، 
با آنچه در اهداف اسناد باالدستي نظام براي تولید و مدیریت 
محتواي سالم و فاخر فضاي مجازي دیده شده است منافات 
دارد و كارشناسان بسیاري آن را تناقض آشكار در عمل به 
مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي و سیاست گذاري در 

حوزه حاكمیت فضاي مجازي  مي دانند. امیر خوراكیان، 
معاون محتواي مركز ملي فضاي مجازي در گفت وگو با 
مهر، با بیان اینكه ما در حوزه حضور    پیام رسان   هاي بومي 
در رسانه ملي ضعف داریم و در حال پیگیري این موضوع 
هستیم، اظهار كرد: در این فضا مالحظاتي وجود دارد كه 
رسانه ملي باید به آن توجه كند. سازمان    صداوسیما مطابق 
با بند مصوب سند حمایت از    پیام رسان   هاي داخلي، در این 

جهت مسوولیت دارد و ما در تالش هستیم كه سازوكار 
دقیق و روشني براي    پیام رسان   هاي بومي تعیین شود تا هم 
بتوانند با یك شرایط مطلوب مستقیما خودشان را در رسانه 
ملي تبلیغ كنند و هم در برنامه ها، كارها و فعالیت   هایي كه 
رسانه ملي قصد دارد بینندگان را به یك شبكه در فضاي 
مج��ازي ارجاع دهد، از ظرفیت    پیام رس��ان   هاي داخلي 
اس��تفاده كند. معاون محتواي مركز ملي فضاي مجازي 

ادامه داد: تاكیدمان این است كه    پیام رسان   هاي خارجي 
كه فاقد مجوز هس��تند و هیچ تعامل و همكاري با كشور 
ندارند، در اولویت تبلیغ در تلویزیون به هیچ عنوان نباشند. 
وي با اشاره به اقدام سازمان    صداوسیما در هدایت كاربران 
به سمت ش��بكه اجتماعي اینستاگرام گفت: ما در مركز 
ملي فضاي مجازي، مخالفت خود را با این اقدام سازمان 
   صداوسیما در قالب ارسال ابالغیه  اي به این سازمان اعالم 
كردیم و پیگیر موضوع بوده و جلس��ات مشتركي نیز با 
سازمان    صداوسیما داشته ایم. خوراكیان افزود: به شدت 
دنبال این هس��تیم كه هم    پیام رس��ان   هاي خارجي در 
برنامه هاي رسانه ملي معرفي نشوند و هم ظرفیت براي 
استفاده    پیام رسان   هاي بومي از این فضا، فراهم شود. وي 
ادامه داد: براي    صداوسیما هم مساله قابل توجهي خواهد بود 
كه    پیام رسان بومي را معرفي كند، چرا كه وقتي    پیام رسان 
خارجي را معرفي  مي كند نمي تواند درآمدي داشته باشد 
اما برخي از    پیام رسان   هاي داخلي حتي حاضر هستند براي 
تبلیغ در رسانه ملي، مشاركت مالي داشته باشند. معاون 
مركز ملي فضاي مجازي گفت: ما این موضوع را به صورت 
مكتوب به    صداوسیما ابالغ كرده و اعالم كردیم كه با تبلیغ 
اینستاگرام به این شكل مخالف هس��تیم. در این راستا 
عنوان شد كه پیشنهاد و توصیه ما این است كه مبتني بر 
سند    پیام رسان   هاي اجتماعي مصوب شوراي عالي فضاي 
مجازي، زمینه براي تبلیغ    پیام رسان   هاي داخلي در رسانه 

ملي فراهم شود. امیدواریم این اتفاق بیفتد.

بیشترین امكاني كه در نسل ۵ اتفاق مي افتد، مربوط به 
افزایش قابل توجه سرعت دانلود است كه مي تواند از 1۰۰ 
مگابیت تا ۲ گیگابیت را شامل شود. در ۵G تأخیر دریافت 
اطالعات به معنایي قابل توجهي كاهش مي یابد و به همین 
دلیل، كشورها در حال برنامه ریزي روي توسعه خودروي 
هوش��مند، ربات ها و اینترنت اشیا هستند. نسل جدید 
ارتباطات، تمامي ابعاد مختلف اقتصادي و اجتماعي جوامع 
را در بر مي گیرد و به نوعي نسل پنجم ارتباطات با سرعت 
انتقال باال، انقالب صنعتي چهارم را به ارمغان مي آورد. در 
عین حال، صاحب نظران حوزه فضاي مجازي معتقدند كه 
اگرچه دغدغه دولت براي افزایش امكانات در حوزه نسل 
پنجم ارتباطات مطلوب است اما در این فناوري، توسعه 
محتوا و خدمات باید مقدم بر زیرساخت باشد. از سوي دیگر 
ضرورت داشتن پیوست فرهنگي براي این فناوري، مورد 
تاكید است. محفل هم افزایي فعاالن فضاي مجازي پاك به 
موضوع نسل پنجم ارتباطات و كشورهاي در حال پیشرفت 
پرداخت. در این نشست آنالین، این سوال مطرح شد كه 
آیا نیاز است دولت به سرعت به توسعه فناوري نسل ۵ ورود 
كند یا خیر؟ الزامات ورود این فناوري به كشور چیست؟ و 
آیا باید خود را وابسته به فناوري قرار دهیم كه زیرساخت 
آن را در اختیار نداریم؟ فعاالن فضاي مجازي معتقدند كه 
ورود شتابزده كشور به تكنولوژي ۵G ضرورتي ندارد و بدون 
پیوست فرهنگي، برنامه ریزي و مقررات گذاري براي این 
تكنولوژي، نمي توان به سمت استفاده از این نسل ارتباطي 
رفت. در این نشست، مرتضي سراج، كارشناس ارتباطات 
و فعال فضاي مجازي با بیان اینكه اولین ارتباطات تجاري 
كه تنها امكان انتقال صوت را فراهم مي كرد، از سال 198۰ 
برقرار شد، گفت: هم اكنون شاهد تجاري سازي نسل پنجم 
ارتباطات در كشورهایي مانند كره جنوبي و سوئد هستیم 
و حتي در شهرهاي بزرگ كشور عربستان نیز این فناوري 
به صورت هات اسپات، ۵G خدمات مي دهد. سراج ادامه 
داد: اگرچه با ورود نسل 4 ارتباطات، یك تحول اساسي در 
ارتباطات ایجاد شد اما در نسل ۵، این تحول در سایر زوایاي 
تكنولوژي هم اتفاق مي افتد. با ای��ن وجود از آنجایي كه 
سرمایه گذاري اپراتورها در 4G به معناي واقعي بازنگشته، 
سرمایه گذاري در حوزه ۵G با ابهام همراه است. وي با بیان 
اینكه پیش بیني شده است كه تا كمتر از پنج سال دیگر، 
۵۰ میلیارد سنسور اینترنت اش��یا در دنیا وجود داشته 
باشد، گفت: حتي اگر سرعت ۵G نیز در كشور فراهم شود 
خدماتي كه بتوان از آن براي این بستر استفاده كرد، هنوز 

در كشور وجود ندارد. 

    نباید توسعه تكنولوژي 5G را عقب بیندازیم
این كارشناس وجود تكنولوژي را در هر زمینه اي در راستاي 
كاهش اختالف طبقاتي و افزایش بهره وري و زندگي بهتر 
 ۵G عنوان و تاكید ك��رد: با وجودي كه هن��وز در زمینه
پیوست فرهنگي نداریم اما معتقدم كه نباید توسعه این 
تكنولوژي را به عقب بیندازیم؛ چرا كه در این صورت تولید 
محتوا و بازي به تأخیر مي افتد و ما مجبور خواهیم ش��د 
تمام سخت افزار و نرم افزار این فناوري را وارد كشور كنیم. 
وي با بیان اینكه هم اكنون 8۰ درصد تكنولوژي را بخش 
نرم افزار آن تشكیل مي دهد، ادامه داد: دانشگاه هاي بزرگ ما 
تیم هاي تحقیقاتي مهمي دارند كه مي توانند نرم افزارهاي 
مرتبط با ۵G را طراحي كنند. موضوع داراي اهمیت این 
است كه ۵G باید بر اساس شبكه بومي خودمان طراحي 
شود و در غیر اینصورت این فناوري اهمیت نخواهد داشت. 
سراج به راه اندازي چند سایت معدود ۵G توسط دولت در 
چند نقطه تهران اشاره كرد و گفت: ورود به یك تكنولوژي 
به این شكل، معنایي ندارد. این كارشناس فضاي مجازي 
با تاكید بر اینكه براي نسل پنجم ارتباطات نیازمند تربیت 
متخصص در حوزه هایي مانند رایانش ابري، اینترنت اشیا و 
امنیت سایبري هستیم، گفت: ما در نسل 3 و 4 نیز مي توانیم 
شهر هوشمند داشته باشیم. كمااینكه چندین پروژه شهر 
هوشمند در دنیا با فناوري نسل 3 و 4 ایجاد شد. اما به دلیل 
عدم بلوغ تكنولوژي 4G در كشور و نبود پهناي باند مناسب، 
موفق به راه اندازي این خدمات در كشور نشدیم. وي با اشاره 
به اینكه طبق استانداردهاي بین المللي، باید 1۰۰ هزار 
سایت BTS براي تكنولوژي 4G در كشور ایجاد مي شد، اما 

هم اكنون به نیمي از این تعداد نیز نرسیده ایم، خاطرنشان 
كرد: این در حالي است كه با توجه به سرعتي كه در نسل 
پنجم ارتباطات متصور است، در شهري مانند تهران نیازمند 
نصب آنتن در هر 3۰ تا 4۰ متر هستیم و نصب این تعداد 
BTS هزینه باالیي خواهد داشت. همانطور كه در زمینه 
شبكه دسترسي فیبرنوري نیز نیازمند سرمایه گذاري قابل 
توجهي بودیم اما براي اپراتور چهارم مقرون به صرفه نبود 
و پروانه فعالیت این اپراتور، لغو شد. به همین دلیل به نظر 
مي رسد كه بودجه دولت كفاف تجهیزات ۵G را در شرایط 
فعلي نمي دهد. سراج ادامه داد: بر این اساس من معتقدم 
كه در شرایط كنوني نیازي به ۵G داریم و با همین نسل 
4G نیز مي توانستیم بسیاري از كسب وكارهاي B۲B را 
راه اندازي كنیم و خدمات مبتني ب��ر این فناوري را ارایه 
دهیم. اما همچنان با توجه به اینكه ICT موتور پیشران 
است، بسیاري از خدمات مربوطه را به مردم ارایه نكرده ایم. 

    بسیاري از مردم مناطق محروم 
به3G و 4G دسترسي ندارند

این كارشناس تصریح كرد: حتي در نسل دوم ارتباطات 
با اس��تفاده از فن��اوري پیامك هم مي توانس��تیم دولت 
الكترونیكي داش��ته باش��یم اما هم اكنون با 4G نیز این 
خدمات را نداریم و با توجه به میزان سرمایه گذاري مورد 
نیاز در ۵G نیز حتي تا 1۰ سال دیگر، به خدمات این فناوري 
 ۵G دسترسي نخواهیم داشت. دغدغه ما در شرایط فعلي
نیست چرا كه بسیاري از مردم در روستاها و مناطق محروم 
هنوز به3G و 4G دسترسي ندارند. مشكل فعلي كشور 
تكنولوژي نیست. بلكه مشكل نبود قانون و قانونگذاري است 
و دولت بر بستر تكنولوژي هاي فعلي، به مردم خدمات مورد 
نیاز را ارایه نمي دهد. این فعال فضاي مجازي با بیان اینكه 
دنیا در حال كار روي همگرایي ارتباطات است، افزود: براي 
مثال در كشوري مانند كره جنوبي كه سرعت اینترنت به 
8۰ مگابیت مي رسد، ۷۰ درصد ترافیك روي »واي فاي 
آفلودینگ« است. به این معني كه به محض اینكه كاربر 
موبایل در حال حركت، به نقطه ثابت مي رسد، گوشي وي 

به شبكه ثابت متصل مي شود. 

    خودكفایي ۸5  درصد كشور 
در 5G مورد انتظار است

همچنین رضایي به عنوان یكي از فعاالن فضاي مجازي 
موضوع توانمندي كشور در حوزه زیرساخت هاي ۵G را 
مورد مطالبه ق��رار داد و گفت: با توجه به توانمندي هایي 
كه در دانشگاه ها و مراكز تحقیقاتي كش��ور وجود دارد، 
براي نسل ۵ مي توانیم تا 8۵ درصد خودكفا باشیم و 1۵ 
درصد باقي مانده نیز مربوط به تجهیزات CORE شبكه 
است كه در اختیار معدود شركت هاي امریكایي قرار دارد و 
اغلب كشورها به آن وابسته هستند. بر این اساس معتقدم 
كه از نظر خودكفایي و عدم وابس��تگي در این تكنولوژي 

از همی��ن االن باید ش��روع كنیم. وي اف��زود: مهم ترین 
ویژگي كه در نسل ۵ به دنبال آن هستیم افزایش سرعت 
دسترسي اس��ت و این در حالي است كه ما در نسل 4 نیز 
كمتر از یك دهم سرعت را پیاده س��ازي كرده ایم. دلیل 
این موضوع به طراحي زیرساخت هاي موبایل سلولي بر 
مي گردد. بنابراین باید در طراحي نسل ۵ به استانداردهاي 
مورد نیاز دست یابیم. این كارشناس با طرح این سوال كه 
براي ۵G باید 1۰۰ درصد گوشي هاي در اختیار كاربران، 
براي استفاده از این فناوري تغییر یابد، گفت: به طور حتم 
ورود به تكنولوژي ۵G با ایجاد یك سمپل در گوشه اي از 
یك دانشگاه، محقق نخواهد شد. وي ادامه داد: این سوال 
مطرح است كه آیا شروع این سرویس با وابستگي خارجي 
باید شكل بگیرد یا در ابتدا، توسعه تیم هاي نرم افزاري ها را 
خواهیم داشت؟ رضایي با اشاره به تجربه ناموفق و نامتقارن 
توسعه اینترنت ثابت در كشور گفت: ما در كشور به صورت 
جزیره اي تكنولوژي هاي پراكنده اي از ADSL تا FTTX را 
در حوزه اینترنت ثابت ایجاد كردیم كه به صورت نامتقارن 
كاربران را به شبكه متصل كرده است و معتقدیم كه فاز اول 
شبكه ملي اطالعات را ایجاد كردیم. این ارتباطات به خوبي 
با یكدیگر لینك نشده اند و هم اكنون هم آمادگي استفاده 

از ۵G را نداریم.

     پیوست فرهنگي در همه جاي دنیا مرسوم است
مهدي اسالمي، مدیر فرهنگ سازي و ترویج كارآفریني 
سازمان مركزي دانش��گاه آزاد نیز با اشاره به لزوم تدوین 
پیوست فرهنگي براي تكنولوژي هاي نوظهور در كشور، 
خاطرنشان كرد: موضوع پیوست فرهنگي در همه جاي 
دنیا مرسوم است و خاستگاه آن از كشوري مانند امریكا 
است. حتي كشورهاي مختلف در حوزه هاي اجتماعي و 
محیط زیست نیز پیوست تدوین كرده اند. به طور كل هرجا 
كه دغدغه اي متأثر از فناوري شكل گرفته، براي آن پیوست 
تدوین شده است. وي گفت: سبك فناوري ۵G متفاوت 
از سایر فناوري ها است و روي این نسل مي توان خدمات 
B۲B و B۲C ارایه كرد و بازار بكري براي كسب و كارهاي 
مختلف ایجاد خواهد شد و اگر تالش نكنیم ممكن است 
این بازار را از دست دهیم. این فعال فضاي مجازي یكي از 
مباحث مهم در ۵G را خدمات اینترنت اشیا عنوان كرد 
و ادامه داد: كشورهاي خارجي بیشترین پهناي باند را به 
خودروي خودران تخصیص مي دهند. موضوع دیگر شهر 
هوشمند است. ما نیز اگر سنایورها و بیزنس مدل درستي 
داشته باشیم خواهیم توانست كه شبكه ۵G داشته باشیم. 
در ای��ن صورت مي توانیم بگوییم كه به اقتصاد دیجیتال 
كمك كرده ایم و شعار بهر ه وري و اقتصاد مقاومتي بدهیم. 
وي با اش��اره به اینكه هم اكنون در ش��هر تهران شوراي 
راهبردي شهر هوشمند تشكیل شده و حدود 8۰ پروژه 
را دنبال مي كند، تاكید كرد: ۵G باید با تحول واقعي همراه 
باشد و فقط با توسعه شبكه، این فرصت ها به دست نمي آید. 

توسعه شبكه باید به توسعه كسب و كارها بینجامد. باید در 
این فناوري نگاه سلبي و ایجابي را در كنار هم داشته باشیم 
و براي ایجاد این اقتضائات، رگوالتورهاي حوزه مختلف باید 
با یكدیگر تعامل كرده تا زمینه توسعه ۵G در كشور ایجاد 
ش��ود. كشور ما 8 سال است كه در فروم هاي ۵G شركت 
مي كند، گفت: با این حال براي ورود به مقدمات توس��عه 
 ۵G ۵، زمان را از دست داده ایم. هم اكنون باید براي ورودG
آماده شویم و در این زمینه نیازمند استانداردسازي هستیم. 
اس��المي گفت: من معتقدم كه در ح��وزه تله كام، دیگر 
یكجانبه گرایي امریكا شكست خورده است و هم اكنون ۶۰ 
درصد تكنولوژي مربوط به هسته اصلي )CORE( نسل 
۵، توسط ش��ركت هواوي چین تولید مي شود. در حوزه 
ثبت پتنت هاي ۵G نیز شاهد پیشي گرفتن چین از امریكا 

و فنالند و كره جنوبي هستیم.

    بدون مقررات گذاري
 نمي توان به سمت 5G رفت

رسول جلیلي، عضو حقیقي شوراي عالي فضاي مجازي 
 5G نیز در خصوص نقش این شورا در مواجهه با فناوري
و دغدغه فرهنگي و تنظیم گري كه درمورد این تكنولوژي 
وجود دارد، توضیح داد و گفت: شوراي عالي فضاي مجازي 
با تصویب مصوبه اینترنت اشیا به این موضوع ورود كرده 
است، چرا كه ما معتقدیم كه در نسل جدید تكنولوژي، 
انسان ها با اش��یا در تعامل هستند و براي رویارویي با این 
موضوع باید آمادگي داشته باشیم. وي با اشاره به مقدمات 
ورود به 5G گفت: در س��ند معماري كالن ش��بكه ملي 
اطالعات، اینكه درصدي از ارتباطات تا سال 14۰4 مبتني 
 5G بر ارتباطات نوین باش��د، تاكید شده و این به معناي
است. بحث اصلي این است كه ما در كشور به همراه توسعه 
فناوري، شاهد توسعه باشیم. چرا كه مردم ما در تعامل با 
سایر كشورها احس��اس نیاز به ارتقاي فناوري دارند و ما 
باید به سمت نسل پنجم ارتباطات برویم. جلیلي افزود: 
در این زمینه این س��وال مطرح است كه باید شتابزده به 
این نسل تكنولوژي ورود كنیم یا خیر. هم اكنون اپراتورها 
به صورت پایلوت، نگاهي به این فناوري داشته اند اما هنوز 
آمادگ��ي ورود به این فناوري وجود ن��دارد، چرا كه بدون 
پیوست فرهنگي، مقررات گذاري و برنامه ریزي نمي توان 
به سمت این فناوري رفت و نباید منتظر بمانیم تا چیني ها 
این فناوري را براي ما راه اندازي كنند. باید عملگرایانه وارد 
این حوزه شویم. عضو شوراي عالي فضاي مجازي با بیان 
اینكه ما از امكانات نرم افزاري و خدمات دولت الكترونیك و 
بخش هاي مختلف 4G نتوانستیم استفاده الزم را در كشور 
داشته باشیم، گفت: مساله كشور در حوزه زیرساخت هاي 
فضاي مجازي، نس��ل ۵ نیست. مس��اله ما الیه خدمات 
كاربردي شبكه ملي اطالعات است كه مبتني بر نسل 4 نیز، 
امكان ارایه خدمات را دارد. دریافت خدمات مورد نیاز ما در 
كشور به اندازه كافي با فناوري هاي موجود، كفایت مي كند.

بسياري از مردم در روستاها و مناطق محروم هنوز به اینترنت نسل سه و چهار دسترسي ندارند 

تكنولوژي 4G در كشور به بلوغ نرسيده است



تعادل | گروه تجارت |
براساس آمار اعالمي در نشس��ت هيات نمايندگان 
اتاق تهران، در هفت ماه نخس��ت ۹۹، شاهد افت ۲۱ 
درصدي واردات از نظر ارزشي نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته هستيم؛ وضعيتي كه نشان مي دهد در 
بازه زماني ياد شده، كاالهاي با ارزش افزوده باال نسبت 
به سال ۹۸، كمتر وارد كشور شده اند.ترسيم وضعيت 
ثبت س��فارش ها، هرچند تا پايان مهرماه ۹۹ نسبت 
به مدت مش��ابه سال قبل رشد ۲.۲ درصدي را نشان 
مي دهد، اما ارز تخصيص يافته در مقايس��ه با ۷ ماهه 
سال گذشته، ۱۲.۸ درصد افت داشته و در بحث تامين 
ارز نيز افت ۱۷ درصدي را شاهد هستيم. همچنين در 
ثبت سفارش ۲5۹ رديف تعرفه كه مورد واكاوي قرار 
گرفته، حدود 6 درصد رشد در مقايسه با سال گذشته 
ديده مي شود. از آنسو، ارزش واردات اين ۲5۹ رديف 
تعرفه طي س��ال ۹۸در حدود ۱0 ميليارد دالر بوده 
كه تا تاريخ ۱6 آبان ماه امس��ال، در اين تعداد رديف 
تعرفه، ۱3 درصد افت تخصيص ارز و 53 درصد افت 
تامين ارز گزارش شده است. بنابراين براساس مصوبه 
جديد دولت، در مجموع 3۸3۸ رديف تعرفه كه مواد 
اوليه، كاالهاي واسطه اي، ماشين آالت و تجهيزات را 
در برمي گيرد، از سوي وزارت صمت به گمرك اعالم 
ش��د كه در نهايت، در حدود يك ميليون و ۲00 هزار 
تن كاال به استناد اين مصوبه از بنادر ترخيص شد. در 
حال حاضر نيز امكان ثبت سفارش براي حدود ۷00 
رديف تعرفه مربوط به بخ��ش صنعت و 300 رديف 
تعرفه كاالهاي كشاورزي نيز در سامانه جامع تجارت 
مشمول تخصيص و تامين ارز بر مبناي روش جديد 
قرار گرفته است. همچنين بنابه اعالم متوليان وزارت 
صمت، طي يك هفته آتي، امكان ثبت س��فارش بر 
اس��اس كوتاژ صادراتي در اين سامانه فراهم خواهد 
ش��د كه در ادامه آن اس��تفاده از ارز اش��خاص به كار 

گرفته مي شود.

  مصائب بودجه و انتخابات امريكا
نمايندگان بخش خصوصي در اتاق تهران در نشست 
آبان ماه خود به مس��ائلي چون »بودجه سال آينده، 
انتخابات امريكا، سياس��ت هاي ارزي، رسوب كاالها 
و..« پرداختن��د. »تدوين اليحه بودجه« نخس��تين 
بحثي بود كه رييس اتاق تهران به آن پرداخت. مسعود 
خوانساري در بحث بودجه از دولت خواست با توجه 
به مشكالتي كه سال هاي گذشته ايجاد شده، بودجه 
متوازني براي س��ال آينده تدوين ش��ود و درآمدها و 
هزينه ها در آن به درستي سنجيده و ديده شود. او با 
بيان اينكه ام المصائب اقتصاد كش��ور كسري بودجه 
اس��ت، تاكيد كرد كه بودجه كشور هرسال با كسري 
مواجه است و همين كس��ري باعث وجود تورم هاي 
باال در 40 سال گذشته با نرخ متوسط ۲0 تا ۲۲ شده 
اس��ت. به گفته رييس اتاق تهران، ت��ورم و به تبع آن 
كاهش ارزش پول بر معيشت مردم به خصوص طبقات 
محروم فش��ار زيادي وارد كرده و قدرت خريد آنها را 
سال به سال كمتر كرده اس��ت. او افزود: بخش عمده 
مسائلي كه گريبان گير اقتصاد كشور است، از بودجه 
و كس��ري آن ريش��ه مي گيرد و انتظار داريم امسال 
 با توجه به اينكه نفت هم تا  ان��دازه زيادي در بودجه

 كم اثرتر شده، دولت بتواند بودجه اي با حداقل كسري 
تنظيم كند.خوانساري در بخش بعدي سخنانش به 
انتخابات امريكا و شكست »دونالد ترامپ«، گريزي 
زد وگفت: بحث هاي زيادي مطرح بود كه آيا رفتن يا 
مان��دن ترامپ بر اقتصاد اثر دارد يا خير كه بايد گفت 
حتمًا موثر اس��ت چه در امريكا و چه بر كش��ورهاي 
ديگر از جمله ايران. او ادامه داد: رفتن ترامپ حتمًا در 
بازارهاي ما اثرگذار بود كه اثرش را هم مشاهده كرديم 
اما اين اثرات مقطعي و كوتاه مدت است و بايد مشكالت 
خودمان را در داخل حل كنيم. خوانساري معتقد است 
همانطور كه در بحث بودجه هم اش��اره كردم ايران 
درگير مشكالت ساختاري اقتصادي است كه قطعاً بايد 
به آنها رسيدگي كنيم و امروز شايد بهترين زمان باشد. 
رييس اتاق تهران، اتفاقي كه در امريكا رخ داد را يك 
فرصت براي كشور براي بهبود روابط با ساير كشورها 
توصيف كرد تا از اين اي��ن طريق نيز بتوان در داخل 
اصالح��ات اقتصادي انجام داد. خوانس��اري در عين 

حال ابراز نگراني كرد كه با مستقر شدن رييس جمهور 
جديد امريكا بازارهاي داراي��ي از جمله ارز مقداري 
كاهشي شود كه بايد مواظب باشيم و جوگير نشويم و 
فكر كنيم كه اين ادامه دار خواهد بود و بخواهيم برآن 
اساس تصميم گيري كنيم و همان اتفاقي كه براي ارز 
4۲00 توماني افتاد را تكرار كنيم. او تاكيد كرد كه اگر 
نسنجيده برخورد كنيم حتمًا هم صادرات و هم توليد 

خسارت هاي بسياري خواهند ديد.

  كاركرد بسته جديد ارزي 
در بخ��ش بع��دي اي��ن نشس��ت، »بس��ته جديد 
سياست هاي ارزي« كه چندي پيش از سوي دولت 
اب��الغ و به كارگرفته ش��د، مورد بحث ق��رار گرفت. 
معاون امور صناي��ع وزارت صمت در اين باره به ارايه 
توضيحاتي پرداخت. مهدي صادق��ي نياركي ابتدا 
به بي��ان چند آمار مربوط به ص��ادرات و واردات طي 
مدت هفت ماهه امسال پرداخت تا اين نكته را مورد 
گوشزد قرار دهد كه چرا دولت تصميم به تسهيل در 
ترخيص كاالهاي رسوب ش��ده در گمركات گرفت. 
او به كاه��ش ۲.۸ درصدي واردات كش��ور طي اين 
مدت از نظ��ر وزني و افت ۲۱ درصدي از حيث ارزش 
در مقايس��ه با مدت هفت ماهه سال قبل اشاره كرد 
و يادآور ش��د كه اين وضعيت نشان مي دهد كه طي 
امس��ال، كاالهاي با ارزش افزوده باال نسبت به سال 
گذش��ته، كمتر وارد كشور شده اس��ت. معاون وزير 
صمت همچنين، به ص��ادرات ۱۸.۲ ميليارد دالري 
كشور طي هفت ماهه امسال اشاره كرد كه در مقايسه 
با س��ال گذش��ته، از نظر وزني معادل ۱۸.6 درصد و 
از حيث ارزش نيز ۲3 درصد كاهش داش��ته اس��ت. 
صادقي نياركي سپس به وضعيت ثبت سفارش ها و 
ميزان تخصيص و تامين ارز طي امسال اشاره كرد و با 
بيان اينكه ميزان ثبت سفارش طي هفت ماهه امسال 
در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۲.۲ درصد رشد 
دارد، افزود: با اين حال، طي اين مدت ارز تخصيصي 
در مقايسه با هفت ماهه سال قبل ۱۲.۸ درصد افت 
داشته در حالي كه در تامين ارز نيز ۱۷ درصد كاهش 
ديده مي شود. به گفته وي، رصد اين آمار و مراجعات 
و مكاتبات مك��رر توليدكنندگان و فعاالن اقتصادي 
ب��راي تامي��ن ارز، وزارت صمت را بر آن داش��ت تا با 
مشاركت بانك مركزي نسبت به تسهيل در تخصيص 
و تامين ارز براي ترخيص مواد اوليه و ماش��ين آالت 
واحدهاي تولي��دي كه در گمركات كش��ور معطل 
مانده بود، اقدام فوري كرده و در نهايت دستورالعمل 
جديدي در اين رابطه از س��وي دولت مصوب شد. به 
گفته صادقي نياركي، در بررسي هاي صورت گرفته 
۲5۹ رديف تعرفه مورد واكاوي قرار گرفت كه از نظر 
ثبت س��فارش در اين بخش، در حدود 6 درصد رشد 

در مقايسه با سال گذشته ديده مي شود و در مجموع، 
ارزش واردات اين ۲5۹ رديف تعرفه طي سال گذشته 
در حدود ۱0 ميليارد دالر بوده است، اما تا تاريخ ۱6 
آبان ماه امسال، در اين تعداد رديف تعرفه، ۱3 درصد 
افت تخصيص ارز و 53 درصد افت تامين ارز گزارش 
شده است. معاون امور صنايع وزارت صمت در ادامه، 
با بيان اينكه بر اساس آمار گمرك، طي چند ماه اخير 
در حدود ۷ ميليون تن كاال شامل مواد اوليه، قطعات 
صنعتي و ماشين آالت، كاالهاي اساسي و مواد مصرفي 
در انبار گمركات كشور رسوب كرده است، افزود: به 
دنبال مصوبه اخير دول��ت، در مجموع 3۸3۸ رديف 
تعرفه كه مواد اوليه، كاالهاي واسطه اي، ماشين آالت 
و تجهيزات را دربرمي گيرد، از سوي وزارت صمت به 
گمرك اعالم شد كه در نهايت، در حدود يك ميليون 
و ۲00 هزار تن كاال به اس��تناد اي��ن مصوبه از بنادر 
ترخيص ش��د. به گفته او، در حال حاضر 6۱3 رديف 
تعرفه مشمول مصوبات اخير قرار گرفته و ترخيص 
كاالهاي اين بخش ع��الوه بر ارز نيما، از طريق روش 
واردات در مقاب��ل صادرات خ��ود، واردات در مقابل 
ص��ادرات غير و همچنين اس��تفاده از ارز اش��خاص 
امكان پذير شده است. صادقي نياركي با بيان اينكه در 
حال حاضر امكان ثبت سفارش براي حدود ۷00 رديف 
تعرفه در س��امانه جامع تجارت بر مبناي روش هاي 
جديد تامي��ن ارز  وجود دارد، افزود: براي اس��تفاده 
از ارز اش��خاص در خارج از كش��ور نيز با هماهنگي 
بانك مركزي بايد حساب ريالي متعلق به اين افراد يا 
اشخاص مورد اعتماد آنان در داخل كشوراعالم شود.

   گاليه هاي ارزي فعاالن اقتصادي 
پ��س از ارايه اين گزارش از س��وي صادقي نياركي، 
ساير اعضاي هيات نمايندگان نيز به طرح پرسش ها 
و نظرات خود پرداختند. رييس كميسيون تسهيل 
تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، گفت: تفكيكي 
نانوشته از سوي دستگاه هاي حاكميتي بر كارت هاي 
بازرگاني توليدي و غيرتوليدي اعمال  مي شود و به 
نوعي كارت هاي غيرتوليدي به رس��ميت شناخته 
 نمي ش��ود. از آنجا كه قانون تجارت چنين تفكيكي 
را قائل نشده، اين تبعيض نارواست.محمد الهوتي، 
از سرپرس��ت امور صنايع وزارت صمت درخواست 
ك��رد كه ردي��ف تعرفه هايي كه امكان اس��تفاده از 
ارز صادرات��ي را ندارن��د، به صراحت اعالم ش��ود تا 
واردكنندگان پيش از ثبت سفارش از آن مطلع شوند.  
در ادامه محمدرضا نجفي منش، رييس كميسيون 
بهبود محيط كسب و كار اتاق تهران هم اين پرسش 
را مطرح كرد كه چرا توليدكنندگان و وارد كنندگان 
 نمي توانند از ارز موجود در بازار اس��تفاده كنند؟ او 
افزود: بانك مركزي طي سال هاي اخير 43 ميليارد 

دالر ارز را به بازار تزريق كرد تا بازار ارز را متعادل نگاه 
دارد؛ هر چند كه اين هدف نيز محقق نش��د. اكنون 
اگر بخش توليد از ارز موجود در بازار استفاده نكند، 
اين منابع به سوي قاچاق روانه خواهد شد. محمود 
نجفي ع��رب، رييس كميس��يون اقتصاد س��المت 
اتاق تهران هم با اش��اره به اينك��ه تنها نيمي از ۲.5 
ميليارد  ارز 4۲00 توماني تخصيصي به واردات مواد 
اوليه دارو و تجهيزات تامين شده است، درخواست 
كرد كه تعرفه م��واد اوليه بخ��ش دارو و تجهيزات 
پزش��كي نيز به 300 تعرفه اي كه ق��ادر به واردات 
از  محل ارز صادراتي هس��تند، افزوده شود. حسن 
فروزان فرد، رييس كميس��يون حماي��ت قضايي و 
مبارزه با فس��اد اتاق تهران نيز اين پرسش را مطرح 
كرد كه »آيا ممكن نبود وزارت صمت پيش از آنكه 
بازار مواد اوليه دچار تنش ش��ده و بخش خصوصي 
دچار زيان شود، سياست هاي جديد در حوزه ارز، در 
ماه هاي قبل اتخاذ  مي شد، او افزود: انتظار ما از وزارت 
صمت اين بود كه در ماه هاي گذشته در كنار بخش 
خصوصي قرار مي گرفت.محمد اتابك، نايب رييس 
اتاق تهران هم به اين نكته اشاره كرد كه بهره برداري 
از بسياري از طرح ها با بيش از ۸0  درصد  پيشرفت، 
معطل ميزان اندكي ارز اس��ت. او اين درخواس��ت 
را مطرح كرد كه با برق��راري هماهنگي ميان بانك 
مركزي و وزارت صمت، ارز م��ورد نياز اين پروژه ها 

تامين شود تا از حبس سرمايه جلوگيري شود.

   ثبت سفارش با كوتاژ صادراتي 
و ارز اشخاص

معاون امور صنايع وزارت صمت در پاسخ به سواالت 
مطرح شده، با تاكيد بر اينكه در حال حاضر عالوه بر 
حدود ۷00 رديف تعرفه مرب��وط به بخش صنعت، 
300 رديف تعرفه كاالهاي كشاورزي نيز در سامانه 
جامع تجارت مشمول تخصيص و تامين ارز بر مبناي 
روش جديد قرار گرفت��ه، خبر داد كه طي يك هفته 
آتي، امكان ثبت س��فارش بر اس��اس كوتاژ صادراتي 
در اين س��امانه فراهم خواهد شد و بالفاصله در ادامه 
آن نيز، استفاده از ارز اشخاص به كار گرفته مي شود. 
او با بي��ان اينكه صادركنندگان اين اختي��ار را دارند 
ك��ه ارز صادراتي خود را در نيما عرضه كنند يا آنكه با 
واردكنندگان متقاضي، وارد معامله شوند، افزود: در 
اجراي اين مصوبات اخير دولت، هيچ تفكيكي براي 
كارت بازرگاني واحده��اي توليدي يا غير آن درنظر 
گرفته نشده و اين مكانيزم براي همه دارندگان كارت 
بازرگاني قابل استفاده است. در ادامه، رييس اتاق تهران 
با اش��اره به اينكه كد تعرفه بس��ياري از مواد اوليه در 
فهرست مجاز وارداتي  وزارت صمت نيامده، خواستار 

توجه اين وزارتخانه به اين مساله شد.
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در گزارش بازوي پژوهشي مجلس 
بررسي شد

 فرصت و تهديد كرونا 
براي كسب وكارها

در گزارش»فرصت ه��ا و تهديده��اي كرون��ا ب��راي 
كسب وكارهاي ايراني« كه از سوي مركز پژوهش هاي 
مجلس منتشر شده، سه سطح آسيب كسب وكارها از 
شيوع ويروس كرونا بررسي شده است. در اين گزارش 
تاكيد ش��ده راه نجات اقتصاد بهبود تولي��د در داخل و 
حمايت هدفمند از كسب وكارها است. فرصت هاي فعلي 
در اقتصاد بيشتر متوجه مشاغل خانگي، كسب وكارهاي 
ديجيتالي، بسته بندي كاالها است. در گزارش اين مركز 
آمده است كه كسب وكارها با هراندازه اي كه داشته باشند 
از كرونا زيان مي بينند. دراين بين فعاليت هاي خدماتي 
مانند رس��توران، هتلداري و ساير فعاليت هاي مرتبط 
آسيب هاي بيشتري را متحمل مي شوند كه به داليلي 
مانند نامش��خص بودن تعداد زيرمجموعه هاي بخش 
خدماتي مانند رستوران هاي تعطيل شده يا تغيير كاربري 
داده شده، تخمين دقيق زيان ناممكن است.  بنابر گزارش 
مركز پژوهش هاي مجلس، با وجود تمام چالش هايي كه 
كرونا براي كشور ايجاد كرده، فرصت هايي نيز داشته كه 
از آن مي توان به بهبود در وضعيت كسب وكارهاي آنالين 
و افزايش تقاضا براي استفاده از خدمات آنها اشاره كرد. 
همچنين مطالعات نشان مي دهد كه جمعيت جديد 
شاغل ايجادشده در سال هاي اخير داراي ويژگي هايي 
هستند. ازجمله اينكه اشتغال ايجادشده اشتغالي است 
كه نه توسط بخش دولتي يا شركتي و كارخانه اي، بلكه 
توسط بخش غير شركتي و با تمركز بر خدماتي مانند 
خرده فروشي و عمده فروش��ي، تعميرات، حمل ونقل، 
واسطه گري، خدمات مواد غذايي و ... ايجادشده است.  
پيش شرط محقق شدن فرصت هاي بيشتر، تغيير در 
نگرش دولت ها و استفاده از شيوه هاي خالقانه براي بهبود 
محيط كسب وكار است. تا زمان رسيدن به يك وضعيت 
پساكرونايي فاصله زيادي وجود دارد. ازاين رو اقتصاد و 
به خصوص كسب وكارها بايد خود را آماده كنند چراكه 
اين وضعيت ممكن است تا مدت ها ادامه يابد و پس ازآن 
نيز مشخص نيست با چه چيزي روبرو هستيم. هرچند 
وضعيت فعلي و تعداد روزانه مبتاليان و فوتي ها خود گواه 
اين موضوع است كه اگر واكسن بزودي كشف نشود، تا 
مدت هاي طوالني در ايران ماندگار باشد. از سوي ديگر، 
در خصوص آن دسته از كسب وكارهايي كه با صادرات 
و واردات از كشورهاي گوناگون مرتبط اند نيز بايد بيان 
داش��ت كه رفتار كش��ورها در قبال كرونا، بر سرنوشت 
صادرات اثري جدي خواهد گذاشت، بخشي از صادرات 
ما مواد اوليه و ضروري است. در چند ماه گذشته )خصوصًا 
در اس��فندماه ۱3۹۸ تا خردادماه ۱3۹۹( بس��ياري از 
كشورها براي مقابله با كرونا، با توجه به احساس خطر 
همسايگان ايران از انتشار ويروس كرونا از طريق ايران 
به آن كشورها تصميم به بستن مرزهاي خود خصوصًا 
مرزهاي زميني با ايران گرفتند يا محدوديت هايي وضع 
كرده اند. به عبارتي بسته شدن مرزهاي زميني توسط 
كش��ورهاي منطقه ازجمله عراق، افغانستان و تركيه و 
مرزهاي هوايي به ويژه تركيه، گرجستان و امارات به بهانه 
كرونا خود بر افزايش قيمت ارز، كاهش صادرات و واردات 
تأثير گذاشته و كاهش و توقف صادرات محصوالت به 
دليل بسته ش��دن مرزها يا ممنوعيت واردات از ساير 
كشورها خود به كاهش توليد و فروش منجر مي شود. 
بر اس��اس اين گزارش، عمده مش��كالتي كه در كشور 
ايجادشده به دليل بسته شدن مرزها و كاهش تجارت 
با ساير كشورها و به خصوص همسايگان است. كاهش 
صادرات كه نه تنها كاالهاي غيرنفتي كه نفت و محصوالت 
پتروشيمي را نيز شامل مي شد، به كاهش ارزآوري منجر 
شده و درنهايت نوسانات ارزي را رقم مي زند. از سوي ديگر 
بسته شدن مرزها به اخالل در عملكرد واردات مواد اوليه 
نيز منجر مي شود كه انتظار مي رود زمينه هاي فعاليت 
براي برخي از بخش ها را دچار اختالل كند. اين چالش ها 
در كنار كاهش فعاليت هاي اقتصادي و نبود بسته محرك 
مالي قوي و منسجم مي تواند ش��رايط اقتصادي براي 
دولت هاي بعدي را سخت تر كند. عالوه بر چالش هايي 
نظير بيكاري و كاهش فعاليت هاي اقتصادي با مشكالتي 
از قبيل افزايش هزينه هاي درماني، كاهش درآمدهاي 
دولتي به دليل كاه��ش درآمدهاي مالياتي و نفتي نيز 
مواجه خواهند شد. اين مشكالت در آينده مي تواند بر بار 
مالي بودجه بيفزايد و از طرفي دولت را در تأمين منابع 
الزم براي كمك به اقشار و كسب وكارهاي آسيب ديده 
در مضيقه قرار دهد. كرونا تنها هزينه هاي اقتصادي بر 
كشور تحميل نمي كند بلكه هزينه هاي اجتماعي نيز 
دارد كه مهم ترين آن تعميق ش��دن فقر براي عده اي از 
مردم و تغيير طبقه بندي دهك هاست. به عنوان مثال 
افرادي كه شغل خود را از دست دادند يا سرپرست خانوار 
به دليل بيماري فوت كرده است، براي تأمين مالي خود 
دچار مشكل شدند و به دهك هاي با درآمد پايين تنزل 
يافته اند. گس��ترش فقر در كش��ور به ظهور و بروز انواع 
آس��يب هاي اجتماعي نيز منجر مي شود.  اين گزارش 
مي افزايد، گذر از اين بحران به دليل ناتواني در برنامه ريزي 
همه جنبه هاي آسيب رسان به كشور، دشوار است. عمده 
اين ناتواني در برنامه ريزي به دليل نامشخص بودن رفتار 
متقابل صاحبان كس��ب وكارها، ميزان انعطاف پذيري 
مالي شركت هاي كوچك و بزرگ، نامعلوم بودن افرادي 
كه شغل غيررسمي دارند، است. از زمان شيوع كرونا كه 
مصادف با شلوغ ترين ايام س��ال در ايران بود، بسياري 
از اصناف نيروهاي خود را تعديل كردند. بر اين اس��اس 
در بخش گردشگري و غذا تا ۹0 درصد، پوشاك تقريبًا 
۷0 درصد و صنف هاي ديگ��ر به صورت ميانگين بين 
40 تا 50 درصد تعديل ني��رو انجام داده اند. همچنين 
بر اساس پايش هاي صورت گرفته از واحدهاي صنفي در 
كشور طي دو هفته ابتدايي سال جاري نسبت به پايان 
اسفند فروش بين 6۷ تا ۹۸ درصد كاهش داشته است. 
بيشترين كاهش براي صنعت كيف و كفش با كاهش ۹۸ 
درصد و كمترين نيز مربوط به صنعت غذايي با كاهش 
6۷ درصداست. اين پژوهش درپايان، راه نجات اقتصاد را 
بهبود توليد در داخل و حمايت هدفمند از كسب وكارها 

عنوان كرده است. 

 تفويض اختيار»صمت«
 به سازمان هاي استاني

ش�اتا|معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت: پيرو 
تأكيد وزير محترم صمت در خصوص تفويض، بسته 
كامل��ي از تفويض در بخش صنع��ت، معدن، تجارت 
خارجي و بازرگاني داخلي، توسعه مديريت و منابع را 
نهايي كرديم.سعيد زرندي در جلسه كارگروه فضاي 
كس��ب  و كار افزود: هر اختياري كه مخالفت با قانون 
ندارد يا فس��اد و رانت خاصي را ايج��اد نمي كند بايد 
به س��ازمان هاي اس��تاني تفويض نماييم .وي گفت: 
دفاتر تخصصي و معاونت ه��اي وزارتخانه بايد نقش 
سياست گذاري و نظارت را برعهده گيرند و به ماموريت 
اصلي خود بپردازند.زرندي گف��ت: برخي از رويه ها و 
فرآيندها در سال هاي گذش��ته به دليل يك اتفاق يا 
موضوع خاص زماني ايجاد ش��ده، اما همچنان پابرجا 
مانده كه بايد اصالح شود.وي افزود: بايد با نگاه جديد و 
اعتماد كامل، فرآيند تفويض به استان ها را دنبال كنيم 
و مطمئن باشيم، سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت 
ت��وان اجرايي خيلي از موضوعات ك��ه امروز در داخل 
وزارتخانه انجام مي شود را دارند.معاون طرح و برنامه 
گفت: دسترسي كامل سامانه هاي وزارتخانه به استان ها 
از ديگر مواردي است كه بايد براي استان ها ايجاد شود. 
زرندي با بيان اينكه در معاونت طرح و برنامه بسياري 
از امور كه منوط به تأييد معاونت بود را به سازمان هاي 
استاني تفويض مي كنيم، تأكيد كرد: برخي موضوعات 
جنبه كالن و ملي دارد و از توان تشخيص سازمان استان 
خارج است را مس��تنثي مي كنيم كه در اينصورت در 

توازن بخش توليد و تجارت هم خللي ايجاد نمي شود.

 قيمت تاير ۵۰ درصد 
افزايش يافت

سخنگوي انجمن تاير از مصوبه افزايش 50 درصدي 
قيمت تايرهاي سواري خبر داد.مصطفي تنها سخنگوي 
انجمن تاير با بيان اينكه در پي افزايش قيمت مواد اوليه 
توليد تاير، قيمت تايرهاي سواري با هماهنگي سازمان 
حمايت مصرف كنندگان 50 درصد افزايش يافت، اظهار 
داشت: اين مصوبه از ۲۸ آبان قابل اجرا است و فقط شامل 
تايرهاي سواري مي شود.وي ادامه داد: البته قيمت مواد 
اوليه براي تاير سواري تفاوتي با تاير باري ندارد و فقط 
ميزان مصرف مواد اوليه از جمله دوده، روغن، كائوچو، 
نخ و اكسيد روي براي تايرهاي مختلف، متفاوت است.

سخنگوي انجمن تاير با بيان اينكه ما نسبت به موضوع 
تفاوت در قيمت گذاري تايرهاي سواري و باري معترض 
هستيم، گفت: در حال حاضر ارز 4۲00 توماني به هيچ 
قلمي از مواد اوليه صنعت تاير اختصاص نمي يابد و از اول 
سال به بعد مواد اوليه اين صنعت فقط با استفاده از ارز 

نيما تأمين شده است.

۱۵۴هزار پرونده تخلف صنفي 
تشكيل شد

ش�اتا|در هفت ماهه امس��ال ۲ ميليون و 400 هزار 
بازرس��ي از واحدهاي صنفي انجام ش��د كه منجر به 
تش��كيل ۱54 هزار فقره پرونده ش��ده اس��ت.تعداد 
بازرسي هاي انجام شده از واحدهاي صنفي در ۷ ماهه 
سال گذشته ۲ ميليون و 300 هزار بازرسي بوده است.

تعداد پرونده هاي متشكله در همين راستا در ۷ ماهه 
امسال ۱54هزار پرونده بوده كه با توجه به تشكيل ۱45 
هزار فقره پرونده در مدت مشابه سال ۱3۹۸، افزايش 
6.۲ درصدي را در اين بخش ش��اهد بوديم.همچنين 
تخلفات كشف شده در هفت ماهه امسال ۱۸۷.۲ هزار 
فقره بوده كه نسبت به مدت مشابه پارسال افزايش 0.۱ 
درصدي داشته است.تعداد تخلفات كشف شده در هفت 
ماهه سال گذشته )۱3۹۸( حدود ۱۸۷ هزار تخلف بوده 
است.گفتني است كه در هفت ماهه امسال به بيش از 
۸۹ هزار فقره شكايت مردمي رسيدگي شد كه با در نظر 
گرفتن آمار مدت مشابه پارسال )رسيدگي به ۸6 هزار 

فقره شكايت( افزايش 4 درصدي داشته است.

۱۱۰كاميون سيب زميني از 
گمرك پرويزخان صادر شد

فارس |س��خنگوي گمرك ب��ا بيان اينك��ه تعداد 
كاميون هاي س��يب زميني در مرز پرويزخان ۱۱00 
دستگاه نبوده و 400 دستگاه است، گفت: از اين تعداد 
روز گذشته ۱۱0 كاميون كاالي خود را صادر كردند.

س��يد روح اهلل لطيفي، در مورد معطلي ۱۱0 كاميون 
حامل سيب زميني در گمرك پرويزخان گفت: تعرفه 
صادرات سيب زميني به اقليم كردستان در مقطع زماني 
۲6 فروردين تا ۲4 آبان در هر سال براي حمايت از توليد 
داخلي افزايش مي يابد و از ۲5 آبان به بعد هر سال كاهش 
مي يابد. همين علت باعث مزيت صادراتي سيب زميني 
به اين منطقه از عراق مي شود.سخنگوي گمرك افزود: 
همين امر باعث شده تا هر ساله در اين تاريخ، صادرات 
س��يب زميني به مرزهاي اين منطقه از عراق داش��ته 
باشيم. امسال با وجود اعالم قبلي حدود 400 دستگاه 
كاميون روز يكشنبه به مرز پرويزخان مراجعه كردند 
كه روز گذشته ۱۱0 دستگاه كاميون با انجام تشريفات 
گمركي محموله هاي خود را تحويل كاميون هاي عراقي 
براي انتقال به مقاصد نهايي دادن��د و نزديك به 300 
كاميون ديگر نيز منتظر انجام تشريفات گمركي هستند. 
لطيفي با بيان اينكه برنامه محدوديت هاي فصلي عراق به 
صورت منظم و بدون تغيير نسبت به سال هاي گذشته 
بوده، است، بيان داشت: اطالع رساني در ابتداي هر سال 
ميالدي از طرف عراقي، گمرك، كنسولگري هاي ايران 
در عراق و استانداري ها، وزارت صمت و اتاق بازرگاني 
اعالم مي شود.وي در مورد فيلم هاي مرتبط با امحاي 
گوجه فرنگي گفت: اين فيل��م مربوط به ايران نبوده و 
گوجه فرنگي در ايران امحا نشده بود و موارد امحا مربوط 
به گمرك عراق و عدم مجوز ترخيص از طرف قرنطينه 
گياهي طرف مقابل با رويه سليقه اي بود. هر چند افت 
كيفيت محموله ها به دليل بارگيري چند روز قبل از 

كاهش تعرفه واردات عراق بود.

آمار ارايه شده در نشست هيات نمايندگان اتاق تهران نشان مي دهد

1000رديف تعرفه كاال مشمول دريافت ارز شدند

مجلس با صدور بيانيه اي از مشاغل آسيب ديده از كرونا حمايت كرد

افت تزريق ارز به واردات 

۸ اقدام براي جبران خسارت واحدهاي  دولتي 
بيانيه نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در حمايت 
از اصناف و مشاغل آزاد آس��يب ديده از كرونا صادر 
و در صحن علني مجلس قرائت ش��د. مطالبه گري 
رييس و هيات رييس��ه اتاق اصناف ايران س��رانجام 
جواب داد و در ادامه رايزني ه��اي اتاق اصناف ايران 
در توجه و جبران خسارات ناشي از بيماري كرونا بر 
اصناف و در راستاي جلسه روز يكشنبه هفته جاري 
با نمايندگان مجلس ديروز ۲۷ آبان ماه بيانيه اي كه به 
امضاي۱۸3 تن از نمايندگان رسيده بود، در صحن 
 علني مجلس قرائت ش��د. در اين بيانيه آمده است:

 » امروزه در شرايط خاص ناشي از همه گيري ويروس 
منحوس كرونا قرار گرفته ايم و مردم شريف و هميشه 
در صحنه و حامي انقالب و نظام مقدس در تنگنا قرار 
گرفته  اند. الزم است همه مسووالن در قواي سه گانه 
در رفع مشكالت و جبران آسيب ها تمام قد برخيزند. 
در اين بي��ن خانواده اصناف كه با پوش��ش حدود 3 

ميليون واحد صنفي، ۱۷درصد اقتصاد ملي را به عهده 
دارند، در رنج و خسارت سنگيني قرار گرفته اند. اين 
در حالي اس��ت كه اين بخ��ش از جامعه در پيروزي 
انقالب اس��المي نقش بي بديلي ايفا ك��رده و پس از 
پيروزي انقالب نيز همواره حامي و همراه حاكميت 
ب��وده و در دفاع مقدس نيز با تقديم بيش از ۱0 هزار 
شهيد مشاركت داشته است. امروز در شرايط ناشي 
از همه گيري بيماري كرونا انتظار اس��ت كه بخش 
دولتي به كمك اين بخش از فعاالن اقتصاد بشتابد. 
اما با كمال تاسف مي بينيم كه دولت بدون توجه به 
ملزومات تصميم گيري براي اصناف در شرايط كرونا 
و بدون اقدام به جبران درآمدهاي كاهش يافته اين 
بخش و بدون پيش بيني تمهيدات معيشتي براي آنها 
تنها به تعطيلي واحدهاي صنفي مي انديشد. در حالي 
كه مديران و كاركنان دولتي در اوقات تعطيلي حقوق 
و مزاي��اي قبل خود را همچن��ان دريافت مي كنند. 

ملت ش��ريف ايران! ما نمايندگان ملت با امضاي اين 
بيانيه ضمن قبول ضرورت هاي قطع زنجيره انتشار 
ويروس منحوس كرونا و تذكر به دولت و بخش هاي 
تصميم گير در اين ش��رايط با توجه به اينكه كاهش 
قدرت خريد مردم منجر به كاه��ش درآمد اصناف 
شده و نظام صنفي كشور متكي به درآمد روزانه بوده و 
عموما اندوخته و پس از اندازي ندارند، تاكيد مي كنيم 
كه دولت بايد با استفاده از اختيارات پيش بيني شده 
در قواني��ن اقدامات زير را به عمل آورد تا خس��ارات 
ناشي از فعاليت يا تعطيلي اجباري آنها قابل تحمل 
ش��ود.« اقدامات م��ورد نظر براي جبران خس��ارت 
ناشي از فعاليت يا تعطيلي اجباري واحدهاي صنفي 
شامل اين موارد است: ۱. حوزه مالياتي با استفاده از 
اختياراتي كه قانون گذار در قانون ماليات هاي مستقيم 
پيش بيني كرده و در صورت نياز با اخذ مصوبه هيات 
وزيران نسبت به تعديل ماليات آن دسته از اصناف كه 

آسيب ديده اند متناسب باكاهش درآمد اين بخش 
 اقدام كنند. ۲. دولت نس��بت به اعطاي تس��هيالت 
ارزان قيمت و قرض الحسنه يكساله به اصناف آسيب 
ديده اقدام فوري به عمل آورد. 3. روس��اي اتاق هاي 
متولي بخ��ش خصوص��ي و تعاوني، ات��اق اصناف 
ايران، اتاق تعاون و ات��اق بازرگاني، صنايع، معادن و 
كشاورزي با حق راي در كليه جلسات ستاد مقابله با 
كرونا شركت كنند. 4. حمايت هاي بيمه اي و تامين 
كاالي اساسي براي كارگران روز مزد و امثال آنها كه 
فاقد حمايت هاي س��ازماني معمول هستند، اعمال 
شود. 5. بخش��ش جرايم ناشي از تاخير باز پرداخت 
تس��هيالت در اولويت قرار گيرد. 6. نسبت به امهال 
تسهيالت دريافتي از بانك ها اقدام شود. ۷. كمك و 
جبران خسارات توسط دولت محترم انجام گيرد. ۸. 
حمايت هاي تامين اجتماعي از آسيب ديدگان توسط 

نهادهاي ذي ربط به عمل آيد.« 



W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R  Wed. Nov 18. 2020  1805   چهارشنبه  28     آبان 1399   2 ربيع الثاني 1442  سال هفتم    شماره 

i n f o @ t a a d o l n e w s p a p e r . i r

صاحبامتیاز:موسسهرسانهنگارانخوبانديش
مديرمسوول:الیاسحضرتي
سردبیر:حجتطهماسبي

نشانی:خیابانستارخان-خیابانكوثردوم-بنبستمینو
تلفن:66420769-نمابر:66420417

چاپ:همشهري-توزيع:نشرگسترامروز-تلفن:61933000
سازمانشهرستانها:66126088

اذانظهر:11:50اذانمغرب:17:15اذانصبحفردا:5:17

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترسميروزنامهدردسترساست

چهرهروز

فروش نامه اي از »بتهوون« به چهار برابر قيمت تخميني
نامه اي كوتاه از »بتهوون«، آهنگساز و پيانيست مشهور آلماني، در يك حراجي آنالين چهار برابر قيمت تخميني به فروش رفت. به 
گزارش پايگاه اينترنتي اسليپد ديسك، نامه اي كه لودويگ فان بتهوون از بزرگان تاريخ موسيقي در آن از يك پيانيست خواسته 
آهنگش را پس بفرستد، در يك حراجي آنالين در امريكا به قيمت ۲۷۵ هزار دالر چكش خورد، يعني چهار برابر قيمت تخميني 
كارشناسان حراجي. متوليان حراجي هريتج آكشنزداالس درباره مخاطب اين نامه كه »آقاي فون باومن« نام دارد، زحمت تحقيق 
بيشتر به خود ندادند. تاريخ ارسال اين نامه نيز چيزي بين سال ۱۸۰۲ تا ۱۸۱۶ تخمين زده مي شود. خريدار دست نوشته بتهوون، 

يك پيانيست امريكايي است كه قصد دارد اين نامه را به كالجي كه در آن تحصيل كرده اهدا كند.

میراثنامه

معاون ميراث فرهنگي كرمان از فرو ريختن قسمتي 
از كاشي كاري گنبد آستانه شاه  نعمت اهلل ولي، بر اثر 
بارندگي روزهاي اخير خبر داد. مجتبي ش��فيعي با 
اشاره به اينكه بر اثر بارندگي روزهاي اخير قسمتي از 
كاشي كاري بخش غربي گنبد آستانه شاه  نعمت اهلل 
ولي فرو ريخته است، افزود: كارشناسان اداره كل استان 
با حضور در اين بناي تاريخي، قس��مت فرو ريخته را 
مورد بررسي قرار داده اند و به زودي با مشاركت اوقاف 
عمليات مرمتي اين قسمت انجام خواهد شد.او تصريح 
كرد: در سال هاي۱۳۶۰ و ۱۳۸۳ مرمت هاي كلي و 
در س��ال هاي بعد نيز مرمت هاي جزئي در اين بناي 
تاريخي انجام شده است.معاون ميراث فرهنگي كرمان 
با اشاره به اينكه مجموعه شاه نعمت اهلل ولي كه در مركز 
شهر ماهان قرار دارد يكي از بزرگ ترين مجموعه هاي 
آرامگاهي ايران اس��ت، خاطرنش��ان كرد: اين اثر در 
تاريخ۱۵ دي۱۳۱۰ با شماره ۳۱۲ به عنوان اثر ملي 
به ثبت رسيده  است. گنبد آستانه شاه نعمت اهلل ولي 
بنايي مربوط به دوره صفوي است كه در شهر ماهان 
در استان كرمان جاي گرفته است. اين اثر در تاريخ۱۵ 
دي۱۳۱۰ با ش��ماره ثبت ۱۳۲ به عنوان يكي از آثار 

ملي ايران به ثبت رسيده است. اولين بنا كه گنبدخانه 
است در سال ۸۴۰ قمري و آخرين توسعه آن ۱۳۳۲ 
هجري قمري بوده اس��ت، مس��احت اي��ن آرامگاه 
۳۵،۰۰۰ مترمربع است.ش��اه نعمت اهلل ولي در سال 
۸۳۲ و به قولي۸۳۴ ه .ق در شهر كرمان درگذشت و 
در ماهان در ميان باغي مدفون شد. هسته اوليه اين 

بنا گنبدي منفرد بود كه در سال ۸۴۰ ه .ق و به دستور 
»احمدشاه دكني« ساخته شد و به تدريج گسترش 
يافت. نخستين كسي كه فرمان داد گنبد و بارگاهي 
رفيع و مجلل بر مرقد شاه ولي بنا كنند، سلطان احمد 
شاه بهمني پادشاه دكن هندوستان بود كه از مريدان 

و هواخواهان خاص او به شمار مي رفت. 

قسمتي از كاشي كاري گنبد آستانه شاه نعمت اهلل ولي فرو ريخت

هنر

»نرگس آبيار« به عنوان داور ششمين دوره »جشنواره بين المللي فيلم زنان هرات« 
انتخاب شد. از ميان ۳۰۰ فيلم ارسال شده از ۱۲۲ كشور جهان؛ ۷۳ فيلم منتخب از 
۲۷ كشور جهان در دو بخش »مسابقه و نمايش« اين جشنواره راه يافته است.اين 
فيلم ها متعلق به كشورهاي هند، ايران، فرانسه، بريتانيا، يونان، امريكا، مصر، روسيه، 
كرواسي، صربس��تان، مونته نگرو، آلمان، فيليپين، اسپانيا، بلژيك، مجارستان، 
تايوان، قطر، تركيه، پرتغال، فنالند، آفريقاي جنوبي، يمن، مالزي، ازبكس��تان و 
آرژانتين است.نرگس آبيار كارگردان مطرح سينماي ايران در جمع هيات داوران 
اين جشنواره حضور دارد؛ هيات داوران اين جشنواره متشكل از دست اندركاران 
سينما و فعاالن حقوق زن از كشورهاي افغانستان، هند، امريكا، اسپانيا، روسيه، 
يونان، تاجيكستان، فرانسه، تركيه و ايران خواهند بود.آبيار نويسنده و كارگردان 
سينماي ايران سال گذشته با فيلم شبي كه ماه كامل شد سيمرغ بهترين كارگرداني 
را از جش��نواره فيلم فجر كسب كرد.رخشان بني اعتماد، از سينماگران برجسته 
ايران نيز در دوره پيشين اين جشنواره به عنوان داور حضور داشت.ششمين دوره 
»جشنواره بين المللي فيلم زنان هرات« در دو بخش »سينماي جهان« موضوع 

آزاد و »سينماي زنان« متمركز به مسائل زنان برگزار خواهد شد.

نرگس آبيار داور جشنواره فيلم »زنان هرات« شد
هنر

تمرينات نمايشنامه »اتاقي در هتل پالزا« ترجمه شهرام زرگر به كارگرداني 
»مريم باقري« اوايل مهر ماه آغاز شده و قرار است، جمعه ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹ 
ساعت ۲۰:۳۰ به صورت آنالين از اپليكيشن »اينستاگرام« اجرا شود. تماشاي 
اين نمايش براي عموم رايگان اس��ت. داستان نمايش به رابطه زن و شوهري 
 مي پردازد كه در ش��ب عروس��ي دخترش��ان دچار چالش بزرگي شده اند. 
»هتل پالزا« يكي ديگر از كمدي هاي جذاب»نيل سايمون« است كه بعد از 
»پابرهنه در پارك« توسط »مريم باقري« كارگرداني مي شود. اين كار براي 
اولين بار در ايران انجام مي شود. اجراي اين نمايش طنز در يك فضاي كامال 
متفاوت و با توجه به شرايط سختي كه اين روزها »مادر هنر«»تئاتر« را احاطه 
كرده است مي تواند بسيار راه گشا باشد و اهالي هنر و عالقه مندانش را بر سر ذوق 
آورد.عوامل اين نمايش عبارتند از: مجري طرح: وحيد نيكخواه آزاد، تهيه كننده: 
نياز اسماعيل پور، كارگردان: مريم باقري، بازيگران: مسيح كاظمي، محسن 
بهرامي، حميدرضا بهرامي، مهديه سليماني، دستيار كارگردان و برنامه ريز: اميد 
آراسته، دستيار دوم كارگردان: الله حشمت پسند، تصويربردار آنالين: رضا 

فرساد، صدابردار: آرش نجفيان، طراح گريم: مونا سادات طباطبايي، 

اجراي آنالين كمدي»اتاقي در هتل پالزا«

جامعه

اعمال محدوديت هاي شديد از روز شنبه 
هدف اصلي تعطيلي كسب و كار مردم 
نيس��ت و در برخي اماكن و مشاغل به 
دليل ع��دم رعاي��ت پروتكل ها اعمال 
محدوديت خواهد شد. فرماندار تهران 
با بيان اين مطلب گفت: سالمت مردم، 
اولويت نخست به شمار مي رود افزود: با 
توجه به شرايط بحراني در شهر تهران 
اعمال محدوديت هاي ش��ديد در شهر 

تهران از روز شنبه اول آذر ماه اجرايي خواهد شد وي 
با اش��اره به اينكه همه مشاغل به جز مشاغل سطح 
يك كه تامي��ن كننده مايحتاج مردم اس��ت مانند 
سوپرماركت ها، امداد و نجات و بخش هاي درماني، 
بيمارستان ها، مراكز درماني مانند مطب ها و ..... فعال 
خواهند بود. عيسي فرهادي افزود: در حوزه اداري هم 
حداكثر با يك سوم نيروها كار خود را ادامه مي دهند 
همچنين منع تردد درون شهري نيز از ساعت ۹ شب 

تا ۴ صبح عالوه بر منع تردد بين شهري 
است كه اعمال مي شود. فرماندار تهران 
گفت: اطالع رساني در اين راستا بايد در 
يك مسير واحد هدفمند انجام گيرد و از 
اظهارنظرهاي متناقض و يا مشكوك و 
ابهام برانگيز كه باعث مشوش شدن افكار 
عمومي مي شود، پرهيز شود. و ضرورت 
دارد نيروي انتظامي و بس��يج با اجراي 
كامل و بدون استثناء، تصميمات انضباطي مقررات 
فاصله گذاري اجتماعي و محدوديت شديد بهداشتي 
را اجرا كرده و با متخلفين كه امنيت بهداشتي جامعه 
را به خطر مي اندازند، اقدام كنند واز مردم ش��ريف 
مكررا تقاضا داريم تا پروتكل هاي بهداشتي را رعايت 
كرده و تعامل و هم��كاري الزم در خصوص اعمال 
محدوديت ها با عوامل زحمت كش نيروي انتظامي 

و بسيج را داشته باشند.

افزايش ساعت كار مترو و اتوبوس از اول آذر
مش��اور عالي معاونت حم��ل و نقل و 
ترافيك ش��هرداري تهران از افزايش 
ساعات سرويس دهي مترو و اتوبوس 
از روز ش��نبه تا س��اعات ۲۲ خبر داد. 
شهريار افندي زاده با بيان اينكه از روز 
بيستم آبان ماه براس��اس اعالم ستاد 
ملي كرونا ساعت سرويس دهي مترو و 
اتوبوس به ساعت ۲۰ كاهش يافته بود 

گفت: از همان روز كارشناس��ان حوزه حمل و نقل 
به بررس��ي وضعيت كاهش ساعات سرويس دهي 
پرداختند كه متوجه شديم بين ساعت شش و نيم 
تا هفت و نيم عصر ش��اهد پيك مسافر هستيم. او 
با بيان اينك��ه با اعمال محدوديت هاي جديد از روز 
شنبه در تهران مجددا بنا بر اعالم ستاد كرونا شاهد 

افزايش ساعات كار مترو و اتوبوسراني 
خواهيم بود، گفت: بر اين اساس از اول 
آذر همزم��ان با اعم��ال محدوديت ها 
س��اعت س��رويس دهي كليه خطوط 
مترو و اتوبوس تا ساعت ۲۲ خواهد بود. 
يعني آخرين اعزام از تمامي ايستگاه ها 
س��اعت ۲۲ خواهد بود.مش��اور عالي 
معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري 
تهران در پاسخ به اين سوال كه در سه روز باقيمانده 
)چهارشنبه، پنجش��نبه و جمعه( ساعت كار مترو 
واتوبوس چگونه خواهد بود گفت: ستاد كرونا اعالم 
كرده كه از روز شنبه س��اعت سرويس دهي به ۲۲ 
افزايش يابد و تا آن زمان حركت آخر قطار و اتوبوس 

از ايستگاه مبدا ساعت ۲۰ خواهد بود.

كرونا جان ۴۸۲ نفر ديگر را در ايران گرفت
با فوت ۴۸۲ بيم��ار ديگر از مبتاليان 
قطعي به كرونا در ۲۴ ساعت گذشته، 
ش��مار جانباختگان قطعي بيماري 
كوويد۱۹ در كشور به ۴۲ هزار و ۴۶۱ 
نفر رس��يد و ۲۷ اس��تان همچنان در 
وضعيت قرمز كرونا هستند. سخنگوي 
وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزشكي گفت: بر اس��اس معيارهاي 

قطعي تش��خيصي، ۱۳ هزار و ۳۵۲ بيمار جديد 
مبتال به كوويد۱۹ در كش��ور شناس��ايي ش��د و 
س��ه هزار و ۷۹نفر بستري ش��دند. با اين حساب، 
مجم��وع بيماران كووي��د۱۹ در كش��ور به ۷۸۸ 
هزار و ۴۷۳ نفر رسيد. سيما س��ادات الري افزود: 
خوشبختانه تاكنون ۵۷۰ هزار و ۷۷۴ نفر از بيماران، 
بهبود يافته يا از بيمارس��تان ها ترخيص شده اند. 

همچنين ۵۶۹۱ نفر از بيماران مبتال 
به كوويد۱۹ در وضعيت ش��ديد اين 
بيم��اري تحت مراقبت ق��رار دارند و 
تاكنون پنج ميليون و ۵۸۶ هزار و ۱۴۱ 
آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور 
انجام شده است. همچنين استان هاي 
تهران، اصفهان، قم، آذربايجان شرقي، 
خراس��ان جنوبي، س��منان، قزوين، 
لرستان، اردبيل، خوزستان، كرمانشاه، كهگيلويه 
و بويراحمد، گيالن، بوشهر، زنجان، ايالم، خراسان 
رضوي، مازندران، چهارمح��ال و بختياري، البرز، 
آذربايجان غربي، مركزي، كرمان، خراسان شمالي، 
همدان، يزد و كردستان در وضعيت قرمز قرار دارند 
و استان هاي هرمزگان، فارس، گلستان و سيستان 
و بلوچستان نيز در وضعيت نارنجي و زرد قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

نبود آمار دقيق دليل بر 
نبودن »بزه« نيست

 در تمام كش��ورها زن��ان مورد انواع و اقس��ام 
خش��ونت هاي كالمي در س��طح ش��هر قرار 
مي گيرن��د و البته كه خيل��ي از آنها هم از خير 
شكايت كردن مي گذرند. در ايران هم مساله به 
همين منوال است و زنان ما به داليل متعدد از 
جمله مساله آبرو و مسائل ديگر عرفي و شرعي 
از خير شكايت كردن مي گذرند و البته كه همين 
امر باعث مي ش��ود تا اف��راد مزاحم در خيلي از 
مواقع به سزاي اعمال خود نرسند و چه بسا بارها 
و بارها دست به اين اعمال ننگين بزنند و هر بار 
هم از دست قانون فرار كنند. اما اينگونه بزه هاي 
اجتماعي ريش��ه هاي عميقي در نوع زندگي و 
وضعيت اقتصادي و اجتماعي و حتي فرهنگي 
شهرها دارند. همين كه در بسياري از مواقع از زن 
به عنوان جنس دوم نام برده مي شود اين برتري 
را به مردان مي دهد كه هر طور مي خواهند با آنها 
رفتار كنند و در اين بين هستند افراد بيماري 
كه در كوچه و خيابان سعي در آزار و اذيت زنان 
دارن��د. از نظر ديگر وقتي ي��ك زن اين جرات 
را پيدا مي كند و عليه آزارگران خود ش��كايت 
مي كند و در نهايت نگاه جامعه به او مانند يك 
مقصر اس��ت و همه فكر مي كنن��د كه حتما او 
كار خطايي انجام داده كه باعث شده فردي به 
خودش اجازه بدهد تا او را مورد آزار و اذيت قرار 
دهد، اين ميدان دادن به همان بيماراني است 
كه زنان هيچ وقت از گزندشان در امان نيستند. 
در واقع زنان و دختران جامعه ما تا وقتي از نظر 
روحي و فكري به آرامش نرس��ند و ندانند كه 
جامع��ه آنها را قضاوت نمي كن��د و البته قانون 
حمايتگر آنهاست، بسيار بعيد به نظر مي رسد 
كه از آزارگر خود شكايت كنند. البته چند ماه 
گذشته ماجرا تا حدودي فرق كرده و بسياري 
از زنان ودختران اين جرات را پيدا كردند تا در 
مورد افرادي كه آنها را مورد آزار و اذيت جسمي 
و ذهني قرار داده بودند، حرف بزنند. اما قطعا در 
مورد آزارهاي كالمي در خيابان ها ما هيچ وقت 
به آمار درستي دست پيدا نخواهيم كرد چرا كه 
خيلي از دختران ديگر به اين طرز رفتارها عادت 
كرده و از كنار آن مي گذرند و ترجيح مي دهند 
آن صداهايي كه بر روح و روانش��ان تاثير منفي 
مي گذارد را نشنيده بگيرند. اما باز هم بايد توجه 
داشته باشيم اين مساله باعث نمي شود كه فكر 
كنيم آمار آزار و اذيت آنقدر پايين است كه حتي 
به يك درصد هم نمي رسد. بايد به داليل پايين 
بودن آمارها ه��م توجه كنيم و كاري كنيم كه 
زنان بتوانند احساس امنيت و آرامش بيشتري 
در جامعه داشته باشند. آنها نيمي از جمعيت 
جامعه ما را تش��كيل مي دهند و بايد از حقوق 

برابر برخوردار باشند.

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترسميروزنامهدردسترساست

تعادل| آمارفوتي هاي كرونا هر روز 
بيش��تر مي ش��ود و قرار است دولت 
با اعم��ال محدوديت هاي ش��ديد تا 
حدودي اين آمار را كمت��ر كند. البته تعطيلي دو 
هفته اي بيش از ۱۰۰ ش��هر شايد بتواند در پايين 
آمدن آمار ابتال و مرگ و مير كرونا موثر باش��د، اما 
ماجرا اين است كه محدوديت هاي تردد از ساعت ۹ 
شب تا ۴ صبح چقدر مي تواند تاثيرگذار باشد. اصال 
براي ش��هرهايي كه هيچ نوع زندگي شبانه اي در 
آنها جريان نداشته اين نوع محدوديت چه معنايي 
دارد؟ اين محدوديت ها تنها ي��ك الگو برداري از 
كش��ورهاي اروپايي اس��ت كه اكثر شهرهاي آنها 
زندگي شبانه دارند يا واقعا با در نظر گرفتن آنچه 
كارشناس��ان و مسووالن فن درباره عوامل ابتال به 
كرونا بيان كرده اند، انجام شده است؟ به هر حال 
شمار مرگ و مير كرونا اين بار از مرز ۴۸۰ نفر هم 
گذشته و آمار مبتاليان هم به بيش از ۱۲ هزار نفر 
در روز رسيده و در اين بين هنوز هم اما و اگرهاي 
بسياري براي تعطيلي دو هفته اي سراسري وجود 
دارد و هنوز هم يك سوم كارمندان مجبورند به سر 
كار بروند و به اين ترتيب مشاغل خصوصي هم از 
اعمال تعطيلي ها سر باز خواهند زد و به اين ترتيب 
باز هم رفت و آمد در سطح شهر همچنان جريان 
خواهد داشت و در اين ميان تنها كسبه هستند كه 

موظف به تعطيلي مغازه هايشان مي شوند. 
عليرضا رييسي سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا 
درباره اين محدوديت ها گفت: آخرين آماري كه 
در ارتباط با شهرهاي قرمز داريم تعداد ۱۲۴ شهر 
در وضعي��ت قرمز، حدود ۱۶۰ ش��هر در وضعيت 
نارنجي و ۹۸ شهر هم در وضعيت زرد قرار دارند. 
اين طرح از روز شنبه اجرا خواهد شد و نزديك به 
۲۵ مركز استان نيز در سطح هشدار ۳ يعني قرمز 
قرار گرفته اند. همه كالنشهرها جزو اين ۲۵ شهر 
هستند. در اين وضعيت همه مشاغل تعطيل است 
به جز مشاغل سطح يك كه تامين كننده مايحتاج 
مردم است. در حوزه اداري هم حداكثر يك سوم 

كاركنان حق حضور دارند.

   جلسه هاي اداري و هيات دولت و مجلس 
محدود شد

يكي از بزرگ ترين چالش ها در همه ماه هاي اخير، 

برگزاري جلسه هاي اداري بوده كه بر اساس مصوبه 
جديد ستاد ملي مقابله با كرونا، تعداد افراد حاضر 

در جلسه هاي اداري نيز محدود شده است.
رييس��ي در اين رابطه بيان كرد: در مناطق قرمز 
جلسه هاي اداري با حضور حداكثر ۱۵ نفر برگزار 
مي شود و معني آن اين است كه جلسه هيات دولت 
هم اگر قرار است برگزار شود نبايد با بيش از ۱۵ نفر 
برگزار ش��ود، بلكه بقيه به صورت وبيناري حضور 
خواهند داشت و حتي جلسه هاي مجلس هم قطعا 
نمي تواند در تهران با بيش از ۱۵ نفر تشكيل شود.

وي افزود: اين به معني تعطيلي نيس��ت، بلكه به 
ص��ورت ويديو كنفرانس مي توانن��د با هم ارتباط 
داشته باشند. در شهرهاي نارنجي يا سطح هشدار 
۲، حداكثر افرادي كه مي توانند در جلسه ها حضور 
فيزيكي داشته باش��ند ۲۰ نفر و در شهرهاي زرد 
۳۰ نفر است. جرايمي هم براي ضمانت اجرايي اين 

تصميم ها در نظر گرفته شده است.

  محدوديت در سايه بي توجهي به كرونا
نكت��ه مهم در اعم��ال هر نوع محدوديت، فش��ار 
اقتصادي به گروه هاي ش��غلي مختلف اس��ت، اما 
در اين وضعيت كه بس��ياري از اف��راد توجهي به 
پروتكل هاي بهداشتي و فاصله گذاري نمي كنند، 
تنها راه پيش پاي ستاد ملي مقابله با كرونا، اعمال 
محدوديت هاي شديد است. البته اين محدوديت ها 
همانطور كه س��تاد ملي مقابله ب��ا كرونا تصويب 
كرده، بايد با توجه به وضعيت هر شهرس��تان در 
نظر گرفته ش��ده و قرار نيست كه به صورت واحد 
براي كل كشور اجرايي شود. سخنگوي ستاد ملي 
مقابله با كرونا درباره محدوديت ها اظهار كرد: اين 
محدوديت ها به هيچ وجه راه حل اصلي نيس��ت و 
تنها راهي كه مي تواند ما را نجات دهد اين اس��ت 

كه همه پروتكل ها را رعايت كنند. 
عبدالرضا رحماني فضلي وزير كش��ور نيز درباره 
طرح محدودس��ازي كه از اول آذر اجرا مي شود، 
گفت: در طرحي كه قرار اس��ت اجرا ش��ود، همه 

مش��اركت داش��ته و تالش كرديم از تجربه هاي 
داخل��ي و خارج��ي اس��تفاده كنيم. اي��ن طرح 
محدودسازي به تنهايي نمي تواند موفق شود؛ مگر 
اينكه مجموع اجزاي پروژه همه با هم اجرا ش��ود. 
بنابراين هدف اصل��ي، مديريت و كنترل ويروس 
كروناس��ت. براي اين اتفاق بايد تعداد بيماران را 
در جامعه كم كنيم س��پس ورودي بيمارستان ها 
را كاهش بدهيم. اين پروژه چند جزء دارد كه يك 
قس��مت، غربالگري عمومي و شناسايي بيماران 
است كه بايد در سطح وسيع انجام شود. براي اين 
موضوع طرح محله ها با كمك بسيج و هالل احمر 
و شهرداري ها و وزارت بهداشت اجرايي مي شود.

  اجرا و نظارت مهم تر از تصويب
نكت��ه بس��يار مه��م در زمين��ه تصوي��ب و ابالغ 
محدوديت ه��اي كرونايي، اجرا و نظ��ارت بر آن 
اس��ت. در همه ماه هاي اخير، بزرگ ترين مشكل 
س��تاد ملي مقابله با كرونا، ع��دم اجراي مصوبات 
س��پس نظارت هاي نه چندان موثر بوده كه باعث 

شد پس از جلس��ه با مقام معظم رهبري، قرارگاه  
عملياتي س��تاد مقابله با كرونا ش��كل بگيرد. اين 
در شرايطي اس��ت كه بدانيم مصوبات ستاد ملي 
مقابله ب��ا كرونا حتي در برخ��ي اداره هاي دولتي 
نيز به درستي اجرايي نمي شود و نظارت چنداني 
هم در اي��ن زمينه وجود ندارد. نكت��ه اي كه بايد 
مورد توجه قرارگاه عملياتي س��تاد ملي مقابله با 
كرونا و س��اير نهادهاي نظارتي ق��رار بگيرد؛ زيرا 
مصوبات س��تاد ملي مقابله با كرون��ا الزم االجرا 
اس��ت. عبدالرضا رحماني فضلي وزير كش��ور در 
مورد قرارگاه عملياتي س��تاد ملي مقابله با كرونا 
گفت: پ��س از واگذاري اين مس��ووليت به وزارت 
كش��ور بر مصوبات س��تاد مل��ي مقابله ب��ا كرونا 
بازنگري و مي��زان اجرا در دس��تگاه هاي اجرايي 
را پيگي��ري كرديم. همچنين جلس��ه هايي براي 
هماهنگي با وزارت بهداشت و استانداران و روساي 
دانش��گاه هاي علوم پزشكي برگزار و اعالم كرديم 
هر مساله اي كه مي تواند باعث بهبود اوضاع شود 
را به ما بگويند. فرمانده قرارگاه عملياتي ستاد ملي 

مقابله با كرونا اظهار كرد: اگر بخواهيم پيشگيري 
را به درستي انجام بدهيم، مردم بايد از همه زوايا 
مطلع باش��ند و يكي از اركان اي��ن طرح، آموزش 
و تبليغات است كه رس��انه ها در اين زمينه نقش 
مهم��ي دارند. م��ردم اصلي ترين پاي��ه اين طرح 
هس��تند و همه اين اقدامات با كمك مردم محقق 
خواهد ش��د. هيچكس در شرايط كنوني راضي به 
محدوديت و ممنوعيت نيست، اما وقتي با اقليتي 
مواجه مي ش��ويم كه وظايف خود را انجام نداده يا 
به توصيه ه��ا توجه نمي كنند، مجبور مي ش��ويم 

محدوديت ايجاد كنيم.

   محدوديت تردد درون شهري
اتفاق جديدي كه در مصوبه اخير ستاد ملي مقابله 
با كرون��ا رخ داد و ت��ا حدي مي توان��د از تجمع ها 
جلوگيري كند، محدوديت تردد درون ش��هري از 
ساعت ۲۱ تا ۴ صبح است. نكته اي كه مي تواند مانع 
برگزاري مهماني ها شود. ايرج حريرچي معاون كل 
وزارت بهداشت در اين زمينه اظهار كرد: بررسي ها 
نشان داده كه عامل ۵۱ درصد ابتالي افراد به كرونا 
در آبان ماه، تجمع ها و دورهمي هاي خانوادگي بوده 
و به همين دليل منع تردد از ساعت ۲۱ تا ۴ صبح با 
هدف كاهش تجمع ها و رفت و آمدهاي خانوادگي 
اجرا مي ش��ود. او ادامه داد: افراد شاغل در مشاغل 
ضروري در ساعت ۲۱ مجاز به تردد بوده و بقيه افراد 
ب��راي كاهش اين بيماري خطرن��اك بايد در خانه 
بمانن��د و از رفتن به مهماني هاي خانوادگي پرهيز 
كنند. حريرچي گفت: در ش��هرهاي قرمز معموال 
در ساعت ۲۱ شاهد تجمع افراد و تردد آنها هستيم 
و با تمهيدات انديشيده شده مانند استفاده افراد از 
وسايل نقليه عمومي و با همكاري يكديگر ترددها 
را كاهش خواهيم داد. در جلس��ه كميته امنيتي و 
اجتماعي، محدوديت ساعت مترو برطرف مي شود 
و س��اعت فعاليت مترو افزايش مي يابد؛ همچنين 
تاكس��ي و خودروه��اي عمومي بر اس��اس مجوز 

راهنمايي و رانندگي مي توانند كار كنند.

رحمان��ي فضلي نيز در رابطه ب��ا محدوديت تردد 
درون شهري از ساعت ۲۱ بيان كرد: در شرايطي 
هس��تيم كه بين خوب و بد تصمي��م نمي گيريم؛ 
بلكه بي��ن بد و بدتر تصمي��م مي گيريم. از طرفي 
هزينه هاي اقتصادي زيادي داريم و هر تصميمي، 
هزينه اي دارد. در نتيجه بايد تدبير كنيم. در اين 
طرح پيش بيني شده كه حداكثر همكاري مردم 
را داشته باشيم. بنابراين رسانه ها بايد در اين زمينه 
براي اقناع و همراهي مردم كمك كنند. پيش بيني 
ما اين اس��ت كه بين ۵۰ تا ۶۰ درصد مردم وقتي 
محدوديتي اعالم ش��ود، رعاي��ت مي كنند. بقيه 
افراد ممكن اس��ت ش��يفت هاي كاري باشند كه 
پالك ماش��ين ها به نيروي انتظامي داده مي شود 
تا از جريمه جلوگيري ش��ود. وزير كش��ور گفت: 
عمده كار با دوربين ها انجام مي شود. بايد كرامت 
مردم حفظ ش��ود. از طرفي مردم بايد قبول كنند 
كه اگر ماموريت تازه اي به نيروي انتظامي محول 
شده، كار عظيمي است. تاكس��ي ها و آژانس ها و 
تاكسي هاي اينترنتي منع تردد نخواهند داشت. 
رحمان��ي فضلي در يك برنام��ه تلويزيوني درباره 
ميزان جريمه براي تردد بعد از ساعت ۲۱ نيز اظهار 

كرد: ميزان جريمه ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.

    چاره اي جز محدوديت شديد نيست
قدر مسلم محدوديت هاي اخير در صورت اجراي 
صحي��ح و نظارت مس��تمر ب��ر اج��را مي تواند از 
تجمع هاي غير ضروري جلوگيري كرده و تا حدي 
از ميزان ابتالي افراد به كوويد ۱۹ جلوگيري كند. 
نكته مهم اين است كه هر تصميمي حداقل تا دو 
هفته بعد اثر خود را نشان مي دهد و اگر تصميمي 
گرفته شده بايد نتيجه آن را به صورت مستمر در 
زمينه ميزان ابتال و بستري و فوتي ها بررسي كرد.

 هم��ه اين ه��ا در ش��رايطي اس��ت ك��ه تع��داد 
جان باختگان كرونا در كشور به ۴۱ هزار و ۹۷۹ نفر 
رسيده است و بايد با تصميم هاي موثر و به موقع، 
روند افزايشي ابتال و بستري و فوت به علت كرونا را 
متوقف كرد. اعمال محدوديت ها به هر حال تا حد 
زيادي فش��ارهايي به اقشار مختلف وارد مي كند، 
اما در حال حاضر چاره اي جز اين وجود ندارد كه 
محدوديت هاي شديدي اعمال شود تا پاييز ۹۹ به 

زمستان سخت تبديل نشود.

گزارش
دامنه محدوديت ها هر روز تنگ تر مي شود

كروناهمچنانقربانيميگيرد
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