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يادداشت- 1

انتخابات و افزايش قدرت 
چانه زني بين المللي

بحثي ك��ه اي��ن روزها 
در خص��وص ش��مايل 
مطلوب  رييس جمهور 
براي كش��ور در برخي 
رس��انه ها به راه افتاده و 
برخي اف��راد و جريانات 
از معاي��ب يا محاس��ن 
رييس جمه��ور نظامي 
ي��ا رييس جمهور ديپلمات صحب��ت مي كنند به 
نظ��رم نيازمند روش��نگري اس��ت. معتقدم يك 
چنين مباحثي مفيد نيس��ت و بايد جهت گيري 
كلي مباحث را به اين س��مت و سو هدايت كنيم 
كه رييس جمهور منتخب كش��ور هر ش��خص يا 
جناحي كه باشد بايد بتواند در بستر يك انتخابات 
آزاد سكان هدايت كش��ور را به دست بگيرد. بطور 
كلي هرچند تحوالت خارجي، روزنه هايي را براي 
بهبود برخي نارسايي ها ايجاد مي كند، اما مسائل و 
مشكالت كشور ما بيشتر داخلي است، طبيعتا ابتدا 
بايد اين مشكالت داخلي را در حوزه هاي مختلف 
اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي و... حل و 
فصل بكنيم. اگر بتوانيم اين مشكالت داخلي را بر 
طرف كنيم، بدون شك فرصت هاي جديدي براي 
چانه زني بيشتر در فضاي بين المللي ايجاد و از اين 
طريق منافع كش��ور بهتر تامين خواهد شد. اين 
دستاورد ارتباطي در گرو آن است كه سياست هاي 
كلي كش��ور در بخش هاي مختلف مورد تجديد 
نظر قرار بگيرد و متناسب با اهداف كشور شوند. در 
مقاله اي كه ديروز در يكي از رسانه ها نوشتم به اين 
نكته اشاره كردم كه براي اينكه توانايي هاي كشور را 
در چانه زني هاي بين المللي افزايش پيد ا كند بايد 
ميزان رضايتمندي م��ردم از حاكميت را افزايش 
دهيم. براي همي��ن بايد اقداماتي چ��ون افزايش 
نقش آفريني بخش خصوص��ي واقعي در اقتصاد، 
آزادسازي زنداني هاي سياسي، تحقق جريان آزاد 
رسانه اي براي نقد عملكردها و...در دستور كار قرار 
بگيرد. در صورت اجراي ي��ك چنين اصالحاتي، 
ديگر مهم نيس��ت كه فرد منتخب به كدام طيف 
سياس��ي تعل��ق دارد و اينكه آيا ف��رد منتخب در 
انتخابات نظامي يا ديپلمات است، مهم اين است كه 
رييس جمهور آينده برنامه كاربردي داشته باشد و با 
پشتوانه راي اكثريت، سكان هدايت ساختار اجرايي 
كش��ور را به دس��ت بگيرد. براي جهان پيراموني 
پرس��ش كليدي اين اس��ت كه آيا رييس جمهور 
آينده در بستر يك انتخابات آزاد و رقابتي برگزيده 
ش��ده اس��ت يا در يك انتخابات غيررقابتي و غير 
آزاد؟ در واقع مس��اله اساس��ي اين اس��ت كه آيا 
مردم واقعا پشتوانه فرد منتخب هستند يا نه؟ اگر 
رييس جمهوري يا هر مقام منتخ��ب ديگري در 
يك فضاي غير رقابتي و با محدوديت هاي فراوان 
انتخاب ش��ده باش��د، فرقي ندارد كه اين شخص، 
يك ديپلمات كاركشته باش��د يا فرمانده نظامي، 
وقتي انتخابات رقابتي و آزاد نباشد، قدرت چانه زني 
نظام سياس��ي در فضاي بين المللي كاهش پيدا 
مي كند. بايد بدانيم دنياي غرب )امري��كا و اروپا( 
يك س��ري اصول ثابتي در حوزه هاي آزادي هاي 
مدني، حقوق بشر، دموكراسي و... دارند كه معموال 
اجراي اين اص��ول را در روابط بين المللي به عنوان 
يك شاخص كلي در نظر مي گيرند. در واقع حتي 
اگر در ظاهر به زبان هم بياورند كه با فالن دولت كار 
مي كنند و با دولت ديگر حاضر به همكاري نيستند، 
اما در حقيقت تنها به استيفاي منافع ملي خود در 
فضاي بين المللي توجه دارند.  مس��اله اصلي اين 
است كه ما هم بايد در راستاي منافع ملي خود در 
فضاي بين المللي حضور پيدا كنيم و اصالحاتي كه 
ظرفيت عمومي كشور را ارتقا مي دهد در دستور كار 
قرار دهيم. من فكر مي كنم مانور روي اين مساله كه 
اگر يك رييس جمهوري نظامي در ايران س��ر كار 
بيايد كشور با مشكل مواجه مي شود يا نمي شود، 
منطقي و به نفع مردم نيس��ت. در صورت حضور 
چهره هاي نظامي بايد از منظر تحليلي بررسي شود 
كه چرا شرايط جامعه به نقطه اي رسيده است كه 
يك چنين موضوعي به وقع پيوسته است؟ به دست 
گرفتن سكان دولت توسط افراد غير متخصص و 
نظاميان، برآمده از شرايطي است كه نشان مي دهد 
ما در داخل تنگناها و مشكالت فراواني داريم و در 
پاسخ به اين نارسايي ها يك چنين تصميماتي را 
مي گيريم. از س��وي ديگر روي كار آمدن يك فرد 
نظامي در انتخابات س��ال آينده ممكن است اين 
معنا را داشته باشد كه انتخابات آزاد و فراگيري در 
كشور برگزار نشده و كانديداها در يك فضاي سالم، 
رقابت نكرده اند. در اين شرايط اين جريان اصولگرا 
و برخي طيف هاي تندرو هس��تند ك��ه مي توانند 
اهداف انتخاباتي خود را محقق كنند. در پاسخ به 
اين پرسش كه جامعه جهاني چگونه با حضور يك 
فرد نظامي برخورد مي كن��د؟ بايد گفت كه به هر 
حال بين ادبيات يك چهره نظامي با گفتمان يك 
ديپلمات كاركشته، تفاوت هايي وجود دارد، اما همه 
حرف من اين است كه اين تفاوت ها عمده نيست .    
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 استفاده از
 فرصت  هاي داخلي و خارجي

 كنترل نقدينگي و مخارج 
در دستگاه هاي اجرايي 

 جذابيت بيش از پيش 
بازار سرمايه

 توافق بين نهاد ناظر
ِ بازار پول و سرمايه 

سازوكاري در راستاي 
سوداگري و پولشويي

ب��راي آنك��ه دولت يا س��اير 
تصميم گي��ر  نهاده��اي 
بتوانند ب��ه جمع بندي درباره 
سياست هاي كالن اقتصادي 
و برنامه ري��زي ب��راي آينده 
كش��ور برس��ند، آنچ��ه كه 
بيش��ترين اهمي��ت را دارد، 
درك درست از شرايط كشور 
و واقعيت هايي است كه با آن مواجه هستيم، در غير اين 
صورت حتي اگر طرح هاي در ظاهر مثبت و كارگشايي 
نيز در نظر گرفته شوند، نمي توانند در شرايط خاص براي 
كشور جنبه راهگشا داشته باش��ند. يكي از اصلي ترين 
حوزه هايي ك��ه در اين زمينه بايد به آن توجه داش��ت، 
وضعيت تعام��ل اقتصاد ايران با جهان اس��ت. ترديدي 
در اين موضوع وج��ود ندارد كه تحريم ه��اي امريكا در 
سال هاي گذشته براي اقتصاد ايران، هزينه و مشكالتي 
به وجود آورده و دس��ت دولت و بخ��ش خصوصي را در 
اين حوزه ها بسته است. در دنياي امروز، ديگر كشورها 
نمي توانند از اين بگويند كه بدون نياز به تعامل با خارج 
از كشور مي توانند امورات خود را مديريت كرده و اهداف 
مدنظر را اجرايي كنند. با اين وجود اينكه ما چگونه اين 
تعامالت را پيگيري كنيم و به چه راه حلي برسيم نيز در 
نوع خود اهميت فراواني دارد. تجربه برجام در سال هاي 
گذشته نشان داد كه...  ادامه در صفحه 7

دولت و دستگاه هاي اجرايي 
بايد به فك��ر كاهش هزينه ها 
باشند، زيرا ريش��ه سياست 
اقتص��ادي صحي��ح در بانك 
مرك��زي كنت��رل نقدينگي 
است كه از طريق آن مي توان 
ت��ورم و ن��رخ ارز را كنت��رل 
ك��رد. در روزهايي ك��ه كرونا 
معيشت و س��المت مردم را همزمان به خطر انداخته و 
تمام توجه ها را به خود جلب كرده، در بازار اما اين تورم 
اس��ت كه كماكان نقش خ��ود را پررنگ تر از هميش��ه 
بازي مي كند. تورمي كه حتي ب��ا خريدن يك قلم كاال 
مي توان احس��اس كرد. اما اين تورم چ��ه داليلي دارد 
و چگونه مي توان با آن مواج��ه عملياتي كرد تا كنترل 
ش��ود. نقدينگي باال و كاهش ارزش پول ملي در مقابل 
ارزهاي خارجي همواره يكي از داليل تورم رواني كاالها 
و خدمات عنوان مي شود. تورم رواني، گراني كاذبي است 
كه فروشندگان كاالها به دليل ترس از نوسانات بازار از 
جمله نرخ ارز، روي قيمت كاالهايي كه با قيمت كمتري 
توليد شده است، اعمال مي كنند. وقتي صحبت از نرخ 
ارز و نقدينگي به ميان مي آيد، نقش نظام بانكي در آن 
برجس��ته مي ش��ود. چنانچه، رييس كل بانك مركزي 
معتقد است كنترل همزمان نرخ تورم، نقدينگي و نرخ 
ارز و مراقبت از ساير بازارها و...   ادامه در صفحه 6

از نيمه ه��اي مردادماه بود كه 
ريزش بازار س��هام شروع شد 
و باتوج��ه ب��ه روي كارآمدن 
جوبايدن تاالر شيش��ه اي اين 
وضعيت را پيشخور كرد. طي 
چندماه گذش��ته كه قيمت 
سهام بورسي كاهش��ي بود، 
بازاره��اي م��وازي از جمل��ه 
ارز و طال رشد خوبي داش��تند. يكي از مولفه هاي اصلي 
و تاثيرگذار در بورس ايران نرخ دالر اس��ت كه باتوجه به 
اينكه زماني كه ن��رخ ارز در مح��دود32 هزارتومان بود، 
بورس روند ريزشي داشت و حال با كاهش نرخ ارز به 25 
هزار روند صعودي متعادل به خود گرفته مي توان گفت 
كه بازار شرايط گذشته خود را جبران مي كند. شاخص 
بورس وضعيت خود را تا محدود يك ميليون و 200 هزار 
واحد جبران كرد كه اين س��طح حمايت قوي محسوب 
مي شد و باعث شد قيمت س��هام موجب شد تا قميت 
سهام تا حد زيادي براي سهامداران جبران شود و باتوجه 
به اين موضوع ك��ه نرخ دالر 25 هزارتومان اس��ت نبايد 
انتظار داشت كه شاخص تا مرز دوميليون واحد افزايش 
داشته باشد چراكه؛ P/E اغلب شركت ها بيش از عدد 10 
 Forward P/E بوده و باتوجه به اين موضوع زماني كه
به عدد به 5 الي 6 رسيده بازار س��هام بسيار جذاب بوده 
است و ...  ادامه در صفحه 7

تصميم س��ازي هاي  نظ��ام 
اقتصادي كشور در خصوص 
ب��ازار س��رمايه در مس��ير 
معقولي قرار گرفت��ه و اخبار 
خوشي از چش��م انداز آينده 
اين بازارها به گوش مي رسد. 
بع��د از تحوالت��ي ك��ه طي 
هفته گذش��ته در خصوص 
پااليش كلي بازار س��رمايه از برخ��ي ناهنجاري ها به 
گوش رس��يد و فضاي رواني حاكم بر بازار سرمايه را تا 
حد زيادي متعادل س��اخت، بر اس��اس آخرين اخبار، 
س��قف صندوق هاي با درآمد ثابت ني��ز افزايش يافته 
اس��ت. خبري كه مي تواند اثرات مثبتي بر روند كلي 
بازار س��رمايه داش��ته باش��د. همتي رييس كل بانك 
مركزي بار ديگر بر رش��د صندوق هاي با درآمد ثابت 
تاكيد و به نوعي از توسعه  اين صندوق ها حمايت كرده 
اس��ت. در واقع اين اظهارنظرها باعث شده، دورنماي 
فعاليت اين صندوق ها همراه با ثبات و استحكام بيشتر 
تصويرس��ازي ش��وند. از چند جهت اين رويداد، خبر 
بسيار بس��يار خوبي براي بورس است: نخست اينكه؛ 
ظاهرا در سطح نظارتي، توافقي بين نهاد ناظِر بازار پول 
و سرمايه به وجود آمده است كه رش��د و تعادل هر دو 
بازار، به صورت همزمان حفظ ش��ود و اي��ن دو بازار به 
جاي رقابت، مكمل يكديگر باشند.   ادامه در صفحه 7

مباحثي ك��ه اي��ن روزها در 
خص��وص ورود برخ��ي اقالم 
وارداتي بدون تعيين منش��أ 
ارز به بازارها ميان بخش هاي 
اقتص��ادي دول��ت، راه افتاده 
و ه��ر روز اخب��ار ت��ازه اي در 
خصوص ابع��اد گوناگون آن 
منتشر مي شود، به اين دليل 
است كه درآمدهاي ارزي كش��ور به شدت كاهش پيدا 
كرده است. ايران كشوري بوده كه حداقل 130ميليارد 
دالر از راه نفتي و غيرنفتي درآمد داشته است. يعني در 
بحراني ترين شرايط كشور هر ساله 100ميليارد دالر ارز 
وارد كشور مي ش��د، اما امروز حتي 40ميليارد دالر هم 
ورودي ارز نداريم. وقتي ارز نداريد مانند پدر خانواده اي 
است كه قبال 10ميليون تومان درآمد ماهيانه داشته، اما 
ناگهان اين درآمد ماهيانه تبديل به 2الي 3ميليون تومان 
شده است. طبيعي است كه اين پدر در خوشبينانه ترين 
حالت قادر است به بخش��ي از نيازهاي ضروري خانواده 
مثل مس��كن، خوراك ضروري و... پاس��خ دهد و ساير 
موضوعات مثل تفريح، اسباب بازي، آموزش، كتاب، و... 
از اولويت هاي خانواده خارج مي ش��ود. اوضاع اقتصادي 
كش��ور يك چنين وضعيتي دارد.  برخ��ي تصميمات 
در طول دو س��ال گذش��ته و بعد از افزاي��ش دامنه هاي 
تحريم هاي اقتصادي اتخاذ ش��د تا هم بخشي از تبعات 
تحريم ها كنترل و مهار شود و هم اينكه بهترين استفاده 
از دارايي هاي ارزي كشور ش��ود. يكي از اين تصميمات 
مربوط به ثبت س��فارش ها بود؛ قبال براي اينكه كس��ي 
واردات انجام دهد، فقط الزم بود تا ثبت س��فارش انجام 
دهد. بعد از بروز مش��كالت ارزي يك فيلتر ديگر به اين 
سازوكار اضافه شد و قرار شد تجار كد تخصيص ارز هم 
از بانك مركزي بگيرند. تمام اين مكانيسم به اين دليل 
ايجاد شده كه كشور از كمبود ارز رنج مي برد. يعني اگر 
پول داشتيم، مثل سابق شرايط ساده تري براي ترخيص 
به كار گرفته مي شد. به نظر مي رس��د زماني كه هر دالر 
منابع ارزي نزد بانك مركزي براي كش��ور مهم و حياتي 
اس��ت، براي مصرف آن بايد دقت زيادي صورت بگيرد. 
معتقدم در خص��وص خزانه ارزي كش��ور يك نهاد بايد 
تصميم بگيرد و برنامه ريزي كند. آقاي همتي در نامه شان 
به رييس جمهوري اش��اره كرده اند كه دشمن به وسيله 
تحريم ها قصد دارد كشور را گرفتار مشكالت معيشتي 
حاد كند و در ادامه خواستار مديريت منابع ارزي موجود 
به نفع ثبات بيشتر اقتصادي شده اند. بنابراين چنانچه 
برجام در مسير احيا قرار بگيرد و تحريم ها پايان بگيرند، 
س��ازوكار هاي اقتصادي متفاوتي نيز مورد نياز اس��ت. 
من خودم از جمله افرادي هس��تم كه در شرايط عادي 
همواره انتقادم به اين بود كه نبايد محدوديتي پيش پاي 
وارد كنندگان گذاشته شود. همواره انتقاد مي كردم چرا 
ادامه در صفحه 3 تعرفه ها در ايران اينقدر باالست و... 

گزارش روز خبر آخر

در چند هفته گذش��ته پس از اعالم نتايج انتخابات 
امريكا در اياالت متحده و اعالم اينكه تعداد اياالتي كه 
بايدن در آنها پيروز شده است و آراي الكترال به دست 
آمده از آن بيشتر اس��ت، رييس جمهور وقت اياالت 
متحده امريكا نسبت به سالمت انتخابات و نتايج به 
دس��ت آمده اعتراض كرده و معتقد است تقلبي رخ 
داده، با رصد جريان اطالعات و سانس��ور خبري در 
ش��بكه هاي خبري معتبر دنيا همچنين شبكه هاي 
اجتماعي نگراني از الگوهاي سانس��ور در اين حوزه 
افزايش يافته و باعث ش��ده اس��ت كه عده بيشتري 
نس��بت به نتايج اين انتخابات بدبين گردند.  در بازار 
ايران با توجه به باور فعاالن اقتصادي به شروع دوباره 
مذاكرات و احتماال نتيجه گشايش هاي اقتصادي در 
اين مذاكرات با دولت بايدن، ب��ازار با نگرش كاهش 

ريسك هاي تجاري وارد مرحله جديدي شده است. 
كاهش 25 درص��دي قيم��ت ارز در ب��ازار آزاد و به 
واس��طه آن كاهش قيمت ها در بازاره��اي موازي از 
تمايل بازار به انتخاب جو باي��دن و دولت دموكرات 
در امريكا حكايت دارد، اما در اينجا قابل ذكر اس��ت 
كه به س��رمايه گذاران در بازار ايران هشدار دهيم با 

توجه به مدت 3 ماه باقي مانده از دولت دونالد ترامپ 
و مواردي از قبيل نزديكي تعداد آراي هر دو كانديداي 
رياست جمهوري امريكا، شروع روند رسيدگي قضايي 
به ادعاي تقل��ب در انتخابات توس��ط دولت ترامپ 
همچنين ادعاي مطرح ش��ده تيم حقوق��ي دونالد 
ترامپ مبني بر خرابكاري در نرم افزار راي ش��مار و 
دس��تكاري در نتايج پس��تي انتخابات، ريسك هاي 
پيش رو را از ياد نبرده و نس��بت ب��ه اخذ تصميمات 
اقتصادي خود با دقت عمل بيش��تر و لحاظ نمودن 
ريس��ك هاي نهفته در بازار و اتفاقات پيش رو اقدام 
تهيه شده در گروه اقتصادي خاس نمايند.  

عصر روز گذش��ته خبري از سوي برخي رسانه ها منتشر 
شد كه بسياري از فوتبال دوستان نمي خواستند باورش 
كنند، خبري كه با گذش��ت چند دقيقه رس��ما از سوي 
فدراسيون فوتبال آرژانتين تاييد ش��د و آنها رسما اعالم 
كردند كه ديگو آرماندو مارادونا، اسطوره فوتبال اين كشور 
و يكي از برترين فوتباليست هاي تاريخ جهان، در گذشته 
است. مارادونا اسطور فوتبال آرژانتين متولد سال 1960 
ميالدي بود و در س��ال هاي اوج فوتبالش، عملكردي را از 
خود به ثبت رس��اند كه با وجود گذشت بيش از 30 دهه، 
همچنان بس��ياري از تحليلگران و فوتبالدوس��تان، او را 
بهترين بازيكن تاريخ مي دانند. اوج عملكرد مارادونا به جام 
جهاني 1986 بر مي گردد، جايي كه توانست به تنهايي تيم 
ملي كشورش را به فينال برساند و در نهايت جام قهرماني 
جهان را به بوينس آيرس برساند. مشهورترين صحنه از 
بازي مارادونا نيز به ديدار آرژانتين و انگليس در همان جام 
باز مي  گش��ت. جايي كه او گل پيروزي تيمش را با دست 
به ثمر رس��اند و از آن پس به دست خدا شهرت پيدا كرد. 
مارادونا در عرصه باشگاهي نيز در تيم هاي مختلف از خود 
عملكردي تاريخي بر جاي گذاش��ت و اوج دوران فوتبال 
باشگاهي او به حضورش در ناپولي بازمي گردد، تيمي كه در 

ميان تيم هاي ثروتمند ايتاليا هيچگاه توان رقابت نداشت 
اما با حضور مارادونا، مهم ترين افتخ��ارات تاريخش را به 
ثبت رساند. البته دنياي اين ستاره آرژانتيني بي حاشيه 
باقي نماند و در سال هاي پايان فوتبالش، با كشيده شدن 
به دام اعتياد، شرايطي س��خت را براي خود و هوادارانش 
به وجود آورد. هرچند مارادونا در دوره   هايي اين اعتياد را 
كنار گذاشت و در عرصه مربي گري حتي هدايت تيم ملي 
آرژانتين را نيز بر عهده گرفت اما در عمل مارادوناي مربي 
هيچ شباهتي با مارادوناي فوتباليست نداشت. مارادوناي 
60 س��اله چندي قبل به علت عارضه اي در بيمارستان 
بستري شده و ...  ادامه در صفحه 3
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هشدار اقتصادي  در مورد نتايج انتخابات امريكا ديگو آرماندو مارادونا درگذشت

سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه )س( را تسليت مي گوييم



»همانطور كه پيش بيني مي شد، گويا قرار است دولت 
محترم در راس��تاي كوبي��دن آخرين ميخ ب��ر تابوت 
اصالحات ساختاري بودجه، عالوه بر درآمدهاي نفتي، 
درآمد حاص��ل از پيش فروش نفت را نيز كه پيش��تر با 
مخالفت جدي مجلس مواجه شده بود، در اليحه بگنجاند. 
پيش به سوي وابستگي بيش��تر به نفت، در اوج تحريم 
نفتي.« اين متني اس��ت كه چند روز قبل، سيد محمد 
هادي س��بحانيان معاون اقتصادي مركز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اسالمي در واكنش به برخي گمانه زني ها 
درباره شرايط اليحه بودجه سال 1400 مطرح كرد. اگر 
اين صحبت را در كنار خبر چند روز قبل باقر نوبخت – 
رييس سازمان برنامه و بودجه – قرار دهيم كه گفته بود 
ميزان وابستگي به نفت در بودجه سال آينده، كمتر از 10 
درصد برآورد مي شود، اين سوال را به وجود مي آورد كه 
كدام تلقي درباره سند دخل و خرج كشور در سال آينده 

نهايي مي شود؟ 
بر اساس اعالم دولت، اليحه بودجه سال 1400، امسال 
پيش از رسيدن به نيمه آذر به مجلس شوراي اسالمي 
تحويل خواهد ش��د و به اين ترتيب كمت��ر از 10 روز تا 
رونمايي از سند اقتصادي كشور براي سال پاياني دولت 
روحاني باقي مانده است. نخستين محل از اختالف نظرها 
كه بودجه سال آينده را منحصر به فرد مي كند، همين 
رسيدن دولت روحاني به سال پاياني خود است و سندي 
كه از س��وي مجلس نهايي مي شود، تنها تا مرداد ماه در 
اختيار تيم اقتصادي دولتي فعلي خواهد بود و پس از آن، 
دولت جديد بايد كار خود را آغاز كند و از اين رو طرح هاي 
دولت پيش از سال هاي گذشته زير ذره بين خواهد بود.

در كن��ار آن، مجلس يازدهم ني��ز در چند ماهي كه 
از آغاز كارش گذش��ته، يكي از اصلي ترين منتقدان 
سياست هاي دولت بوده و با توجه به سوابق اختالف 
نظرها در ماه هاي گذشته به نظر مي رسد، نمايندگان 
دولت براي تصويب اليحه خود نس��بت به گذشته با 

مشكالت و اما و اگرهاي بيشتري مواجه باشند.
در كنار مسائل داخلي، آنچه شرايط را در بودجه سال 
آينده پيچيده تر مي كند، تغيير و تحوالت بين المللي 
و بطور خاص جابه جايي دولت ها در اياالت متحده 
امريكا اس��ت. جو بايدن نامزد پيروز دموكرات ها در 
انتخابات، آماده مي ش��ود تا در كمتر از دو ماه آينده 
كار خود را در كاخ سفيد آغاز كند. بايدن در جريان 
برنامه ه��اي انتخاباتي خود از بازگش��ت به برجام و 
تعامل با ايران خبر داده، خبري كه در صورت تحقق 
به كاهش تحريم هاي همه جانبه امريكا عليه اقتصاد 

ايران منجر خواهد شد.
هرچند سابقه عهدشكني دولت امريكا در برجام، باعث 
شده بسياري از كارشناسان و فعاالن اقتصادي از اين 
بگويند كه بايد به درون زايي اقتصادي فكر كرد و بار 
ديگر اميد بستن صرف به وعده هاي كاهش تحريم، 
نمي تواند براي اقتصاد ايران ثمره اي داشته باشد اما 
صرف كاه��ش تحريم ها فرصتي جدي��د براي ايران 
خواهد ساخت. همانطور كه رييس جمهوري نيز چند 
روز قبل اعالم ك��رد، ايران از هر فرصتي براي كاهش 
محدوديت ها و تحريم ها استقبال خواهد كرد و از آن 

استفاده مي كند. با اين وجود سوال اصلي اينجاست كه 
چگونه مي توان از فرصت روي كار آمدن بايدن نهايت 

استفاده را برد؟

    دسترسي دوباره به درآمدهاي نفتي
يكي از اصلي ترين هدف هايي كه دولت ترامپ در جريان 
طرح فش��ار حداكثري خود را آن را دنبال كرد، به صفر 
رس��اندن ميزان صادرات نفت ايران بود. هرچند آمارها 
نش��ان مي دهد كه ترامپ در دستيابي به اين هدف نيز 
ناكام مانده و صادرات نفت ايران هرگز به صفر نرسيده اما 
آمارها نشان مي دهند كه ميزان صادرات و نحوه دسترسي 
به درآمدهاي حاصل از آن به شدت محدود شده و با آغاز 
به كار بايدن مي توان انتظار داشت كه الاقل بخشي از اين 
درآمدها به كشور بازگردد. ايران در طول دهه هاي گذشته 
با وجود تمام وعده هايي كه درباره كاهش وابس��تگي به 
درآمدهاي نفتي داده اما تا پيش از دو س��ال گذش��ته، 
همواره بخش مهمي از بودجه خود را با اس��تفاده از اين 
درآمدها نهايي كرده و تنها اجبار دو سال اخير باعث شده، 
دولت صرف نظر از پول نفت، منابع درآمدي مورد نياز خود 
را از طرق ديگر تامين كن��د و حاال كه بار ديگر صحبت 
از دسترس��ي به درآمدهاي بيش��تر نفتي مطرح شده 
كارشناسان هشدار مي دهند كه بازگشت به تجربه ناموفق 
گذشته، خطري است كه اقتصاد ايران را تهديد مي كند. 
از اين رو بسياري از اين گزينه را مطرح مي كنند كه حتي 
در صورت كنار رفتن تحريم ها نيز دولت بايد منابع نفتي 
را به شكلي جداگانه تعريف كند و صرف نظر از بودجه پول 
اين درآمدها به امور زيربنايي و عمراني اختصاص يابد.در 

سال هاي اخير، با توجه به محدوديت هاي درآمدي، دولت 
مجبور شده سهم بودجه عمراني را كاهش دهد و از منابع 
موجود براي پيشبرد اهداف بودجه جاري استفاده كند. 
از اين رو كارشناسان مي گويند، دولت بايد رويه سال هاي 
گذشته را حفظ كند و اگر درآمد نفتي نيز به دست آمد 

ديگر بودجه را با آن آلوده نكند.

    ماليات، گزينه باقيمانده
نگاهي به تجربه كشورهاي توسعه يافته و كشورهايي كه 
اساس��ا ذخاير نفت و گاز ندارند نشان مي دهد كه بخش 
مهم��ي از درآمدهاي اقتصادي اي��ن دولت ها از طريق 
ماليات به دست مي آيد. در نظام مالياتي كشورهاي توسعه 
يافته، هر درآم��د و ثروتي، مالياتي مخصوص به خود را 
دارد و با توجه به ساختار ايجاد شده، امكان فرار مالياتي به 
حداقل خود رسيده است. اين در حالي است كه در ايران، 
نه تنها راه براي فرار مالياتي بسيار گسترده است كه حتي 
عمال بسياري از مشاغل و درآمدها هنوز ماليات خاصي 
نمي پردازند. جز كارمندان و صاحبان كسب و كارهايي 
كه اطالعات آنها به شكل شفاف تعيين مي شود، هنوز 
در رابط��ه با ميزان واقعي اخذ مالي��ات در اقتصاد ايران 
س��وال هاي بي جواب جدي باقي مانده اس��ت.در كنار 
ماليات بر درآمد، ماليات بر عايدي سرمايه و ثروت نيز ابهام 
ديگري است كه همچنان در اقتصاد ايران پاسخ درستي 
پيدا نكرده و سرنوش��تي نامش��خص دارد. در ماه هاي 
گذشته بحث هاي زيادي درباره اخذ ماليات از واحدهاي 
مسكوني خالي، خريد و فروش دالر و سكه، ماشين هاي 
گران قيمت و بسياري ديگر از فعاليت هاي سفته بازي كه 

در اقتصاد ايران رونق فراواني دارند مطرح شده اما هنوز 
هيچ يك از آنها راه به جايي نبرده اند. هرچند وزارت اقتصاد 
بارها از لزوم پيگيري اين طرح ها گفته اما به نظر مي رسد 
هن��وز در راه تصويب و اجراي نهاي��ي آنها، مقاومت ها و 
دشواري هايي وجود دارد.اگر ايران قصد دارد آن طور كه 
در برنامه ريزي هاي كالن مطرح شده، به سمت حمايت 
از توليد حركت كند، بهبود قوانين مالياتي اولويتي جدي 
خواهد بود. در شرايطي كه در ايران توليدكنندگان بايد از 
پرداخت ماليات و حق تامين اجتماعي گرفته تا بسياري 
از ديگر هزينه هاي ج��اري اجرايي كنند، فعاليت هاي 
سفته بازي و غير مولد، همچنان بدون هيچ محدوديتي 
كار خود را ادامه مي دهند و اين امر، شرايط را براي آينده 
اقتصادي كشور دشوار مي كند.البته افزايش درآمدهاي 
مالياتي در س��ال آينده يك اس��تثناي جدي و مهم نيز 
خواهد داشت و آن تداوم ش��يوع كرونا در تمامي نقاط 
كشور است. با توجه به محدوديت هاي اقتصادي ماه هاي 
گذش��ته كه در روزهاي اخير به تعطيالت سراسري در 
شهرهاي بزرگ نيز منجر شده، صاحبان كسب و كارها با 
ضرر و زيان هاي قابل توجه مواجه شده اند و در اين بستر، 
حمايت دول��ت را نياز خواهند داش��ت. از اين رو برنامه 
افزايش درآمدهاي مالياتي، همزمان با حمايت از كسب 
و كارها، بايد اولويت مهمي باشد كه در هفته هاي آينده و 
در جريان بررسي اليحه بودجه بسيار مهم است. بودجه 
سال آينده از سويي مي تواند با كاهش تحريم ها، گشايشي 
جديد را تجربه كند و از سوي ديگر، با توجه به مشكالت 
كرونا و مشكالت ساختاري اقتصاد ايران، همچنان اما و 

اگرهاي جدي پيش روي خود خواهد داشت.

2 اقتصاد كالنرهنمود و سياست
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 پيام رهبر معظم انقالب به مناسبت 
سالروز تشكيل بسيج مستضعفان: 
بسيج، ثروت بزرگ و ذخيره  

خداداد ملت ايران است
در سالروز تشكيل بسيج مستضعفان، حضرت آيت اهلل 
خامنه اي در پيامي بسيج را ثروت بزرگ و ذخيره خداداد 
ملت ايران خواندند.متن پيام رهبر معظم انقالب اسالمي 
كه سردار سرتيپ بسيجي محمد شيرازي رييس دفتر 
فرماندهي معظم كل قوا آن را در ارتباط ويدئوكنفرانس 
با بسيج مراكز استان ها و اقشار بسيج قرائت كرد، به اين 

شرح است: 
بسم اهلل الّرحمن الّرحيم

بسيج يادگار بزرگ و درخشان امام راحل و مظهر اقتدار 
ملي و نمايش��گاه صفا و اخالص و بصيرت و مجاهدت 
است.در دفاع از كشور و استقالل و ثبات آن، در خدمات 
حياتي با مقياس گس��تره  كش��وري، در فعاليت هاي 
پيش��رو علمي و فناوري هاي نوي��ن، در رويكردهاي 
ارزشي و ايجاد فضاي معنوي، همه جا نام بسيج برده 
مي شود و حضور بس��يج جلوه مي كند. ايمان و عزم و 
احساس مسووليت و اعتماد به نفس، پايه هاي اصلي 
اين توانايي ها و گره گشايي ها است و اينها خود نعمت ها 
و موهبت هاي خداوند است كه بايد با شكر الهي و مراقبت 
دايمي، آنها را حفظ كرد و بر آن افزود.بسيج، ثروت بزرگ 
و ذخيره  خداداد ملت ايران اس��ت. دشمنان اين ملت، 
اكنون و هميشه در اين انديشه بوده اند و خواهند بود 
كه آن را نابود يا بي اثر كنند. مسووالن سازماني و يكايك 
بسيجيان عزيز خود را موظف به ابطال كيد دشمن بدانند 
و با توكل و اخالص و برنامه ريزي به پيش روند. موفق 

باشيد ان شاءاهلل.
سيد علي خامنه اي، ۵ آذر ۱۳۹۹

واشنگتن خط قرمز ايران را مي داند
سخنگوي وزارت خارجه كش��ورمان، سند راهبردي 
بين ايران و افغانس��تان را يكي از اسناد خيلي مهم در 
روابط دو كشور عنوان و تاكيد كرد: گفت وگوها ميان 
تهران و كابل درباره س��ند راهبردي در ابعاد مختلف 
پيشرفت هاي زيادي داشته است.سعيد خطيب زاده 
كه براي انجام ديدار با مقامات افغانس��تان راهي كابل 
شده است در گفت وگو با خبرگزاري ايران پرس در كابل 
درباره اهميت برقراري صلح و ثبات در افغانستان گفت: 
براي ايران، افغانس��تان همواره يك اولويت بسيار باال 
در تنظيم روابط بوده است. سخنگوي وزارت خارجه 
كشورمان تصريح كرد: از سال هاي گذشته، جمهوري 
اسالمي ايران در اجالس ُبن همواره بر برقراري امنيت در 
افغانستان تاكيد كرده است و هميشه بر گفت وگوهاي 
بين االفغاني تاكي��د دارد و از آن حمايت مي كند. اين 
ديپلمات ارشد كشورمان، سند راهبردي بين ايران و 
افغانستان را يكي از اسناد خيلي مهم در روابط دو كشور 
عن��وان و تاكيد كرد: روابط ايران با افغانس��تان خيلي 
گسترده است و گفت وگوها درباره سند راهبردي در ابعاد 
مختلف پيشرفت زيادي داشته و درباره قسمت عمده 
آن توافق شده است و فقط يكي دو بند نياز به مذاكرات 
بيش��تر دارد كه خبر امضاي  آن به زودي اعالم خواهد 
شد.سخنگوي وزارت خارجه درباره حمله راكتي داعش 
به پايتخت افغانستان و تيراندازي اخير در دانشگاه كابل 
نير اظهار كرد: اتفاقي كه در دانشگاه كابل افتاد بسيار 
دردناك بود و ملت ايران را آزرده كرد.خطيب زاده گفت: 
متاسفانه چرخه باطلي از خشونت و تروريسم در منطقه 
به ويژه افغانستان شكل گرفته و راه حل آن بازگشت به 
گفت وگو و حكمت است و مردم افغانستان لياقت صلح 
و دنياي آرام تري را دارند.وي همچنين در پاسخ به سوالي 
درباره گزارش منتشر شده در زمينه جنايت نظاميان 
استراليايي در افغانس��تان اظهار كرد: اقدام نظاميان 
استراليايي در افغانستان نقض حقوق بشر بوده است 
و متاسفيم آناني كه ادعاي حقوق بشر دارند، اين كار را 
كرده اند.سخنگوي وزارت خارجه كشورمان با بيان اينكه 
اميدواريم دولت استراليا مسووليت اين كار را بر اساس 
اسناد بپذيرد، گفت: درد مردم افغانستان درد بي پاياني 
است و ايران در غم مردم افغانستان شريك است. اين 
ديپلمات ارشد كشورمان درباره تحركات نظامي جديد 
امريكا در منطقه نيز گفت: حضور نظامي اياالت متحده 
در منطقه غرب آسيا چيز جديدي نيست و متاسفانه 
به  خاطر عدم دقت سياس��ي برخي از كشورها، امريكا 
پايگاه هاي مختلفي در منطقه دارد، اما واش��نگتن به 

درستي مي داند كه خط قرمز ايران چيست.

برجام مي تواند مبناي توافقات 
آتي با ايران باشد

مذاكره كننده ارشد دولت باراك اوباما در مذاكرات 
هس��ته اي با اش��اره به اهميت برجام گفت كه اين 
تواف��ق مي تواند مبناي��ي براي توافق ه��اي آتي با 
ايران در زمينه مس��ائل ديگر باشد. وندي شرمن، 
مذاكره كننده ارش��د دولت ب��اراك اوباما در زمان 
مذاكرات هسته اي در گفت وگويي درباره مخالفت 
برخي مقامات امريكايي با توافق هسته اي مبني بر 
اينكه اين توافق بايد دربرگيرنده برنامه موشكي ايران 
و نقش آن در منطقه باشد، گفت: توافق هسته اي 
براي پيش برد برنامه هس��ته اي ايران است و اينكه 
اطمينان حاصل شود غيرنظامي بوده و براي توليد 
يك سالح هسته اي نيس��ت. ما هميشه فكر كرده 
بوديم كه اگر ايران س��الح هس��ته اي داشت، قادر 
مي شد با ما و متحدان مان در منطقه مقابله كند و ما 
در شرايط بدي قرار مي گيريم.  شرمن ادامه داد كه 
ما مي توانيم اين توافق را مبنايي براي مقابله با آنچه 
رفتار مخرب ايران در منطقه و سوء رفتارهاي حقوق 
بشري و اشاعه موشك هايشان مي خواند، قرار دهيم.  
شرمن در ادامه با اش��اره به تحوالت منطقه مانند 
ديدار اخير نخست وزير رژيم صهيونيستي با وليعهد 
سعودي گفت كه اكنون وضع با سال ۲01۶ متفاوت 
اس��ت و مي توان توافق هسته اي را كه نوعي توافق 
كنترل تسليحاتي اس��ت مبنايي براي توافق هاي 

ديگر در زمينه هاي ديگر در آينده قرار داد.

كاهش 47 تا 90 درصدي ارزش 
پول ملي در همه  دولت ها

عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظ��ام گفت: تمام 
دولت ها بين 4۷ درصد ت��ا ۹0 درصد افت ارزش پول 
ملي داشته اند كه ناشي از افزايش نقدينگي به علت كسر 
بودجه و چاپ پول است كه پديده دالري شدن اقتصاد 
را ش��كل مي دهد. داوود دانش جعفري، عضو مجمع 
تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه همه مشكالت 
اقتصادي كشور راه حل دارد، افزود: درونزا نبودن توليد 
به اين معني است كه رشد توليد همواره متكي به عوامل 
بيروني و خارج از كنترل ما است يعني با باال و پايين شدن 
قيمت نفت يا ايجاد مشكل در فروش آن، اقتصاد دچار 
مشكل مي شود حتي وقتي هم كه درآمدمان از نفت 
بيشتر بود هم دچار بيماري هلندي و افزايش واردات 
و آسيب ديدن صنايع داخلي بوديم، از اين جهت بايد 
كاري كنيم كه از وضع وابس��تگي به نفت رها شويم.

اين كارش��ناس اقتصاد با تاكيد بر اينكه اداره كشور با 
صادرات غير نفتي شدني است، گفت: يكي از راه هاي 
آن سرمايه گذاري است، بايد كاري كنيم كه مشكالت 
توليد كه يكي از آن سرمايه گذاري است حل شود و بايد 
سرمايه گذاري در كشور را تشويق كنيم.دانش جعفري 
با اشاره به ناپايداري هاي مالي در كشور و كاهش قدرت 
خريد مردم گفت: هر چقدر افت ارزش پول ملي بيشتر 
باشد نياز به افزايش نقدينگي بيشتر خواهد شد، ما در 
تمام دولت ها بين 4۷ درصد ت��ا ۹0 درصد افت ارزش 
پول ملي داشته ايم كه ناشي از افزايش نقدينگي به علت 
كسر بودجه و چاپ پول است كه پديده دالري شدن 
اقتصاد را شكل مي دهد.او با بيان اينكه نبايد فروش نفت 
را به بودجه جاري كش��ور متصل كرد، گفت: از جمله 
راهكار هاي حفظ قدرت خريد مردم، ايجاد اش��تغال 
پايدار و ايجاد تناسب بين نوع كار ها و دستمزدهاست.

دانش جعفري با اش��اره به ضرورت جلوگيري از فرار 
مالياتي و افزايش پايه هاي مالياتي گفت: بايد امنيت 
و تامين اجتماعي جديدي براي مقابله با بيماري هاي 
ويروس��ي مثل كرونا به وجود بياوريم.مجيد شاكري 
ديگر كارشناس مسائل اقتصادي هم با اشاره به توسعه 
سنتي در ايران و وابستگي اش به نفت گفت: در دوران 
ركود اتفاقا نيازمند سرمايه گذاري دولت هستيم و براي 
ادامه جريان توسعه و سرمايه گذاري نيز نيازمند جريان 
صادرات نفت هستيم، اما براي اينكه بتوانيم به جريان 
صادرات نفت ادامه دهيم بايد كاري كنيم كه درصورت 
لزوم بتوانيم نفت نفروشيم، يعني بايد اقتصادي بسازيم 
كه بدون نفت هم به خوبي كار كند.اين كارش��ناس با 
تاكيد بر اينكه در ايران تا به امروز سياست مالي ندشته ايم 
افزود: يكي از ظرفيت هاي سياست مالي در ايران فروش 
اوراق بدهي است كه امر بي نهايتي نيست با وجود اين در 
برابر فروش اوراق هم مقاومت وجود دارد، بعد از فروش 
اوراق، ظرفيت مولدسازي دارايي هاي دولت وجود دارد 
كه معني اش فروختن دارايي هاي دولت نيست، دولت 
اشكال متفاوتي از دارايي دارد كه بايد به سمت افزايش 
كارايي آنها برود.شاكري با انتقاد از اينكه هنوز پايه هاي 
مالياتي جديد به آن صورت كه بايد ايجاد نشده گفت: 
در حوزه ماليات، چون نمي دانيم كالن ايده ما چيست 
هنوز داريم اين طرف و آن طرف مي رويم.او گفت: ما به 
هيچ وجه نشان نداده ايم كه متوجه شده ايم كه شرايط 
در دنيا عوض شده است و ما با سوال هاي جديدي روبرو 
هستيم كه همچنان داريم پاسخ هاي گذشته را به آن 
مي دهيم.اين كارشناس اقتصادي گفت: ما از سال 88 
به بعد از ريل توسعه خارج شده ايم، اما پاسخ اين مذاكره 
نيست، مشكالت اقتصادي ما راه حل دارد، اما اول بايد 
ببينيم مشكل و سوال جديد چيست و پاسخ جديد به آن 
بدهيم نه اينكه همان حرف هاي هميشگي را تكرار كنيم.

مديريت تعارض منافع
در بودجه 1400

نايب رييس كميس��يون قضايي مجلس با بيان اينكه 
مديريت تعارض منافع و ثبت اموال مسووالن فراقوه اي 
است و بايد سران قوا قاطعانه آن را پيگيري كنند، گفت: 
مديريت تعارض منافع را در بودجه 1400 مي گنجانيم.  
حجت االسالم حسن نوروزي نايب رييس كميسيون 
قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي درباره بررسي 
طرح مديريت تعارض منافع اظهار داشت: با تصويب 
قانون تعارض منافع در مجلس موافق هستم چرا كه 
گاهي اوقات مش��اهده مي كنيم يك مدير آموزش و 
پرورش در يك شهرستان دو مدرسه غيرانتفاعي متعلق 
به خود و همس��رش را دارد يا يك مدرسه حمايتي را 
مديريت مي كند و اگر با آن در راستاي سه شغله بودنش 
برخورد نمي كنيم در حق ديگران اجحاف كرده ايم زيرا 
او چند شغله محسوب مي شود. وي افزود: نمي توان از 
آن مسوول آموزش و پرورش بخواهيم كه مصوبه عليه 
مدارس متخلف غيرانتفاعي داشته باشد چرا كه منافع 
آن فرد در اين موضوع وجود دارد و او قطعاً در جهت عدم 
صدور مصوبه گام برمي دارد. نايب رييس كميس��يون 
قضايي و حقوقي مجلس تصريح كرد:  مديريت تعارض 
منافع در ديگر ارگان ها، س��ازمان ها و وزارتخانه ها هم 
وجود دارد بطوري كه يك مس��وول در قوه قضايي يا 
يك مدير در وزارت دادگس��تري ممكن اس��ت يك 
دفترخانه هم داشته باشد و اقدامات قضايي و حقوقي 
در آنجا انجام دهد. همچنين شاهد شرك�ت هاي تو در 
توي مديران دولتي و اعضاي هيات مديره شركت هاي 
دولتي هستيم.نوروزي گفت: قانون اساسي تأكيد دارد 
كه داشتن دو شغل ممنوع اس��ت و مديريت تعارض 
منافع مانع از چند شغله بودن متخلفين شود. وي افزود: 
گاهي اوقات مي بينيم يك ف��رد در آموزش و پرورش 
معلم است و همزمان عضو هيات علمي دانشگاه آزاد يا 
پيام نور هم هست كه اصالً  عضويت در هيات علمي را 
مستثني كنيم چرا كه آن فرد حتماً دو شغله محسوب 
مي شود. حتي شاهد پشت صف ايستادن خيلي از اساتيد 
حق التدريس با مدرك دكتري جهت عضويت در هيات 
علمي دانشگاه ها هس��تيم.نوروزي بيان كرد: تعارض 
منافع در مجلس هم نبايد وجود داشته باشد؛ نبايد شاهد 
آن باشيم كه نماينده اي هم از مجلس حقوق بگيرد و هم 

حقوق هيات علمي اش را دريافت كند.

ايران با گشايش هاي احتمالي بايدن چه مي كند؟

رييس جمهور در جلسه هيات دولت: 

خطر بازگشت نفت به بودجه

حل مساله ايران و امريكا آسان خواهد بود
رييس جمهور گفت: اگر اراده اي در حاكمان آينده امريكا 
وجود داشته باشد، حل مساله ايران و امريكا آسان خواهد 
بود. به گزارش ايسنا، حجت االسالم  والمسلمين حسن 
روحاني صبح امروز در جلس��ه هي��ات دولت اظهار كرد: 
اميدواريم دولت آينده امريكا در اولين قدم ها سياست هاي 
ترامپ را نسبت به ايران با صراحت محكوم كند. وي بيان 
كرد: دولت آينده امريكا مي تواند اقدامات ضد حقوق بشري 
و تروريستي و سياست هاي نادرست چهار سال گذشته 

دولت قبلي امريكا را محكوم و جبران كند.
رييس جمهور گفت: اگر چني��ن اراده اي در دولت آينده 
امريكا وجود داشته باشد ايران و امريكا مي توانند اعالم كنند 
كه به شرايط ۲0 ژانويه ۲01۷ باز مي گردند. گره اصلي با 

يك اراده و تصميم مي تواند گشاده و باز شود.
رييس جمهور با بيان اينكه دولت جديد امريكا بايد كارهاي 
بزرگي انجام بدهد، تاكيد كرد: در برابر آن همه اقداماتي كه 
دولت گذشته امريكا انجام داد و چهره امريكا را تخريب كرد، 
دولت آينده امريكا بايد با انجام دادن كارهاي بزرگ تا حدي 
بتواند اشتباهات گذشته را جبران كند. اميدواريم دولت 
آينده امريكا در اولين قدم هاي خود سياست هاي دونالد 
ترامپ را نسبت به ايران با صراحت محكوم و جبران كند.

روحاني ادامه داد: ما هميشه گفته ايم كه سياست ما روشن 
است، سياست ما تعهد در برابر تعهد، اقدام در برابر اقدام، 
كاهش تنش در برابر كاهش تنش، احترام در برابر احترام و 
تعهدات بين المللي در برابر تعهدات بين المللي است و اگر 
همين اراده در حاكمان آينده امريكا وجود داشته باشد، 
حل مساله آسان خواهد بود.وي همچنين يادآور شد: هم 
ما و هم امريكايي ها مي توانيم اعالم كنيم كه به شرايط ۲0 
ژانويه ۲01۷ برمي گرديم. اين مي تواند قدم بزرگي براي 
حل بسياري از مشكالت باشد و مسير را تغيير دهد و بعد از 
آن مي توان موارد ديگر را ادامه داد.رييس جمهور با تاكيد بر 
اين نكته كه برنامه هاي ايران بر اين مبنا نيست كه شرايط 
فردا چگونه خواهد ش��د، عنوان كرد: ما برنامه هايمان را 
چيده ايم و اين برنامه ها براي شرايط سخت است و همواره 
اينچنين بوده است. اگر در اين مدت براي مردم مشكلي 
پيش آمده از طريق فشارهاي ناحق كاخ سفيد بوده است. 
هر وقت امريكايي ها به تعهدات بين المللي خود بازگردند 
در آن زمان شرايط عوض خواهد شد.روحاني با بيان اينكه 
امروز بايد در دو مورد از ملت بزرگ ايران تشكر ويژه تر كرد، 

گفت: تشكر اول به خاطر مقاومت سه ساله ملت ايران در 
برابر جنگ اقتصادي است؛ ما در تاريخ ايران دو دفاع مقدس 
داريم يكي دفاع مقدس هشت ساله در برابر صداميان و يكي 
در جنگ اقتصادي در مقابل ترامپيان.وي اضافه كرد: ملت 
ما در جنگ اول با وجود اينكه تنها بود و شرق و غرب پشت 
سر متجاوزين بودند با استقامت و ايثار موفق و پيروز شد. 
در اين جنگ سه ساله اقتصادي هم ما تقريبا تنها بوديم و 
كسي ما را كمك نكرد، اما مردم ايران سربازان خط مقدم 
اقتصاد، كارگران، كشاورزان، صادر كنندگان و تالشگران 
توليد ايستادگي و تالش كردند و ما را به موفقيت رساندند.

رييس جمهور اظهار كرد: از مظاهر پيروزي ما و شكست 
قطعي دشمن در اين جنگ پايان دوره ترامپيسم بود، كسي 
كه بدترين جنايت ها را در تاريخ امريكا نسبت به ملت هاي 
مستقل به ويژه ايران و فلسطين انجام داد. شكست او به 
خاطر شكس��ت در مجامع بين المللي، محاكم حقوقي، 
معيارهاي اخالق��ي، افكار عمومي جهان و افكار عمومي 

ملت امريكا بود.
روحاني ادامه داد: او حتي اقدامات تروريس��تي و سبعانه 
خود را نسبت به ملت ايران حتي در دوران كرونا ادامه داد 
و بر تحريم ه��ا افزود، حتي زماني كه صندوق بين المللي 
پول مي خواس��ت پنج ميليارد دالر براي مقابله با كرونا و 
كمك هاي پزشكي به ايران بدهد، كسي كه مخالفت كرد 
همين گروه كاخ سفيد بود و نگذاشت مردم ما راحت تر و با 

شرايط بهتر با اين بيماري مقابله كند.
رييس جمهور در ادامه خاطرنشان كرد: عوامل شكست 
اين آدم سياس��ت هاي غلط خارجي، سياست هاي غلط 
بهداشتي، اقدامات نژادپرستانه اش و غيرقابل اعتماد بودن 
او براي همه چه در داخل كش��ورش و چه در خارج بود. او 
يك مسير عوام فريبانه و پوپوليستي را در پيش گرفته بود و 
خدا را شكر كه اين شر از سر مردم امريكا و منطقه و جهان 
كوتاه شد. روحاني در بخش ديگري از صحبت هاي خود با 
اشاره به جلسه ديروز رهبر انقالب با اعضاي شوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي اظهار كرد: بايد از مقام معظم رهبري 
به خاطر برگزاري اين جلسه و دستورات مهمي كه صادر 
كردند تشكر كنم. ما امروز اين دس��تورات را دوباره مرور 
كرديم و به همه وزرا و مس��ووالن مربوطه دستورات الزم 
داده شد. امروز مواردي كه در زمينه  جهش توليد، كسري 
بودجه، مسائل مربوط به نظام بانكي و حمايت از قشر كم 

درآمد جامعه دغدغه رهبري بود و ايشان دستوراتي را در 
زمينه آنها صادر كردند، در دستور كار ما خواهد بود.

رييس جمهور اضافه كرد: با توجه به بيانات رهبر انقالب 
امروز دو دستور ويژه به وزير صنعت، معدن و تجارت و نفت 
داده شد كه هر دو بايد در زمينه  توليد برنامه ريزي كنند 
و برنامه هاي خود را به دولت بياورند و ما هم در ش��وراي 
هماهنگي اقتصادي آنها را دنبال مي كنيم. رهبر انقالب به 
وزارت جهاد كشاورزي هم درباره نهاده ها مسووليتي دادند 
كه به جهش توليد مربوط مي شود. همچنين سازمان برنامه 
و بودجه طبق دس��تورات ايشان سياست بودجه امسال 
و س��ال آينده را پيگيري كنند. درباره شركت هاي دانش 
بنيان، رسيدگي به اقشار كم درآمد و صرفه جويي هاي الزم 
در آب و گاز هم به وزراي مربوطه دس��توراتي داده شد كه 
آنها را دنبال مي كنيم و اميدواريم بتوانيم دستورات ايشان 
را هرچه سريع تر در دولت و ستاد اقتصادي بررسي نهايي 

و اجرا و عمل كنيم.
وي در بخش ديگري از صحبت ه��اي خود اظهار كرد: با 
تالش ملت ما و همه دست اندركاران دولت و قواي ديگر، 
آمار و ارقام را ب��راي دوران بلندمدت ايران كه مقايس��ه 
مي كني��م مي بينيم كه از س��ال 13۹۲ تا س��ال 13۹۶ 
دستاوردهاي قابل مالحظه اي بوده است. اگر سال 13۹4، 
13۹5 و 13۹۶ را قبل از شروع سه سال جنگ اقتصادي 
با 41 سال گذشته شرايط اقتصادي ايران مقايسه كنيم در 
بسياري از شاخص هاي مهم اقتصادي پيشرفت ملموسي 
را مي بينيم؛ مثال رشد توليد ناخالص ملي ما در متوسط 41 
سال 1.5 درصد است و در سه سال 13۹4 تا 13۹۶ رشد 
اقتصادي ما به طور متوسط 4.۷ درصد است؛ يعني بيش 
از سه برابر. در اشتغال در 41 سال بطور متوسط ۲۶1 هزار 
است و در اين سه سال اشغال ما ۶84 هزار است، يعني ۲.۶ 
برابر. صادرات غيرنفتي ما در 41 سال بطور متوسط 10 
ميليارد دالر بوده و در اين سه سال به طور متوسط بيش از 
30 ميليارد و 500 ميليون دالر بوده يعني بيش از سه برابر. 
تورم و متوسط 41 سال 1۹.5 درصد بوده و در اين سه سال 

بطور متوسط 10.۹ درصد بوده است.
روحاني اضافه كرد: در همه شاخص ها وقتي نگاه مي كنيم 
نشان مي دهد دولت جمهوري اسالمي ايران در طول سه 
چهار سال قبل از شروع جنگ اقتصادي، سياست درست، 
عملكرد درست و قابل مقايسه و قابل ارايه با دوره بلندمدت 

تاريخ اقتصادي ايران داشته است. البته در اين سه سال كه 
در يك جنگ تمام عيار اقتصادي بوديم هم اين عملكرد 
قابل مالحظه است. در اين مدت باز هم ملت ما مقاومت و 
ايستادگي كرد و در توليد يك حركت بزرگ را در همين 
امس��ال كه كرونا هم داريم و باالترين شدت سختي هاي 
ماست شاهد بوده ايم. در مهرماه امسال نسبت به شهريور 
ماه رشد توليد ما كه رشد صادرات در كنارش بوده ۷5 درصد 
در صنعت است؛ يعني توليد ما در صنعت در ماه مهر نسبت 
به شهريور ماه ۷5 درصد رشد داشته است كه معناي آن اين 
است كه مردم ما در سخت ترين شرايط بهترين  تالش ها را 
انجام داده اند. رييس جمهور همچنين عنوان كرد: من تشكر 
ديگري هم بايد از مردم بكنم به خاطر اين دو هفته اي كه در 
آن هستيم و براي اجراي دستورالعمل هاي بهداشتي كه كار 
بزرگي مردم ما انجام دادند و بايد از آنها تشكر كرد. ما در اين 
دو هفته اي كه در بسياري از شهرها به عنوان شرايط قرمز و 
در بسياري از شهرها به عنوان شرايط نارنجي و در بعضي از 
شهرها به عنوان شرايط زرد اعالم كرديم، طبق آماري كه 
ديشب از قرارگاه به دست من رسيد بطور متوسط مراعات 
دس��تورالعمل ها باالي ۹0 درصد است و در برخي موارد 
باالي ۹8 و ۹۹ درصد است كه اين افتخارآميز است مردم ما 
كار بسيار بزرگي كردند و من مي دانم اين كار چقدر سخت 
است كه آن مغازه دار كوچكي كه كسب و كار خود را تعطيل 
كند يا آن كارگري كه فعاليت مي كرده بيكار شده مي دانم 
كه چقدر سخت بر آنها مي گذرد، اما مردم همه به صحنه 

آمدند و واقعا كار عظيمي ملت ايران انجام داد.
وي خاطرنشان كرد: شما در صدا و سيما مي بينيد كه 
خيابان ها و بازارها چگونه خلوت شده و مردم چه حماسه 
بزرگي را خلق كرده اند، ش��بيه همان چيزي است كه 
در فروردين  ماه آن حماسه را آفريدند و توانستند اين 
ويروس را كنترل كنند. ان شاء اهلل اين بار هم خواهيم 
ديد كه ش��رايط تغيير خواهد كرد. ديشب در جلسه 
روساي كميته ها وزير بهداشت بسيار خوش بين بود كه 
در هفته هاي آينده ما شرايط بسيار بهتري داشته باشيم. 
هيچ راهي براي مقابله با اين ويروس جز همكاري، فاصله 
گرفتن و رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي وجود ندارد 
و هر كسي كه هر راه ديگري را بگويد گزافه گفته است 
حاال ممكن است در آينده بش��ر به دارو و واكسن هم 

برسد، اما امروز ما راهي جز اين نداريم.



 گروه بانك و بيمه|  محسن شمشيري |
با كاهش نرخ دالر به كانال 24 هزار تومان و ثبت قيمت 
24 هزار و ۹۷۰ تومان در صرافي ها و همچنين اعالم 
اونس جهاني طال به قيمت يك هزار و ۸۱۰ دالر، نرخ 
سكه 4۰۰ هزار تومان كاهش يافت و قيمت هر قطعه 
س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد روز )چهارشنبه، 
۵ آذرماه( با كاهش 4۰۰ هزار توماني نس��بت به روز 
گذشته ۱۱ ميليون تومان معامله شد. سكه تمام بهار 
آزادي طرح قديم نيز با كاهش 2۰۰ هزار توماني، ۱۰ 
ميليون و ۸۰۰ هزار تومان معامله شد.همچنين قيمت 
نيم س��كه بهار آزادي با 2۰۰ هزار تومان كاهش پنج 
ميليون و ۸۰۰ تومان، ربع  سكه چهار ميليون تومان و 
سكه يك گرمي دو ميليون و 4۰۰ هزار تومان تعيين 
شد.عالوه بر اين، در بازار طال نيز هر گرم طالي ۱۸ عيار 
به مبلغ يك  ميليون و ۵۶ هزار تومان و هر مثقال طال 

به بهاي چهار ميليون و ۵۷۵ هزار تومان فروخته شد.
 طي دو هفته اخير قيمت سكه و طال متاثر از بازار ارز روند 
كاهشي داشت و نوسان ارزي و سير نزولي قيمت ارز روي 
بازار طال نيز تاثير گذاشت.بررسي روند معامالت ارزي در 
روزهاي اخير نشان مي دهد كاهش ريسك هاي برون زا، 
حضور پرقدرت بازارساز و تقويت عرضه اسكناس در بازار 
متشكل ارزي به منظور مديريت نوسان نرخ ارز، باعث افت 

قيمت ها در بازار ارز همچنين بازار طال شده است.

    دالر به كانال ۲۴ هزار توماني سقوط كرد
 دالر روز )چهارش��نبه( در صرافي ه��اي بانكي با حدود 
۸۰ تومان كاهش قيمت نس��بت به روز كاري گذش��ته 
)سه ش��نبه( به نرخ 24 هزار و ۹۷۰ تومان فروخته ش��د. 
قيمت خري��د دالرهم ب��ا ۵۰ تومان كاه��ش 2۳هزار و 
۷۷۰تومان تعيين ش��د. قيمت فروش يورو نيز با كاهش 
۵۰ توماني نس��بت به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل، 
معادل 2۹ هزار و ۶2۰ تومان شدو قيمت خريد آن نيز با 
كاهش ۸۰ توماني 2۸ هزار و 42۰ تومان شد. قيمت روز 
گذشته )سه شنبه( هر اسكناس يورو در صرافي هاي بانكي 
براي فروش معادل 2۹ هزار و ۳۶۶ تومان و قيمت خريد 
آن نيز 2۸ هزار و 4۳۹ تومان بود. قيمت خريد دالر در بازار 
متشكل ارزي 24 هزار و ۳۰۵ تومان و قيمت فروش 24 
هزار و ۵4۸ تومان ثبت شده بود. همچنين در سامانه سنا 
نيز در معامالت روز )چهارشنبه( هر دالر با نرخ ميانگين 
24 هزار و ۵۰۳ تومان تومان معامله شد، نرخ خريد هر دالر 
در سامانه سنا نيز 24 هزار و ۹4۸ تومان قيمت خورد.در 
سامانه نيما نيز در روز معامالتي ديروز حواله يورو با ميانگين 
قيم��ت ۳۱ هزار و ۵۱۶ تومان و هر حواله دالر با ميانگين 
قيمت 2۵ هزار و ۹۱۹ تومان اعالم شد.نرخ خريد و فروش 
دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار متشكل ارزي متغير 
است و متناسب با نوس��ان بازار آزاد در طول روز چند بار 
تغيير مي كند. در روزهاي اخير، روند حركت قيمت دالر، 
كاهشي بوده است. اوايل آبان ماه نرخ دالر روند صعودي 
داشت و به بيش از ۳۰ هزار تومان رسيد، اما از اواسط آبان 

سير نزولي به خود گرفت.

     قيمت جهاني طال 
قيمت هر اونس طال با ۰.۳۰ درصد افت به ۱۸۰2 دالر و 
۱۹ سنت رسيد. به گزارش رويترز، در حالي كه به دنبال 
آغاز رس��مي فرآيند انتقال قدرت به تي��م جو بايدن در 
امريكا و اميدها به ساخت واكسن موثر مقابله با كرونا در 
آينده نزديك، اشتها براي خريد دارايي هاي پرريسك باال 
رفته است، قيمت طال ديروز كاهش داشت و به نزديكي 
پايين ترين رقم 4 ماه گذشته رسيد. بر اساس اين گزارش، 
قيمت هر اونس طال ديروز با ۰.۳۰ درصد افت به ۱۸۰2 
دالر و ۱۹ س��نت رسيد. ديروز قيمت طال به پايين ترين 
رقم از ۱۷ جوالي يعني ۱۸۰۰ دالر و يك سنت رسيده 
بود. قيمت فلز زرد در معامالت آتي ديروز براي تحويل در 
ماه فوريه نيز با ۰.2۳ درصد افت به ۱۸۰۶ دالر و ۷۰ سنت 
رسيد. 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 22۰۰ دالر ارز سهميه اي مي فروشند. 
پيش از اين با دستور بانك مركزي فروش ارز سهميه اي 

موقتاً در صرافي هاي بانكي متوقف شده بود.

    سكه در مرز ورود به كانال ۱۰ ميليوني 
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 شده تا بار ديگر نوسانات شديد قيمتي در بازار به 
وجود آيد و دالر نيز از سد قيمتي ۳۰ هزار تومان عبور كند.

در بازار آزاد ارز قيمت دالر 2۵ هزار تومان، يورو ۳۰ هزار 
تومان و درهم امارات ۶ هزار و ۸۱۰ تومان اعالم شده است. 
ارزش يوآن چين با وجود كاهش ارزش دالر، تحت تاثير 

اميدهاي محرك و واكسن، ثابت است.
به گزارش رويترز، روز چهارشنبه يوآن چين پس از تعيين 
نقطه مياني بانك مرك��زي براي تجارت روزان��ه ارز و با 
افزايش ريسك و انتظارات براي محرك هاي مالي اياالت 
متحده كه بر دالر تاثير گذاشت، تقويت شد. به گفته يك 
تحليل گر ارشد ارز، تاثير مثبت انتخابات بايدن بر نرخ ارز 
به زودي پاي��ان خواهد يافت. به دنبال اين، جهت گيري 
يوآن به تعامالت تيم بايدن با چين بستگي خواهد داشت، 
اما اساسًا  بايد منتظر ماند تا 2۰ ژانويه روي كار بيايد. وي 
انتظار دارد كه يوآن در كوتاه م��دت در بازه ۶.۵4-۶.۵۹ 
معامله ش��ود. بانك خلق چين، نرخ ميانه روزانه يوآن را 
۶.۵۷4۹ براي هر دالر تعيين كرد، كه نسبت به نرخ قبلي 
در ۶.۵۸۰۹ قرار گرفت. يوآن اس��پات در ۶.۵۷۵۰ در هر 
دالر باز شد و درنيمروز در ۶.۵۷۷۳ تغيير وضعيت داد، ۰.2 
درصد قوي تر از قبل. هزينه هاي استقراض يوآن يك شبه 
در هنگ كنگ به باالترين سطح بيش از سه ساله جهش 
كرد و به باالترين ميزان خود از 2 ژوئن 2۰۱۷ رسيده است. 
ش��اخص جهاني دالر از نزديك به ۹2.۱2۷ به ۹2.۰۸۱ 

كاهش يافت. ۱ دالر = ۶.۵۷۶۹ يوآن چين.

     بيت كوين در كانال ۱9 هزار دالر
بيت كوين پس از سه سال به كانال ۱۹ هزار دالري رسيده 
اس��ت. به گزارش سي ان بي س��ي، ورود تقاضاي جديد 
به بازار و تش��كيل صفوف خريد باعث از سرگيري روند 
صعودي قيمت بيت كوين و ساير ارزهاي ديجيتالي شد. 
براي نخستين بار در سه س��ال اخير ارزش بيت كوين از 

۱۹ هزار دالر عبور كرده اس��ت و انتظار مي رود اين روند 
صعودي ادامه دار باشد. روند مش��اهده شده از بازارهاي 
اصلي ارزهاي ديجيتالي حاكي از افزايش فعاليت ها براي 
استخراج بيت كوين اس��ت. بيت كوين امسال را رويايي 
سپري كرده و ارزش آن نسبت به ابتداي سال حدود ۱.۵ 
برابر افزايش يافته است. معامله گران ارزهاي ديجيتالي 
مدعي هستند كه شرايط با سال 2۰۱۷ متفاوت است و 
اين ارز مي تواند حتي كانال 2۰ هزار دالري را نيز بشكند. 
ارزش بازار بيت كوين در حال حاضر بيش از ۳۵۰ ميليارد 
دالر است.  البته افزايش قيمت ها در بازار ارزهاي ديجيتالي 
محدود به بيت كوين نبود و قيمت بس��ياري از ارزهاي 
ديجيتالي ديگر صعودي بود؛ به گونه اي كه اتريوم با 2.4۸ 
درصد افزايش به ۶۰۸.۰۷ دالر، بيت كوين كش با ۱۱.۵۶ 
درصد صعود به ۳4۶.2۶ دالر، اليت كوين با ۳.۷۵ درصد 
جهش به ۸۹.۷۸ دالر، مونرو با ۱۱.۱2 درصد افزايش به 
۱۳۹.۷۵ دالر، دش ب��ا 2۸.2۸ درصد صعود به ۱۱۸.۰۷ 
دالر، زدكش با ۱۰.۸۱ درص��د افزايش به ۷۸.2۳ دالر و 

ميكر با 2.۸۵ درصد پيشروي به ۶۰۶.۰۳ دالر رسيد.

    كاهش ارزش دالر  با  مشخص شدن
 رييس فدرال  رزرو 

ساخت واكسن كرونا و انتخاب جانت يلن، رييس سابق 
فدرال رزرو امريكا به عن��وان وزير خزانه داري آينده اين 
كشور باعث افزايش بي ثباتي و بي تمايلي سرمايه گذاران 
نسبت به دالر و در نتيجه ضعف آن شده است.   به گزارش 
رويترز، پيشرفت در ساخت واكسن كرونا و اميد به تقويت 
شرايط مالي امريكا با روي كار آمدن دولت جديد باعث 
شده س��رمايه گذاران از دالر دور ش��ده و به سرمايه هاي 
مخاط��ره آميزت��ر روي بياورن��د. ارزش دالر امريكا به 
پايين ترين رقم طي دو ماه گذشته در برابر دالر استراليا 
رس��يد و كمترين ارزش خود را طي دو سال گذشته در 
برابر دالر نيوزيلند تجربه ك��رد. ارزش بيت كوين كه به 
نوسانات شديد معروف است، به باالترين vrl رسيده كه 
نشان مي دهد سرمايه گذاران تمايل بيشتري به ارزهاي 
پرمخاطره پيدا كرده اند.  احتمااًل ساخت واكسن كرونا و 
انتخاب جانت يلن، رييس سابق فدرال رزرو امريكا به عنوان 
وزير خزانه داري آينده اين كشور، بي ثباتي هاي جديدي 
براي سرمايه گذاران به وجود آورده و باعث كاهش بيشتر 
ارزش دالر امريكا مي شود.  ارزش دالر امريكا در آسيا به 
۱.۱۹۰۱ در برابر يورو رسيده كه پايين ترين رقم طي دو 
هفته گذشته است. ارزش پوند انگليس تا ۱.۳۳۶۳ دالر باال 

رفته كه نزديك به باالترين رقم طي دو ماه گذشته است. 
ارزش دالر در برابر ين روي ۱۰4.4۸ ثابت مانده اس��ت. 
تحقيقات نشان مي دهد واكسن ويروس كرونا تا انتهاي 
سال جاري ميالدي در دسترس خواهد بود. اين خبر ارزش 
سهام امريكا را افزايش داده و تمايل براي نگه داشتن دالر به 
عنوان ارز ذخيره ايمن را پايين آورده است.شاخص دالر 
در برابر ۶ ارز برتر دنيا ۰.4 درصد در روز سه شنبه سقوط 
كرد و به ۹2.۱2۹ رسيد.ارزش بيت كوين، محبوب ترين 
ارز مجازي دنيا، تا ۱۹۱۸۹ دالر باال رفته و به ركورد ۱۹۶۶۶ 

دالر در دسامبر 2۰۱۷ نزديك مي شود.

    اثر دولت بايدن  بر دالر
تحليلگر ارشد ارزي امريكا از احتمال تضعيف بيشتر دالر 
خبر داد. براي نخستين بار در طول هشت سال اخير يورو 
به پرتراكنش ترين ارز در س��امانه پيام رسان سوييفت 
تبديل ش��ده و جاي دالر را گرفته است. با اين حال دالر 
از نظ��ر ميزان مقبوليت به عن��وان ارز ذخيره جهاني در 

صدر قرار دارد. 
در رابطه با وقايع اخير، ادوارد مويا- تحليلگر ارشد ارزي 
بازارهاي مالي موسسه اواندا در نيويورك - در گفت وگو با 
ايسنا، اظهار كرد: يك نكته مهم اين است كه افزايش سهم 
يورو از تراكنش هاي بين المللي طبق آمارهاي سوييفت، 
بيشتر از سهم ين ژاپن و پوند انگليس بوده است تا دالر، 
يعني از يورو بيشتر در معامالتي استفاده شده است كه 
قبال با اس��تفاده از پوند و ين انجام مي شد.مويا در بخش 
ديگري از س��خنان خود با اش��اره به پي��روزي بايدن در 
انتخابات رياست جمهوري امريكا گفت: با روي كار آمدن 
بايدن در ماه ژانويه، انتظار س��رمايه گذاران اين است كه 
امريكا با روي گشاده تري با جهان تعامل كند و اين به دالر 
كمك خواهد كرد تا بار ديگر به ارز غالب در تراكنش هاي 
بين المللي تبديل شود.به گفته وي، احتماال در نخستين 
سال رياست جمهوري جو بايدن ارزش دالر در برابر بيشتر 
ارزها حدود ۱۰ درصد كاهش خواهد يافت. بانك مركزي 
امريكا احتماال آخرين بانك در بين اقتصادهاي پيشرفته 
خواهد بود كه نرخ بهره را كاهش مي دهد و اين مساله باعث 
مي شود تا در سال 2۰2۱ هم دالر گزينه اصلي تامين مالي 
در جهان باشد. چشم انداز اقتصادي اروپا ضعيف است اما 
هرگونه تقويت دالر در سه ماهه نخست امسال احتماال 
خيلي دوام نخواهد داشت. هر دالر امريكا به ازاي ۱.۳۶2 
دالر مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر معادل ۶.۵۹۱ 

يوآن چين اعالم شد.
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شروع كار صندوق بيمه 
حوادث طبيعي از سال آينده

رييس كل بيمه مركزي گفت: با تصويب آيين نامه هاي 
صندوق بيمه حوادث طبيعي در هي��ات دولت، اين 
صندوق از س��ال آينده، كار خود را ش��روع مي كند.

صندوق بيمه حوادث طبيعي كه در زمينه زلزله، سيل 
و حتي سونامي و ساير حوادث طبيعي در نظر گرفته 
شده در ش��هرهاي مختلف كشور ايجاد مي شود. وي 
اضافه كرد: بعد از پيگيري و اصالحات الزم، تش��كيل 
اين صندوق در مجلس ش��وراي اسالمي و سپس در 
شوراي نگهبان به تصويب رسيد. سليماني گفت: رييس 
مجلس نيز به طور رسمي اين موضوع را در نامه اي به 
رييس جمهور اعالم و وي از دوم آذرماه به طور رسمي 
به وزارت اقتصاد و دارايي و بيمه مركزي ابالغ كرد. ما 
براي تشكيل صندوق و هيات امنا اقدامات الزم را انجام 
مي دهيم و جلسات و كميته هاي الزم را تشكيل داديم 
تا روي آيين نامه ه��اي آن كار كنند كه اميدواريم به 
تصويب هيات دولت برسد.اين صندوق براي حوادث 
طبيعي كه در كش��ور اتفاق مي افت��د در نظر گرفته 
شده و اگر خسارتي پيش ايد با حق بيمه حداقلي كه 
از ش��هروندان گرفته مي ش��ود و بخشي كه پرداخت 
آن را دول��ت قب��ول كرده، صندوق ش��كل مي گيرد. 
سليماني گفت: بيمه واحدهاي مسكوني كه انشعاب 
برق دارند تحت پوشش بيمه حوادث طبيعي صندوق 
قرار مي گيرند كه ۵۰ درص��د آن را بيمه و ۵۰ درصد 
ديگر را بيمه ش��دگان و صاحبان واحدهاي مسكوني 
پرداخت مي كنند.پرداخت هاي بيمه براساس مسائل 
زمين شناسي و نوع ريسك آن در نقاط مختلف كشور 
متفاوت است بنابراين صندوق موظف است هر سال نرخ 
بيمه را مشخص كند و از همان مبلغ ۵۰ درصد را دولت 
و ۵۰ درصد ديگر را بيمه ش��دگان پرداخت مي كنند. 
سليماني گفت: اين بيمه شامل همه حوادث طبيعي 
كه قانون مشخص كرده است، اما ابتدا شامل واحدهاي 
مسكوني مي شود و در مراحل بعدي، بخش هاي ديگر 
را ني��ز در برخواهد گرف��ت. وي درباره پرداخت بيمه 
خودروهاي بيمه شده، در ساعت هاي ۹ شب تا 4 صبح 
كه محدوديت هاي تردد كرونايي اعمال مي شود نيز 
افزود: وقتي يك خودرو تحت پوشش بيمه شخص ثالث 
قرار مي گيرد زمان ندارد و در طول دوره تحت پوشش، 
شركت بيمه گر موظف است اين خسارت را براساس 
بيمه نامه ها پرداخت كند به همين دليل ما آمادگي 

پرداخت خسارت در هر زمان و هر نقطه اي را داريم.

 پرداخت خسارت ثالث 
محدوديت ساعت ندارد

بيمه مركزي اعالم كرد: پرداخت خسارت در دوره اعتبار 
بيمه شخص ثالث )اعم از خسارت هاي مالي و بدني(، 
بيمه حوادث راننده و همچنين بيمه هاي بدنه اتومبيل؛ 
محدود به ساعت خاصي از شبانه روز نيست. متعاقب 
انعكاس پيامي در برخي از شبكه هاي خبري مبني برعدم 
پرداخت خسارت به زيانديدگاني كه در ساعت هاي 2۱ 
الي 4 بامداد روزبعد در سطح شهر تردد مي كنند، بيمه 
مركزي جمهوري اس��المي ايران ضمن تكذيب اين 
مطلب آورده است كه درصورت بروز خسارت در ساعات 
منع تردد نيز بيمه گذاران/ زيان ديدگان محترم مي توانند 
طبق روال سابق نس��بت به اعالم و دريافت خسارت از 
شركت بيمه مربوطه اقدام نمايند.  بيمه مركزي ضمن 
تكذيب اخبار منتشره مبني بر عدم پرداخت خسارت از 
طرف شركت هاي بيمه در ساعات منع تردد )از ساعت ۹ 
شب تا 4 صبح( آورده است؛ پرداخت خسارت در دوره 
اعتبار بيمه ش��خص ثالث )اعم از خسارت هاي مالي و 
بدني(، بيمه حوادث راننده و همچنين بيمه هاي بدنه 
اتومبيل؛ محدود به ساعت خاصي از شبانه روز نيست و 
شركت هاي بيمه با رعايت مقررات قانون بيمه شخص 
ثالث و حوادث راننده، شرايط عمومي و خصوصي بيمه 
نامه بدنه اتومبيل، مكلف به جبران خسارات وارده در تمام 
ايام و ساعات هستند. بنابراين در صورت بروز خسارت در 
ساعات منع تردد نيز بيمه گذاران/ زيان ديدگان محترم 
مي توانند طبق روال سابق نس��بت به اعالم و دريافت 

خسارت از شركت بيمه مربوطه اقدام نمايند.

فرصت هاي كرونا براي
توسعه بانكداري الكترونيك

 يك كارش��ناس بانكي با اش��اره به فرصت هاي پيش 
آمده در جريان پاندمي كرونا براي توس��عه بانكداري 
الكترونيك، گفت: كرونا باعث شتاب حركت به سمت 
تغيير ذائقه مش��تريان بانكي شده است. مجيد هادي 
در گفت وگو با ايِبنا با بيان اينكه در بحث كرونا، تهديد 
بزرگي براي جامعه بش��ري ايجاد ش��ده است، گفت: 
البته در كنار تهديدات، همواره يك سري فرصت ها هم 
ايجاد مي شود كه تغيير فرهنگ مردم به سمت خدمات 
غيرحضوري در نظام بانكي از جمله تغييرات است. اين 
تغيير رويكرد تنها محدود به بانك ها نبوده و در بسياري 
از حوزه ها نظير بورس و فرآيند اخذ كد بورسي و احراز 
هويت، ش��اهد ارايه خدمات غيرحضوري هستيم. در 
بحث آموزش نيز بستر غيرحضوري رشد كرده است. 
لذا به صورت پيش فرض، فرصت��ي را براي تمام ابعاد 
جامعه به وجود آورده است تا تغيير شكل و ذائقه بدهند. 
هادي ادامه داد: البته قبل از كرونا ما به سمت تغيير ذائقه 
حركت مي كرديم اما با كندي، در نتيجه شيوع ويروس 
كرونا باعث افزايش اين سرعت شده است. وي با اشاره 
به آثار كرونا بر كسب و كارها افزود: به صورت مشخص 
بايد تاكيد كرد يكي از بخش هايي كه تاثيرات متعددي 
از كرونا گرفت، بانك هاي كشور بودند به طوري كه پس 
از كادر زحمتكش و ايثارگر درمان و مدافعان سالمت، 
كاركنان نظام بانك��ي در تاثيرپذيري از اين بيماري در 
مرحله دوم قرار دارند. در همين محدوديت هاي اخير 
هم اگر نگاه كنيم، بانك ها همچنان فعال هستند چون 
جزو مشاغل ضروري محسوب مي شوند كه بايد به مردم 
خدمات ارايه كنند.اما توسعه بخش بانكداري الكترونيك 
و خدمات بخش غيرحضوري، جدا از بحث فرهنگ، به 

ابعاد ديگري ازموضوع هم گره خواهد خورد.

مشاركت بانك مركزي در تأمين 
غير تورمي كسري بودجه

دكتر عبدالناصر همت��ي، رييس كل بانك مركزي در 
خصوص ديدار رهبر معظم انقالب با اعضاي ش��وراي 
عالي هماهنگي اقتصادي گف��ت: 4 آذر ماه ۹۹ رهبر 
معظم انقالب در ديدار با اعضاي شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي راهبردهاي مهمي را درخصوص مس��ائل 
اقتصادي مطرح فرمودند. نكات اساسي در باب جهش 
توليد در زمينه هاي اساس��ي نفت - خودروس��ازي - 
نهاده هاي كشاورزي كه بخش هاي مهم آن با مشاركت 
فعال كارشناسان بانك مركزي تهيه شده است، نحوه 
تأمين غير تورمي كسري بودجه، توجه به سرمايه گذاري 
و هزينه هاي عمراني و نيز طرح هاي مهم براي تأمين 
معيشت دهك هاي پايين درآمدي، محور بيانات مقام 
معظم رهبري بودند. بانك مرك��زي به عنوان متولي 
سياس��ت هاي پولي وارزي و يكي از اركان پيش��برد 
مطالبات رهبر معظم انقالب، تمام تالش خود را دركنار 

ساير بخش هاي دولت به كار خواهد بست.

تشكيل پرونده مالياتي
براي تمامي صاحبان كارتخوان 

معاون فناوري ه��اي نوين بانك مركزي از تش��كيل 
پرونده مالياتي براي تمامي صاحبان كارت خوان خبر 
داد.  مه��ران محرميان معاون فناوري هاي نوين بانك 
مركزي در صفحه شخصي خود نوشت: ماده ۱۱ قانون 
پايانه هاي فروشگاهي پس از ماه ها برنامه ريزي با سازمان 
امور مالياتي وارد فاز اجرايي ش��د. براي كليه صاحبان 
كارتخوان كه مودي مالياتي نيستند با تكميل و صحت 
سنجي اطالعات، پرونده مالياتي تشكيل خواهد شد. 
بانك مركزي و سازمان امور مالياتي براي جلوگيري از 

فرار مالياتي هماهنگي كامل دارند.

نحوه پرداخت 
وام يك ميليون توماني 

رييس مرك��ز اطالع رس��اني وزارت كار  درباره نحوه 
بازپرداخ��ت وام يك ميلي��ون توماني گف��ت: نحوه 
بازپرداخ��ت اقس��اط وام جديد كروناي��ي به صورت 
۳۰ماهه از منابع يارانه معيشتي ماهيانه خانوار است. 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اطالعيه اي شرايط 
و زمان پرداخت تسهيالت جديد كرونايي را اعالم كرد. 
دولت قبالً  اعالم كرده بود بنا دارد به مدت 4 ماه به ۳۰ 
ميليون ايراني ماهانه ۱۰۰ هزار تومان پرداخت كند؛ 
ضمن اينكه به ۱۰ ميليون خانوار هم بار ديگر تسهيالت 

قرض الحسنه يك ميليون توماني پرداخت كند.

كاهش ارزش دالر با مشخص شدن رييس فدرال  رزرو 

كاهش ۴۰۰ هزار توماني  سكه

كارسازي چك ها تا اطالع ثانوي به شكل گذشته تداوم مي يابد

كنترل اعتبار صادركننده چك از زمان صدور 
گروه بانك و بيمه |

براساس اطالعيه شماره يك اجراي قانون جديد چك، 
كارسازي چك ها تا اطالع ثانوي به شكل گذشته تداوم 
مي يابد. بانك مركزي و ش��بكه بانكي كشور در راستاي 
اجراي ماده 2۱ مكرر قانون »اصالح قانون صدور چك«، 
مصوب مورخ سيزدهم آبان ماه يك هزار و سيصد و نود و 
هفت »مجلس شوراي اسالمي«، نسبت به آماده سازي 
زيرساخت ها و درگاه هاي ارتباطي به منظور اجراي تكاليف 
قانوني برعهده نظام بانكي كشور اقدام و امكانات الزم براي 
ايجاد دسترسي صادركنندگان و دريافت كنندگان چك را 
به سامانه صياد فراهم كرده است.  باتوجه به اينكه به موجب 
مفاد ماده يادشده صدور و انتقال هر برگه چك مستلزم 
ثبت در »سامانه صياد« است الزم است از تاريخ بيست و 
دوم آذرماه سال جاري، صادركنندگان و دريافت كنندگان 

چك موارد زير را مدنظر قرار دهند: 
 بر اس��اس تبصره ۱ ماده فوق، از تاريخ 22  آذر ماه ۱۳۹۹ 
ضروري است تمام چك ها در وجه ذي نفع مشخص صادر 
شوند. همچنين ثبت انتقال چك در سامانه صياد جايگزين 

پشت نويسي چك خواهد بود. 
 تمام دارندگان دس��ته چ��ك موظفند پ��س از صدور 
چك، اطالعات چك صادر ش��ده را ب��ه همراه اطالعات 
دريافت كننده آن را )شامل شناسه ملي /كدملي ذي نفع، 
مبلغ و تاريخ سررسيد( در »سامانه صياد« ثبت كنند. بدين 
منظور صادركننده چك مي تواند از طريق درگاه هاي نوين 

بانك افتتاح كننده و نگهدارنده حساب جاري وي )شامل 
اينترنت بانك و همراه بانك( يا برنامك هاي موبايلي فعال 
در حوزه پرداخت كشور به سامانه ياد شده دسترسي داشته 
و نسبت به ثبت چك اقدام كند.  شناسايي صادركننده 
چك و حصول اطمينان از ثبت اطالعات چك توس��ط 
وي مس��تلزم انجام فرآيند احراز هويت توس��ط بانك يا 
برنامك موبايلي اس��ت، كه احراز هويت در برنامك هاي 
موبايلي به صورت زير انجام مي شود: الف - انطباق شماره 
تلف��ن صادركننده چك با كد ملي وي؛ ب - اس��تفاده از 
يكي از كارت هاي بانكي صادركنن��ده چك.  به عبارت 
ديگر صادر كننده چك مي تواند ب��ا به كارگيري يكي از 
كارت هاي بانكي خود كه توسط بانك صادركننده چك 
در اختيار وي قرار گرفته و با استفاده از سيم كارت ثبت 
ش��ده به نام وي، اقدام به ثبت اطالعات چك در »سامانه 
صياد« كند.   به منظور بررس��ي صحت اطالعات چك 
ثبت ش��ده، دريافت كننده چك امكان اخذ استعالم از 
»س��امانه صياد« را داش��ته و پس از حصول اطمينان از 
تطبيق اطالعات ثبت ش��ده با اطالعات مندرج در برگه 
چك نسبت به تاييد اطالعات چك دريافتي اقدام مي كند. 
همچنين چنانچ��ه دريافت كننده چك پ��س از تاييد 
اطالعات آن، متمايل به انتقال چك به شخص ديگري 
باشد، اين امكان در س��امانه ياد شده با ثبت مشخصات 
ذي نفع جديد )ثبت شناسه /كدملي وي(  براي وي فراهم 
است.   شناسايي دريافت كننده چك و حصول اطمينان 

از تاييد اطالعات چك توسط وي مستلزم انجام فرآيند 
احراز هويت توس��ط بانك يا برنامك موبايلي است، كه 
احراز هويت در برنامك هاي موبايلي به صورت زير انجام 
مي شود: الف - انطباق شماره تلفن دريافت كننده چك 
با كد ملي وي؛ ب  - اس��تفاده از يكي از كارت هاي بانكي 

دريافت كننده چك. 
به عبارت ديگر دريافت كننده چك مي تواند با به كارگيري 
يكي از كارت هاي بانكي متعلق به خود و با استفاده از سيم 
كارتي كه به نام وي ثبت شده است، اقدام به تاييد اطالعات 

چك يا انتقال آن به شخص ديگر در سامانه صياد كند. 
با توجه به اهميت چك در مبادالت تجاري كشور به عنوان 
يكي از ابزارهاي پرداخت غيرنقدي و مهم در نظام پرداخت 
كشور، نظرداشت معضالت و مشكالت اقتصادي ناشي از 
بيماري كرونا براي برخي از كسب وكارها و همچنين در 
راستاي فرهنگ سازي و ايجاد فرصت مناسب به منظور 
برقراري ارتباط عموم مردم با سامانه صياد، ضمن تاكيد بر 
ضرورت ثبت اطالعات چك توسط صادركنندگان آن در 
سامانه ذكر شده براساس روال اجرايي تمهيد شده به شرح 
فوق، بانك مركزي و شبكه بانكي كشور حداكثر تعامل و 
همكاري الزم را با عموم مردم به منظور پيشگيري از بروز 
هرگونه چالش هاي احتمالي ناشي از اجراي فرآيند ثبت 
و نقل  و انتقال چك را به عمل مي آورد و كارسازي چك ها 
تا اطالع ثانوي همانند گذشته تداوم مي يابد. مدير اداره 
نظام هاي پرداخت بانك مركزي اعالم كرد: طبق قانون 

جديد، اعتبار صادركننده چك از زمان صدور چك كنترل 
مي شود و براي صادركنندگان چك، سقف اعتباري در نظر 
گرفته مي شود. به گزارش ايِبنا به نقل از روابط عمومي بانك 
مركزي، داود محمدبيگي؛ مدير اداره نظام هاي پرداخت 
بانك مركزي در برنامه »چاپ اول« شبكه خبر بيان داشت: 
در شرايط فعلي هنگامي كه چك صادر مي شود و در اختيار 
دريافت كننده يا ذي نفع قرار مي گيرد، تا زماني كه ذي 
نفع چك را به بانك نبرد، از امكان نقدشوندگي چك مطلع 
نمي شود. در قانون جديد چك، اعتبار صادركننده چك 
از زمان صدور چك كنترل مي شود. يعني در قانون براي 
صادركنندگان چك، سقف اعتباري در نظر گرفته شده 
كه با صدور هر برگ چك از ميزان س��قف اعتبار كاسته 
مي شود و با پاس شدن چك مجدداً به سقف اعتبار افزوده 
مي شود.  به دليل اينكه قانون جديد سامانه محور است، در 
زمان صدور چك اين امكان وجود دارد كه اگر صادركننده 
چك، داراي چك برگش��تي باشد، س��امانه امكان ثبت 
اطالعات را به صادركننده ندهد و اين امر موجب مي شود، 
ذي نفع از وضعيت اعتباري صادركننده چك اطالع يابد. 
اين در حالي است كه در شرايط فعلي، ذي نفع تا زماني 
كه به بانك مراجعه نكن��د، چندان نمي تواند از وضعيت 
اعتباري صادركننده چك مطلع شود. قانونگذار در قانون 
جديد چك، كلياتي را درباره سقف اعتباري تعيين كرده 
اما جزييات مرتبط با آن براساس دستورالعملي تعيين 

مي شود كه بانك مركزي آن را تهيه مي كند. 

ادامه از صفحه اول

ديگو آرماندو مارادونا 
درگذشت

تحت عمل جراحي قرار گرفته بود. اما به نظر مي رسيد 
حال اين ستاره بزرگ بهبود يافته و او چند روز قبل از 
بيمارستان مرخص شد. اما ديروز او در خانه دچار ايست 
قلبي شده و در نهايت جان خود را از دست داد. با انتشار 
خبر فوت مارادونا، جهان فوتبال به شوكي بزرگ فرو 
رفت و پيام هاي تسليت از تمام نقاط دنيا براي درگذشت 
اسطوره فوتبال آرژانتين منتشر شد.فوت مارادونا همه 
مردم آرژانتين را تحت تاثير ق��رار داده و حتي برخي 
از مردم اين كش��ور شب گذشته به نش��انه ناراحتي 
به خيابان ها آمدن��د. در همين ارتباط رييس جمهور 
آرژانتين نيزتاييد كرد كه سه روز عزاي عمومي در اين 
كشور اعالم شده است. سال 2۰2۰ ميالدي در حالي به 
آخرين هفته هاي خود نزديك مي شود كه با شيوع كرونا 
كه بر اساس آمارهاي رسمي تاكنون حدود ۱.۵ ميليون 
نفر را به كام مرگ كش��انده، مردم جهان عجيب ترين 
روزها از زندگي خود را پشت سر مي گذارند و حاال به نظر 
مي رسد در روزهاي پاياني اين سال، درگشت مارادونا، 
جديدترين شوكي است كه نه مردم آرژانتين كه تمام 

فوتبال دوستان جهان بايد با آن كنار بيايند.

سازوكاري در راستاي 
سوداگري و پولشويي

چرا مردم را مجبور مي كنيد از كاالهاي داخلي استفاده 
كنند. در واقع اش��اره مي كردم كه بايد به مردم آزادي 
انتخاب داد. اما االن موضوع، اصال ش��وخي نيست، ما 
در بطن يك جنگ اقتصادي و محاصره همه جانبه قرار 
داريم. در اين شرايط صحبت كردن از آزادسازي واردات 
چندان كارشناسي نيست. بالفاصله پس از پايان تحريم ها 
البته بايد به سرعت سازوكارهاي اجرايي و اقتصادي را 
تغيير داد و در راستاي منافع كالن مردم و فعاالن بخش 
خصوصي بر نامه ريزي كرد. موضوع اين است كه طي 
يك سال و نيم گذشته بعد از تصويب دستورالعمل هاي 
سازوكار جديد واردات، دامنه وسيعي از تجار و فعاالن 
اقتصادي بخش خصوصي به قانون احترام گذاشتند و تا 
زمان بهبود وضعيت اقدام به واردات نكردند. در اين ميان 
عده قليلي بدون توجه به قانون، اقدام به واردات كردند و 
كاالهاي خود را در گمرك انبار كردند. بعد هم از طريق 
روضه خواني و فضاسازي رسانه اي، كاالهاي خود را در 
بازارهاي ريختند. بنابراين 2موضوع بايد مورد توجه قرار 
بگيرد. نخس��ت اينكه اختيار سياست گذاري بر منابع 
محدود ارزي از دست بانك مركزي گرفته شده است، 
مساله دوم اينكه متخلفين تشويق شدند و قانون مداران 
به خاطر رعايت قانون، تنبيه شدند. مساله بعدي كه به 
نظرم اهميت بسيار زيادي دارد آن است كه قاچاق دارو، 
گوس��فند، بنزين، گازوئيل و اقالم ديگري كه از كشور 
قاچاق مي شود و ارز سياه و كثيفي را به دست قاچاقچي 
مي رساند، با سازوكار فعلي در خصوص وارد كردن كاال 
بدون انتقال ارز، مي توان��د پول هاي برآمده از قاچاق را 
پولشويي كند. اين بستري اس��ت كه متاسفانه در اثر 
مشكالتي كه در نظام تصميم سازي هاي كالن اقتصادي 

كشور وجود دارد، ايجاد شده است.



رقيه ندايي | 
بيش از سه سال است كه مسووالن سعي دارند سرخابي ها  
را وارد بازار س��رمايه كنند اما؛ پس از گذش��ت سه سال 
تنها مذاكراتي كوتاه در اين خص��وص رخ داده و هر روز 
به حواشي دوتيم استقالل و پرسپوليس اضافه مي شود.

اين روزها خبر هاي ضد و نقيضي در خصوص عرضه اوليه 
سرخابي ها در بازار سرمايه شنيده مي شود و در مقايسه 
با سه س��ال گذش��ته اين عرضه وارد فاز جديدي شده 
است كه حتي رييس سابق سازمان خصوصي سازي در 
تابستان اعالم كرده بود اس��تارت واگذاري باشگاه هاي 
استقالل و پرسپوليس تا مردادماه زده مي شود، در اين 
ميان وزير ورزش و جوانان نيز مدت هاست از عرضه اوليه 
سهام پرسپوليس و استقالل در بازارسهام مي گويد كه 
با اما و اگرهاي بسيار فراواني روبه رو شده است. مسعود 
س��لطاني فر هم درخصوص اين عرضه و واگذاري نظر 
مثبتي دارد و مي گويد بين صاح��ب نظران اقتصادي، 
ورزشي و مديران كشور و دولتي ها اجماع بسيار خوبي 
وجود دارد اما؛ اين موضوع در حالي است كه پيشكسوتان 
اين دوتي��م نظرهاي متفاوتي دارن��د و براين باورند كه 
واگذاري و عرضه نمايشي گره از مشكالت سرخابي ها باز 
نمي كند ولي شواهد حاكي بر آنند كه وزير ورزش عزم 
خود را براي واگذاري اس��تقالل و پرسپوليس در بورس 
جزم كرده تا اين عرضه در زمان سكان داري اين وزير رخ 
دهد. سلطاني فر نيز وعده وعيدهايي در خصوص عرضه 
س��رخابي ها به مردم مي دهد و از ه��واداران اين دو تيم 
درخواست مي كند كه پس از عرضه در بورس به صورت 
همگاني اين گروه از سهام را خريداري كنند. اين درحالي 
اس��ت كه قراربود آبان ماه س��ال جاري نخست مجمع 
پرسپوليس و پس از آن مجمع استقالل برگزار شود اما؛ 
هنوز خبري از برگزاري مجمع اين دو تيم نيست و حتي 

زماني براي برگزاري مجامع آنها مشخص نشده است.
تقريبا چندماه پس از روي كار آمدن مسعود سلطاني فر 
به عنوان وزير ورزش و جوانان، او مهم ترين برنامه خود را 
واگذاري تيم هاي پرطرفدار استقالل و پرسپوليس اعالم 
كرد و با وجود اينكه بازيكنان و پيشكسوتان سرخابي در 
خصوص اين واگ��ذاري و عرضه همچنين دخالت هاي 
دولت در امور تيم شان انتقاد داش��تند اما؛ وزير ورزش 
و جوانان در پاسخ به منتقدان براي واگذاري اين عرضه 
پرحاش��يه اعالم كرد: بعد از خصوصي سازي استقالل و 
پرسپوليس، دولت و وزارت ورزش و جوانان دخالتي 
در اداره دو تي��م نخواهند داش��ت و عمدتا به صورت 
ارشادي با تشويق سرمايه گذاران حمايت خود را براي 
پايدار ش��دن روند خصوصي سازي دو تيم به صورت 
مشروط و موقت ادامه مي دهد و به مرور و با زمان بندي 
اين حمايت ه��ا كاهش مي بايد تا اين دو باش��گاه به 
خود متكي ش��وند اما؛ براساس گفته صاحب نظران 
و كارشناس��ان، روند منفي بازار سرمايه از ميانه هاي 
مردادماه وشيوع بيش از حد كوويد-19 ممكن است 

مشكالتي در اين عرضه پيش روي آورد. 
بررسي ها نشان مي دهد كه دو تيم استقالل و پرسپوليس 
طي 10 سال گذشته حسابرسي شدند و سند ورزشگاه 
مرغوب كار و كمپ ناصرحجازي به نام استقالل و مجموعه 
درفشي فر و شهداي گمنام نيز به نام پرسپوليس زده شده 
اس��ت و با وجود اين موضوع بسياري از تحليلگران اين 
ميزان دارايي دو تيم را در حدي نمي دانند كه بورس��ي 
را راغب به س��رمايه گذاري كند. البت��ه در مورد ارزش 

برند و دارايي س��رخابي ها نيز اخبار متفاوتي وجود دارد 
اما بررس��ي هاي موجود خبر از اين مي دهد كه در نيمه 
پاياني سال 1397 توسط يك گروه ارزش گذاري برند، 
در حدود 700 ميليارد تومان برآورد شده بود كه پس از 
قهرماني پرسپوليس در ليگ برتر قيمت برند استقالل و 
پرسپوليس به بيش از هزارميليارد تومان رسيده است 
و اگر صورت مالي هاي پرس��پوليس نهايي شود مراحل 
پذيرش اين تيم در بازار دوم بورس تهران انجام مي پذيرد. 
درس��ت است كه اعالم ش��ده بود حسابرسي سال آخر 
پرسپوليس براي ش��هريور ماه وبراي استقالل مهرماه 
انجام مي شود اما؛ نكته حائز اهميت اينجاست كه صورت 
مالي هاي اين دوتيم همچنان تاييد و نهايي نشده و در 
نتيجه در اختيار سازمان بورس قرار نگرفته است. برهمين 
اساس اگر س��رخابي ها صورت مالي خود را به درستي 
ارايه دهند واگذاري اين دوباش��گاه به بخش خصوصي 
بالمانع خواهد بود. طبق پيشنهاد شوراي نظارت بر اصل 
44 قرار است 10 درصد از سهام باشگاه هاي استقالل و 
پرسپوليس براي كشف قيمت در بورس و 50 درصد به 
شركت هاي سهامي عام با حداقل 10 هزار سهامدار و 40 
درصد ديگر به تعاوني هاي س��هامي و فراگير كل كشور 
واگذار  شود. موضوعي كه صداي پيشكسوتان دو باشگاه را 
درآورده و معتقدند واگذاري با اين شرايط و آن 10 درصد، 

ديگر واگذاري محسوب نمي شود.
ش��يوع ويروس كرونا و نزول ب��ورس وضعيت واگذاري 
سرخابي ها در بورس را كمي پيچيده تر كرد و در خصوص 
آخرين وضعيت خصوصي سازي پرسپوليس و استقالل 
مرتضي ف��الح، مديركل امور حقوق��ي وزارت ورزش و 
جوانان مي گويد: به دليل ش��يوع وي��روس كرونا برخي 
فعاليت ها در رابطه با واگذاري دو باشگاه به تعويق افتاده 
است. به گفته وي درحوزه هماهنگي ها و پيشبرد امور به 
منظور خصوصي سازي، پرسپوليس جلوتر از استقالل 

است اما؛ در مجموع به نظر مي رس��د ظرف دو، سه ماه 
آينده شاهد آغاز واگذاري اين دو باشگاه باشيم اگر چه 
مشخص نيست چرا پروس��ه نهايي شدن صورت هاي 
مالي دو باشگاه ماه هاست كه به طول انجاميده ولي اگر 
اين واگذاري تا پايان س��ال جاري انجام نش��ود به دليل 
همزماني اين روند با انتخابات رياست جمهوري كشور 
در سال 1400 واگذاري و عرضه دو تيم وارد فاز ديگري 
خواهد ش��د. همواره واگذاري هايي كه در بورس انجام 
مي شود نيازمند پيش شرط هايي است. بر همين اساس 
شركت هايي كه قرار اس��ت وارد بازارسرمايه شوند بايد 
صورت هاي مالي شفافي داشته باشند اين در حالي است 
كه استقالل و پرسپوليس سال هاست با مشكالت مالي 
فراواني دس��ت و پنجه نرم مي كنند و زيان ده بودن اين 
دو تيم بزرگ پايتخت مشهود است اما مشخص نيست 
س��رخابي ها بعد از ورود به بازار سهام بتوانند سودآوري 

مناسبي داشته باشند.
ش��مس جامخان��ه، عض��و هي��ات عام��ل س��ازمان 
خصوصي سازي مي گويد: در ابتدا اعالم شده بود كه عرضه 
سهام دو باش��گاه استقالل و پرسپوليس در شهريورماه 
انجام مي ش��ود، بعد از آن به دليل برخي از مس��ائل به 
مهرماه موكول شد، اما صورت هاي مالي اين دو باشگاه 
به مرحله نهايي نرسيد.شمس جامخانه اظهارمي كند: 
وضعيت باشگاه پرس��پوليس از نظر صورت هاي مالي و 
برخي ديگر اقدامات كه قرار است براي واگذاري آن انجام 
شود به مراتب بهتر از استقالل است. وي مي گويد: گزارش 
توجيهي افزايش سرمايه باشگاه پرسپوليس كه سرمايه 
توجيهي آن حدود 701 ميليارد تومان است تهيه شده و 
براي بررسي در اختيار حسابرس و بازرس قانوني سازمان 
حسابرسي قرار گرفته است. عضو هيات عامل سازمان 
خصوصي سازي تاكيد مي كند: در تالشيم تا بتوانيم در 
هفته جاري گزارش را دريافت كنيم، مطابق آن مجمع 

عمومي فوق العاده برگزار تا در نهايت اصالح اساس نامه 
و افزايش سرمايه آن انجام شود. وي ابراز اميدواري كرد 
با توجه به صحبت هاي انجام شده با سازمان حسابرسي 
و همكاري هاي باشگاه پرسپوليس، گزارش حسابرس 
بازرس قانوني طي هفته آينده اخذ و پس از آن درخواست 
پذيرش شركت فرهنگي- ورزشي پرسپوليس به هيات 
پذيرش فرابورس داده شود. شمس مي گويد: اطالعات 
ديگري كه بايد تهيه شود به موازات ديگر اقدام هاي الزم 
از طريق مشاور پذيرش در حال انجام است و اميدواريم 
بتوانيم درخواست عرضه پرسپوليس را به هيات پذيرش 
اراي��ه و در پايان، عرضه اوليه آن انجام ش��ود. وي گفت: 
اكنون عرضه سهام استقالل در بورس با مشكالتي همراه 
اس��ت و هنوز صورت هاي مالي آن نهايي نش��ده است، 
تغيير و تحوالت اعمال شده موجب شده تا به جمع بندي 
نهايي نرسيم. شمس با بيان اينكه سند مالكيت مجموعه 
ورزشي شهيد مرغوب كار و كمپ »حجازي« به نام باشگاه 
اخذ و ارزيابي آن توس��ط كارشناسان انجام شده، اضافه 
مي كند: فقط صورت مالي اين باشگاه كار را متوقف كرده 
اس��ت، در صورت رفع مشكالت موجود سهام استقالل 
پس از پرس��پوليس وارد بورس خواهد شد. عضو هيات 
عامل سازمان خصوصي س��ازي با اشاره به اينكه هيات 
پذيرش فرابورس در آبان ماه بطور حتم براي پرسپوليس 
برگزار و اگر در آنجا پذيرش ش��ود عرض��ه اوليه انجام 
خواهد شد، خاطرنشان  مي كند: استقالل ممكن است با 
يك ماه تاخير در بورس عرضه شود، در وضعيت كنوني 
راه ديگري جز اينكه اين دو باشگاه را به صورت جداگانه 
در بورس عرضه كنيم، نداريم. وي با بيان اينكه تا پايان 
سال س��هام دو باشگاه استقالل و پرسپوليس در بورس 
عرضه خواهد شد، مي گويد: درخواست هيات پذيرش 
پرسپوليس در آبان ماه ارايه و پس از پذيرش، عرضه اوليه 

آن انجام مي شود.
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آمادگي ۳ شركت
براي عرضه اوليه

افسانه اروجي در خصوص آخرين وضعيت عرضه اوليه 
ش��ركت ها در فرابورس كه به دليل شرايط بازار از اول 
مهر به اين سو متوقف ش��ده )آخرين مورد مربوط به 
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات در اول مهر( 
گفت: درحالي فرايند بررسي ها و پذيرش شركت هاي 
جدي��د ادامه دارد ك��ه از ميان ش��ركت هاي آماده تر، 
سه ش��ركت صنايع چوب خزر كاس��پين، مديريت 
سرمايه گذاري كوثر بهمن و سپيدار سيستم، زمينه 
كش��ف قيمت را دارند. وي ادامه داد: در اين ميان اگر 
مديران »چخزر« اقدام ب��ه ارايه گزارش ارزش گذاري 
كنند، هفته آينده با 17.5 درصد سهام، آماده واگذاري 
سهام به عموم و صندوق ها خواهد بود و 10 درصد ديگر 
ظرف م��دت ۶ ماه پس از عرضه اولي��ه واگذار خواهد 
شد. بر اساس اين گزارش، صنايع چوب خزر كاسپين 
درحالي پس از احراز كليه شرايط پذيرش از 1۶ مهر در 
بازار دوم معامالت فرابورس درج شد كه 99.9 درصد 
سهام اين ش��ركت با ۲11 نفر نيروي انساني به گروه 
صنعت سلولزي تامين گس��تر نوين تعلق دارد كه از 
زيرمجموعه هاي هلدينگ تاپيكو و از ش��ركت هاي 
اقماري شستا به شمار مي رود. سرمايه شركت در بدو 
تاسيس بالغ بر 100 ميليون تومان بوده كه طي 5 مرحله 
به ۲0 ميليارد تومان رسيده و از زمان تاسيس در دي ۶9 
تا سال 79 فعاليت عمده  اي نداشته و از اين سال تكميل 
كارخانه در ارتباط با اجراي طرح MDF ش��روع و به 
موجب پروانه بهره برداري صادره از ۲1 تير ۸5 توسط 
وزارت صنايع و معادن، بهره برداري از كارخانه با ظرفيت 
33500 مترمكعب در سال از مهر ۸3 آغاز شده است. 
سود هر سهم »چخزر« در سال مالي منتهي به اسفند 
سال گذشته و با سرمايه ۲0 ميليارد توماني 174۲ ريال 

و در نيمه اول سال جاري ۸9۲ ريال اعالم شده است.

سقوط اوراق تسهيالت مسكن 
به دامنه ۶۰ هزار تومان

چند روز از آذرماه گذشته و هيچ يك از نهادهاي متولي 
ارايه آمار بازار مس��كن )معاونت مسكن و ساختمان 
وزارت راه و شهرس��ازي يا بانك مرك��زي( گزارش 
تحليلي بازار مس��كن آبان ماه را منتش��ر نكرده اند. 
مشاهدات ميداني از كاهش معامالت مسكن در يك 
ماه اخير حكاي��ت دارد؛ موضوعي كه مصطفي قلي 
خسروي رييس اتحاديه مش��اوران امالك نيز به آن 
اشاره داشته و از كاهش 4۸ درصدي معامالت مسكن 
در شهر تهران در آبان ماه در مقايسه با مهر ماه خبر 
داده است. آماري كه مبتني بر مشاهدات ميداني است 
و تا زماني كه گزارش رسمي وزارت راه و شهرسازي 
يا بانك مركزي منتشر نشود، نمي توان صحت آن را 
تاييد كرد. البته خس��روي از انجام 5 هزار و 7۲ فقره 
معامله مسكن در تهران در آبان ماه خبر داده و سپس 
در مقايسه با آمار معامالت مسكن در مهر ماه، كاهش 
4۸ درصدي معامالت را نتيجه گرفته است؛ حال آنكه 
ميزان معام��الت مهرماه در تهران، طبق اعالم بانك 
مركزي ۸ هزار و ۶5۶ فقره بوده كه اگر تعداد معامالت 
آبان، طبق گفته قلي خسروي 5 هزار و 7۲ فقره باشد، 
ميزان افت معامالت در آبان 41 درصد مي ش��ود. در 
كنار افزايش عرضه اوراق تس��هيالت مسكن صادره 
در آبان 99 با نماد معامالتي »تس��ه 990۸« در بازار 
سرمايه، سبب شده تا قيمت اوراق حق تقدم استفاده 
از تس��هيالت مس��كن بانك عامل بخش مسكن در 
معامالت امروز با سقوط به كانال ۶0 هزار توماني، در 
دامنه ۶۶ تا 7۲ ه��زار تومان براي نمادهاي مختلف 
زيرمجموعه تسه به فروش برسد. همچنين تابلوي 
اوراق تسهيالت مسكن در معامالت امروز فرابورس 
با منفي 4.5 تا 5 درصد براي همه نمادهاي تسه ثبت 
ش��ده و تابلوي اين اوراق را قرمزپوش كرده است. با 
توجه به فشار عرضه اوراق تسهيالت مسكن صادره 
در آبان ماه با نماد تس��ه 990۸ ك��ه با فروش حدوداً 
40 هزار برگه، سبب كاهش قيمت اين اوراق شده، 
اما دارندگان س��اير نمادها از عرضه آن در معامالت 
امروز خودداري كرده اند؛ ب��ه گونه اي كه تنها در دو 
نماد، حجم عرضه ها به هزار برگه مي رسد و در ساير 
نمادهاي تسه، ميزان عرضه اوراق تسهيالت مسكن 
كمتر از 100 برگه و تعداد معامالت مربوطه نيز عمدتًا 
تك رقمي است. ارزان ترين برگه تسهيالت مسكن در 
معامالت امروز تسه 9709 )اوراق مسكن آذر 97( با 
نرخ ۶۶ هزار و 3۶9 تومان و گران ترين برگه نيز تسه 
9۸05 )اوراق مسكن مرداد 9۸( با قيمت 7۲ هزار و 
700 تومان بود. از آنجا كه براي دريافت تس��هيالت 
۲40 ميليون توماني خريد مسكن زوجين )سقف رقم 
وام مسن در تهران( متقاضيان مي بايست 4۸0 برگه 
با ميانگين قيمت ۶7 هزار تومان خريداري كنند، لذا 
هزينه دريافت وام مسكن به 3۲ ميليون و 1۶0 هزار 

تومان كاهش يافته است.

انتخابات و افزايش قدرت 
چانه زني بين المللي

موضوعي كه ب��ه ايران كمك مي كن��د در عرصه 
سياس��ت خارجي اهداف خود را بهتر پيش ببرد، 
ميزان رضاتمندي مردم از حكومت اس��ت. يعني 
هر اندازه ميزان رضايتمندي مردمي از حاكمان و 
مسووالن بيشتر باشد، آن كشور در صحنه مناسبات 
بين المللي توانايي هاي بيش��تر خواهد داش��ت و 
مي تواند اهداف كشور را بيشتر محقق كند. بنابراين 
مهم نيست لباس فرد منتخب در انتخابات يونيفورم 
نظامي باشد يا لباس ديپلمات ها را بپوشد، مهم اين 
است بتوان رضايت مردم را به دست بياورد. مقدمه 
تحقق اين شرايط نيز نيازمند انتخابات آزاد، عادالنه 
و رقابتي است كه در آن مردم بتوانند فرد شايسته 

را انتخاب كنند.

برتري عرضه امالك در بورس 
كاال به نسبت مزايده ها چيست؟

محمد پورسيد آقايي، كارشناس بازار سرمايه با طرح 
اين پرس��ش كه آيا در معامالت سنتي و مزايده هاي 
فعلي امالك به خصوص در نهادهاي دولتي و عمومي، 
اين شفافيت و تسهيل معامله وجود دارد؟ گفت: طبيعتا 
در مزايده هاي فعلي هيچ يك از مزاياي مبادله امالك در 
بورس كاال وجود ندارد و موضوع مهم ديگر آن است كه 
به دليل حراج الكترونيك و شفافيت موجود، از هر گونه 
رانت و شبه هاي در معامالت پيشگيري مي شود. اين 
كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: جايگزيني مزايده هاي 
پاكتي امالك شركت ها با حراج الكترونيك در بورس 
كاال ش��دني اس��ت و بورس تجربه اين جايگزيني را 
داشته است. از سال 94-93 در تابلوي فرعي بورس كاال 
معامالت ضايعات فلزي انجام شد و شركت راه آهن با 
انتخاب شفافيت، حجم قابل توجهي از ضايعات خود را 
راهي تاالر فرعي بورس كاال كرد و طي اين سال ها نتيجه 
اين عرضه ها را مي توان در ش��فافيت كامل مبادالت و 
مشخص بودن حجم و قيمت ضايعات مشاهده كرد. 
همچنين شركت ايران خودرو نيز حدود يك ماه است 
كه ضايعات توليد خ��ود را در تابلوي فرعي بورس كاال 
عرضه مي كند كه اين اتفاق نه تنها به نفع خود شركت به 
عنوان يك شركت سهامي عام و مجموعه سهامدارانش 
اس��ت، بلكه به نفع شفافيت و دوري از رانت در اقتصاد 
نيز به ش��مار مي رود. آقايي با اش��اره به روند مزايده ها 
گفت: انجام مزايده هاي سنتي و پاكتي روند طوالني 
داش��ته و بعضا يك شركت در طول س��ال بيشتر از 4 
مزايده نمي تواند برگزار كند. اين روند طوالني فاصله 
قيمت گذاري تا زمان معامله را افزايش مي دهد و از آنجا 
كه ما كشوري تورمي هستيم، قيمت ها افزايش پيدا 
مي كند اما قيمت كارشناسي ثابت مي ماند و فروشنده 
عمال متضرر مي شود؛ اما در بورس كاال فرآيند عرضه 
تا معامله و تسويه و تحويل گيري نهايتا طي يك هفته 
طول مي كشد. وي اظهار داشت: مساله مهمي كه در 
معامالت اموال غير منقول مانند امالك و زمين و مسكن 
وجود دارد اين اس��ت كه كشف نرخ در روش سنتي به 
صورت تك قيمت بوده اما در بورس كاال نوع معامله به 
صورت حراج است. به اين صورت كه خريداران با هم بر 
سر قيمت پايه رقابت مي كنند و باالترين قيمت برنده 
حراج مي شود. به گفته آقايي، گستردگي شركت هاي 
كارگزاري در كل كشور و مشترياني كه امكان خريد در 
تابلوي بورس كاال را دارند امكان تباني بين خريداران 
را به صفر مي رس��اند و اين شفافيت به نفع فروشنده و 
خريدار امالك خواهد بود. اين كارشناس بازار سرمايه 
در پاي��ان گفت: براي رونق بيش��تر اين معامالت بايد 
اطالع رساني بيشتري توسط فروشنده ها و بورس انجام 
شود چراكه اگر نهادهاي عمومي و دولتي مزاياي عرضه 
امالك و مستغالت شان در بورس كاال را بدانند، قطعا 
اشتياق بيشتري براي عرضه خواهند داشت. از سوي 
ديگر مشتريان و متقاضيان اين معامالت ممكن است از 
نحوه انجام معامالت و اينكه چطور به عنوان خريدار بايد 
ورود كنند اطالع كافي نداشته باشند كه اطالع رساني 

مي تواند كمك زيادي براي مشتريان هم باشد.

فراهم بودن پتانسيل
رشد صنايع بورسي 

محمد گرجي آرا، كارشناس بازار سرمايه اظهار داشت: 
در گروه پتروش��يمي و صنايع ش��يميايي كه در واقع 
توليد كننده محصوالت پايه هستند، وضعيت بسيار 
خوب��ي را ش��اهديم. همچنين در گروه الس��تيك و 
پالستيك هم تعدادي از شركت ها، فروش هاي مقداري 
خوبي داشته اند .در حوزه صنايع غذايي هم شركت ها 
كارنامه موفقي ارايه دادند . وي با اشاره به تاثير نرخ ارز و 
كاموديتي ها بر بازار گفت: به لحاظ نرخ با توجه به اينكه 
وضعيت بازارهاي جهاني و قيمت كاموديتي ها رو به رشد 
بود، نرخ فروش شركت ها هم خوب بود؛ به ويژه در گروه 
فوالدسازها، مس و محصوالت پتروشيمي، شركت ها 
عمكرد خوبي را به نمايش گذاش��تند . مدير مجامع و 
امور سهام هلدينگ هزاردستان، در ادامه در خصوص 
اصالح بازار هم گفت: الزم اس��ت ك��ه ابتدا داليل اين 
اصالح را بدانيم، بعد از آن اگر اين موانع برطرف شدند، 
به صعود مجدد اميد داشته باشيم . گرجي آرا، نرخ بهره 
و قيمت گذاري دس��توري را از عمده نگراني هاي بازار 
سرمايه دانست و گفت: دليل عمده اصالح بازار سرمايه 
در هفته هاي اخير نااطميناني از رفتار سياست گذار در 
رابطه با قيمت گذاري كاالهاست؛ براي مثال ما تجربه 
قيمت گذاري دستوري در حوزه خودرو و فوالد را قبل 
از اين داشتيم و عدم اطمينان ناشي از آن باعث شد كه 
سهامداران نگران شوند از اينكه از جيب آنها سوبسيدي 
به ناح��ق در اقتصاد پرداخت ش��ود . وي اف��زود: اين 
مهم ترين دل نگراني بازار بود كه متاسفانه با مجموعه اي 
از اقدامات نهادهاي قانونگذار و نظارتي تشديد شد . به 
گفته گرجي آرا، موضوع ديگري كه باعث اصالح بازار 
شد، ش��رايط افت قيمت دالر بود كه قدري انتظارات 
تورمي را با توجه به تحوالت سياست خارجي امريكا، 
فرو نشاند و از آنجا كه دالر هم محرك بخش عمده اي 
از نرخ فروش شركت هاست، شاخص شروع به اصالح 
كرد. اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: مورد بعدي، 
احتمال افزايش نرخ بهره و فش��ار گروه هاي مختلف 
براي افزايش آن بود كه با افزايش نرخ بهره بين بانكي و 
همين طور افزايش نرخ اوراق بدهي انتشار يافته دولت 
در بازارها همراه شد و در مجموع اين سه دليل عمده، 
باعث اصالح بازار بوده است . وي با بيان اينكه بايد ديد كه 
رفتار سياست گذار در ماه هاي آتي به ويژه سه ماه پاياني 
نسبت به بازار سرمايه چيست، گفت: البته بانك مركزي 
ضمن شفاف سازي نسبت به آينده نرخ بهره، با قطعيت 
اعالم كرد كه تمايلي به افزايش نرخ بهره ندارد؛ ولي در 
بازارهاي موازي شاهديم كه نرخ بهره اوراق دولتي در 
حال افزايش است. از طرفي در شبكه بانكي نشانه هايي 
وجود دارد از اينكه به سپرده گذاران نرخ بهره هاي باالتر 
از نرخ بهره مصوب شوراي پول و اعتبار پيشنهاد مي شود 
و اينها نشانه هايي است كه نگراني ها در خصوص بازار را 

ادامه دار مي كند .

»تعادل« وضعيت عرضه استقالل و پرسپوليس در بازار سرمايه را بررسي مي كند

وضعيت نابسامان سرخابي ها براي ورود به بورس

ركوردشكني وال استريت در كنار صعود بورس تهران
گروه بورس|

ب��ورس ته��ران در آخري��ن روز كاري خ��ود يعني 
چهارشنبه 5 آذر ماه صعودي بود و شاخص كل با 10 
هزار و ۶0 واحد افزايش رقم يك ميليون و 3۶7 هزار 
واحد را ثبت كرد و ش��اخص كل با معيار هم وزن نيز 
4551 واحد افزايش يافت و به رقم 395 هزار و 1۲9 
واحد رسيد. معامله گران اين بازار يك ميليون معامله 
ب��ه ارزش 15۶ هزار و ۲۲۶ ميليارد ريال انجام دادند. 
ش��اخص كل فرابورس هم با ۲5۲ واحد افزايش رقم 
1۶ هزار و 951 واح��د را ثبت كرد و در اين بازار ۶71 
هزار معامله ب��ه ارزش 1۲4 هزار و ۶4۸ ميليارد ريال 
انجام شد، در نتيجه شد شاخص بورس هشت هزار و 
170واحدي معادل با 0.۶ درصد در ارتفاع يك ميليون 
و 3۶5هزار واحد قرار گرفت و همچنين شاخص كل 

هم وزن با افزايش يك درصدي مواجه شد.
در روز گذش��ته بازار س��هام حقيقي ها حدود 300 
ميليارد تومان وارد بازار سهام كردند و ارزش معامالت 
خرد به 7 هزار و 540 ميليارد تومان رسيد و حقيقي ها 
۸9 درصد يعني 15 هزار و ۶00 ميليارد تومان سهام 
خريداري كردند و مازاد خري��د خود را به ۲ درصد از 
كل معامالت رساندند. حقيقي ها اغلب در گروه هاي 
»فلزات اساسي«، »زراعت و خدمات وابسته«، »بيمه 
و صندوق هاي بازنشس��تگي« خريدار سهام بودند و 
حقوقي ها نيز به سمت وسوي گروه هاي »شركت هاي 

چند رشته اي« و »استخراج كانه هاي فلزي« رفتند.
افزايش سهام حقيقي ها در 130 نماد و افزايش سهام 
حقوقي ها در 1۲4 نماد به بيش از يك ميليارد تومان 
رس��يد و جمع تغيير مالكيت توسط حقيقي ها هزار 
و 130 ميليارد توم��ان و حقوقي ها نيز ۸۲0 ميليارد 
تومان بود. همچنين آخرين قيمت 310 نماد حداقل 
سه درصد نسبت به روزگذشته خود افزايش داشته 
و 145 نماد نيز با كاهش بيش از سه درصدي قيمت 

همراه بودند. 
سعيد عظيمي، كارش��ناس بازارس��رمايه به بهبود 
وضعيت معامالت بورس در چند روز اخير اشاره كرد و 
افزود: در كنار روند صعودي شاخص بورس در برخي از 

روزها شاهد فشار فروش در بازار هستيم، بخش عمده 
آن ناش��ي از مشخص نشدن و عدم تصميم گيري در 
زمينه قيمت گذاري فوالد است كه اين موضوع تاثير 
زيادي را بر روند بازار گذاشت. وي اظهار داشت: گروه 
فلزات مي توانند بدون روبرو شدن با فشار فروش، رشد 
خوبي را در بازار تجربه كنند اما اكنون به دليل مطرح 
ش��دن بحث قيمت گذاري فوالد با روند منفي همراه 
شده است. عظيمي اظهار داشت: مسير بازار از هفته 
گذشته بعد از مدت ها تغيير كرد و ارزش معامالت خرد 
كه به ص��ورت روزانه حدود چهار تا پنج هزار ميليارد 
تومان بود، اكنون در برخي از روزها به بيش از ۲0 هزار 
ميليارد تومان مي رسد. اين كارشناس بازار سرمايه به 
عوامل تاثيرگذار در بازگشت روند صعودي معامالت 
بورس اش��اره كرد و گفت: جذاب ش��دن قيمت ها، 
اصالح عموم سهم ها و رسيدن به نقطه حمايتي باعث 
بازگشت رونق به معامالت بازار سهام شد. وي با بيان 
اينكه تا زماني كه ارزش معامالت خوب باشد مي توان 
اميدوار به بهبود روند معامالت ب��ازار بود، افزود: اگر 
بازار مانند چند ماه گذشته از روند صعودي بازگردد 
و با فش��ار عرضه همراه ش��ود عامل مهم آن ناشي از 
بحث قيمت گذاري ها اس��ت كه بهتر اس��ت هر چه 
زودتر تكليف آن از سوي مسووالن مربوطه مشخص 
ش��ود زيرا ممكن اس��ت ترس از نحوه قيمت گذاري 
به ديگر گروه ها مانند پتروشيمي و پااليشي سرايت 
كند. عظيمي خاطرنش��ان كرد: پيش بيني دقيق از 
وضعيت معامالت بازار و اعالم ت��داوم روند صعودي 
شاخص بورس كمي دشوار است زيرا اكنون هيچ يك 
از متغيرهاي تاثيرگذار بر معامالت بازار قابليت روند 
صعود را ندارند. اين كارش��ناس بازار سرمايه قيمت 
دالر را به عنوان يكي از اين متغيرهاي اصلي بر روند 
معامالت بورس عنوان كرد و گفت: هر چند كه اصالح 
زيادي براي قيمت دالر پيش بيني نمي شود اما در كنار 
آن در مقطع فعلي كسي تصور روند صعودي اين ارز را 
ندارد. عظيمي افزود: با روشن شدن تكليف متغيرهاي 
تاثيرگذار بر بازار سهام، وضعيت همه سهم ها در بازار 
بهتر مي ش��ود و به مراتب معامالت بورس به سمت 

روند صعودي تغيير مي كند. به گفته اين كارشناس 
بازار سرمايه، با اصالح وضعيت قيمت گذاري فلزي ها، 
عمال روند معامالت صنعت پتروشيمي  و ديگر گروه ها 
در بازار بهتر مي شود. وي با بيان اينكه سياست پولي 
مهم ترين متغير موجود در كشور است كه وضعيت آن 
در اواخر بهمن ماه مشخص مي شود، خاطرنشان كرد: 
در خبرها بحث چاپ پ��ول و افزايش نرخ بهره بانكي 
مطرح اس��ت، بانك مركزي به صراحت مخالف خود 
را با اين دو موضوع اعالم كرده است اما از طرف ديگر 

عده اي پيگير اين خبرها هستند.
كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل نسبت به ورود 
130 ميليون نفر به فقر در جهان بر اثر كرونا هشدار 
داده اس��ت. انتظار مي رود رشد اقتصادي كشورهاي 
توس��عه يافته از كش��ورهاي در حال توسعه )به طور 
نسبي( در سطح پايين تري قرار داشته باشد و اقتصاد 
جهاني به دنبال تعطيلي واحدهاي مختلف اقتصادي 
و اخالل در زنجي��ره تجارت جهاني با بدترين بحران 
اقتصادي دو دهه اخير خود مواجه ش��ود. البته سال 
آينده رشد مثبت اقتصادي از سر گرفته خواهد شد اما 
دست كم تا سال ۲0۲۲ طول خواهد كشيد تا ميزان 
توليد ناخالص داخلي جهان به سطح قبل از همه گيري 
بازگردد. اين اميدواري وجود دارد كه در دولت بايدن 
مساله توافق تجاري با جديت بيشتري رسيدگي شود. 
همچنين نتايج نظرسنجي صورت گرفته از سوي اتاق 
بازرگاني امريكا از شركت هاي فعال اين كشور در چين 
نشان مي دهد حدود ۶0 درصد اين شركت ها اميدوار به 
روابط بهتر امريكا و چين در دوره بايدن هستند. مركز 
آمار آلمان در گزارشي اعالم كرد بزرگ ترين اقتصاد 
اروپا در سه ماهه سوم سال ۲0۲0 به ميزان ۸.5 درصد 
بزرگ شده كه اين رشد، بهترين رشد اقتصادي آلمان 
در طول يك دهه اخيرمحسوب مي شود. همچنين در 
مقايسه با رشد مشابه فصل قبل رشد اقتصادي 1۸.3 

درصد بيشتر شده است.
يوسف عباسي، كارشناس ارش��د سرمايه گذاري در 
موسسه استون ايكس گفت: در حال حاضر بازارهاي 
جهاني خود را در يك موقعيت سردرگم كننده يافته اند، 

از يك طرف اين نگراني وجود دارد كه در كوتاه مدت 
تلفات ناش��ي از كرونا كماكان باال باشد و تا رسيدن 
واكسن خسارت هاي جاني و اقتصادي آن ادامه داشته 
باشد و از سوي ديگر اين خوش��بيني وجود دارد كه 
پس از غلبه بر كرونا نرخ رشد به سطوح بااليي برسد. 

در ب��ورس امريكا و وال اس��تريت، همه ش��اخص ها 
صعودي بودند تا جايي كه هر س��ه ش��اخص اصلي 
بورسي در سطح باال تري از روز قبل خود بسته شدند. 
شاخص »داوجونز ايدانستريال اوريج« با 1.51 درصد 
افزايش نسبت به روز قبل و در سطح 30 هزار و 39.0۲ 
واحد بسته شد. شاخص »اس اند پي 500« با 1.53 
درصد صعود تا س��طح 3۶3۲.۲۸ واحدي باال رفت 
و ديگر ش��اخص مهم بورس��ي امريكا يعني »نزدك 
كامپوزيت« با 1.۲۸ درصد جهش در سطح 1۲ هزار 
و 3۲.۸3 واحدي بسته ش��د. در معامالت بازارهاي 
بورس در اروپا، شاخص »فوتسي 100« بورس لندن 
با 1.55 درصد افزايش نس��بت به روز قبل و در سطح 
۶43۲.17 واحد بس��ته شد. ش��اخص »دكس 30« 
بورس فرانكفورت در آلمان با صعود 1.۲۶ درصدي و 
ايستادن در سطح 13 هزار و ۲9۲.44 واحدي به كار 
خود خاتمه داد و شاخص »كك 40« بورس پاريس با 
جهش 1.۲1 درصدي در سطح 55۸.4۲ واحد بسته 
ش��د. در مادريد شاخص »ايبكس 35« ۲.03 درصد 
باال رفت و ب��ه ۸143.۲0 واحد رس��يد.در معامالت 
بورس هاي آسيا، شاخص ها عملكرد خوبي داشتند؛ تا 
جايي كه شاخص »نيك كي ۲۲5« بورس توكيو ژاپن 
با صعود ۲.05 درصدي تا س��طح ۲۶ هزار و 155.59 
واحدي باال رفت. ش��اخص »هانگ س��نگ« بورس 
هنگ كنگ 0.39 درصد باال رفت و در سطح ۲۶ هزار و 
5۸۸.۲0 واحد بسته شد. در چين شاخص »شانگهاي 
كامپوزيت« ريزش 0.۶3 درصدي را تجربه كرد و در 
سطح 4974.۲9 واحد بسته شد. در استراليا شاخص 
»اس اند پي اس اند ايكس ۲00« بورس سيدني با 1.۲۶ 
درصد افزايش و ايستادن در سطح ۶۶44.07 واحدي 
به كار خود خاتمه داد. در بين ديگر شاخص هاي مهم 

آسيايي، شاخص »تاپيكس« ژاپن صعودي بود.



گروه راه و شهرسازي |
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور مصوبه ۲۸ آبان 
ماهِ هيات دولت در خصوص آيين نامه وظايف دستگاه هاي 
اجرايي در قبال متقاضيان انتقال از تهران به شهرستان را 
به دس��تگاه هاي مربوطه از جمله وزارت راه و شهرسازي 
ابالغ كرد. بر اساس شرايط مذكور در اين آيين نامه، عالوه 
بر انتقال از تهران، به ۷ كالن شهر تبريز، مشهد، اصفهان، 
شيراز، كرج، اهواز و قم تعميم داده شده است؛ ضمن اينكه 
شهرهاي تا حاشيه ۵۰ كيلومتري اطراف تهران - از جمله 
شهرهاي جديد - مشمول اين آيين نامه نخواهد بود. بر 
اساس ماده ۴ اين آيين نامه، وزارت راه و شهرسازي مكلف 
است متقاضيان انتقال از تهران به شهرستان را در اولويت 
طرح هاي مسكني دولتي يا »طرح هاي واگذاري مسكن 
با حمايت وزارت راه و شهرسازي« قرار دهد. خاطرنشان 
مي شود، در حال حاضر تنها طرح مسكني دولتي در حال 
اجرا، طرح اقدام ملي مسكن است. به گزارش خبرگزاري 
مهر، همچنين در آيين نامه مذكور آمده است: تسهيالت 
وديعه مسكن، جعاله تعميرات مسكن و خريد مسكن به 

اين افراد، تا سقف مذكور در قانون پرداخت خواهد شد.
گفتني است در حال حاضر سقف تسهيالت مسكن در 
تهران ش��امل وديعه مس��كن ۵۰ ميليون تومان، جعاله 
۴۰ ميليون تومان و خريد مسكن ۱۰۰ )براي متقاضيان 
فردي و ۲۰۰ براي متقاضيان زوجين( در نظر گرفته است.

    ساير مشوق هاي انتقال كارمندان از پايتخت
به گزارش »تع��ادل«، همان گونه كه دولت احمدي نژاد، 
براي انتقال كارمندان از پايتخت مجموعه اي از مشوق ها 
را تعريف كرده بود، مشوق هاي دولت روحاني براي انتقال 
كارمندان از پايتخت نيز منحصر به وام مس��كن نيست. 
بر اس��اس، ابالغيه جهانگيري به وزارت راه، دولت طيف 

متنوعي از مشوق ها را در نظر گرفته است. 
بر اساس آيين نامه وظايف دستگاه هاي اجرايي در قبال 
متقاضيان انتقال از تهران به شهرستان، هزينه جابه جايي 
محل خدمت و هزينه سفر مشموالن اين مصوبه به ميزان 
دوبرابر افزايش مي يابد. همچنين كارمندان مشمول اين 
مصوبه كه به مناطق كمتر توسعه يافته يا بد آب و هوا منتقل 
مي شوند، از حداكثر سقف امتياز )حسب مدرك تحصيلي( 
موضوع بند )۱( ماده 6۸ قانون مديريت خدمات كشوري، 
با رعايت قوانين و مقررات مربوط و در ش��رايط مساوري 
برخوردار مي شوند. پرداخت هديه ازدواج آنها نيز از محل 
اعتبارات خدمات رفاهي دستگاه مربوط به ميزان يك ماه 
حقوق و مزاياي مستمر عالون بر هديه قابل پرداخت به 
عموم كاركنان دولت خواهد بود. انجام معاينات پزشكي به 
صورت سالي يك بار براي كارمندان مشمول اين مصوبه، 
همسر و فرزندان تحت تكفل آنان به صورت رايگان توسط 
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني مركز 
اس��تان صورت مي گيرد. همچنين كارمندان مشمول، 
همس��ر و فرزندان آنان از امكانات ورزشي تحت پوشش 
وزارت ورزش و جوانان در محل انتقال برخوردار مي شوند. 
هزينه انشعابات آب، فاضالب، برق و گاز واحد مسكوني 
احداثي در شهرستان مقصد براي كارمندان مشمول به 
صورت اقس��اط پنج ساله و بدون احتساب سود و كارمزد 

محاسبه و دريافت خواهد شد.

     باال گرفتن دوباره بحث انتقال پايتخت
به گ��زارش »تعادل«، آبان س��ال جاري، دبير ش��وراي 
 س��اماندهي پايتخت از تهيه پيش نوي��س »چگونگي 
تمركز ُزدايي از تهران و انتقال ساختمان هاي دولتي« براي 
ارايه به دولت خبر داد. اواخر شهريور ماه امسال نيز ابوالفضل 
ابوترابي نماينده مردم نجف آباد در مجلس شوراي اسالمي 

و عضو ناظر مجلس در »شوراي ساماندهي مركز سياسي 
و اداري كشور و تمركز زدايي از تهران« از ارسال نامه اي از 
سوي قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا )ص( به رييس جمهور 
مبني ب��ر آمادگي اين قرارگاه ب��راي انجام فرآيند انتقال 
پايتخت از تهران همچنين نهايي شدن تمركز زدايي از مركز 
اداري-سياسي كشور بدون دريافت هزينه، خبر داده بود.  
به گفته اين عضو كميسيون امور داخلي كشور و شوراهاي 
مجلس، رييس جمهور نيز با نگارش دستوري براي بررسي 
اين پيشنهاد قرارگاه خاتم خطاب به وزير راه و شهرسازي، 
وي را مكلف به بررس��ي راه هاي تمركز زدايي از تهران يا 
انتقال مركز اداري-سياسي كشور در شوراي ساماندهي 
پايتخت كرده است. اين در حالي است كه هم كارشناسان 
شهرسازي و هم بس��ياري از اعضاي شوراي ساماندهي 
پايتخت، ساماندهي تهران را مهم تر و عملياتي تر از امكان 

انتقال پايتخت سياسي و اداري كشور مي دانند.
به گفته ابوترابي، خروج پادگان ها، دانش��گاه ها و دو غول 
خودروسازي از تهران، از جمله اقداماتي است كه بايد در 
ساماندهي پايتخت انجام شود. اگر اين موارد درست انجام 
شود، مشكل مسكن در تهران نيز كاهش مي يابد.نظريه اي 
كه بعيد است اجراي آن ممكن باشد يا حداقل در فاصله 
زماني كوتاه قابل اجرا باشد؛ هر چند كه خروج پادگان ها از 
كالن شهرها، مصوبه قانوني خاص داشته و شوراي عالي 
شهرسازي نيز در خصوص توسعه حريم و محدوده شهرها 
براي اجراي طرح اقدام ملي مس��كن، با افزايش گستره 

محدوده در چند شهر موافقت كرده است.

    تصميمي براي انتقال پايتخت  
گرفته نشده است

در واكنش ب��ه اين اظهارات، فرزانه صادق مالواجرد، دبير 
»شوراي ساماندهي مركز سياسي و اداري كشور و تمركز 
زدايي از تهران« درباره ماجراي انتقال پايتخت گفت: نامه 
جديدي وجود ندارد؛ آنچه در مجلس تصويب شده، انتقال 
پايتخت نبوده و صرفاً تمركز زدايي از تهران است. وي افزود: 
كارگروه مربوطه برگزار شده و ما به پيش نويس چگونگي 

تمركز زدايي از تهران هم رسيده ايم. 

دبير شوراي ساماندهي پايتخت درباره اينكه آيا منطقه اي 
به عنوان پايتخت جديد انتخاب ش��ده ي��ا خير؟ گفت: 
اينكه منطقه خاصي تعيين كرده باشيم يا اينكه انتقال 
پايتخت ب��ه محل به خصوصي انجام بگي��رد را كاماًل رد 
مي كنم. به هيچ وجه به اين مرحله نرسيده ايم چون اساسًا 
مصوبه مجلس شوراي اسالمي، انتقال پايتخت نيست.
 دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري با تأكيد بر اينكه 
پيش نويس چگونگي تمركز زدايي از پايتخت تهيه شده 
ادام��ه داد: اين تمركز زدايي از نظ��ر حمل و نقل و امكان 
جابه جايي ساختمان هاي دولتي مورد بررسي قرار گرفته و 
براي آنها برنامه ريزي هايي داريم اما محلي مشخص نيست.

معاون معماري و شهرسازي وزارت راه و شهرسازي درباره 
بررسي هزينه هاي تمركززدايي از پايتخت نيز بيان كرد: 
اساساً اين پيش نويس وارد اجرا نشده و صرفاً مطالعات اوليه 
است اما نه مكان مشخص شده و نه هزينه هاي جابه جايي 
پايتخت.وي درباره وزارت خانه هاي گزينه جابه جايي از 
تهران نيز گفت: در اين زمينه هم برنامه ريزي نشده و صرفًا 
شوراي ساماندهي پايتخت قرار است داليل تمركز زدايي 
از تهران را بررسي كند در جلسات كارگروه به اين داليل از 

نظر كارشناسي، دست يافته ايم.

    ماجرا چه بود؟
 ص��ادق مالواجرد درب��اره نامه اخير قرارگاه س��ازندگي 
خاتم االنبيا )ص( به رييس جمهور و سپس دستور روحاني 
به وزير راه و شهرسازي به عنوان رييس شوراي ساماندهي 
پايتخت، اظهار كرد: قرارگاه در اين نامه اعالم كرده كه اگر 
قرار به اجرايي شدن اين اتفاق باشد، براي انجام آن كمك 

خواهد كرد اما اساساً هنوز به اين تصميم نرسيده ايم.

    تمركززدايي به جاي انتقال پايتخت
به گزارش »تعادل« موضوع انتقال پايتخت، دس��ت كم 
قدمتي به اندازه سه دهه دارد. يعني از زماني كه نخستين بار 
اين بحث در ش��وراي عالي امنيت ملي به دبيري حسن 
روحاني مطرح شد تاكنون در شرايط مختلف گاه و بيگاه 
اين بحث در محافل رس��انه اي و كارشناسي طرح شده 

است. اگر كمي در تاريخ جلوتر بياييم. مي بينيم كه موضوع 
انتقال پايتخت در دولت نهم نيز با تدوين طرح۲۱ ماده اي 
انتقال كارمندان از پايتخت پيگيري شد كه به دليل فقدان 
عزم جدي و نيز عدم انتقال نهادها و افراد موثر به شكست 
انجاميد. ع��الوه بر آن در س��ال ۱۳۹۱ نمايندگان طرح 
انتقال مركز سياس��ي و اداري از تهران را امضا كردند كه 
در ارديبهشت ۱۳۹۴ »قانون امكان سنجي انتقال مركز 
سياسي و اداري كشور؛ ساماندهي و تمركززدايي از تهران« 
به تصويب مجلس شوراي اس��المي رسيد. طبق قانون 
مذكور شوراي ساماندهي مركز سياسي و اداري كشور و 
تمركززدايي از تهران تشكيل شد. همچنين طبق ماده ۴ 
قانون مذكور مقرر شد دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و 
معماري ايران و سازمان برنامه و بودجه مطالعات مرتبط با 
مصوبه مذكور را جمع بندي و امكان سنجي انتقال مركز 

سياسي و اداري را بررسي كند.

      تمركز زدايي به جاي ساماندهي؟
به گزارش »تعادل«، در جلسات مربوط به امكان سنجي 
انتقال پايتخت كه در مهر ماه سال ۹۷ برگزار شد، دو گزينه 
براي »آينده تهران« مطرح ش��د. گروهي از كارشناسان 
بر اساس پژوهش��ي كه در يكي از نهادهاي زيرمجموعه 
رياست جمهوري انجام ش��ده بود، »انتقال مركز اداري-

سياسي« را به جاي »انتقال كامل پايتخت« معرفي كردند، 
اما مطالعات جمعي از شهرسازان كه در اين نشست تشريح 
شد، »ساماندهي شهر تهران« را گزينه اثربخش معرفي 
كردند. گزينه اي كه در نهايت راي آورد و مس��اله انتقال 
پايتخت منتفي شد و س��اماندهي شهر تهران در دستور 
كار قرار گرفت. اما طي دو سال گذشته هيچگاه نه شرايط 
سياسي و نه شرايط اقتصادي مجالي براي اين ساماندهي 
نداده اس��ت. با اين حال، اينك به نظر مي رس��د، دولت با 
تصويب جزييات تمركززدايي از پايتخت كه مبتني بر ارايه 
مشوق هايي براي خروج كاركنان دولت از تهران است، بطور 
چراغ خاموش به دنبال تعديل جمعيت اين ش��هر است. 
كاري كه در دولت اول احمدي نژاد نيز استارت خورد اما 

هيچگاه به نتيجه دلخواه نرسيد.
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 تا باد نوزد هوا آلوده است
عضو شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه بيش از ۴۰ 
درصد آلودگي هواي پايتخت مربوط به كارخانه هاي 
آالينده است، گفت:  تا باد نوزد همچنان ايستايي هوا 
و انباشت گازهاي آالينده را خواهيم داشت. حسن 
خليل آبادي، عضو شوراي شهر تهران در گفت وگو 
با فارس، درباره وضعيت آلودگي هوا در پايتخت، 
اظهار كرد: هر اقدامي كه س��بب شود شهروندان 
كمتر در خيابان ها و معابر ت��ردد كنند و از تجمع 
نيز پرهيز شود، نه تنها در مقابله با كرونا بلكه جهت 

پيشگيري از افزايش آلودگي هوا نيز موثر است.
وي افزود: سه موضوع وزش باد، منابع آالينده اطراف 
تهران و وسايل نقليه از داليل بروز آلودگي هوا در 
پايتخت است و هر زماني كه باد نوزد ايستايي هوا 
ايجاد مي شود و انباش��ت گازهاي آالينده را كه از 
كارخانجات ايجاد مي ش��ود، داريم و هوا همچنان 
آلوده است. اين عضو شوراي شهر تهران ادامه داد: 
جهت مقابله با آلودگي ه��وا طرح ترافيك و طرح 
كاهش آلودگي هوا توس��ط شهرداري تهران اجرا 
شده ولي دستگاه هاي زيادي براي مقابله با آلودگي 
نقش دارند. براي صنايع و كارخانجات آالينده هم 
به ويژه در زمستان بايد نظارت بيشتري انجام گيرد، 
كه نه تنها اين قضيه به درستي انجام نگرفته حتي 
شاهد توسعه اين صنايع آالينده هم بوده ايم. وي 
افزود: بيش از ۴۰ درصد آلودگي هواي تهران مربوط 
به كارخانجات آالينده و ۲۰ تا ۳۰ درصد مربوط به 

وسايل نقليه در پايتخت است.

 اختيارات شهرداران 
افزايش مي يابد

رييس فراكسيون مديريت شهري مجلس گفت كه 
با تصويب طرح جامع مديريت شهري، اختيارات 
ش��هرداران افزايش مي يابد. محسن پيرهادي در 
گفت وگو با ايسنا، با اشاره به تصويب كليات طرح 
جامع مديريت شهري در كميسيون شوراها گفت: 
طرح جامع مديريت ش��هري، از مدت ها پيش در 
دس��تور كار مجلس بوده و در مجل��س يازدهم، از 
همان ابتدا در اولويت قرار گرفته است. وي افزود: 
در طرح جامع مديريت ش��هري، ب��ه دنبال ايجاد 
يكپارچگي در وظايف و اختيارات شهري و محلي 
هستيم و تالش داريم از تعدد مراجع تصميم گير 
در امور محلي كاس��ته و اختيارات مديريت هاي 
شهري را افزايش دهيم. برخي كشورها، تجربيات 
موفقي از واگذاري امور خدماتي، ارتباطي، آموزشي، 
بهداشتي و حتي امنيتي به نظام مديريت شهري 
 داش��ته اند كه متاس��فانه ما در اي��ن زمينه دچار 

عقب ماندگي هستيم.

تكذيب حمايت ويژه سيد حسن 
خميني از مديران شهرداري

عضو هيات رييس��ه شوراي ش��هر تهران هرگونه 
حمايت خاص و ويژه سيد حسن خميني از مديران 
و مسووالن شهرداري تهران را تكذيب كرد و گفت: 
آيت اهلل سيد حس��ن خميني همواره در كل نظام 
اداري كش��ور از جمله شهرداري تهران از سالمت 
اداري، ش��فافيت و مبارزه با هر نوع سوءجريان در 
هر رده اي بدون هر نوع وابستگي، حمايت مي كند.

سيد حسن رس��ولي، عضو هيات رييسه شوراي 
شهر تهران در گفت وگو با خبرنگار ايلنا گفت: طي 
چند روز اخير خبر دس��تگيري مديرعامل اسبق 
سازمان امالك و مستغالت ش��هرداري تهران در 
دوره چهارم شوراي اسالمي شهر تهران در برخي از 
رسانه ها و فضاي مجازي مطرح شد. در جريان اين 
خبر بدون ذكر نام به يكي از معاونان فعلي شهردار 
تهران اشاره شد و همچنين گمانه زني هايي مطرح 
شد مبني بر اينكه احتماال در ادامه كار موضوع به 
ديگران نيز س��رايت كند.  او ادامه داد: آنچه در اين 
زمينه براي من مهم بود، به اين موضوع برمي گشت 
كه در اين گزارش ها به حمايت آيت اهلل سيد حسن 
خميني استناد شده بود، به اين معني كه ايشان از 
برخي مديران و مسووالن شهرداري تهران حمايت 
كرده و مي كند.  او با رد ادعاهاي مطرح شده اظهار 
كرد: با توجه به جايگاه رفيع آيت اهلل س��يد حسن 
خميني و هم اينكه ايش��ان اكن��ون نماد عيني و 
تجسم واقعي ميراث حضرت امام هستند، به اين 
مساله حساس شدم و بررسي هاي دقيقي را انجام 
دادم و با قبول مسووليت و براساس رسيدگي هاي 
انجام ش��ده، اعالم مي كنم كه ايشان نفيا و اثباتا با 
هيچ كدام از مديران شهرداري از شهردار گرفته تا 
معاونان ايشان، رابطه ويژه و خاصي ندارند.  رسولي 
تاكيد كرد: ش��ان و جايگاه شخصيت هاي بزرگ 
انقالبي و ملي مانند ايشان يا آقاي خاتمي، باالتر از 
اين است كه در اينگونه معادالت و مناسبات از آنها 
چه در وجه سلبي و چه در وجه ايجابي بهره برداري 
صورت گيرد.  او گفت: آيت اهلل سيد حسن خميني 
همواره در كل نظام اداري كشور از جمله شهرداري 
تهران از سالمت اداري، شفافيت و مبارزه با هر نوع 
س��وءجريان در هر رده اي بدون هر نوع وابستگي، 
حمايت مي كند و به عنوان عضو هيات رييس��ه و 
خزانه دار شوراي ش��هر هرگونه حدس و گمان در 
اين موضوع را به شدت تكذيب مي كنم.  رسولي با 
بيان اينكه جايگاه رسيدگي به اين قبيل پرونده ها 
مشخص اس��ت، گفت: سرانجام اينگونه پرونده ها 
در شهرداري متوجه بخش هاي بازرسي است و در 
بيرون متوجه شوراي اسالمي شهر تهران است و 
در مواردي كه جنبه كيفري پيدا مي كند، دستگاه 
قضايي بر حسب وظيفه ذاتي خود مسوول است و 
اگر موردي باشد در آينده اطالع رساني خواهند كرد. 
هيچ ارتباطي بين آنچه كه مطرح شده و حاج حسن 
خميني )به صورت حروف الفبايي در گزارش��ات 
منتشر شده از ايش��ان نام برده شده بود( حقيقت 

ندارد و اين مساله را تكذيب مي كنم.

فرودگاه مهرآباد: مسافران قبل 
از عزيمت، كسب اطالع كنند

فرودگاه مهرآباد از مسافران هوايي خواست تا قبل از 
عزيمت به فرودگاه، از قطعي بودن انجام پرواز به دليل 
شرايط آب و هوايي شهرهاي مقصد، از اطالعات پرواز 
فرودگاه، كس��ب اطالع كنند. به گزارش ايلنا، اداره 
كل فرودگاه بين المللي مهرآباد اعالم كرد: با توجه 
به ش��رايط جوي حاكم بر بعضي از مناطق كشور و 
احتمال تغيير ساعت يا تأخير در برخي پروازها به 
دليل شرايط نامناس��ب جوي، از مسافران هوايي 
درخواست مي ش��ود تا پيش از عزيمت به فرودگاه 
حتمًا با اطالعات پرواز به شماره ۱۹۹ يا ۰۲۱6۱۰۲۱ 
يا ۰۲۱۴۴66۵۵۱۹ در ته��ران تماس بگيرند و از 

وضعيت پروازها اطالع حاصل فرمايند.

 پروازهاي تهران- نجف
 از سرگرفته شد

پروازهاي هواپيمايي قشم در مسيرهاي تهران- نجف- 
تهران و مشهد- نجف- مش��هد در روزهاي دوشنبه 
و پنج ش��نبه با حفظ پروتكل هاي بهداشتي، دوباره 
برقرار شد. به گزارش ايرنا شركت هواپيمايي قشم در 
اطالعيه جديد اعالم كرد: پروازهاي هواپيمايي قشم  در 
مسيرهاي تهران- نجف- تهران و مشهد- نجف- مشهد 
در روزهاي دوشنبه و پنج شنبه با حفظ پروتكل هاي 
بهداش��تي در پرواز، مجددا برقرار ش��د. بر اين اساس 
شرايط پذيرش مس��افرين در مسير هاي منتهي به 
كش��ور عراق، همراه داشتن تس��ت منفي pcr براي 
مسافرين باالي ۱۲ سال و كودك بدون همراه _ )كليه 
آزمايشگاه هاي مورد تاييد وزارت بهداشت )دولتي و 
خصوصي( ترجمه شده به زبان انگليسي و ممهور به مهر 
آزمايشگاه( با مدت زمان اعتبار نتيجه تست ۷۲ ساعت 
است. همچنين نتيجه آزمايش مورد اشاره، عالوه بر ارايه 
در فرودگاه هاي مبدا مي بايست در فرودگاه هاي مقصد، 
به انضمام فرم هاي خود اظهاري )غربالگري( كه توسط 
مسافرين در طول پرواز تكميل شده اند، به مراجع ذي 

صالح ارايه شود.

برف و باران از امروز 
در اغلب شهرها

مديركل پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي با 
اشاره به بارش برف و باران از 6 آذر در اغلب شهرها، 
گفت: آسمان تهران روز پنجشنبه ابري خواهد بود و 
بارش باران در پايتخت داريم و پنجشنبه شب آسمان 
تهران باراني با احتمال بارش برف پيش بيني مي شود. 
صادق ضيايي��ان در گفت وگو با فارس در تش��ريح 
آخرين وضعيت جوي كشور بيان كرد: روز پنجشنبه 
همچنين در غرب و جنوب غرب و در اس��تان هاي 
جنوبي رعد و برق و در مناطق مستعد عالوه بر اين 
شرايط بارش تگرگ داريم. وي افزود: روز پنجشنبه 
بارش در شمال غرب، ارتفاعات البرز مركزي و زاگرس 
مركزي عمدتا به  صورت برف است و شدت بارش ها در 
شمال غرب، سواحل غربي و مركزي خزر، همچنين 
اس��تان هاي واقع در دامنه زاگرس مركزي اس��ت. 
ضياييان افزود: روز جمعه هفتم آذر فعاليت سامانه 
بارش��ي در ش��مال غرب و غرب تا اندازه اي كاهش 
مي يابد اما همچنان در اغلب مناطق كش��ور غير از 
سيستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبي 
و جنوب كرم��ان بارش خواهيم داش��ت. مديركل 
پيش  بيني و هشدار سازمان هواشناسي گفت: روز 
جمعه ش��دت بارش ها در شمال و شرق خوزستان، 
چهارمحال و بختياري و كهگيلويه و بويراحمد است. 
ضياييان افزود: روز شنبه هشتم آذر بارش در مناطق 
غرب و جنوب غرب كشور، مركز كشور و استان هاي 
واقع در دامنه هاي جنوبي البرز مركزي، شمال فارس، 
همچنين شمال خليج فارس و استان هاي بوشهر يزد 
پيش بيني مي شود. وي اضافه كرد: روز يكشنبه عالوه 
بر اين مناطق در اس��تان هاي ساحلي خزر و شمال 
غرب نيز بارش باران خواهيم داشت؛ شدت بارش ها 
در روزهاي شنبه و يكشنبه هفته آينده در استان هاي 
لرستان، خوزستان، چهار محال و بختياري، ايالم، 

كرمانشاه و كهگيلويه و بويراحمد خواهد بود.

ركود مسكن تا بهمن
 ادامه مي يابد

يك كارشناس اقتصاد مسكن با بيان اينكه ركود بازار 
ملك احتماال تا بهمن ادامه خواهد داش��ت، گفت: در 
چنين شرايطي معموال سرمايه ها به بازار مسكن اطراف 
كالن ش��هرها س��وق پيدا مي كند. عباس زينعلي در 
گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: ورود بازار مسكن به دوره 
ركود با توجه به شرايط جهاني و نزديك شدن به انتخابات 
رياس��ت جمهوري ايران دور از انتظار نبود. پيش بيني 
مي شد مقداري از تورم غيرطبيعي و حبابي بازارهاي 
غيرمولد ارز، سكه و مسكن تعديل شود و معامالت در اين 
بخش ها افت كند.وي افزود: با اين حال علت روند كاهنده 
بازارها اقتصادي نيست و در واقع سياست زدگي اقتصاد 
و تاثير تحوالت سياسي دنيا در امور اقتصادي جهان است. 
روند كاهشي معامالت مسكن به احتمال زياد تا آبان ماه 
ادامه مي يابد. البته كاهش قيمت نه به آن معنا بلكه ركود 
معامالت را تا بهمن ماه خواهيم داشت. در اين مقطع 
كوتاه عرضه به معناي ارايه واحدهاي آماده به بازار احتماال 
بيش از تقاضا است. اين كارشناس اقتصاد مسكن با بيان 
اينكه رونق چند ماه اخير بازار مسكن تقاضاي موثر نبود، 
تصريح كرد: تحركات ماه هاي گذشته ناشي از تقاضاي 
سوداگرانه بود. درواقع خريد و فروش كاالهايي كه قابل 
واردات نيستند افزايش پيدا كرد. سفته بازي مسكن به 
عنوان يك كاالي غير قابل تجارت هميشه در اين موارد 
رشد مي كند. زينعلي گفت: بعد از بهمن با توجه به شرايط 
سياسي احتمال تحرك بازار مسكن وجود دارد. البته 
فروشندگان از سود مورد انتظار به راحتي نمي گذرند بلكه 
ممكن است چند ماه نسبت به تغيير قيمت اقدام نكنند. با 

اين وجود مقداري از حباب فعلي مي شكند.

سياست هاي تشويقي دولت براي انتقال كارمندان از تهران به دستگاه ها ابالغ شد

سخنان معاون شهردار مباحث پردامنه اي را برانگيخت

تمركززدايي چراغ خاموش از پايتخت

محسن هاشمي: موافق افزايش نرخ بليت مترو نيستم
گروه راه و شهرسازي|

اظهارات معاون ش��هردار تهران مبني بر اينكه قيمت 
تمام ش��ده بليت مترو ۱۵ هزار تومان است و مي توان 
يك س��وم اين مبلغ را از مردم گرفت، با واكنش رييس 
شوراي شهر تهران مواجه شد. محسن هاشمي، رييس 
ش��وراي ش��هر تهران با بيان اينكه موافق افزايش نرخ 
كرايه مترو و اتوبوس در ش��رايط كنوني نيستم، گفت: 
خسارت مالي ناوگان حمل و نقل عمومي را بايد دولت 
بپردازد. هاشمي در گفت وگو با فارس، درباره موضوع 
افزايش نرخ كرايه ن��اوگان حمل و نقل عمومي اظهار 
ك��رد: هنوز طرح يا اليحه اي در اين زمينه به ش��وراي 
شهر ارايه نشده است كه اعضاي شورا بررسي هاي الزم 
را در اين زمينه انجام دهند. وي افزود: به نظرم، كسي در 
شوراي شهر موافق افزايش نرخ كرايه هاي حمل و نقل 
نيست و شهروندان نگران نباشند. رييس شوراي شهر 
تهران خاطرنشان كرد: ناوگان حمل و نقل عمومي به 
دليل شرايط اقتصادي ناشي از كرونا دچار آسيب هاي 
زيادي شده ولي جبران اين مشكالت مالي بايد توسط 
دولت و شهرداري انجام گيرد و اينكه موضوع افزايش 
نرخ در حال حاضر مطرح ش��ود اقدام درستي نيست. 
هاشمي تأكيد كرد: بنده نيز به هيچ عنوان در شرايط 
كنوني موافق افزايش ن��رخ كرايه هاي مترو و اتوبوس 
نيستم. در همين حال، سخنگوي شوراي شهر تهران با 
اشاره به اينكه مرجع تصويب قيمت بليت وسايل حمل 
و نقل عمومي، ش��وراى شهر است، گفت: شورا اخيرا با 
افزايش قيمت بليت مترو و اتوبوس مخالفت كرد.  علي 
اعطا، سخنگوي شوراي شهر تهران در صفحه شخصي 
خود در توئيتر در واكنش به صحبت هاي مناف هاشمي، 
معاون ش��هردار تهران درباره نرخ واقعي بليت مترو و 
اتوبوس اظهارداشت: در تنگناها و فشارهاي اقتصادي 

بي سابقه امروز، بايد با تأمل بيشتر با مردم سخن گفت. 
وي افزود: امروز ديدم پيشنهاد افزايش قيمت بليت مترو 
تا ٥ هزار تومان از زبان يكي از مسووالن، تيتر بسياري از 
رسانه ها شده است.فراموش نكنيم كه مرجع تصويب 
قيمت حمل و نقل عمومي، پارلمان شهري متشكل از 
نمايندگان مردم درشوراى شهر است. همان شورايي 
كه اخيرا با افزايش قيمت بليت مترو و اتوبوس مخالفت 
كرد. سخنگوي شوراي شهر تهران خاطرنشان كرد: در 
صحن، در مخالفت با افزايش قيمت حمل و نقل عمومي 
صحبت كرده بودم. بر اس��اس اين گزارش، سيد مناف 
هاشمي، معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران 
روز دوشنبه اعالم كرده بود: قيمت تمام شده بليت مترو 
۱۵ هزار تومان است يا بايد قيمت واقعي بليت را از مردم 

بگيريم كه دولت مخالف آن است يا بايد جبران شود و 
در بودجه سنواتي دولت سهمي براي توسعه مترو در نظر 
گرفته شود، ما نمي گوييم مردم ۱۵ هزار تومان بدهند 
اما مي توان ۵ هزار تومان از آنها گرفت. هاشمي درباره 
وضعيت حمل و نقل عمومي در پايتخت اظهار كرده بود: 
تهران بيش از ۵۷۰۰ دس��تگاه اتوبوس و حدود ۱۵۰۷ 
قطار مترو همچنين ۸۰ هزار دستگاه تاكسي دارد كه 
بايد نگاهي هم به وضعيت فرسودگي ناوگان داشت. وي 
گفته بود: در حوزه مترو ۴۰۰ دستگاه قطار ما نيازمند 
اورهال بوده در حوزه اتوبوسراني نزديك به 6۰ درصد 
ناوگان فرسوده است و تنها ۴۰ درصد ناوگان را مي توان 
تا ۵ سال آينده اس��تفاده كرد. هاشمي در ادامه با بيان 
اينكه حدود ۴۰ هزار دس��تگاه تاكسي شهر تهران نيز 

نيازمند نوسازي است، تأكيد كرده بود: وضعيت ناوگان 
حمل ونقل عمومي پايتخت به لحاظ فرسودگي اصال 
مطلوب نيست با اين تفاصيل روزهاي كرونا را به وضعيت 
موجود اضافه كني��د. وي اظهار كرده بود: طي ماه هاي 
كرونا درآمد شهرداري تهران از محل حمل ونقل عمومي 
كاهش چشمگيري داشته اما در عين حال تالش كرديم 
فاصله گذاري اجتماعي را در ناوگان عمومي شهر اعمال 
كنيم. معاون شهردار تهران با تاكيد بر اينكه توسعه و 
نوس��ازي ناوگان عمومي پايتخت نيازمند منابع مالي 
اس��ت گفته بود: در حال حاض��ر ۲۵۰ كيلومتر مترو 
داريم كه بايد به ۵۰۰ كيلومتر برسد كه با توجه به عدم 
حمايت دولت در تامين منابع و البته قيمت تمام شده 
مترو و اتوبوس كه مردم بايد پرداخت مي كردند، اين امر 
محقق نشده است. به گفته هاشمي، هر كيلومتر مترو 
هزار ميليارد تومان هزينه دارد و به عبارتي مترو تهران 
به ۲۵۰ هزار ميليارد تومان منابع مالي جهت تكميل 
نياز دارد اين در حالي است كه كجا دولت طي ۱۰ سال 
گذشته در بودجه خود ريالي را براي حمل ونقل عمومي 
در نظر گرفته و پرداخت كرده است؟ به گزارش »تعادل« 
به نظر مي رسد، در پي شيوع كرونا در كشور و همچنين 
اعمال محدوديت هاي كرونايي كه منجر به كاهش قابل 
توجه مس��افران مترو شده و با وجود افزايش خطوط و 
ايس��تگاه ها، از روزي حدود ۳ ميليون مسافر به حدود 
۷۵۰ هزار مسافر رسيده، فشار مالي زيادي را به دخل 
و خرج مترو وارد كرده است. چه آنكه از سوي ديگر، به 
واسطه نوسان نرخ دالر، هزينه هاي تعمير و نگهداري 
اين سيستم پيشرفته و انبوه بر كه نيازمند تامين برخي 
از قطعات از خارج از كشور است، دو چندان شده است. 
به عبارت ديگر، از سويي درآمدها مترو كاهش يافته و از 

سوي ديگر هزينه هاي آن افزايش داشته است.



سامانه امتا )احراز مشتريان تجارت الكترونيكي( از زمان 
قانوني شدنش با مخالفت هايي روبرو شده است. مخالفان 
متفق القول از نياز كنترل و نظارت مي گويند؛ اما بر اين 
باورند بايد پلتفرم ها در شيوه احراز هويت اختيار و انتخاب 
داشته باشند. دبير انجمن كسب وكارهاي اينترنتي بر اين 
باور است زمان مشخص مي كند سامانه امتا در ماموريت 
خود موفق است يا خير و معتقد است افزايش قيمت ها به 
عوامل پيچيده اي مربوطند و صرفًا موضوع به رفتارهاي 
سازمان يافته در پلتفرم هاي كسب وكار محدود نمي شود. 
عادل طالبي مي گويد سامانه امتا در بلندمدت نمي تواند 
قيمت ها را كنترل كند يا عليه نيروهاي سازمان يافته در 
افزايش قيمت ها مقابله كند. اشاره او به سياست راه اندازي 
سامانه امتا در احراز هويت كاربران پلتفرم هايي دارد كه 

در حوزه بازار و بازاريابي فعالند. 
دادستاني كل كشور در امور فضاي مجازي اواسط شهريور 
م��اه، در نامه اي پلتفرم هاي فع��ال در حوزه نيازمندي 
خودرو و مس��كن را موظف كرد تا كاربران خود را از اول 
مهر از طريق س��امانه امتا احراز هويت كنند. از آن  زمان 
نهادهاي بسياري چون س��ازمان نظام صنفي رايانه اي 
كشور و انجمن صنفي كارفرمايي فروشگاه هاي اينترنتي 
شهر تهران نسبت به احراز هويت كاربران كسب وكارها 
از طريق سامانه امتا اعتراض داشتند. كميسيون تجارت 
الكترونيكي در اعتراض به الزام كسب وكارهاي اينترنتي 
به اح��راز هويت كارب��ران از طريق س��امانه امتا )احراز 
مش��تريان تجارت الكترونيكي( اع��ام كرد مراجع و 
داليل تصميم گيري براي سطوح احراز هويت حوزه هاي 
مختلف كسب وكاري بايد مشخص بوده و اجباري براي 
نحوه اجراي آن وجود نداش��ته باش��د. ضمن اينكه، در 
صورت اجراي سطح احراز مورد نظر، بايد تضميني وجود 
داشته باش��د كه اين احرازها توسط نهادهاي نظارتي و 
قضايي مورد پذيرش واقع شده و مسووليت را از سمت 

كسب وكارها متوجه افراد خاطي احرازشده كند.

   امتا در بلندمدت 
نمي تواند قيمت ها را كنترل كند

در اين راستا به نقل از فدراسيون فاوا، عادل طالبي، دبير 
انجمن كسب وكارهاي اينترنتي يكي از منتقدان امتا و 
بر اين باور است كه سامانه امتا در بلندمدت نمي تواند 
قيمت ها را كنترل كند يا عليه نيروهاي سازمان يافته 
در افزايش قيمت ها مقابله كند. طالبي در پاسخ به اينكه 
آيا سامانه امتا به اهداف خود مبني بر كنترل و نظارت بر 
قيمت خودرو و مسكن رسيده، گفت: واقعيت اين است 
كه در فضاي ديجيتال و پلتفرم ها سوءاستفاده هاي 
س��ازمان يافته رخ مي داد. افراد براي باال بردن قيمت 
هماهنگ مي كردند. در فضاي ديجيتال حالت سنگ 
مفت گنجشك مفت هم ديده مي ش��د. براي مثال 
فردي مي خواست ماش��ينش را بفروشد، با قيمتي 
نسبتًا باالتر قرار مي داد تا شايد كسي به قيمت بيشتر 
بخرد؛ اما در مراكز شهرداري كارشناسي قيمت گذاري 
مي ك��رد و چنين اتفاقي رخ نم��ي داد. وي ادامه داد: 
اما در پلتفرم ها چنين نبود، افراد قيمت خودروها را 
بررس��ي مي كردند و روي قيمت رويت شده، رقمي 
قرار مي دادند. يعني قسمتي از اين قيمت هاي عجيب 
و غريب سازماندهي ش��ده بود و قسمتي هم فردي با 
اين احساس بود كه مي توان با قيمت باالتري كاال را 
بفروشد. احراز هويت قسمت هاي فردي مشكل نبود. 
به هرحال با شماره تماس شان آگهي ثبت مي كردند؛ 
اما بخش سازمان دهي ش��ده معمواًل حرفه اي عمل 
مي كردن��د و با ش��ماره هايي كار مي كردند كه به نام 
خودش��ان نبود. س��عي مي كردند ردي از خودشان 

نگذارند و اين خطرناك بود.

     نمي توان با احراز هويت 
جلوي قيمت گذاري اشتباه را گرفت

اين استراتژيست حوزه كس��ب وكارهاي اينترنتي با 
بيان اينكه امتا آمد ت��ا با احراز هويت و الزام بر آن مانع 
اين قسم امور شود؛ اما چنين اتفاقي رخ نداد، گفت: در 
حالت قبلي هم كار سختي وجود نداشت. اگر پليس و 
قوه قضاييه ورود مي كردند و بخش سازماندهي شده را 
دستگير مي كردند، با توجه به قوانين موجود محكوم 
مي شد و مانع ادامه چنين رويه اي مي شد. به نظر من 
امتا موفق نبود. بحث قيمت بس��يار پيچيده است و با 
يك دستور و احراز هويت نمي شود جلوي آن را گرفت. 
شرايط اقتصادي كشور و اثرات رواني ناشي از تصميمات 
سياسي بر قيمت ها اثر مي گذارد. پافشاري بر امتا اشتباه 
است و به نتيجه نرسيده است و بعيد مي دانم به نتيجه 
برسد. طالبي در پاسخ به اينكه آيا با گذشت يك ماه امتا 
تأثيري بر قيمت ها داشته است؟ اظهار كرد: قسمتي 
از افراد س��ازمان يافته در افزايش قيمت مورد هشدار 
قرار گرفته اند؛ ام��ا اگر اين افراد راهي براي عبور از اين 
مانع پيدا كنند، به كار خودش��ان ادامه مي دهند. فكر 
نمي كنم در بلندمدت بتوان روي اين شيوه تمركز كرد. 
اگر عوامل اصلي و رواني بر قيمت ها شناسايي نشود، 
افراد متخلف و سوءاستفاده گر راهش را پيدا مي كند. 
براي بلندمدت نگاه مثبتي به شكل دستوري نداريم. 
بايد شرايط اقتصادي بهبود يابد. وي خاطرنشان كرد: 
در دوره س��ازندگي، خودرو كاالي سرمايه اي بود. در 
دوره اصاحات به واسطه ثبات اقتصادي و ايجاد ارتباط 
خوب با كشورها، اثرات رواني را از بازار گرفتيم و خودرو 
از كاالي س��رمايه اي به كاالي مصرفي تبديل شد. در 
دوره آقاي احمدي نژاد به س��بب اش��تباهات، خودرو 
دوباره كاالي س��رمايه اي درآمد و اكنون هم به سبب 
دالر چنين است. خودرو بايد كاالي مصرفي باشد و در 
سبد خانوار قرار گيرد. با تبديل شدن يك كاال به كاالي 
ثروتي، عده اي س��عي مي كنند از اين بازار سود ببرند 
و اين موجب افزايش قيمت و حالت تورمي مي ش��ود. 
سرمايه گذاران را اقناع مي كند تا حتي به شكل كاذب 

اين افزايش قيمت را بپذيرند.

    احراز هويت به سالمت سيستم كمك مي كند
دبير انجمن كسب وكارهاي اينترنتي در پاسخ به اينكه آيا 
پلتفرم ها در اين مدت امتا را به عنوان سامانه احراز هويت 
پذيرفته اند؟ بيان كرد: بحث بر سر پذيرفتن يا نپذيرفتن 
پلتفرم ها در امتا نيست. بحث الزام قانوني است و آنها هم 
بايد انجام دهند. قسمتي انجام  شده و قسمتي به پلتفرم ها 
زمان داده شده تا خود را با امتا وفق دهند. درنهايت همه 
با وجود قانون ملزم مي شوند. اينكه قانون درست است 
يا خير بحث ديگري است. ما نظر متفاوتي درمورد الزام 
داريم. درمورد احراز هويت هيچ شكي نيست كه هر احراز 
هويتي به سامت سيستم كمك مي كند. آن هم در كشور 
ما كه وضعيت تحت كنترل تصميم گيرندگان نيست. 
اينكه احراز چگونه باشد و چه مقدار الزام است هنوز جاي 
سوال است. طالبي با اشاره به واكنش پلتفرم ها در مواجه 
با كاركرد امتا اظهار كرد: در ابتدا خبري منتشر شد كه 
پلتفرم هاي مهم با ديگر ارگان ها به توافقي رسيدند؛ اما 
بعدها اعتراضاتي به گوش ما رسيد مبني بر اينكه آنچه 
در جلسات گفته شده با دستور اعام شده، تفاوت داشته 
است. با اطمينان نمي توانيم بگوييم دقيقًا چه اتفاقي رخ 
داده چون حضور نداش��يتم. در ابتدا با وجود صحبت ها 
صداي همراهي بود؛ اما با صدور اطاعيه ها اعتراضاتي هم 
شكل گرفت. وي ادامه داد: پلتفرم ها مثل هر كسب وكار 
ديگري در كش��ور ملزم به رعايت قوانين هس��تند، چه 
درست باشد چه نادرست. اينكه آيا قانون درست اعمال 
شده است را زمان مشخص مي كند. مثل قانون ماهواره 
كه با ممنوعيت همراه بود و كساني كه رأي به ممنوعيت 
ماهواره داده بودند، شايد امروز خود از ماهواره استفاده 
كنند. اگر قانون امتا، قانون درستي باشد، زمان آن را نشان 
خواهد داد. همه استفاده مي كنند و از آن سود مي برند. اگر 
هم درست نباشد همه آن را نقض مي كنند. البته به اجراي 

درست و سرويس مناسب هم مرتبط است.

    پلتفرم ها بايد 
راه هاي احراز هويت را خودشان پيدا كنند

امتا قرار است به نوعي وضعيت يكپارچه اي در حوزه احراز 
هويت باش��د اما برخي معتقدند هر پلتف��رم بايد اختيار 

انتخاب مسير احراز هويت را داش��ته باشد. دبير انجمن 
كسب وكارهاي اينترنتي درباره اينكه كدام شيوه موثرتر 
است، گفت: بايد اجازه داد پلتفرم ها راه هاي احراز هويت را 
پيدا كنند و قانون گذار و مجري قانون و نيروي انتظامي و 
قوه قضاييه مطالبات خود را مشخص كند، اينكه در صورت 
رخ دادن هر اتفاقي، خواهان چه اطاعاتي است. از پلتفرم ها 
بخواهد اطاعات را در اختيارش��ان قرار دهد. پياده سازي 
احراز هويت با پلتفرم باش��د و در صورتي كه اقدام نكردند 
با آنان برخورد كند. طالبي با اشاره به رويكرد و نگاه انجمن 
اكنون نسبت به امتا بيان كرد: ما در انجمن بيانيه اي صادر 
كرديم و معتقديم قطعًا احراز هويت مساله مهمي است. 
شاهديم در شبكه هاي اجتماعي كه الزامي بر احراز هويت 
نيست، افراد كه به صورت خودخواسته تصوير خود را منتشر 
مي كنند و مشخصات خود را قرار مي دهند، در شبكه هاي 
اجتماعي از قرار دادن محتواي اشتباه اجتناب مي كنند. 
چون وقتي هويت شناخته شده داشته باشيد چارچوبي براي 
خود درنظر مي گيريد و آن را اعمال مي كنيد. هيچ ربطي به 
ايراني و خارجي ندارد. وي ادامه داد: اگر در شبكه اجتماعي 
تصوي��ري نامربوط با نام نامرتبط قرار بدهيم، مش��خص 
است كه جز توهين هدف ديگري ندارد. درباره شبكه هاي 
اجتماعي اين حق را براي افراد بايد قائل شد تا حرف خود 
را بزنند. اما در پلتفرم هاي مرتبط با بازار و كسب وكار هم 
بايد اينگونه باشد؟ ما در انجمن معتقديم چنين نيست و 
بايد احراز هويت صورت بگيرد. اما الزامي كه در اين دستور 
آمده نمي پذيريم و نمي پسنديم. اين استراتژيست حوزه 
كسب وكارهاي اينترنتي همچنين خاطرنشان كرد: اگر اين 
امكان در كنار امتا به پلتفرم ها داده شود و بگويند وضعيت 
اختياري است، حاال خود پلتفرم ها كساني كه خودخواسته 
احراز هويت شده اند را با نشانه اي برجسته كنند، خودبه خود 
ديگران هم قائل به اين مي شوند كه احراز هويت كنند. فرد 
بايد با تمايل به احراز هويت اقدام كند، نه با الزام. نمونه هاي 
خارجي و ايراني داشته ايم كه احراز هويت دلخواه بوده و افراد 
با علم بر اينكه احراز هويت برايشان منافعي دارد، با طيب 
خاطر اقدام به احراز هويت كردند. ما در انجمن معتقديم 
احراز هويت به سامت بازار كمك مي كند. كنترل و نظارت 

را بهبود مي بخشد؛ اما در نهايت با الزام آن مخالفيم.
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واگذاري 344 انشعاب رايگان 
گاز به مددجويان مازندران

 سرپرست ش��ركت گاز مازندران گفت: از ابتداي 
امسال تاكنون 344 اشتراك رايگان گاز طبيعي به 
خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد امام)ره(، 
بهزيس��تي و ايثارگران اس��تان واگذار شده است. 
حمزه اميرتيموري در نشست با مديركل كميته 
امداد مازن��دران با بيان اينكه واگذاري انش��عاب 
رايگان در چارچ��وب اجراي ماده ۸۰ قانون برنامه 
پنج ساله ششم توسعه انجام شده، افزود: شركت 
گاز مازن��دران تاكن��ون ۵3 ميلي��ارد ريال هزينه  
صرف واگذاري رايگان انشعاب گاز به خانواده هاي 
مددجويان اس��تان نموده اس��ت. وي اضافه كرد: 
خدمات حمايتي شركت گاز در راستاي مسووليت 
اجتماعي، محروميت زدايي، توسعه متوازن انرژي 
و تكريم ارباب رجوع در شهرها و روستاهاي استان 
انجام مي ش��ود. اميرتيموري خاطرنش��ان كرد: 
مددجويان نهادهاي حمايتي در صورتي كه تاكنون 
از امتياز انشعاب گاز بهره مند نشده اند، مي توانند 
پس از دريافت معرفي نامه از نهاد مربوطه و ارايه آن 
به اداره گاز استان از امتياز اشتراك گذاري بهره مند 
شده و كنتور و اشتراك رايگان دريافت كنند. وي 
ادامه داد: بر اس��اس بند )د( ماده 3۹ قانون بودجه 
سال ۹۲، افراد تحت پوشش سازمان ها و نهادهاي 
حمايتي مانن��د كميته امداد ام��ام خميني)ره(، 
سازمان بهزيس��تي و خانواده ايثارگران )جانبازان 
باالي ۲۵ درصد و خانواده شهدا( با ظرفيت مصرفي 
۶ مترمكعبي مي توانند از اشتراك رايگان شركت 

گاز بهره مند شوند.

 افشاي اطالعات خصوصي
با حمالت داكسينگ

داكسينگ يك حمله سايبري است كه اطاعات 
خصوصي افراد را در معرض افشا قرار مي دهد و 
بنابراين از آنجايي كه همه مواردي كه به صورت 
آناين در شبكه هاي اجتماعي ارسال مي كنيد، 
هنگام انجام داكس��ينگ عليه ش��ما اس��تفاده 
مي ش��ود، الزم اس��ت به آنچ��ه در اينترنت به 
اش��تراك مي گذاريد توجه داش��ته باش��يد. به 
گزارش ايس��نا، داكس��ينگ )doxxing( يك 
حمله س��ايبري اس��ت كه با هدف كشف هويت 
واقعي فرد و انتش��ار اطاع��ات خصوصي او به 
صورت آناين انج��ام مي ش��ود. در اين حمله، 
مهاجم مي تواند از يك س��رنخ اس��تفاده كرده، 
اطاعاتي را اضافه كند و از هويت واقعي قرباني 
و جزيي��ات خصوص��ي زندگي او پ��رده بردارد. 
ظهور رسانه هاي اجتماعي به عنوان يك كمك 
گس��ترده براي اين نوع حمات عمل مي كند و 
اطاعات زيادي را ب��راي مهاجم فراهم مي آورد 
كه از آن براي آزار و اذيت قربانيان خود به صورت 
علني استفاده مي كند. طبق اطاعات وب سايت 
س��ايبرنيوز، اگر اطاعات منتشرش��ده بخشي 
از سوابق عمومي باش��د، داكسينگ غيرقانوني 
نيست. سوابق دستگيري، تخلفات راهنمايي و 
رانندگي، ازدواج و طاق در پرونده هاي عمومي 
قرار دارد. انتشار اين اطاعات به صورت آناين 
و ب��دون رضايت ش��ما غيراخاقي اس��ت اما از 
نظر قانوني جرم نيس��ت. با اي��ن حال، وقتي كه 
اطاعاتي به غير از موارد عمومي مانند ش��ماره 
حساب بانكي، شماره شناسنامه و موارد مشابه 
آن منتشر ش��ود، انجام مجازات ديگر غيرمجاز 
نيست. انتشار اين اطاعات غيرقانوني است و با 
آن به عنوان حمله به حريم خصوصي افراد رفتار 
مي شود. در همه موارد، بايد به قوانين هر كشور 
توجه شود. بس��ياري از رفتارهايي كه به عنوان 
حمله داكس��ينگ طبقه بندي مي شوند، ممكن 
است جزئي از موارد تعقيب سايبري، اخاذي، آزار 
و اذيت قرار گيرند. اگر شخصي بتواند داده ها را 
از طريق روش ه��اي غيرقانوني، به عنوان مثال، 
با هك كردن يك پايگاه داده محافظت ش��ده به 
دس��ت آورد، مي تواند به اتهام حمله داكسينگ 

مورد پيگرد قرار گيرد. 

43 اكيپ عملياتي و 210 نيرو فني 
و اجرايي در مانور برق مازندران

فرامرز س��پري با اشاره به اينكه اين مانور با رعايت 
كامل پروتكل هاي بهداشتي برگزار شد، افزود؛ اين 
مانور سراسري طي ۲ روز و بطور همزمان در سراسر 
كشور برگزار شد و مقاوم سازي و افزايش تاب آوري 
شبكه توزيع از برنامه هاي اين مانور بود. مديرعامل 
شركت توزيع نيروي برق مازندران بابيان اينكه در 
اين مانور 43 اكيپ عملياتي و ۲1۰ نيروي عملياتي 
حضور فعال داشتند، گفت؛ در اين مانور 31 عدد 
براك��ت، ۲۰۰ عدد چمپر، ۸۵ عدد مقره ثابت، ۶4 
عدد كت اوت، 1۰۶ مورد برقگير و ۵۹۰ متر سيم به 
كابل تعويض گرديد. سپري افزود؛ مانور سراسري 
تعميرات شبكه هاي فرس��وده توزيع برق با هدف 
تحقق سياس��ت هاي اقتصاد مقاومت��ي، بهبود و 
ارتقاي شاخص هاي عملكردي طرح سيما، افزايش 
پايداري و اطمينان شبكه و بهبود رضايت مشتركين 
در ش��ركت توزيع نيروي برق مازندران انجام شد. 
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق مازندران با بيان 
اينكه طول فيدر اين مانور حدود ۶ كيلومتر است 
بيان داشت؛ اجراي اين مانور توسط خود شركت 
۶۸۰۰ ميليون ريال صرفه جويي اقتصادي داشته 
است. وي گفت؛ اين مانور بطور همزمان در روزهاي 
۲۹ و 3۰ آبان سال جاري در امور برق شمال ساري 

اجرايي شده است.

ويژه

 3500 شغل بركت
در ديار بوعلي سينا

تعداد مشاغل بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام در 
استان همدان تا پايان امسال به بيش از 3 هزار و ۵۰۰ 
شغل مي رسد. معاون توسعه كارآفريني اجتماع محور 
بنياد بركت با اعام اين خبر افزود: مجموع مشاغل 
ايجاد ش��ده توس��ط بنياد بركت در دو شهرس��تان 
اسدآباد و نهاوند و ۶3 روستاي استان همدان تا پايان 
سال جاري به 3 هزار و ۵1۸ شغل خواهد رسيد. رضا 
راضي زاده خاطرنشان كرد: بنياد بركت سال گذشته 
3۹۶ طرح اشتغال زايي اجتماع محور را با اعتبار كل 
3۸۶ ميليارد ريال در اس��تان همدان به بهره برداري 
رسانده كه باعث ايجاد يك هزار و 11۸ فرصت شغلي 
ش��ده اس��ت. وي درباره فعاليت هاي اشتغال زايي 
اجتماع محور بنياد بركت در استان همدان براي سال 
۹۹ نيز توضيح داد: براي امسال نيز ايجاد ۸۰۰ طرح 
اشتغال زايي در دس��تور كار است كه ۲4۰۰ شغل را 
براي متقاضيان به دنبال خواهد داش��ت.  راضي زاده 
حجم كل سرمايه گذاري براي ايجاد اين تعداد شغل 
جديد را 7۲۰ ميليارد ريال اعام كرد و اظهار داشت: ۸ 
مجري و تسهيل گر بنياد بركت در حال خدمت رساني 
در مناطق روستايي و محروم استان همدان هستند. 
معاون توسعه كارآفريني اجتماع محور بنياد بركت 
درباره رس��ته هاي شغل هاي ايجاد شده و در دستور 
كار نيز توضيح داد: پرورش دام س��بك و س��نگين، 
زنبورداري، پرورش مرغ، توليد فرش دستباف، كشت 
گياهان دارويي و مش��اغل فني و خدماتي به ترتيب 
بيشترين سهم را از مش��اغل بنياد بركت در استان 
همدان دارن��د. وي تاكيد كرد: مناطق روس��تايي و 
كم برخوردار تمامي 31 استان كشور تحت پوشش 
فعاليت هاي اشتغال زايي بنياد بركت قرار دارند. به گفته 
معاون توسعه كارآفريني اجتماع محور بنياد بركت، 
اين بنياد تا پايان سال ۹۸، 4۰ هزار طرح اجتماع محور 
را در مناطق محروم و روس��تايي راه اندازي كرده كه 
باعث ايجاد 1۲۰ هزار شغل مستقيم و غيرمستقيم 
در اين مناطق شده است. راضي زاده يادآور شد: بنياد 
بركت در س��ال ۹۹ نيز به دنبال راه ان��دازي ۶۰ هزار 
طرح اشتغال زايي اجتماع محور است كه ايجاد 1۸۰ 
شغل را به دنبال خواهد داشت. وي تصريح كرد: بنياد 
بركت در ۲4۲ شهرستان و ۸ هزار روستا در 31 استان 
كشور در زمينه ايجاد مشاغل خرد و خانگي فعاليت 
مي كند. معاون توسعه كارآفريني اجتماع محور بنياد 
بركت اظهار داشت: ستاد اجرايي فرمان امام از طريق 
بنياد بركت و با هدف ايجاد فرصت هاي كسب وكار، 
محروميت زدايي، توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي، 
ارتقاي س��طح زندگ��ي و توزيع عادالن��ه  امكانات و 
فرصت ها، نهضت ايجاد اشتغال را در مناطق محروم 
و روستايي كشور راه اندازي كرده است. گفتني است، 
بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان امام ۵1۹ طرح در 
حوزه هاي توانمندس��ازي اقتصادي، امور زيربنايي، 
فرهنگي، سامت و ساير خدمات را با اعتبار يك هزار و 
۶۵7 ميليارد ريال در مناطق محروم استان همدان به 

بهره برداري رسانده يا در دست اقدام دارد.

دنياي فناوري

نقص فني رايانه هاي مك جديد، 
كاربران را عصباني كرد

تع��دادي از كاربران رايانه جدي��د ام 1 مك بوك اير و 
مك بوك پ��روي 13 اينچ��ي و مك ميني مي گويند 
ارتباط بلوتوث اين رايانه ها مختل ش��ده اس��ت. به 
گزارش مه��ر به نقل از اپل اينس��ايدر، اين كاربران با 
حضور در ش��بكه هاي اجتماعي نس��بت به اختال 
يادش��ده اعتراض كرده و مي گويند اپل بايد هر چه 
سريع تر قابليت بلوتوث اين رايانه ها را اصاح كند. قطع 
مكرر ارتباط بلوتوث و نيز قطع ارتباط با لوازم جانبي 
متصل شده به رايانه هاي مك با بلوتوث مشكل ديگري 
اس��ت كه در اين زمينه وجود دارد. اولين بار كاربري 
به نام پاتريك توماس��و موضوع را در حساب خود در 
يوتيوب و توييتر مطرح كرد و گفت بلوتوث رايانه ام 1 
مك  ميني وي بطور مرتب قطع و وصل مي ش��ود. در 
ادامه كاربران ديگري نيز نسبت به اين موضوع اعتراض 
كردند. با توجه به اينكه ارتباط برخي لوازم جانبي ديگر 
رايانه اي مك مانند موس، صفحه كليد و هدفون نيز 
از طريق بلوتوث انجام مي شود كاربران زيادي از اين 
مشكل آسيب ديده و نمي توانند به درستي از رايانه هاي 
خود استفاده كنند. برخي كارشناسان مي گويند اين 
مشكل يا مربوط به سخت افزار رايانه هاي مك يا مربوط 

به سيستم عامل مك او اس بيگ سور است.

 جريمه فيس بوك 
براي اشتراك اطالعات كاربران

كميسيون حمايت از اطاعات شخصي كره جنوبي 
شركت فيس بوك را به دليل اشتراك گذاري اطاعات 
ش��خصي كاربران با اپراتورهاي ديگ��ر بدون رضايت 
آنها، ۶.7 ميليارد وون )۶.۰۶ ميليون دالر( جريمه كرد 
و خواس��تار پيگرد قانوني اين شركت شد. به گزارش 
ايسنا به نقل از رويترز، كميسيون حمايت از اطاعات 
شخصي كره جنوبي آگوست امسال تحقيقاتي را آغاز 
كرد كه نشان داد فيس بوك اطاعات شخصي حداقل 
3.3 ميليون نفر از 1۸ ميليون كاربر اين شبكه اجتماعي 
در كره جنوبي را بدون اطاع آنها در فاصله ماه مه سال 
۲۰1۲ تا ژوئن سال ۲۰1۸ در اختيار اپراتورهاي ديگر 
قرار داده است. اين كميسيون اعام كرد هنگامي كه 
فردي س��رويس اپراتور ديگري را از طريق اطاعات 
الگين فيس بوك ب��از مي كند، اطاعات ش��خصي 
دوستان وي در فيس بوك بدون اطاع فرد در اختيار 
اپراتورهاي ديگر قرار مي گيرد. اين آژانس فيس بوك 
ايرلند را كه دريافت كننده اين جريمه بوده است براي 

پيگرد قانوني به مقامات مربوطه ارجاع داد.

امتا احراز هويت يكپارچه اي را پياده سازي مي كند، اما پلتفرم ها بايد در انتخاب اين مسير مختار باشند

كاسه هاي شكسته افزايش قيمت بر سر پلتفرم هاي آنالين

كنترل نقدينگي و مخارج در دستگاه هاي اجرايي 
ني��ز حمايت از جهش توليد ش��رايط پيچيده اي را 
براي بانك مركزي و نظام بانكي ايجاد كرده اس��ت. 
اما ريشه اين تورم كجاست و براي كنترل نقدينگي 
نظام بانكي چه بايد بكند؟ احمد حاتمي يزد، رييس 
اسبق بانك صادرات معتقد است نقدينگي و تورم دو 
سر يك نمودار هستند و گاهي اوقات دليل باال رفتن 
اين نمودار، اتكا به بودجه اي است كه دولت و مجلس 
ام��كان تحق��ق آن را ندارند و يك��ي از راهكارهاي 
پيش رو، كاهش هزينه هاي دولت و دس��تگاه هاي 

زيرمجموعه آن است.
تورم يكي از مش��كات پيوسته چهار دهه اخير و از 
داليل شكاف طبقاتي است و براي اقتصاد و مردم و 
مخصوصًا طبقات ضعيف تر جامعه يك سم مهلك 
است. يعني سطح زندگي بسياري از مردم را كاهش 
مي دهد و با افزايش ارزش دارايي افراد، ثروتمندان 
را ثروتمندتر مي كند. اما در سوي ديگر، مردمي كه 
دارايي ندارند و مجبورند براي زندگي خود از حقوق 
و درآمد مختصرشان اس��تفاده كنند، دايم هزينه 
زندگيش��ان افزايش مي يابد و قدرت خريدش��ان 

كاهش پيدا مي كند. 
تهديد سامت مردم در طوالني مدت از ديگر عواقب 
تورم اس��ت. براي مثال، با افزايش تورم، گوشت از 
س��بد خريد بس��ياري از خانواده ها حذف شده كه 
همين امر، موجب سوءتغذيه مي شود. بنابراين تورم 
بسيار وحشتناك است و تبعات بسيار ناخوشايندي 
دارد كه در اين چهار دهه مسووالن امر در اين مورد 
هدف گ��ذاري نكرده اند و اگر هم تاش��ي كرده اند 
نتوانسته اند به اهداف خود دس��ت يابند. در حالي 
كه در دو دهه اخير بس��ياري از كشورهاي شبيه ما 
گرفتار تورم ش��دند ولي راه ح��ل آن را پيدا كردند. 
همين تركيه قبا 7۰ درصد در س��ال تورم داشت 

اما االن اين عدد براي اقتص��اد تركيه حدود 7 تا ۸ 
درصد شده است.

همين تورم باعث ايجاد فساد مي شود. براي مثال، 
وقتي كارمند دولت نمي تواند با يك كار خرج خود را 
در بياورد، مجبور است كار دوم و سوم بگيرد و اگر باز 
هم نتواند در محيط كارش به رشوه خواري و قاچاق 
و نظاي��ر اينها روي م��ي آورد. بنابراين كنترل تورم 
اولويت بسيار بزرگي است كه بايد كماكان بررسي، 

پيگيري و كنترل شود.
اگ��ر بتوانيم نقدينگ��ي را كنترل كني��م و افزايش 
نقدينگي نداشته باشيم مي توان تورم را كنترل كرد. 
اين دو ش��اخص در راستاي همديگر هستند يعني 
اگر نقدينگي كنترل شود، تورم هم مي توان كنترل 
كرد. بنابراين، هدف گذاري نرخ تورم با هدف گذاري 

نقدينگي يكي است.
داليل متفاوتي براي رش��د نقدينگي و تورم وجود 
دارد كه مهم ترين آن كس��ري بودجه دولت است. 
يعني هر زمان بودجه توس��ط نمايندگان مجلس 
و حتي دولتي ها نوش��ته مي شود هزينه هايي را در 
بودجه پيش بيني مي كنند كه پ��ول الزم و درآمد 
الزم براي آن هزينه ها وجود نداردو براي مثال، يك 
نماينده اي در ش��هر خودش يا فرودگاه مي سازد يا 
به دنبال س��اخت ميادين ورزشي يا افزايش تعداد 
مدارس و دانشگاه ها اس��ت و به اينكه مجموع اين 
هزينه ها كه در بودجه نوش��ته مي ش��ود يا هزينه 
ارزي آن براي كشور از كجا بايد تامين شود، كسي 

فكر نمي كند.
در مجلس آرزو جاي منطق رياضي را گرفته است: 
وقتي در ي��ك برنامه راديوي��ي از نماينده مجلس 
پرس��يدم چرا در بودجه توجه بيشتري به درآمدها 
نمي ش��ود؟ پاس��خ داد وقتي بودجه مي نويس��يم 

نمايندگان به آرزوهايش��ان فك��ر مي كنند و نه به 
امكاناتمان. االن در شرايط تحريم هستيم و درآمد 
نفتي مان كم ش��ده ولي همچن��ان هزينه هايمان 
شبيه زماني است كه درآمد نفتي باال داشتيم! اين با 
منطق جور در نمي آيد.متاسفانه ما با منطق رياضي 
بودج��ه را نمي بنديم بلكه با آرزوهايمان براي آنكه 
مردم را ب��راي لحظاتي راضي نگه داريم وعده هايي 
مي دهيم نظير اينك��ه االن در مجلس ادعاي يارانه 
دادن داريم، اما نمي پرسيم اين يارانه ها از چه محلي 

تامين مي شود!
ريشه سياست اقتصادي صحيح در بانك مركزي ما 
كنترل نقدينگي است كه اگر توانستيم اين نقدينگي 
را كنترل كنيم، مي توانيم تورم و نرخ ارز و مسكن را 

به تبع آن كنترل كنيم.
دولت اگر نخواهد هزينه ها را كم كند بايد درآمدش 
را از گمرك و ماليات تامين كند و ارزي كه مربوط به 
دولت است، تامين شود. االن كه ارز دولت از محل 
صادرات نفت و گاز و پتروشيمي كاهش يافته، بهتر 
است متناسب با اين كاهش درآمد نفتي، هزينه ها 

را كاهش دهد.
 البته همه جا دولت در چنين شرايطي بايد ماليات 
بيش��تري بگيرد اما در ش��رايط ركود تورمي كه در 
اقتصاد شاهد هس��تيم كه نمي شود ماليات گرفت. 
پس تنه��ا راه كاه��ش هزينه ها اس��ت و فقط بايد 

هزينه هاي ضروري را نگه داشت.
اين همه بنيادها و موسسات مختلف فرهنگي كه در 
سراسر كشور هست كه بودجه هاي عظيمي را نصيب 
خود مي كنند كه بايد پذيرفت االن ديگر نمي شود 
چنين بودجه هايي براي آنه��ا تامين كرد. بنابراين 
كاهش هزينه هاي فرهنگي كه تاثير گذاري آنها در 
جامعه خيلي كم و محدود اس��ت يا مفيد بودنشان 

براي دولت و مجلس به اثبات نرسيده امري ضروري 
محسوب مي شود.

در ش��رايط فعلي كه دچار گرفتاري عظيمي مثل 
تحريم ش��ده  ايم چرا نهادهاي غير دولتي به كمك 
مردم نمي آيند. براي مثال، بنياد مستضعفان، ستاد 
اجرايي فرمان امام)ره( و بنياد شهيد كه دارايي هاي 
عظيم��ي در اختيار دارن��د، اگر فقط يك��ي از آنها 
دارايي اش را به ب��ازار عرضه كند يك چيزي حدود 
1۰۰ ميليارد دالر ارزش توليد مي كند. مديريت و 
ساماندهي اينها شايد در يك سال امكان پذير نباشد 
اما در س��ه تا پنج س��ال حتمًا امكان پذير است، اما 

متاسفانه اين امر هنوز محقق نشده است.
اس��تفاده از دارايي هاي عظيم بنياد و ستاد اجرايي 
براي تامين هزينه هاي گري��ز ناپذير دولت و مردم 
مانند حقوق بازنشس��تگي كارگران و زحمتكشان 
و مس��تمري بگي��ران تامين اجتماع��ي، كمك به 
هزين��ه درمان محرومين از طريق تامين پوش��ش 
بيمه تكميلي براي كودكان، دانش آموزان مدارس 
و تامين بيمه كامل براي حداقل ده درصد جمعيتي 
كه فقيرترين و آسيب پذيرترين قشر جامعه هستند 
مي تواند انجام گيرد. اگر نهادهاي غيردولتي بخشي 
از دارايي هايشان به فروش برسد بسياري از مشكات 
حل مي ش��ود. يعني اگر اين بنيادها وارد كار شوند 
مي توانند اتفاقات مثبتي را در اقتصاد كش��ور رقم 
بزنند. مثل همان زمان انقاب ك��ه همه بازاري ها 

و كارخانه داران به كمك طبقات ضعيف تر رفتند.
متاس��فانه امروز حس وحدت با فق��را و محرومين 
كاهش يافته اس��ت. اما اگر نهاده��اي اقتصادي و 
بنيادهايي از اين دست براي بهبود وضعيت اقتصادي 
در شرايط امروز پيش قدم شوند، بقيه مردم هم كمر 

همت مي بندند.

ادامه از صفحه اول



تعادل - گروه معدن |
آخر آبان ماه بود كه دولت آيين نامه س��اماندهي عرضه 
و تقاضا در بازار فوالد را ابالغ كرد؛ ش��يوه نامه هايي كه 
واكنش فوالدي ها را در پي داشت. به گفته آنها اگرچه 
هدف دولت از تدوين شيوه نامه ساماندهي زنجيره فوالد 
اصالح ايرادها و حذف رانت بوده اما در اين شيوه نامه، با 
قيمت گذاري دستوري، كاركرد بازار سرمايه را زير سوال 
برده است. منتقدان مي گويند كه اين شيوه نامه اگرچه 
هدف گ��ذاري خوبي دارد اما ابزاري كه براي رس��يدن 
به اين هدف از آن اس��تفاده شده، يعني قيمت گذاري، 
مي تواند در آينده مشكالت بيش��تري را براي زنجيره 
فوالد كشور ايجاد كند. به گفته آنها، اينكه دولت بخواهد با 
قيمت گذاري دستوري، اقدام به ساماندهي بازاري كند 
نه تنها مكاني��زم طبيعي بورس را زير س��وال مي برد، 
بلكه زمينه را براي بروز رانت جديد نيز فراهم مي كند. 
در همين حال روز گذش��ته رييس اتاق تهران نيز، در 
نامه هايي جداگانه به دو عضو كابينه دولت يعني معاون 
اول و معاون اقتصادي رييس جمهور، شيوه نامه جديد 
تنظيم ب��ازار فوالد را موجب بازگش��ت امضاي طاليي 
و بروز توزي��ع رانت نجومي در اين ب��ازار اعالم كرد و با 
يادآوري اينكه اجراي اين ش��يوه نامه، تهديدي جدي 
براي صادرات فوالد اس��ت و افت توليد در اين بخش را 
به همراه خواهد آورد، خواستار تشكيل كميته اي براي 
بررسي و اصالح اين شيوه نامه شد. مسعود خوانساري، 
توزيع رانت نجومي در بازار فوالد را يكي ديگر از نگراني ها 
از محل اجراي اين شيوه نامه عنوان كرده و يادآور شده كه 
به دليل دخالت دولت در تعيين قيمت پايه محصوالت 
فوالدي كه با احتس��اب ارز نيمايي ح��دود ۲۵ درصد 
ارزان تر از نرخ هاي جهاني است، حدود ۸۰ هزار ميليارد 
تومان معادل دو برابر بودجه يارانه نقدي كش��ور، رانت 

توزيع مي شود.

    واكنش ها به شيوه نامه فوالدي دولت 
طي ماه هاي گذش��ته قيمت فوالد انتقادات و حواشي 
زيادي را ايجاد كرد بطوريكه صنايع مصرف كننده فوالد 
با انتقاد از قيمت باالي محصوالت فوالدي در بورس كاال 
كه بعضاً باالتر از نرخ هاي جهاني هم بود، خواستار نظارت 
و دخالت دولت در زنجيره فوالد ش��دند. به گفته آنها، 
كارخانجات فوالد مواد اوليه خود از قبيل سنگ آهن را 
۵۰ درصد كمتر از نرخ جهاني از معادن داخلي خريداري 
مي كنن��د اما محصول توليدي خ��ود را باالتر از قيمت 
جهاني در بورس كاال به كارخانجات داخلي مي فروشند. 
س��رانجام اعتراضات صورت گرفته سبب شد تا دولت 
پس از تقريبًا دو ماه بررسي، شيوه نامه اي را تحت عنوان 
»ساماندهي عرضه و تقاضاي زنجيره فوالد« تهيه و براي 
اجرا به وزارت صمت ابالغ كند. بر اساس اين شيوه نامه، 
مقرر شده قيمت پايه شمش، اسلب و ميلگرد در بورس، 
۸۰ درصد قيمت منطقه CIS با تسعير نرخ نيما باشد تا از 
اين طريق قيمت ها متوازن و سود در زنجيره تقسيم شود؛ 
همچنين در بخش عرضه پيش بيني شده است كه كليه 
واحدهاي فعال در زنجي��ره فوالد، محصوالت توليدي 
خود را در ب��ورس عرضه كنند به ش��كلي كه هر گونه 
فروش خارج از بورس ممنوع شده و اين اقدام به منزله 
فروش خارج از شبكه محسوب خواهد بود.كارخانجات 
فوالدي هم منتقد اين شيوه نامه شدند. بطوريكه رضا 
شهرستاني عضو انجمن توليدكنندگان فوالد چند روز 
قبل به خبرنگار مهر گفت: متأسفانه شيوه نامه جديد 
فوالد بدون در نظر گرفتن عواقبش تدوين و ابالغ شده 
و عالوه بر اينكه اجرايي نيست، رانت هنگفتي هم ايجاد 
خواهد كرد و موجب تعطيلي بس��ياري از كارخانجات 
فوالدي مي شود.به گفته وي، يك رانت حداقل ۱۰۰ هزار 

ميليارد توماني در شيوه نامه جديد نهفته است.
اين اظهارات واكنش انجمن نوردكاران فوالدي ايران را 
در پي داشت و اين انجمن با انتشار بيانيه اي، از شيوه نامه 
جديد بازار فوالد حمايت و اعالم كرد »بسياري تا قبل از 
ابالغ اين شيوه نامه، انگشت اتهام را به سمت نوردكاران 
مي گرفتند و حاال كه دولت در يك دستورالعمل در حال 
پايان دادن به منافع رانتي در بازار فوالد است، برافروخته 
ش��ده و آن را مورد شماتت قرار مي دهند و به بهانه هاي 
واهي و حتي افت شاخص معامالت بورس در حالي كه 
اين شيوه نامه هنوز اجرا نشده سعي در ممانعت از اجراي 
آن دارند.  از آنس��و، اما بهرام شكوري رييس كميسيون 
معادن و صنايع معدني اتاق بازرگاني ايران در واكنش به 

اعتراض فوالدي ها ضمن حمايت از اين ش��يوه نامه، به 
»خبرگزاري مهر« گفته بود كه كارخانجات فوالد طي 
اين س��ال ها بزرگ ترين رانت را خودشان برده اند؛ مواد 
اوليه را ۵۰ درصد زير قيم��ت جهاني از معادن داخلي 
مي خرن��د اما محصولش��ان را باالت��ر از قيمت جهاني 
در بورس مي فروش��ند. به گفته ش��كوري، فوالدي ها 
در مهرماه شرايط قيمت گذاري و ارز نيما را پذيرفتند و 
حتي سقف قيمت را قبول كردند كه به عبارتي ۷۵ و به 
عبارتي ۸۵ درصد از قيمت هاي جهاني را پذيرفته بودند 
اما حال در اين شيوه نامه كه سقف قيمتي حذف شده 
است، در حال مخالفت هستند. خداداد غريب پور رييس 
سازمان نوسازي و توسعه معادن ايران هم در اظهاراتي 
به حمايت از اين ش��يوه نامه پرداخت و گفت: در شيوه 
نامه جديد، دولت قبول كرده كه قيمت بر مبناي رقابت 
در بورس كاال كش��ف و تعيين شود. بدين ترتيب، روند 
قيمت گ��ذاري كاماًل رقابت��ي خواهد بود. ب��ا توجه به 
اينكه كليه محصوالت توليدي زنجيره فوالد در بورس 
عرضه مي شود، بازار ديگر مثل گذشته با كسري مواجه 
نمي شود و توليدكنندگان داخلي مي توانند به هر ميزان 
كه نياز به مواد اوليه توليد دارند، اقدام به خريد از بورس 

كاال كنند. 

    نامه خوانساري به دو عضو كابينه 
درهمين حال، رييس اتاق تهران نيز روز گذش��ته، در 
نامه هايي جداگان��ه به معاون اول و مع��اون اقتصادي 
رييس جمهور، ش��يوه نامه جديد تنظيم بازار فوالد را 
موجب بازگش��ت امض��اي طاليي و ب��روز توزيع رانت 
نجومي در اين بازار اعالم كرد. مسعود خوانساري با اشاره 
به اينكه استراتژي تنظيم بازار فوالد كشور با تمركز بر 
شمش و اس��لب به جاي عرضه حداكثري محصوالت 
نهايي، وضعيت دشواري براي اين صنعت ارزآور كشور 
طي سال هاي اخير به همراه آورده ، تاكيد كرد كه اجراي 
اين شيوه نامه عالوه بر افت صادرات و توليد فوالد، ريزش 

بازار سرمايه را نيز در پي خواهد داشت.
وي در اين نامه كه به دفاتر اسحاق جهانگيري و محمد 
نهاونديان ارسال شده ، مهم ترين تهديدهاي شيوه نامه 
جديد تنظيم بازار فوالد را گوش��زد كرده و اصالح آن با 
مشاركت اتاق ايران، اتاق تهران و انجمن توليدكنندگان 
فوالد را ضروري دانست. او يكي از ايرادات اين شيوه نامه 
را ايجاد امضاهاي طاليي عنوان كرده كه به دليل اعطاي 
اختيار گس��ترده به وزارت صمت و نبود كميته پايش و 
نظارت، در اين بازار شكل خواهد گرفت. خوانساري توزيع 
رانت نجومي در بازار فوالد را يكي ديگر از نگراني ها از محل 
اجراي اين شيوه نامه عنوان كرده و يادآور شده كه به دليل 
دخالت دولت در تعيين قيمت پايه محصوالت فوالدي كه 
با احتساب ارز نيمايي حدود ۲۵ درصد ارزان تر از نرخ هاي 
جهاني اس��ت، حدود ۸۰ هزار ميليارد تومان معادل دو 
برابر بودجه يارانه نقدي كش��ور، رانت توزيع مي ش��ود.

خوانس��اري همچنين، اجراي اين شيوه نامه را موجب 
ايجاد موانع براي صادرات شمش فوالدي از طريق منوط 
كردن مجوز صادرات به كس��ب اطمينان از تامين نياز 
داخلي، دانست و يادآوري كرد كه شمش فوالدي حدود 
۷۰ درصد سبد صادرات فوالد ايران را دربر مي گيرد.وي، 
با توضيح اينكه فوالدس��ازان قراردادهاي پيش فروش 
صادراتي خود با شركاي تجاري را تا پايان امسال منعقد 
كرده اند، درخواست براي كاهش صادرات اين بخش را 
در تضاد با سياست هاي تجاري كشور در راستاي افزايش 
درآمدهاي ارزي غيرنفتي دانست. در اين نامه ها همچنين 
شيوه نامه جديد تنظيم بازار فوالد را مغاير با برخي قوانين 
و دستورالعمل هاي شوراي رقابت دانسته و هشدار داده 
شده كه اجراي اين ش��يوه نامه بازار سرمايه را با ريزش 
مواجه خواهد كرد، ضمن آنكه طي روزهاي ابتدايي آذرماه 
امسال نيز در بورس اوراق بهادار تهران اين ريزش نمود 

يافت و خود را نشان داد. 

    ۶   پيشنهاد فوالدي ها
براي اصالح شيوه نامه جديد 

اعض��اي انجمن توليدكنن��دگان ف��والد در نامه اي به 
نهاونديان، معاون اقتصادي رييس جمهور، پيشنهاداتي 
را براي اصالح ش��يوه نامه تنظيم بازار فوالد به شرح زير 

ارايه كردند:
۱-  ش��رايطي كه مواد اوليه كارخانج��ات ذوب القايي 
)قراضه، آهن اسفنجي و فرو آلياژها( از بازار و با قيمت هاي 
آزاد تامين مي شود، بر چه اساسي بايد محصول توليدي 
خود را با قيمت هاي دستوري در بورس كاال عرضه كنند؟ 
نظر به اينكه قيمت قراض��ه آهن در بازار آزاد نزديك به 
قيمت پايه ش��مش در بورس كاال بر اساس شيوه نامه 
مذكور اس��ت، الزم اس��ت: »تامين قراضه مصرفي اين 
كارخانه ها مورد س��اماندهي قرار گيرد.، آهن اسفنجي 
موردنياز كارخانج��ات ذوب القايي با قيمت ۵۰ درصد 
ميانگين موزون هفتگي معامالت شمش در بورس كاال 
تامين گردد. )تا زمان عرضه آهن اسفنجي در بورس كاال( 
و همچنين ميزان كف عرضه شمش اين كارخانجات در 
بورس كاال، متناسب با ميزان آهن اسفنجي دريافتي با 

احتساب پرت توليدي آن تعيين گردد.« 
۲- نظر به تجربه عرضه ش��مش در 4 هفته گذشته در 
بورس كاال و عدم وجود تقاضا براي آن و با توجه به اينكه 
بازار هدف اكثر توليدكنندگان شمش القايي، بازار داخلي 
اس��ت و همچنين با در نظر گرفتن توان مالي محدود 
اين كارخانجات بخش خصوص��ي واقعي، تكليف اين 
كارخانجات در صورت عرضه شمش توليدي در بورس 

كاال و عدم استقبال خريداران چيست؟
 بنابراين الزم است در صورت بروز چنين اتفاقي كه در 
هفته هاي اخير و در بازارهاي نزولي نيز تجربه شده است، 
اين كارخانجات مجاز باش��ند جهت تامين نقدينگي و 
تداوم توليد خود، به همان ميزان شمش خريداري نشده، 

اين محصول توليدي خ��ود را در خارج از بورس كاال به 
فروش برسانند.

 ۳- يك كارخانه بخش خصوصي كه مطابق قانون تجارت 
و با سرمايه گذاري غيردولتي و به صورت انتفاعي مواد 
اوليه خود )قراضه، آهن اسفنجي و فروآلياژها( را از بازار 
آزاد و نزديك به قيمت هاي جهاني تامين و با حاش��يه 
سود كمتر از ۱۰ درصد فعاليت مي كند، بر چه اساسي 
مي بايست با دستور دولت محصول توليدي خود را حدود 
۲۰ تا ۳۵ درصد ارزان تر از نرخ هاي جهاني بفروشد؟ اين 
كار طبيعتا خالف عقل اقتصادي سرمايه گذاران بخش 
خصوصي است و در صورت اجبار، تعطيلي كارخانجات 
توليدي به صرفه تر خواهد بود. براين اساس، قيمت پايه 
ش��مش فوالدي در بورس كاال مطابق س��اير كاالهاي 
معدني و فلزي و حتي پتروشيمي، برابر 9۵ درصد قيمت 

جهاني تعيين گردد. 
4- الزام به عرضه كل شمش داخلي در بورس كاال آن هم 
با مقررات سخت گيرانه آن شامل ضمانتنامه هاي بسيار 
سنگين، كارمزدهاي زياد، الزامات پيچيده و متعدد پيش 
از عرضه، اعمال سليقه اي آيين نامه ها و از همه مهم تر 
ابطال معامالت به داليل عجيب و غريب، به هيچ عنوان 
اجرايي نيست. از اين رو، شرايط پذيرش، عرضه و معامله 

در بورس كاال به مراتب تسهيل شود.
 ۵-  تجربه ۳ س��ال اخير نش��ان داده كه سياست هاي 
اشتباه تنظيم بازار منجر به توزيع رانت به عده اي محدود 
از نوردكاران مي شود و مصرف كنندگان نهايي منتفع 
نمي شوند. همين مس��اله در مورد شمش فوالدي هم 
مصداق داش��ته به طوري كه در شش ماهه اول امسال 
فقط ۳۵ درصد شمش خريداري شده، به عنوان محصول 
در بورس كاال عرضه شده است. اين نسبت در سال 9۸ 
هم فقط ۳۸ درصد بوده است. بنابراين ابتدا محصوالت 
نوردي در بورس كاال عرضه ش��وند و س��پس بر اساس 
معامالت انجام شده، شمش مورد نياز آنان تامين شود.

6- با توجه به تع��داد باالي كارخانج��ات ذوب القايي 
)بيش از ۱۱۰ كارخانه( كه يك بازار رقابتي براي شمش 
فوالدي به نفع صنايع نوردي ايجاد كرده است و همچنين 
با توجه به پراكندگي آنها در سراسر كشور، فعاليت اين 
كارخانجات با حداكثر ظرفيت، اوال موجب كاهش بهاي 
تمام ش��ده صنايع نوردي به دليل كاهش هزينه حمل 
و نقل خواهد ش��د و ثانيا توان صادرات فوالد كشور به 
دليل آزادي عمل ايجاد شده براي فوالدسازان بزرگ را 
افزايش خواهد داد. از سوي ديگر، محمد نهاونديان معاون 
اقتصادي رييس جمهور در پي اعتراضات اخير انجمن 
فوالد، فعاالن بازار سرمايه و تعدادي از نمايندگان مجلس 
به ايرادات شيوه نامه جديد دولت براي تنظيم بازار فوالد، 
جلسه هماهنگي در اين خصوص با حضور همه ذينفعان 
از جمله انجمن فوالد، اتاق بازرگاني، بورس كاال و برخي 
از توليدكنندگان فوالد تدارك ديد. اين جلس��ه ظاهرا 

ديروز عصر برگزار شده است. 

ادامه از صفحه اولروي خط خبر 7  پنجشنبه  6     آذر 1399   10 ربيع الثاني 1442  سال هفتم    شماره   Thu. Nov 26. 2020  1812  صنعت،معدن و تجارت

افت ۲۰ تا ۳۰ درصدي
قيمت خودرو در ۲۰ روز گذشته

ايرنا |بررسي ها از بازار خودرو حاكي از كاهش ۲۰ تا 
۳۰ درصدي خودروهاي داخلي، مونتاژي و وارداتي 
نسبت به ۲۰ روز گذشته است.به گفته كارشناسان، 
خري��د و فروش در اي��ن ايام تقريبًا به صفر رس��يده 
زيرا در صورت خريد خ��ودرو، افراد با تعطيلي مراكز 
تعويض پالك و همچنين محدوديت در انتقال سند 
مواجه خواهند بود.با اين حال بررس��ي قيمت ها در 
فضاي مجازي و آگهي هاي فروش در روز گذش��ته، 
نسبت به ۲۰ روز گذش��ته افت ۲۰ تا ۳۵ درصدي را 
نش��ان مي دهد كه اين كاهش در مورد خودروهاي 
خارجي ش��ديدتر است.امروز هر دس��تگاه پژو ۲۰6 
تيپ۲ با افت محس��وس نس��بت به ۲۰ روز گذشته 
به حدود ۱۷6 ميليون تومان، هر دس��تگاه س��مند 
ال. ايكس۱69 ميليون تومان، هر دس��تگاه پژو 4۰۵ 
جي. ال. ايك��س۱69 ميليون تومان، پژو ۲۰6 تيپ۵ 
ب��ه ۲4۰ ميليون تومان، پ��ژو ۲۰6 صندوق دار ۲4۰ 
ميليون تومان و پژو پ��ارس ال. ايكس۱9۳ ميليون 
تومان قيمت گذاري شده است.كارشناسان معتقدند 
با اين شرايط فروشندگان به صف شده اند، اما خريداران 
همچنان اميدوار به افت بيشتر قيمت ها از خريد دست 
كشيده اند.در دس��ته مونتاژها نيز امروز هر دستگاه  
هايم��ااس۷ بين66۰ ت��ا 66۵ ميلي��ون تومان و هر 
دستگاه پژو ۲۰۰۸ حدود ۸۵۰ ميليون تومان قيمت 
خورده اس��ت.همچنين در دسته خارجي ها بررسي 
قيمت ها در برندهاي كيا، هيوندايي و تويوتا در بسياري 

موارد افت تا ۳۵ درصدي قيمت ها را نشان مي دهد.

استفاده ازفرصت  هاي 
داخلي و خارجي

ص��رف اتكا به ي��ك تواف��ق و اميد بس��تن به آن 
نمي تواند براي كش��ور راهگش��ا باش��د و ناگهان 
تصميم رييس جمهور امريكا مي تواند تمام فضاي 
در نظر گرفته شده را تغيير دهد. از سوي ديگر براي 
برنامه ريزي در آينده، در نظر گرفتن شرايط داخلي 
اقتصاد ايران نيز بس��يار مهم خواهد بود. ما امروز 
مي دانيم كه محيط كسب و كار، دسترسي دولت 
به درآمدهاي پايدار مانند ماليات و بسياري ديگر 
از حوزه هايي كه دولت هاي توس��عه يافته در آنها 
تجربه دارند در ايران دش��وار است. از سوي ديگر 
ظرفي��ت بالقوه قابل توجه��ي در ميان واحدهاي 
توليدي و نيروهاي انس��اني ايران وجود دارد كه با 
بهره بردن از آنها، مي توان بس��ياري از مشكالت و 
نگراني ها را برطرف كرد. در سال هاي اخير ديديم 
كه با افزايش رقابت قيمتي كاالهاي ايراني، مي توان 
بازار بسياري از كشورهاي منطقه را به دست آورد 
و حفظ كرد اما در عين حال نمي توان انتظار داشت 
كه اين فضا به ش��كل طوالني م��دت باقي بماند. 
برطرف كردن مشكالت داخلي در اين حوزه مانند 
افزايش س��طح بهره وري، بهبود محيط كس��ب و 
كار و جذب سرمايه گذاران جديد لزوما ارتباطي با 
فضاي بين المللي ندارد و در واقع بايد اين طور در 
نظر گرفت كه حتي با وجود باقي ماندن تحريم ها 
در سال هاي آينده نيز بسياري از اقدامات داخلي 
امكان پيگيري دارد. با در نظر گرفتن اين واقعيت ها 
از سويي مي توان نيازهاي داخلي براي قدرت گرفتن 
اقتصاد كشور را تامين كرد و از سوي ديگر با استفاده 
از فرصت هاي بين المللي طوري رفتار كرد كه حذف 
يا محدود ك��ردن اقتصاد ايران براي كش��ورهاي 

خارجي به راحتي ممكن نباشد.

توافق بين نهاد ناظِر بازار پول 
و سرمايه 

هماهنگي ك��ه مي تواند ظرفيت هاي هر دو بخش 
را براي اثرگ��ذاري مثبت در بازاره��اي اقتصادي 
ارتق��ا دهد. يعني از يك ط��رف، نقدينگي بانك ها 
مي تواند در صندوق ه��اي تحت مديريت بانك ها 
اداره شود )صدور واحدها از داخل شعبه هنوز تاييد 
نش��ده ولي مي تواند دوباره احيا شود( و نقدينگي، 
تحت كنترل بانك باشد، و از سوي ديگر به راحتي 
مي توان نقدينگي را در كمترين زمان جهت بهبود 
بازدهي وارد صندوق هاي بورسي كرد. مساله دوم؛ 
اين يك آشتي بين بانك و بورس است و بخش قابل 
توجهي از نقدينگي صندوق هاي با درآمد ثابت را در 
زمان هاي بهبود بورس به سمت بازار سرازير خواهد 
كرد. افزايش ظرفيت هاي اعتباري بازار س��رمايه 
بدون ترديد باعث تسريع در ثبات و استحكام اين 
بازار خواهد شد. مساله سوم؛ اينكه عمال منافع بانك 
و بورس با اين كار به يكديگر گره مي خورد و رشد هر 
دو بازار به بهبود وضعيت ديگري كمك خواهد كرد. 
افزايش سپرده ها به افزايش ورود پول به صندوق ها 
كمك مي كند و افزايش بازدهي بورس باعث بهبود 
بازدهي مشتريان بانك ها خواهد شد. مساله چهارم؛ 
ويژگي ديگر اين موضوع، گردش نقدينگي در بورس 
و بانك اس��ت كه در صورت ثبات تصميم گيري ها 
و اعمال محدوديت ه��اي مالياتي ب��ازاِر خودرو و 
مسكن، همزمان با رشد بورس، باعث از رونق افتادن 
اين بازارهاي م��وازي خواهد ش��د. مجموعه اين 
ارزيابي هاي تحليلي، بيانگر آن است كه بازار سرمايه 
كشورد رحال ظرفيت سازي هاي تازه اي براي رشد 
پايدار اس��ت، ظرفيت هايي ك��ه مي تواند اعتماد 

خدشه دار شده مردم به بازار سرمايه را بازگرداند.

 جذابيت بيش از پيش 
بازار سرمايه

اين موضوع باعث شد بورس مدتي كوتاه روند صعودي 
به خود بگي��رد. درحال حاضر ميزان P/E بازار اغلب به 
بيش از عدد ۱۰ مي رسد و اين موضوع موجبات حركت 
بازار در محدودشاخصي خاصي را فراهم آورده است. 
يكي ديگر از عواملي كه باعث شد بازار روند صعودي به 
خود بگيرد نتيجه انتخابات امريكا بود كه با پيروزي بايدن 
يك آرامش نسبي در بازار ظاهر شد و بورس ريزش سه 

ماه اخير را تا حدودي جبران كرد. 
همچنين باافزايش نرخ سود بانكي، انتظارP/E از بازار 
كمي تغيير مي كند و اين عاملمي تواند عدم جذابيت 
بازار سرمايه در پي داشته باشد. در اينجا بسيار مهم است 
كه نرخ سود بانكي در يك محدوده متعدلي قرار گيرد 
كه بازار سرمايه جايگاه واقعي خود را پيدا كند؛ اين اتفاق 
در ماه هاي نخست سال جاري رخ داد وموجبات رونق 
و جذابيت بازار سهام را فراهم آورد اما؛ درحال حاضر با 
توجه به ميزان سود بانكي و اوراق دولتي ميزان انگيزه و 

جذابيت بورس را كاهش يافته است.
درحال حاضر برخي از تك سهم ها موجود در بازار شرايط 
بسيار ايده آل و مناسبي براي سرمايه گذاري دارند و حتي 
اگر بايدن با بازگشت به برجام شرايط اقتصادي موجود را 
تغيير دهد بازهم اين شركت ها مي توانند ميزان فروش و 
سود بسيار خوب و مناسبي داشته باشند و در نتيجه جز 
سهام متناسب و سوده بازار باشند. بازار سهام در محدوده 
رواني شاخص يك ميليون و ۳۰۰ الي يك ميليون 4۰۰ 
هزار واحد قرار گرفته است كه در اين محدوده تا شكستن 
مقاومت هاي بعدي با نوسان همراه خواهد بود. همچنين 
سهامداران بايد با ديد ميان مدت و بلندمدت وارد بازار 
سهام شوند واغلب سرمايه گذاران بازدهي بورس را به 
نرخ سپرده ترجيح مي دهند در نتيجه آينده خوبي براي 
بازار سرمايه متصور هستيم. بازارهاي موازي همانند 
ارز، خودرو و... صعود چنداني نداشته اند و در اين روزها 
روند نزولي نيز به خود گرفته و بطور كلي مي توان گفت 
كه بورس در مقايسه با ساير بازارهاي مالي بيشترين 

جذابيت و سوددهي را خواهد داشت.

كاهش قيمت الستيك
با آزادسازي قيمت گذاري 

شاتا |مديركل دفتر خدمات بازرگاني وزارت صمت 
خارج شدن الستيك سواري از شمول قيمت گذاري 
و نرخ گذاري اين كاال توس��ط واحده��اي توليدي را 
سبب كاهش اختالف قيمت بازار آزاد با نرخ كارخانه 
دانست.صديف بيك زاده خارج شدن الستيك سواري 
از شمول قيمت گذاري و نرخ گذاري اين كاال توسط 
واحدهاي توليدي را سبب كاهش اختالف قيمت بازار 
آزاد دانست و گفت: با توجه به اختالف ۱۰۰ درصدي 
قيمت بازار و مصوب الستيك سواري كه اين افزايش 
نه نصيب توليدكنندگان و نه واردكنندگان مي شد، 
كارگروه تنظي��م بازار تصميم گرفت كه الس��تيك 
س��واري از ش��مول قيمت گذاري ب��ا رعايت ضوابط 
قيمت گذاري خارج ش��ود.وي ادامه داد: بر اس��اس 
اين تصميم، نرخ گذاري الس��تيك بر اساس ضوابط 
قيمت گذاري هيات تعيين و تثبيت، رأس��ا توس��ط 
واحدهاي تولي��دي انج��ام مي گيرد.مديركل دفتر 
خدمات بازرگاني وزارت صمت گفت: با اين تصميم 
قيمت بازار آزاد الستيك سواري كاهش يافته و ضمن 
افزايش سهم توليدكنندگان از قيمت بازار، واحدهاي 
توليدكنندگان مي توانند متناسب با هزينه هاي توليد 

افزايش يافته، ادامه توليد داشته باشند.

اتاق هامحرك روابط اقتصادي 
ايران و قطر باشند

ش�اتا |هفتمي��ن اجالس كميس��يون مش��ترك 
همكاري هاي اقتصادي ايران و قطر و امضاي تفاهم نامه 
مشترك دو كشور با حضور رييس اتاق ايران و وزير نيرو 
در اصفهان برگزار شد. اين تفاهمنامه در زمينه تشكيل 
كارگروه مشترك تجاري بين۲ كشور، تاسيس مراكز 
تجاري بين بخش هاي خصوصي دوكشور، استقرار 
وابسته بازرگاني در س��فارتخانه هاي ايران و قطر در 
تهران و دوحه و استفاده از بندرگاه هاي دو كشور براي 
توسعه صادرات و واردات كاال است.رييس اتاق ايران 
در اين نشست ضمن تشريح اولويت هاي راهبردي اتاق 
ايران براي همكاري با كشور قطر، به بيان مهم ترين 
اقداماتي كه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
ايران براي توس��عه روابط با قطر انجام داده اس��ت، از 
جمله تشكيل كميته مشترك اقتصادي ايران و قطر كه 
منجر به تاسيس اتاق مشترك بازرگاني شده پرداخت 
.غالمحسين شافعي تاكيد كرد: اتاق هاي بازرگاني بايد 
موتور محرك اقتصادي باشند و با حمايت دولت ها نيز 
بايد بخش هاي خصوصي فعاالنه تر عمل كنند. شافعي 
در اين ديدار خواستار تبادل هيات هاي تجاري بين دو 
كشور شد و در همين زمينه از آمادگي اتاق ايران براي 
پذيرش هيات هاي تجاري خبر داد.به عقيده شافعي، 
برنامه توسعه اي ۲۰۳۰ قطر ظرفيت هاي بي بديلي 
را براي همكاري هاي دو كش��ور ايجاد كرده است.او 
صنايع ساختمان، كشتيراني، ترانزيت، گردشگري، 
پتروشيمي، انرژي، هتل سازي، غذايي، لبني، دارويي و 
لوازم پزشكي را از جمله مهم ترين زمينه هاي همكاري 
مشترك ايران و قطر دانست و تاكيد كرد: ايران و قطر 
مي توانند همكاري هاي سه جانبه و چندجانبه داشته 
باشند.رييس اتاق ايران تصريح كرد: شيالت و آبزيان 
و همچنين صنايع لبني براي سرمايه گذاري قطر در 
ايران از حيث توليد براي بازار قطر بسيار مستعد و قابل 
  CIS ،اجراست. ش��افعي همچنين افزود: افغانستان
و اكو براي همكاري هاي مش��ترك مي توانند حجم 
همكاري مش��ترك را افزايش دهند.به باور شافعي، 
تشكيل اتاق مشترك قطر و ايران به متناظر آن در ايران 
كمك خواهد كرد تا همكاري هاي دو كشور توسعه 
يابد. در ادامه، خليفه بن جاسم آل ثاني، رييس اتاق 
بازرگاني و صنايع قطر با اشاره به اهميت شوراي قطر- 
ايران، از فعاالن قطري براي توسعه روابط خود با ايران 
خبر داد.او ابراز اميدواري كرد با تغيير سياس��ت هاي 
امريكا، زمينه تجارت كاالهاي ايران و قطر نيز توسعه 
يابد.رييس اتاق بازرگاني و صنايع قطر تاكيد كرد: ايران 
و قطر به عنوان دو كش��ور دوست و همسايه، جداي 
از مناس��بات فرامنطقه اي الزم اس��ت كه در منطقه 
همكاري خود را روز به روز گس��ترش دهند و الگويي 

براي ديگر كشورها باشند.

رييس اتاق تهران خواستار اصالح فوري شيوه نامه جديد تنظيم بازار فوالد شد

مديركل دفتر اروپا و امريكاي سازمان توسعه تجارت: 

رانت نجومي نهفته در شيوه نامه فوالدي

افت محسوس صادرات ايران به اروپادر پسابرجام 
مديركل دفتر اروپا و امريكاي س��ازمان توسعه تجارت 
اظهار كرد: اگر امروز آقاي بايدن تحريم هاي وضع شده 
را لغو كند، تا مش��كالت نظام بانكي حل نشود توفيق 
چنداني نخواهيم داشت.بهروز حسن الفت در گفت وگو 
با ايلنا در م��ورد وبينار تجاري با اروپا اظهار داش��ت: از 
حدود دو سال پيش پروژه اي را با مركز تجارت بين الملل 
سازمان ملل و با حمايت اتحاديه اروپا انجام داديم. بخش 
اول اين پروژه كه استراتژي ملي صادرات بوده به اتمام 
رسيده اس��ت. در چارچوب اس��تراتژي ملي صادرات 
6 بخش از جمله قطعات خ��ودرو، ICP، ميوه و تره بار، 
پتروشيمي، گردشگري و كاالهاي صنعتي وجود دارد 
كه اين موارد به عنوان بخش هاي قابل توس��عه در اين 
طرح به آنها پرداخته مي شود. وي افزود: در تحقيقاتي 
ك��ه در اين مورد انجام ش��ده، يك س��ري برنامه اقدام 
وجود دارد كه به برگزاري نشست ها و وبينارها مربوط 
است اين وبينار هم در همين جهت برگزار مي شود. از 
۱۱ آذر ماه مذاكرات بين ش��ركت ها به صورت مجازي 
ش��روع مي ش��ود و به مدت ۲۰ روز ادامه دارد. همايش 

هم از ۲4 تا ۲6 آذر با ۸ پنل تخصصي برگزار مي ش��ود.
الفت در مورد جزييات اين وبينار گفت: بيش از همايش 
سه روزه نشس��ت هاي مجازي ۲۰ روزه مي تواند براي 
بنگاه ها مفيد باش��د. ش��ركت ها مي توانند به راحتي با 
توجه به پلتفرمي كه ايجاد شده همتايان اروپايي خود 
را پيدا كنند بطوريكه اين موضوع هزينه اي ندارد و براي 
آشنايي اوليه با اين بنگاه ها فرصت بسيار خوبي است.  
وي در ادامه اضافه كرد: از طرف اروپا و حتي ايران حدود 
9۰ درصد شركت كنندگان در اين وبينار شركت هاي 
كوچك و متوس��ط هستند و ش��ركت ها هستند كه از 
اين فرصت استفاده مي كنند، البته شركت هاي بزرگ 
اگر بخواهند در ايران حضور داشته باشند. ضمن اينكه 
مالحظات بين المللي وجود دارد اما در صورت تمايل، ساز 
و كار خ��ود را در اين مورد پيش مي گيرند.  الفت افزود: 
به جرأت مي توان گفت حدود 9۵ درصد از شركت هاي 
حاضر در اي��ن وبينار از دو ط��رف بنگاه هاي كوچك و 
متوسط به خصوص استارتاپ ها، شركت  هاي دانش بنيان 
و شركت هايي كه ممكن است تجربه چنداني در عرصه 

بين المللي نداشته باشند، هستند. شركت هايي كه از 
نظر دان��ش فني در نقطه مطلوبي قرار دارند اما پيش از 
اين ارتباط چنداني با خارج از كشور و به خصوص اروپا 
نداشتند مي توانند از اين فرصت استفاده كنند.  مديركل 
دفتر اروپا و امريكاي س��ازمان توسعه تجارت در مورد 
ظرفيت صادراتي ايران به اروپا گفت: در شرايط نرمال 
يعني در شرايطي كه هيچ محدوديتي از جمله تحريم، 
شرايط بانكي و مشكالت حمل و نقل وجود نداشته باشد، 
با ميزان توليد امروز فقط در حوزه كاال مي توانيم ساالنه ۸ 
تا ۱۰ ميليارد دالر به اروپا صادرات داشته باشيم. البته اين 
در شرايطي است كه امروز در آن قرار داريم اما اگر ظرفيت 
فوالد، پتروشيمي و ديگر بخش ها افزايش يابد اين ميزان 
نيز رشد پيدا مي كند.  وي افزود: البته شرايط بين المللي 
هيچگاه براي ما به اين راحتي نخواهد بود. با فرض اينكه 
تحريم ها هم برداشته شود، ما با محدوديت هاي بانكي 
مواجه هستيم كه بخشي از آن به FATF مربوط مي شود. 
اگر تصميم بر اين باشد كه ما به FATF نپيونديم، بانك ها 
در سطح دنيا و به خصوص اروپا در كاركردن با بانك هاي 

ايراني دچار مش��كل مي ش��وند. اگر امروز آقاي بايدن 
تحريم هاي وضع شده را لغو كند، تا مشكالت نظام بانكي 
حل نشود توفيق چنداني نخواهيم داشت. بنابراين اگر 
واقع گرايانه نگاه كنيم ما مي توانيم به دوران بعد از برجام 
برگرديم و حدود ۱.۵ تا ۲ ميليارد دالر س��االنه به اروپا 
صادرات داش��ته باشيم، كه متاس��فانه اين رقم به يك 
س��وم كاهش پيدا كرده است.  الفت در مورد مشكالت 
سوييفت خاطرنشان كرد: سوئيفت جزو مصاديق تحريم 
بود، اما FATF پروتكلي است كه بانك هاي سطح دنيا به 
آن پيوسته اند و ما چه بخواهيم و چه نخواهيم تا زماني 
كه از ليست سياه اين پروتكل خارج نشويم، در ارتباط 
با بانك هاي بين المللي حتي كش��ورهاي دوست دچار 
محدوديت هستيم. اگر روابط بانكي از تجارت حذف شود 
نمي توانيم چندان انتظار داشته باشيم كه تغيير مهمي در 
حجم تجارت ما رخ دهد. گرچه برداشته شدن تحريم ها 
اتفاق مثبتي است و شركت هاي خارجي براي همكاري 
با ايران و سرمايه گذاري محدوديت نخواهند داشت، اما 

نكته اصلي و كليدي ارتباطات بانكي و مالي است.
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خبرروز

۴۶۹ فوتي جديد كرونا در كشور 
سخنگوي وزارت بهداشت از شناسايي ۱۳۸۴۳ بيمار مبتال به كوويد۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد. سيماسادات الري گفت: از 
سه شنبه تا چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹ و بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۱۳ هزار و ۸۴۳ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور 
شناسايي شد كه دو هزار و ۳۷۰ نفر از آنها بستري شدند. وي گفت: مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۸۹۴ هزار و ۳۸۵ نفر رسيد. 
وي ادامه داد: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت، ۴۶۹ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۴۶ 
هزار و ۲۰۷ نفر رسيد. الري افزود: خوشبختانه تاكنون ۶۲۵ هزار و ۶۰۶ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. 

سخنگوي وزارت بهداشت گفت: ۵۸۳۲ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در وضعيت شديد اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند. 

كتابخانه

»طرزفكر اعتيادآور« تجديدچاپ شد
كتاب »طرز فكر اعتيادآور« به چاپ دوم رس��يد و توسط انتش��ارات ارجمند روانه بازار كتاب شد. چاپ دوم كتاب طرزفكر اعتيادآور 
)خودفريبي را درك كنيم( نوشته آبراهام تورسكي با ترجمه پوريا صارمي فروشاني و ندا عصاره توسط انتشارات ارجمند روانه بازار كتاب 
شد. اولين بار اعضاي انجمن الكلي هاي گمنام متوجه شدند كه در معتادان نوعي طرزفكر ناهنجار وجود دارد و اصطالح »طرزفكر بودار« 
را براي آن اختراع كردند. طرزفكر اعتيادآور اغلب از نوعي منطق سطحي برخوردار است، به همين دليل معتاد و اعضاي خانواده اش ممكن 
است به راحتي با داليل نادرست اين طرزفكر فريفته شوند.  آبراهام تِورسكي در كتاب »طرزفكر اعتيادآور« نشان مي دهد كه چگونه افكار 

خودفريبنده مي توانند عّزت نفس فرد را تخريب كنند و پاك ماندن فرد در حال بازپروري را با تهديد مواجه كنند.

میراثنامه

جسد سالم زن ۶۵ ساله اي در موزه تاريخ پزشكي تهران 
ثبت ملي ش��د اما اين زن كيست كه به حالت طبيعي 
موميايي شده و از ۲۰ سال پيش در محفظه شيشه اي 
نگهداري مي شود؟ ۲۸ آبان ماه خبر رسيد كه شوراي 
ملي ثبت آثار منق��ول تاريخي، با حضور معاون ميراث 
فرهنگي و اعضاي اين ش��ورا برگزار و تعدادي از آثار به 
ثبت ملي رسيدند يكي از اين آثار جسد موميايي به دست 
آمده از شهر يزد بود جسدي مرموز كه نشانه هاي به دست 
آمده از آن به قرار زير است. احمدي كه پرونده ثبتي اين 
موميايي را تهيه كرده و مسوول و راهنماي موزه تاريخ 
پزشكي نيز هست به خبرنگار مهر توضيح مي دهد: »طبق 
گزارش هايي كه به ما رسيده اين موميايي اواخر دهه ۷۰ 
به دست ميراث فرهنگي رسيده است. اينكه دقيقًا در 
چه نقطه اي و چطور به دست ميراث فرهنگي رسيده را 
نمي دانيم اما همزمان با تأسيس موزه تاريخ پزشكي در 
سال هاي ۷۸ يا ۷۹ اين موميايي به موزه منتقل شد.« 
»اين موميايي متعلق به زني تقريباً ۶۵ ساله است كه بين 
۷۰۰ تا ۹۰۰ سال پيش در اطراف شهر يزد دفن شده و به 
دليل شرايط خاص، يعني آب و هواي خشك و نمك زياد 
منطقه به همان حالت باقي مانده در اصطالح به صورت 

طبيعي موميايي شده اس��ت.«  »اين جسد در بخش 
ديرين انسان شناسي موزه قرار گرفته از اين جهت كه 
آناتومي و متريال يك موميايي را به خوبي نشان مي دهد. 
در اين بخش مجموعه كاملي را از بقاياي انساني داريم 
مثل ۳۰ جمجمه ۵ هزار س��اله از شهر سوخته زابل به 
همراه چند جمجمه، استخوان و بقاياي انساني از مسجد 
كبود تبريز و يك اسكلت كامل بدن از شهر سوخته. اين 
موميايي در اين ميان چني��ن مجموعه اي قرار گرفته 
تا تاكيد كننده آن باشد كه ما در هيچيك از اديان مان 
اعتقادي به نگهداشت بدن انسان نداشته ايم و اين جسد 
اگر باقي مانده به صورت طبيعي موميايي شده است.« در 

تمام طول ۲۰ سالي كه اين موميايي با چنين اهميتي در 
موزه تاريخ پزشكي ايران خوابيده، هيچ وقت هيچ كسي 
نه از دانشگاه تهران و نه از سوي متوليان ميراث فرهنگي 
در كشور درباره اين موميايي آزمايشي، تحقيق و پژوهشي 
انجام نداده تا با آزمايش هاي مخصوص باستان شناسي به 
چرايي فوت، سن دقيق تر، نوع غذا، پوشش و … پاسخ 
دهند. از آنجا كه گفته شده بود اين موميايي در يكي از 
شهرهاي يزد پيدا شده، محسن فاطمي مديركل ميراث 
فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان يزد بايد در اين 
باره اطالعاتي مي داشت. او هم به خبرنگار مهر مي گويد: 
»مجموعه شهداي فهرج طبق روايات تاريخي، محل دفن 
تعدادي از سرداران سپاه اسالم به خصوص در قرن اول و 
دوم بوده است. قبل از انقالب به رييس وقت آثار باستاني 
آن زمان در يزد كه آقاي محمود مشروطه بود اعالم كردند 
سارقان قبري را در اين مجموعه كنده اند او به محل رفته و 
مي بيند جسد درون قبر به طرز عجيبي سالم مانده حتي 
ابرو و جزييات صورتش مش��خص است. جسد را دفن 
كردند ولي همان شب دزدان دوباره قبر را كندند و جسد 
را بردند ولي بعداً حين حمل جسد دستگير شدند و آن 

را به موزه اي در تهران منتقل كردند.«

ماجراي عجيب موميايي زن يزدي
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مرزپرگهر

هنر

قطعه هنرمندان بهشت زهرا)س( در پنجمين روز آذرماه ميزبان دو هنرمند سينما 
شد و اگر »كرونا« نبود ش��ايد هر دو االن زنده بودند. در هفته اي كه به روزهاي 
آخر آن رسيده ايم سينما و هنر تصوير ايران دو تن از نامداران خود را از دست داد؛ 
چنگيز جليلوند كه صدايش در ذهن و ياد خيلي از تماشاگران فيلم هاي سينمايي 
ايراني و خارجي مانده و كامبوزيا پرتوي كه نسلي از كودكان قديم با فيلم هايش 
دوراني پراز شادي و هيجان را پشت سر گذاشته اند.  ديروز اين دو هنرمند با فاصله 
زماني اندكي از هم به خاك سپرده شدند و به دليل شيوع كرونا مراسم با حضور 
جمع محدودي از دوستان و بستگانش��ان برگزار شد. چنگيز جليلوند يكي از 
بهترين هاي عرصه دوبله كه دوم آذر بر اثر كرونا در بيمارستان درگذشت، در قطعه 
هنرمندان بهشت زهرا)س( به خانه ابدي بدرقه و مراسم تدفين پيكرش انجام 
شد. پيكر او طبق هماهنگي انجام شده در طبقه فوقاني مزار مرحوم محمدرضا 
زرندي آرام گرفت.  او با گويندگي به جاي بازيگراني مانند مارلون براندو، پل نيومن، 
كالرك گيبل، برنت لنكس��تر، ريچارد برتون، سيلوستر استالونه و همين طور 
بازيگران ايراني مانند بهروز وثوقي، ناصر ملك مطيعي، محمدعلي فردين، سعيد 

راد و... براي عالقه مندان به سينما خاطره ساز است.

خاكسپاري كامبوزيا پرتوي و چنگيز جليلوند
هنر

با معرفي نماينده فيليپين پس از نمايندگان ايتاليا و ايرلند در روز سه ش��نبه به 
آكادمي اسكار، شمار حاضران در صف رقابت اسكار ۲۰۲۱ به ۷۴ كشور رسيد. فيلم 
»ميندانائو« از فيليپين جديدترين فيلمي است كه براي شركت در بخش بهترين 
فيلم بلند بين المللي به آكادمي اسكار معرفي شد. »ميندانائو« به كارگرداني بريالنته 
مندوزا درامي جنگي اس��ت كه ديروز سه شنبه ۲۵ نوامبر از سوي آكادمي فيلم 
فيليپين نمايندگي كشورش براي اسكار را برعهده گرفت و ويوين ولِز بازيگر و مدير 
آكادمي فيليپين خبر آن را اعالم كرد. داستان فيلم همزمان درباره ۲ موضوع است: 
زني مسلمان با بازي جودي آن سانتوس كه در خانه است و از دخترش كه مبتال به 
سرطان است مراقبت مي كند و در عين حال همسرش كه امدادگر پزشكي جنگي 
است و نزديك مرزهاي نبرد در ماگوندانائو خدمت مي كند. ميندانائو نخستين بار 
در اكتبر س��ال پيش در جشنواره بين المللي فيلم بوسان ۲۰۱۹ اكران شد و بعد 
در جشنواره قاهره و كلكته به نمايش درآمد. سانتوس براي ايفاي اين نقش جايزه 
بهترين بازيگر زن را از جشنواره بين المللي قاهره دريافت كرد. اين فيلم موفقيت 
خودش را در جشنواره فيلم مترو مانيل ادامه داد و ۱۱ جايزه برد كه شامل بهترين 

فيلم و بهترين بازيگر زن براي جودي آن سانتوس بود.

۷۴ كشور در صف اسكار ۲۰۲۱ 

جامعه

افزايش گشتي هاي پليس در ساعات محدوديت هاي كرونا
جانشين فرمانده انتظامي تهران بزرگ از 
افزايش گشتي هاي پليس در معابر خلوت 
ش��ده پايتخت خبر داد. س��ردار حميد 
هداوند درباره نظارت پليس بر امنيت در 
ايام تعطيالت و محدوديت هاي كرونايي، 
گفت: در اي��ن روزها با تعطيلي صنوف و 
اعالم ساعات منع تردد شاهد خلوت شدن 
معابر و محالت هستيم. اين وضعيت در 

برخي مناطق مانند بازار تهران و مراكز خريد و... بيشتر 
به چشم مي خورد. وي ادامه داد: در همين راستا نيز در 
شرايطي كه بس��ياري از شهروندان به حضور در خانه 
دعوت شده اند، ماموران پليس در آماده باش براي تامين 
نظم و امنيت هستند و حضور محسوس و نامحسوس 

آنان در قالب گشت هاي انتظامي بيشتر 
شده است.  جانشين رييس پليس پايتخت 
با بيان اينكه تيم هاي گش��تي از پليس 
آگاهي، پليس پيش��گيري، يگان امداد، 
پليس راهنمايي و رانندگي، پليس اماكن 
 و... در نق��اط مختلف ش��هر و به ش��كل 
شبانه روزي حضور دارند، به ايسنا گفت: 
اين گشت زني ها به شكل هدفمند و بيشتر 
در مناطقي كه سابقه وقوع جرم در آنها بيشتر از قبل بوده 
يا خلوت تر شده ، انجام خواهد شد. هداوند افزود: عالوه بر 
آن از طريق دوربين هاي ترافيكي نيز وضعيت شهر رصد 
مي شود، تا در اين شب هاي آرام و خلوت پايتخت امنيت 

نيز همچون گذشته تامين شود. 

توقف روند صعودي بستري بيماران كرونا در تهران 
معاون درمان ستاد كرونا در استان تهران 
اظهار كرد: خوش��بختانه روند بستري 
بيماران كرونايي در بيمارس��تان ها طي 
چند روز اخير افزايش��ي نداش��ته، ولي 
 تا زماني ك��ه اين روند آماري به س��طح 
معني داري نرس��د نمي توانيم در مورد 
آن قضاوت و نتيجه گيري قطعي داشته 
باشيم. توكلي با اشاره به تحليل هاي آماري 

صورت گرفته ط��ي روزهاي اخير، در اين رابطه اظهار 
كرد: با بررسي آمار كل مراجعين سرپايي به بخش هاي 
درماني يعن��ي مراجعين س��رپايي ب��ه درمانگاه ها، 
كلينيك ها و اورژانس ها و همچنين آمار بيماران بستري 
در بيمارستان ها و در ادامه محاسبه مجموع اين آمار با 
ميزان مرگ و ميرها، درصد مرگ و مير بيماران كرونايي 
در تهران نزديك به دو درصد تعيين شده است. وي با 
بيان اينكه در اين تحليل آماري ميزان كل مراجعات 

به بخش هاي مختلف درماني و نه صرفًا 
آمار بس��تري در بيمارستان ها محاسبه 
شده است، گفت: البته آمار مراجعات به 
مراكز بهداشت و مطب هاي خصوصي در 
اين تحليل محاسبه نشده است. توكلي 
عنوان كرد: اين تحليل نش��ان مي دهد 
كه ميزان آلودگي در جامعه بسيار باالتر 
از عددي است كه فكر مي كنيم و همين 
مساله اهميت "كانتكت تريسينگ " و رديابي مبتاليان 
 و تماس ه��اي نزديك آنان را بي��ش از پيش پر رنگ و 
پر اهميت مي كند. معاون درمان ستاد كروناي تهران با 
تاكيد بر اهميت اجراي طرح محله محور مقابله با كرونا 
و رديابي بيماران و تماس ه��اي نزديك آنان در قالب 
طرح شهيد س��ليماني، اظهار كرد: رديابي و به دنبال 
آن قرنطينه مبتاليان نقش بسيار پر رنگي در كنترل و 

كاهش بار اپيدمي بيماري خواهد داشت. 

ماجراهاي تولد در 99/9/9 
سخنگوي سازمان ثبت احوال كشور با 
تاكيد بر لزوم توجه والدين به س��المت 
فرزندان خود به جاي توجه به تاريخ تولد 
ُرند اظهار كرد: امكان صدور شناسنامه 
متولدين ۱۵روز اول آذر به تاريخ ُرند وجود 
دارد. س��يف اهلل ابوترابي در تشريح ثبت 
تاريخ تولد در روز ۹۹/۹/۹ گفت: سازمان 
ثبت احوال كشور محدوديتي براي ثبت 

اين وقايع ندارد، لذا اگر فردي در تاريخ پنجم يا ششم 
آذر به دنيا بيايد مي تواند به سازمان ثبت احوال كشور 
مراجعه كند و در نهم آذر م��اه با تاريخ صدور ۹۹/۹/۹  
شناس��نامه دريافت كند. وي اف��زود: خواهش ما اين 
است كه همانطور كه معاونت درمان وزارت بهداشت 
نيز تاكيد مي كند، سالمت فرزندان مهم تر از تولد ُرند 
۹۹/۹/۹  اس��ت چرا كه ممكن اس��ت خدايي ناكرده 
اين كار موجب آس��يب ديدگي نوزاد شود. وي ادامه 

داد: همانند سال هاي گذشته كه بحث 
تاريخ هاي ُرند ۹۸/۸/۸، ۹۷/۷/۷و ۹۶/۶/۶ 
مطرح بوده بررسي هاي كه داشتيم تفاوت 
خيلي زيادي مي��ان آمارهاي روز ماقبل 
و مابعد مشاهده نمي ش��ود، لذا از همه 
هموطنان تقاضا مي كنيم كه به سالمت 
فرزندان خود بينديشدند. وي تاكيد كرد: 
شايد فردي تمايل داش��ته باشد تاريخ 
صدور شناسنامه فرزندش ۹۹/۹/۹  باشد.بنابراين ثبت 
احوال محدوديتي براي ثبت والدت با تاريخ۹۹/۹/۹  با 
گواهي اخذ شده از بيمارستان ندارد. اما والدين توجه 
داشته باشند اگر فرزندشان دوم يا سوم آذر ماه يا تا ۱۵ 
روز اول ماه متولد شود طبق قانون در اين ۱۵ روز كه به 
وي اجازه داده شده تا براي صدور شناسنامه اقدام كنند 
مي توانند براي صدور شناسنامه فرزند خود در تاريخ 

۹۹/۹/۹  اقدام كنند. 

خبر

تدارك خريد ۴۲ ميليون 
دوز واكسن كرونا

وزير بهداش��ت از اقدامات انجام شده جهت خريد 
واكس��ن كرونا خبر داد و گفت: نهايت��ا بين ۴۱ تا 
۴۲ ميليون دوز واكس��ن را براي ۲۰ تا ۲۱ ميليون 
نفر از جمعيت مان داريم تدارك مي بينم؛ واكسن 
كوويد-۱۹ دو دوزه است و بايد در دو مرتبه تزريق 
كرد. تامين واكس��ن را از س��ه طريق داريم دنبال 
مي كنيم؛ يكي از طريق خريد واكسن از مجموعه 
كووكس سازمان بهداشت جهاني است كه قرار شده 
۱۶ ميليون و ۸۰۰ هزار دوز واكسن كرونا را از طريق 
كووكس وارد مي كنيم كه اين ميزان حدود هشت 
ميليون و ۴۰۰ نفر را پوشش مي دهد كه حدود ۱۰ 
درصد از جمعيت ما است كه از مراكز خاص داريم 
آن را تهيه مي كنيم. حدود ۵.۵ ميلي��ون دوز را در 
قالب قرارداد مشترك توليد با يكي از كمپاني هاي 
صاحب نام دنبال مي كنيم.حدود ۲۰ ميليون دوز را از 
كمپاني ديگري در دنيا داريم مي خريم و نهايتا ما بين 
۴۱ تا ۴۲ ميليون دوز واكسن را براي ۲۰ تا ۲۱ ميليون 
نف��ر از جمعيت مان داريم ت��دارك مي بينم. البته 
واكسن كوويد-۱۹ دو دوزه است و بايد در دو مرتبه 
تزريق كرد. واكسن كروناي داخلي هم خوشبختانه به 
خوبي دارد پيش مي رود و با وجود ذهنيت برخي افراد 
كه به توليد داخلي ايمان و باور ندارند و شركت هاي 
دانش بنيان و جوانان خوش فكر و خوش انديشه و 
دانشمند كشور را قبول ندارند، در اين راستا هم به 
خوبي پيش رفتيم و از بين ۱۲ شركت، چهار شركت 
جلوتر از بقيه هستند و س��ازمان جهاني بهداشت 
مراحل پيش��رفت كار را قبول كرده اس��ت. يكي از 
واكسن هاي ايران اجازه تست روي انسان را گرفت 
و از هفته آينده كار روي انس��ان را بعد از گذراندن 
تس��ت هاي حيواني آغاز خواهيم ك��رد و اميدوارم 
مژده ساخت واكس��ن كرونا را در كشور تا چند ماه 
ديگر به عنوان يكي از پيشتازان واكس سازي جهان 
به استحضار مردم برسانيم. وي گفت: ما در رابطه با 
طرح شهيد قاسم سليماني، حركت گسترده اي را در 
كشور در زمينه آموزش، بيماريابي و افزايش تست، 
درمان زودهنگام و سرپايي و مديريت بيماري قبل از 
رسيدن به بيمارستان آغاز كرديم. اين طرح همانطور 
كه مقام معظم رهبري فرمودند، طرحي محله محور 
و خانواده محور است كه با كمك سفيران سالمت در 
سراسر كشور آغاز شده است. وي افزود: اميدوارم كه 
مردم عزيزمان همراهي كامل و كافي در اين طرح با 
ما داشته باشند. در پايان اين طرح دستاورد بزرگي را 
به جهان در رابطه با كاهش بيماري، كاهش بستري 
و در نهايت كاهش م��رگ و مير ارايه مي كنيم. اگر 
هنوز مردم عزيز ما آمار نگران كنن��ده اي از ميزان 
مرگ و مير ناشي از كرونا دريافت مي كنند، نشان از 
تلنبار موارد گذشته اي است كه در بيمارستان هاي 
ما به دليل ورود بي رويه بيم��اران به مراكز درماني 

اتفاق افتاده است .
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 آيا آزمايش هاي غربالگري 
مبناي صدور دستور سقط جنين است؟

بارداري و تولد فرزند بدون ش��ك يكي از 
بهترين و مهم ترين تصميم هاي زندگي 
است. با اين حال اين تصميم با چالش هايي 
مواجه است كه مي تواند تحقق اين تجربه لذت بخش را 
سخت يا ناممكن س��ازد. امروزه بارداري يا به اصطالح 
عاميانه تر بچه دار شدن با مراقبت هاي پزشكي ويژه اي 
همراه اس��ت كه تمام اين مراقبت ها در راستاي حفظ 
سالمت كامل مادر و نوزاد انجام مي شود. بخش مهمي 
از اين مراقبت ها به تست هاي غربالگري مربوط است، 
تست هايي كه اظهارات متفاوتي درباره لزوم انجام شدن 
يا نشدن آنها مطرح است. عده اي از كارشناسان معتقدند 
پيشرفت علم در حوزه بارداري و مراقبت از جنين نه تنها 
نتوانسته مسير توليد مثل را تسهيل كند بلكه سبب 
افزايش س��قط هاي بي دليل و كم ريسك شده است. 
به بيان ديگر، اين صاحب نظران بر اين باورند كه انجام 
چنين تست هايي در تضاد با هدف ذكر شده آنها يعني 
اطمينان از سالمت جنين است. نكته حائز اهميت در 
اين باره رفع مس��ووليت آزمايشگاه ها از صحت و دقت 
انجام اين تس��ت ها است، تس��ت هايي كه زمينه ساز 
تصميم پزش��ك متخصص درباره سقط يا عدم سقط 
جنين است. نگاهي به فرم هاي رضايت نامه انجام تست 
غربالگري نش��ان مي دهد، تست هاي غربالگري صرفًا 
يك تست بوده و عمل تشخيصي محسوب نمي شود.  
با اينك��ه در توضيحات آزمايش غربالگري س��ه ماهه 
اول و دوم و تركيبي س��ه ماهه اول و دوم اين طور ذكر 
شده كه »اين تست جنين هاي مبتال به سندروم… را 
تشخيص مي دهد« اما در پايان به صراحت تاكيد شده 
كه اين آزمايش صرفا يك تست بوده و تشخيصي نيست 
بنابراين ممكن است نوزاد متولد شده مبتال به اختالالت 
كروموزمي باشد! به عبارت ديگر، با اينكه حاميان اصلي 
تس��ت هاي غربالگري معتقدند كه انجام اين تست ها 
توانس��ته از تولد نوزادهايي با بيماري خاص و غيرقابل 
درمان يا معلول جلوگيري كند اما تاكيد بر تست بودن 
اين آزمايش ها و نه تشخيصي بودنشان نشان مي دهد 
انجام تس��ت هاي غربالگري نمي تواند تضمين كافي 
را براي تولد يك نوزاد س��الم ص��ادر كند. دكتر محمد 
حسين صنعتي در اين باره به مهر گفت: آزمايش هاي 

تشخيصي دوران بارداري به دو دسته تقسيم مي شوند. 
دسته اول همان آزمايش هاي غربالگري هستند كه در 
اين آزمايش ها اف��راد پرخطر از افراد كم خطر تفكيك 
اما به عنوان تشخيص قطعي محسوب نمي شوند. اين 
آزمايش ها از هفته دهم بارداري آغاز مي شود. عضو هيات 
علمي پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري 
افزود: سير انجام آزمايش ها به گونه اي است كه اگر در 
غربالگري مرحله اول اشكالي ديده شود به مرحله دوم 
ارجاع داده مي شود و اگر اين اختالالت در مرحله دوم 
مشاهده شود به آزمايش ژنتيك ارجاع داده مي شوند. 
آزمايش هاي ژنتيكي قطعي هستند و از دقت باالتري 
نس��بت به آزمايش هاي غربالگري برخوردار هستند. 
وي اضافه كرد: بسته به نظر پزشك حتي ممكن است 
فردي پ��س از انجام آزمايش مرحل��ه اول به آزمايش 
تشخيص ژنتيكي قطعي ارجاع داده شود. حتي ممكن 
است فردي به دليل سوابق خانوادگي يا ازدواج فاميلي 
جزو دسته پرخطر به شمارآيد كه با اين شرايط پزشك 
مي تواند بدون مستقيماً دستور انجام آزمايش تشخيص 
قطعي ژنتيك را صادر كند.  صنعتي با اش��اره به دقت 
آزمايش هاي غربالگري بيان كرد: آزمايش مرحله اول از 
دقت ۹۰ درصدي برخوردار است و مرحله دوم از دقت 
۷۰ درصدي برخوردار است كه به همين دليل ما اين 
آزمايش ها را صرفًا تست مي دانيم نه تشخيص قطعي. 

اين در حالي است كه دقت آزمايش هاي تشخيص قطعي 
ژنتيكي ۹۹ درصد است و با انجام چنين آزمايشي است 
كه مي ت��وان درباره اختالالت جنين اظهارنظر قطعي 
كرد. وي در پاسخ به اين سوال كه »چرا با توجه به اينكه 
استانداردهاي جهاني انجام آزمايش غربالگري مرحله 
دوم را بين هفته ۱۸ تا ۲۲ تعريف كرده اما در كشور اين 
آزمايش بين هفته ۱۵ تا ۱۷ انجام مي شود؟ اظهار كرد: 
در كشور ما آزمايش ها بر اساس دستور وزارت بهداشت 
انجام مي شود كه تغيير اين بازه زماني به دليل مسائل 
شرعي اس��ت چرا كه در بازه زماني ۱۸ تا ۲۲ هفتگي 
مرحله دميده شدن روح در بدن جنين انجام مي شود 
و اگر در اين زمان اختالالت ژنتيكي قطعي شناسايي 
شوند امكان سقط جنين وجود ندارد! دكتر صنعتي با 
تاكيد بر اينكه مبناي دستور قطعي درباره سقط جنين، 
آزمايش تشخيص ژنتيكي قطعي است و نه آزمايش هاي 
غربالگري؛ خاطرنش��ان كرد: دستور سقط براي تمام 
بيماري ها صادر نمي ش��ود بلكه برخي از بيماري ها از 
جمله سندروم دان، تاالس��مي ماژور، بيماري دو ژن، 
بيماري هاي عصبي-عضالني، سندروم ادوارد آن هم با 
نظر قطعي پزشكي قانوني منجر به سقط مي شوند. ضمن 
اينكه آزمايش تشخيص قطعي بايد تا پيش از زمان ۱۸ 
هفته و ۶ روز باشد و اگر حتي يك روز از اين زمان بگذرد 

ديگر دستور سقط صادر نمي شود.

گزارش


	Taadol-01
	Taadol-02
	Taadol-03
	Taadol-04
	Taadol-05
	Taadol-06
	Taadol-07
	Taadol-08

