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 اما اهانت  به پيامبر آزاد است؟

 حمايت هاي  بي قاعده
 دامنگير  سهامداران  بورسي

پیام رهبر انقالب به جوانان فرانسه در پی اقدام توهین آمیز 
رئیس جمهور فرانسه درباره پیامبر اعظم)ص(

 حمايت هاي مسووالن 
چه باليي بر سر بازار سرمايه مي آورد 

 طرح تامين كاالهاي اساسي
 در مجلس تصويب شد

»بايد بگويم كه مجلس شوراي اسالمي در گام هاي 
پاياني اجرايي س��ازي طرح حمايت معيش��تي از 
مردم است و با تفاهم با دولت نخواهيم گذاشت در 
اين شرايط دشوار معيشتي مردم احساس تنهايي 
كنند. ان ش��اء اهلل به زودي با حفظ كرامت ملت با 
همراهي مديران اجرايي تامين كاالهاي اساس��ي 
خانوارها را آغاز خواهيم كرد. « اين صحبت هايي 
است كه محمد باقر قاليباف، رييس مجلس شوراي 
اس��المي چند روز قبل در صح��ن علني مجلس 
انجام داد، صحبت هايي كه به طرحي اشاره داشت 
كه س��رانجام نمايندگان مجلس روز گذشته و در 
نبود قاليباف كه به دليل ابت��ال به ويروس كرونا در 

قرنطينه به سر مي برد آن را تصويب كردند؛ طرحي 
پر س��ر و صدا كه به نظر مي رس��د دولت با اجراي 
آن موافق نيس��ت اما نمايندگان به اجرايش اصرار 
دارند و حاال براي نهايي شدن نياز به تاييد شوراي 
نگهبان خواهد داش��ت. در طرح تصويب ش��ده از 
سوي نمايندگان مجلس آمده است: دولت مكلف 
است به منظور تامين بخشي از نيازهاي معيشتي 
خانوارهاي كشور به ويژه خانوارهاي كم برخوردار 
از ابتداي ش��ش ماهه دوم س��ال ۱۳۹۹ به صورت 
ماهانه، نس��بت به تامين و پرداخ��ت يارانه اعتبار 
خريد به هر فرد ايراني شناس��ايي ش��ده در طرح 
صفحه 2 را بخوانید معيشت خانوار...  
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واقعيت كارت هاي بازرگاني 
يك بار مصرف

 حمايت
 با كدام منابع؟

 هيبريدي
 فقر

 مسووالن محترم شما هم 
خريد كنيد!

جريان سيال سرمايه گذاري 
در اقتصاد و مساله ريسك 

 خطر تصميم گيري
 پشت درهاي بسته

از ات��اق ايران تنه��ا بخش 
بازرگان��ي آن مانده و مابقي 
بخش ه��ا وج��ود خارجي 
ندارند، و طبيعي اس��ت كه 
اطالعات  افش��اي  درب��اره 
بازرگاني يك بار  كارت هاي 
مصرف، واكنش نشان داده 
ش��ود. هفته گذشته رييس 
كل بانك مرك��زي خبر از وجود ش��بكه اي داد كه با 
اس��تفاده از كارت هاي بازرگاني يك بار مصرف كه به 
نام افراد كم بضاعت و حتي كارتن خواب صادر شده، 
اقدام به سوءاس��تفاده هاي ارزي كرده ان��د. در واقع، 
رييس كل بانك مركزي به ۷۰ صادركننده اي اشاره 
كرد كه با كارت هاي بازرگاني يك بار مصرف فعاليت 
كرده اند و جزو ليست ۲۵۰ نفره اي هستند كه بانك 
مركزي از آنها به قوه قضاييه ش��كايت كرده اس��ت. 
درباره چالش كارت ه��اي بازرگاني يك بار مصرف يا 
اجاره اي بايد گفت كه در اقتصادي شبيه به ايران كه 
بر پايه درآمدهاي نفتي و داللي بنياد گذاشته شده، 
س��هم بخش خدمات در آن باالي ۵۰ درصد است، 
بنابراين در چنين شرايطي طبيعي به نظر مي رسد 
كه منابع و سوداگري هاي مالي به سمت اين بخش ها 
حركت كند.  ادامه در صفحه 6

ش��رايط اقتصادي كشور در 
سال هاي گذش��ته به وضوح 
نش��ان مي ده��د كه اقش��ار 
كم درآم��د جامع��ه تح��ت 
اقتصادي جدي  فش��ارهاي 
هس��تند و در چنين فضايي 
قطعا حمايت از اين خانوارها و 
تامين نيازهاي اوليه شان بايد 
به عنوان يك اولويت جدي در دستور كار قرار بگيرد اما 
اينكه طرح حمايت از اين اقشار بايد چگونه باشد و به چه 
شكل تعريف شود بيشترين اهميت را دارد. در سال هاي 
گذش��ته زياد بوده اند طرح هايي كه با اهداف حمايتي 
و با نيت بهب��ود اوضاع، اجرايي ش��ده اند ام��ا در عمل 
نتوانسته اند گره گشا باشند و حتي مشكالت جديدي 
نيز ايجاد كرده اند. آنچه كه در ماه هاي گذش��ته مطرح 
و پيگيري ش��ده نيز از همين دست اس��ت. تعدادي از 
نمايندگان مجلس با انتقاد از شرايط اقتصادي، معتقدند 
بايد با اجراي طرح هايي جديد، حمايت از اقشار مختلف 
مردم را در دس��تور كار قرار داد اما اينكه از اين شعارها 
چگونه به برنامه نهايي برسيم، مهم ترين سوالي است كه 
در اين بين مطرح مي ش��ود.  در نگاه نخست بايد طرح 
تامين كاالهاي اساسي يا برنامه هاي مش��ابه را از نظر 
ادامه در صفحه 5 قانوني بررسي كرد.   

 روند رو به رشد فناوري هاي 
نوين و ش��كل گيري فضاي 
مجازي كه طي س��ال هاي 
اخير روبه فزوني گذاش��ته 
و تعميم )توس��عه افقي( و 
تعميق )توس��عه عمودي( 
يافته ب��ود و تمام��ي وجوه 
و ابع��اد زندگي انس��ان ها، 
خانواده ها، گروه ها، سازمان ها، كشورها و تمدن ها را 
درنورديده بود، با ظهور بحران كرونا سرعت و شتاب 
بيشتري به خود گرفته است به نحوي كه ديگر دنياي 
ديجيتال يك انتخاب نيست بلكه ضرورتي محتوم 
و حياتي اس��ت و اگر در گذش��ته س��خن از شكاف 
ديجيتالي بين ش��مال و جنوب مطرح بود، بحران 
كرونا باعث به س��ر عقل آمدن نظام س��رمايه داري 
گرديده و به لحاظ »هم سرنوش��تي« ايجاد شده در 
مواجهه با بحران كرونا كه فقير و غني، مدير، كارمند 
و مالك و كارگر و... نمي شناسد، ساكنين شمال نيز 
به اين ب��اور و اعتقاد اجباري رس��يده اند كه افزايش 
ش��كاف ديجيتالي مي تواند به مرگ و نابودي آنها يا 
تجارت آنان نيز بينجامد و اينگونه نيست كه بتوانند 
براي خود ب��رج عاج بس��ازند و از آن به فقر و فالكت 
مردم نگاه بيندازند.  ادامه در صفحه 3

همي��ن چن��د وق��ت پيش 
بود كه وقتي عل��ي نوبخت 
در ي��ك برنام��ه تلويزيوني 
حض��ور داش��ت و مج��ري 
مي خواست قيمت برخي از 
اقالم خوراكي را از او بپرسد 
با لحني تحكم آمي��ز از اين 
كار طفره رف��ت و اعالم كرد 
كه خريد خانه به عهده همسرش است و او خبري از 
قيمت ها ندارد. اين حركت او باعث ش��د تا ياد سوالي 
بيفتم كه س��ال هاي نه چن��دان دور خبرن��گاري از 
نمايندگان مجلس در مورد قيمت تخم مرغ پرسيده 
بود و دريغ از اينك��ه يك نماينده قيم��ت اين كاال را 
درست گفته باش��د. قيمت هايي كه نماينده ها اعالم 
كرده بودند حداقل بر مي گشت به 8 يا ۱۰ سال قبل 
از آن مصاحبه. اما حاال در اين ش��رايط توصيه من به 
مس��ووالن اين اس��ت كه اگر كاري از دستشان براي 
برطرف كردن گراني ها بر نمي آيد حداقل يك بار هم 
كه شده بروند خريد كنند. شايد بتوانند حس و حال 
مردمي را كه هر روز سفره ش��ان كوچك تر مي شود 
درك كنند. زماني نان لواش را تنها با چند تك توماني 
مي توانستي بخري و روز گذش��ته قيمت اين نان به 
۱۲۰۰ تومان رسيده است.  ادامه در صفحه 8

واق��ع آن اس��ت بيزينس در 
ايران، همچنان زنده اس��ت و 
ارزش جنگي��دن دارد.اما بايد 
فعاالن اقتصادي و مخاطبان 
ب��ازار، خودش��ان را براي يك 
ش��روع تازه و ش��رايط جديد 
آماده كنند. حافظ��ه اقتصاد 
نفت��ي- بازرگان��ي ك��ه قبال 
روزي ۲.۵ميليون نفت صادر مي ش��د و بع��د از فروش 
نفت، پولش به اقتصاد تزريق مي ش��د و در نهايت مردم 
شروع به داد ستد مي كردند بايد كنار گذاشته شود. ضمن 
اينكه بايد بر اساس داده هاي اطالعاتي موجود تصويري 
از ش��رايط اقتصادي آينده را ني��ز به دس��ت آورد. رمز 
موفقيت در اقتصاد از اين پس آن است كه جذابيت هاي 
مبتني بر اقتصاد نفتي- بازرگاني بايد كنار گذاشته شود 
و ضرورت هاي اقتصادي دوران جديد بايد درك ش��ود و 
مبتني بر نيازهاي روز تصميم گي��ري و برنامه ريزي ها 
انجام ش��ود. براي تصويرسازي بخش��ي از اين واقعيات 
جديد، قبل از ه��ر نكته اي، باي��د معناي ريس��ك را با 
يك مثال منتقل كرد تا مشكلي كه بيش از ۷۰ الي 8۰ 
درصد فعاالن اقتصادي با آن دس��ت به گريبان هستند، 
تصويرس��ازي ش��ود. يكي از فعاالن اقتصادي اخيرا به 
من مراجعه كرده ب��ود براي مش��اوره در خصوص يك 
سرمايه گذاري جديد ۲۰۰ميليارد توماني كه بر اساس 
اطالعاتي كه فرد منتقل كرد در حوزه خريد ماشين آالت 
خارجي قرار بود برنامه ريزي و عملياتي شود. از اين فرد 
پرسيدم كه كل سرمايه و دارايي اش و پرتفوي دارايي اش 
چقدر مي ارزد؟ گفتن��د »۲۰۰ميلياردتومان مي ارزد«. 
دوباره از او پرسيدم اين ۲۰۰ميليارد تومان سرمايه گذاري 
جديد را از چه راهي قرار است به دست بياوريد؟ گفتند: 
»۱۵۰ميليارد توم��ان آن را مي خواهم وام بگيرم.« پس 
يك نفر۲۰۰ميليارد كل دارايي اش اس��ت و وقتي كه از 
او سوال مي شود كه اين سرمايه گذاري جديد چگونه به 
دست مي آيد و قرار است در چه بخش��ي اجرايي شود؟ 
مي گويد: »۱۵۰ميليارد توم��ان وام و 8۵درصد آن نيز 
قرار است در حوزه واردات ماشين خارجي به كار گرفته 
شود.« به اين فرد گفتم، لطفا به من نگوييد كه مي خواهم 
س��رمايه گذاري جديد كنم، بگوييد كه مي خواهم با وام 
بانكي دالر بخرم و بعد از اين داد و س��تد سوداگرانه سود 
ببرم! ماشين آالت با نرخ ارز موجود اين معني را مي دهد 
كه با وام بانك��ي قصد داريد نزديك ب��ه كل دارايي تان را 
دالر بخريد. از من پاسخ مي خواستند كه اين كار را آغاز 
كنند يا نه؟ گفتم، براساس آخرين تحقيقات موسسات 
امريكايي در ماه گذشته 8۵درصد بيزينس هاي جديد 
در كل شكست مي خورند.به اين دوستان گفتم پس در 
واقع شما داريد از من س��وال مي كنيد كه در دنيايي كه 
8۵درصد بيزينس هاي جديد به دليل عدم ش��ناخت 
درست شرايط و شرايط كلي بازار و...  ادامه در صفحه 5

متاسفانه برخي اظهارنظرهاي 
غيركارشناس��ي همچنان در 
خصوص اقتصاد و بازار سرمايه 
ادام��ه دارد و برخي اف��راد در 
اتاق هاي بس��ته بدون توجه 
به آنچه در واقعي��ات اقتصاد 
ايران و اتمسفر بازارها جريان 
دارن��د، اظهارنظ��ر مي كنند. 
آنچه كه در اقتصاد ايران در حال به اوج رس��يدن است، 
فقدان چشم انداز مطلوب براي سرمايه گذاران است. به 
گونه اي كه به نظر مي رسد بسياري از فعاالن اقتصادي 
و سرمايه گذاران بر سر يك دو راهي منتظر ايستاده اند. 
منتظرند كه ۱۳آبان از راه برس��د ت��ا ببينند چه اتفاقي 
خواهد افتاد.بايدن سكان هدايت كاخ سفيد را به دست 
مي گيرد تا ترامپ. با آمدن احتمال��ي بايدن، اگر امريكا 
بدون پيش شرط به برجام ورود كند، شاهد آن خواهيم 
بود كه بازارهاي اصلي كشور مثل ارز و طال و... ناخودآگاه 
بين ۱۵تا۲۰درصد افت را تجرب��ه كنند و قيمت ارز هم 
حداقل به همين ميزان كاهش پيدا كند. بازار سرمايه هم 
رونق خواهد گرفت نه به صورت شاتلي، بلكه به صورت 
تدريجي به رشد آتي اميدوار خواهد شد. اين فرآيند در 
صورتي رخ خواهد داد كه اياالت متحده پيش ش��رطي 
را براي بازگشت به برجام مطرح نكند و برجام مبتني بر 
نقشه راه سابق احيا شود.اگر مذاكرات تا ژانويه آغاز شود 
خبرهاي خوب براي اقتصاد از راه خواهد رس��يد. اما اگر 
روي ديگر س��كه انتخابات ب��ه وقوع بپيون��دد و ترامپ 
انتخاب ش��ود و ش��اهد ادامه تحريم ها باشيم، احتماال 
نرخ ها در بازارهاي مختلف باز هم افزايش خواهند يافت 
و نوسانات مخرب ادامه خواهند داشت.در بازار سرمايه هم 
اين روند با يك شوك كاهشي توام خواهد شد. برخالف 
عده اي كه معتقدند بازار سرمايه بالفاصله در مسير رشد 
قرار مي گيرد، به دليل رش��د تورم و افزايش قيمت دالر 
ناخودآگاه بورس هم ممكن است با رشد مواجه شود.اما 
در بطن همه اين سناريوها مشكلي وجود دارد، در واقع 
بايد به اين پرسش كليدي پاسخ داده شود كه آيا وضعيت 
اقتصاد ايران در آينده رو به بهبود خواهد رفت؟بايد توجه 
داشت كه هر خبر بدي كه از ۱۳آبان به اخبار ديگر اضافه 
شود در نهايت باعث رويگرداني مردم از رفتارهاي مولد 
و روي آوردن آنها به بازارهاي س��وداگرانه خواهد ش��د. 
مردم بيشتر از اين نمي توانند التهاب در وضعيت اقتصاد 
و معيشت را تحمل كنند.براي جلوگيري از اين التهابات 
مردم سراغ بازار ارز مي روند، سراغ خريد سكه مي روند، 
س��راغ خريد ملك در خارج از كش��ور مي روند و س��اير 
گزينه هاي س��وداگرانه اي كه در يك مواقعي پيش روي 
مردم قرار مي گيرند.وقتي چش��م انداز آينده مشخص 
نباشد، هيچ عقل سليمي به دنبال سرمايه گذاري در بازار 
سرمايه نخواهد رفت، چرا كه اس��اس فعاليت در بورس 
بلندمدت است.   ادامه در صفحه 5

يادداشت روز

اعتماد از بين رفته بازار سهام
ميزان قابل توجهي نقدينگي 
در  پ��ارك ش��ده  پ��ول  و 
بازاره��اي مالي وج��ود دارد 
و اين نقدينگي س��رگردان 
مبلغ��ي بي��ش از ۵۰ ه��زار 
ميلي��ارد تومان اس��ت. اين 
حج��م از نقدينگي نش��ان 
مي دهد هر نوع حمايت مالي 
از سمت شركت هاي حقوقي  و صندوق توسعه و ديگر 
ارگان ها، تاثير چنداني نسبت به اين نقدينگي ندارد 
و ورود اين نقدينگي به بازار مي توان��د روند بازار را به 
صورت كلي تغيير دهد و رويه مثبتي براي بورس پديد 
آورد اما؛ مهم ترين مس��اله در وضعيت بازار سرمايه، 
بي اعتمادي توسط سهامداران جديدالورود به بورس 
است و ذهنيت اين افراد نسبت به بازار سهام به شكل 
ديگري شده است. سوء اس��تفاده اي كه  در بازارشده 
است باعث مي ش��ود افراد و س��هامداران با ذهنيت 
بدي از بورس خارج ش��وند. ت��ا اعتم��اد از بين رفته 
بازنگردد بورس رش��دي را ش��اهد نخواهد بود و تنها 
نوسان عمده را تجربه مي كند. مسائلي همچون نرخ 
بهره، قيمت گذاري فوالد يا انتخابات امريكا بهانه اي 

براي تشديد ش��دن اين روند نزولي است و همچنين 
انتخابات امريكا طي يكس��ال آينده تاثير چنداني بر 
روي اقتصاد نخواهد داش��ت و صرفا يك تاثير رواني 
بر روي بازار داش��ته و اگر هم تاثيراقتص��ادي و مالي 
داش��ته باش��د بازارهاي مالي اين مورد را پيش بيني 
مي كند و تا به امروز اين تاثير بر روي دالر يا نرخ هايي 
در P/B بازار ديده شده است. اينها صرفا بهانه اي است 
كه به علت بي اعتمادي در بازار موجب تش��ديد روند 
نزولي مي ش��ود و تا زماني كه اعتماد اين افراد را جذ 
ب نكنيم نمي توانيم شاهد روند صعودي پرقدرت در 
بازار سهام باش��يم. براي جلب اعتماد در بازار سرمايه 
بايد نشان دهيم دولتي ها و سازمان بورس با يكديگر 
هماهنگ هس��تند و در اينجا چند مساله وجود دارد 
اول اينكه؛ نحوه فروش س��هام عدالت در بازار است و 
بازار اين فرض را دارد كه عده اي س��هام عدالت را در 
تابلوي دو به قيمت پايان ب��ه صورت بلوك خريداري 
مي كنند و به صورت خ��رد در بازار ب��ه قيمت باالتر 
به فروش مي رس��انند. يك عده اي پيك ه��ا را از كد 
حقوقي خالي مي كنند يا زمان��ي كه از كد حقوقي ها 
خريد مي كنند كد حقيقي را به فروش مي رس��انند. 
اين مسائل به اعتماد بازار خدش��ه وارد كرده است در 

نتيجه بايد دو اقدام در بازار انجام شوند نخست اينكه 
متولي واقعي بازار سرمايه بايد مشخص شود و اينكه 
نبايد هر چند ماه يك بار صداي��ي از مجلس يا دولت 
شنيده شود و سهامداران بايد بدانند كه متولي واقعي 
بازار سرمايه كيست؟ و اينكه قرار است چه كارهايي 
انجام دهد و اينكه ارايه گزارش هاي غيرقابل فهم براي 
س��هامداران كافي نيست. دومين مس��اله نيز مبارزه 
با مفاس��دي اس��ت كه اين روزها در بورس مشاهده 
مي كنيم. برخورد جدي و اعالم عمومي آن مي تواند 

تاثير عمده اي در ذهنيت س��هامداران داش��ته باشد. 
اعتماد الزمه بازار اس��ت و هرچه زودترباي��د به بازار 
بازگردد همچنين طي يك سال اخير شاهد بوديم كه 
سيل ميليوني از مردم وارد بازار سرمايه شده اند و اين 
موضوع باعث مي ش��ود كه ضريب نفوذ در بازار بيش 
از پيش مي شود و متاسفانه از اين فرصت به درستي 
اس��تفاده نش��د و با تدبير مي توان اعتم��اد را به بازار 
بازگرداند و اگر اعتماد به بازار بازنگردد ش��اهد خروج 

هر روز سهامداران خواهيم بود. 

بهمن آرمان

علیرضا تاج بر

مريم   شاهسمنديعلي حیدريحیدر مستخدمین حسیني پیمان مولويمحمد حسین اديب

ركورد مردن را هم زده ايم!

مرگ ارزان  زير سايه كرونا

براساس تصميم ستاد اقتصادي دولت

 مبادله ارزي
 براي واردات مجاز شد 
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رئيس جمهوري با تشكر از تفقد رهبر انقالب نسبت به دولت 
تاكيد كرد: همان گونه كه مقام معظم رهبري فرمودند متهم 
كردن يكديگر و سخنان ناروا گفتن ربطي به نقد ندارد و 
به گفته پيامبر )ص( اگر كسي مومني را مورد اهانت قرار 
دهد با خدا اعالم جنگ كرده و در واقع اهانت كردن جنگ 

با خداست.
حجت االسالم والمسلمين حسن روحاني در جلسه هيات 
دولت با اش��اره به جلسه اخير ستاد ملي مقابله با كرونا با 
حضور رهبر انقالب اظهار كرد: مقام معظم رهبري در اين 
جلسه بر وحدت و انسجام اجتماعي تاكيد كردند. ما در 
شرايط عادي نيستيم و حتي اگر در شرايط عادي بوديم 
و تحريم و كرونا هم نبود و مردم هيچ مشكلي نداشتند باز 

هم براي توسعه و پيشرفت جامعه به برادري نياز داشتند.
وي ادام��ه داد: ايجاد وحدت در تم��ام جامعه ميان زن و 
مرد، گويش ها، زبان ها و مذاهب مختلف از بركات انقالب 
اسالمي بود. امام)ره( هم هميشه بر وحدت تاكيد داشتند و 
مي فرمودند از هيچ قدرت خارجي ترسي ندارند، اما از تفرقه 
ميان مردم هراس دارند. ما اگر در اين شرايط سخت امت 
واحده باشيم از گردنه ها عبور مي كنيم. روحاني در ادامه 
عنوان كرد: بي ترديد در ميان همه كساني كه در صحنه 
هستند چه در دولت و چه در قواي مقننه و قضاييه كسي 
نيست كه بگويد من معصوم هستم و خطا ندارم و كار و عمل 
من قابل نقد نيست. مشورت با نخبگان و نيز دانشگاهيان 
و اهل نظر از افتخارات ماس��ت و بايد با هم ش��ور كنيم و 
صداي هم را بشنويم. همه ما بايد دلمان صاف و پاك باشد 
و گوش شنوا داشته باشيم. البته كه نقد الزم است اما خيلي 
مهم است كه نقد براي چه باشد. رييس جمهور همچنين 
خاطرنشان كرد: نقد براي مشوش كردن افكار مردم، فاصله 
بين گروه هاي مختلف و تضعيف روحيه و اميد مردم ديگر 
نقد نيس��ت. اين چه جور نقدي است كه خوبي ها و نقاط 
قوت را اصال نمي بيند و فقط نقاط ضعف را مي بيند. اينكه 
اقدامات انجام شده توسط قوه مجريه را اصال نبينند نقد 
نيست. نقد آن است كه قوت و ضعف را با هم ببينيم و راهكار 
نشان دهيم. وي با بيان اينكه اسم نقد در اسالم نصيحت 
است افزود: تمام مسووالن مي توانند مورد نقد قرار بگيرند. 
نصيحت يعني خيرخواهي دلسوزانه و ريشه آن به معناي 
تقويت است. نصيحت براي تقويت طرف است تا نقاط ضعف 
خود را از بين ببرد و قويتر شود. روحاني با اشاره به سخنان 
رهبر انقالب در جلسه اخير ستاد ملي مقابله با كرونا يادآور 
شد: هتك حرمت اشخاص، لجن پراكني و نسبت دروغ به 

همديگر دادن و متهم كردن و سخنان ناروا زدن ربطي به 
نقد ندارد. همان گونه كه پيامبر فرموده اگر كسي مومني را 
مورد اهانت قرار دهد انگار با خدا اعالم جنگ كرده و اهانت 
جنگ با خداست. آبروي مومن مثل خون اوست و اگر كسي 

با آبروي كسي بازي كند انگار او را كشته است.
وي اضافه كرد: مهم اين است كه در اين شرايط كنار هم 
باشيم و رهبر معظم انقالب هم بر اين موضوع تاكيد كردند 
و روي سخن ايشان با همه ماست. نقد آري. دلسوزي كار 
خوبي است اما توهين، اهانت، سوء ظن، حرف ناروا و ايجاد 
شكاف و اختالف چيزي نيست كه نظام و جمهوري اسالمي 
بربتابند. همانطور كه رهبري فرمودند لجن پراكني و بردن 
آبرو اخالق امريكايي هاست. ما كه پيرو امريكايي ها نيستيم 
بلكه پيرو پيامبري هستيم كه پيامبر عفو و گذشت است و 
پيامبري است كه حتي براي آنها كه ايشان را آزار مي دادند 
استغفار مي كرد. روحاني با تشكر از تفقد رهبري نسبت به 
دولت و رييس جمهور اظهار كرد: اين اقدام رهبر انقالب در 
اين شرايط سخت بار مسووليت ما را سنگين تر كرد. وقتي 
رهبر معظم انقالب از قوه مجريه حمايت مي كند ما بايد 
بيشتر توجه كنيم كه اگر مشكلي هست آن را حل كنيم و 
گره ها را باز كنيم. رييس جمهور در ادامه يادآور شد: حضور 
رهبر انقالب در جلسه اخير ستاد ملي مقابله با كرونا براي 
ما فرصت مغتنمي بود و ايشان بيانات مهمي ايراد فرمودند 
كه تقريبا همه الهام گرفته از مكت��ب پيامبر)ص( و امام 
صادق)ع( و توصيه هاي دين درباره سالمت مردم، اخالق و 
برادري بود. ايشان نكات مهمي براي تكميل و تصحيح راهي 

كه ستاد در حال طي كردن آن است فرمودند.
وي ادامه داد: در اين هشت ماه كار عظيمي صورت گرفته 
و ما كار بزرگي در پي��ش رو داريم. ما از كادر درمان كه در 
اين مدت فداكاري كردند و براي حفظ جان ده ها هزار نفر 
در جامعه با تمام توان و تجربه و دانش به صحنه آمدند و 
از همه دستگاه هايي كه تا امروز كمك كردند كه بتوانيم 
از اين دوران سخت عبور كنيم تشكر مي كنيم. روحاني 
همچنين خاطرنشان كرد: در اين جلسه رهبري دستور 
تش��كيل قرارگاهي را دادند كه تمام مصوبات ستاد را به 
دقت دنبال كند. نقص ما اين بود كه ستاد مصوبات زيادي 
ابالغ مي كرد اما برخي از آنها دقيق اجرا نمي شد يا كم اجرا 
مي ش��د. اين قرارگاه وظيفه دارد به عنوان نگهبان و ناظر 
دقيقا بر اجراي مصوبات ستاد نظارت داشته باشد. وي ادامه 
داد: مشكل ديگر اين بود كه ستاد يك زبان واحد نداشت 
و گاهي افراد مختلف در اس��تان هاي مختلف حرف هاي 

متفاوتي مي گفتند كه مردم دچار سردرگمي مي شدند. 
طبق نظر رهبري براي ستاد كرونا سخنگويي تعيين كرديم 
كه مردم حرف مورد اعتماد را از او بشنوند و سخن او از اين 
پس به عنوان مرجع خواهد بود. روحاني همچنين گفت: 
توصيه ديگر رهبري كه به دقت دنبال مي كنيم اين بود كه 
تاكيد كردند كارانه عزيزان كادر درمان پرداخت شود كه با 
كمك سازمان برنامه و بودجه ۵۵۰۰ ميليارد تومان بدهي 
و معوقات پرداخت شد و هر نيازي كه وزارت بهداشت به 
ويژه در مقابله با كرونا و همچنين آنها كه نيازمند مي شوند 
و كسب و كار خود را از دست مي دهند براي بيمه بيكاري 

و كمك به شركت هاي دانش بنيان را دنبال مي كنند.
رييس قوه مجريه با ياري خواس��تن از ساير قوا نيروهاي 
مسلح و نخبگان، اظهار كرد: مجلس و دولت نماينده مردم 
هستند و در جمهوري اسالمي همه مسووالن مستقيم و 
غير مستقيم منتخب مردمند. آنچه ما بايد دنبال كنيم 
رفع گرفتاري و مش��كالت مردم است. چرا كه مردم اين 
مس��ووليت را براي انجام خدمت بيش��تر روي دوش ما 
گذاشتند. وي افزود: از مجلس شوراي اسالمي تقاضا داريم 
كه ما را ياري كند و اولين ياري تصويب لوايح ماس��ت. ما 
۶۷ اليحه مهم تقديم مجلس كرديم و بزرگ ترين كمك 
آنها به ما به عنوان قوه مقننه تصويب قوانين است تا براي 
رفع مشكالت مردم با هم هم فكري كنيم. تاكيد مي كنم 
كه گاهي براي خير رساندن به مردم اگر همه جوانب مد 
نظر قرار نگيرد ممكن اس��ت از طرف ديگري براي مردم 
مشكل ايجاد ش��ود. روحاني با تاكيد بر اينكه بايد چهره 
كشور آنگونه كه هست به جامعه معرفي شود، تصريح كرد: 
ما به كانال هاي ضد ايران در خارج از كشور كاري نداريم كه 
كارشان اين است كه پول مي گيرند تا لجن پراكني و نظام 
را تضعيف كنند اما ما در داخل بايد همديگر را كمك كنيم 

تا بتوانيم به نقاط مورد نظر و مطلوب مردم دست يابيم.
رييس دولت دوازدهم در بخش ديگري از صحبت هاي خود 
اظهار كرد: ما هفته قبل و ديروز بحث هاي مهمي در ستاد 
اقتصادي دولت براي حل كردن برخي مشكالت داشتيم. 
اقتصاد ما عمدتا نفتي بود و ۵۰ درصد بودجه به نفت متكي 
بود اما امروز اتكاي ما به نفت ۱۰ درصد اس��ت و خيلي با 
گذشته متفاوت است. يكي از مشكالت ما اين است كه در 
مسير عبور از اقتصاد نفتي به غير نفتي هستيم و تحريم و 
كرونا هم وجود دارد كه كار ما را سخت كرده كه بايد با تدبير 
پيش برويم. وي همچنين يادآور شد مي بينيد كه وقتي 
ما در سياس��ت خارجي پيروز مي شويم امريكا عصباني 
مي شود و وزير خارجه را تحريم مي كند و وقتي در فروش 
نفت و فرآورده هاي آن موفق مي شويم وزير نفت ما را تحريم 
مي كند. اينها دليل استيصال امريكاست. مي بينيد كه در 
مناظرات انتخاباتي خود چه مشكالتي دارند و در سياست 
خارجي هيچ حرفي ندارند و حتي با متحدان و دوستان 

خود دچار مشكل هستند. روحاني در ادامه عنوان كرد: ما 
در جلسات ستاد اقتصادي به دنبال اين بوديم كه هماهنگي 
بيشتري بين وزارت صمت، نفت، جهاد كشاورزي و بانك 
مركزي و ديگراني كه مسووليت اصلي تامين مواد و كاالهاي 
اوليه جامعه را بر عهده دارند صورت دهيم و به جمع بندي 
و تصميم هاي خوبي هم رسيده ايم. وي اضافه كرد: بانك 
مركزي مسووليت تامين منابع اصلي كه عمدتا در نفت، 
ميعانات، پتروشيمي و فوالد متكي است را دارد و وزارت 
صمت تالش مي كند تا ارز را به كشور برگرداند و تهاتر را 
انجام دهد و در موارد الزم صادرات را به واردات وصل كند. 
اين همكاري ها طي يك چارچوبي است كه مراحل نهايي 
آن را انجام مي دهيم. در جلس��ات ستاد اقتصادي موارد 
ديگري هم از جمله بورس مورد بررسي قرار گرفته است 
ولي مهم ترين بخش اين بوده كه تامين كاالهاي مورد نياز 

مردم و فعاليت هاي اقتصادي بهتر انجام شود.
رييس جمهور همچنين تاكيد كرد: بعضي ها با گفتار خود 
مردم را متزلزل نكنند قرار ما اين اس��ت كه بخش بزرگ 
كاالهاي اساسي پارسال و امسال با ارز ترجيحي )۴۲۰۰ 
توماني( وارد شود و اين اصل ادامه دارد. متاسفانه يك نفر 
حرفي مي زند و موجي در جامعه ايجاد مي كند و گراني هاي 
بي جهت و احتكار به وجود مي آيد. تامين كاالهاي اساسي 
تا پايان امسال اينگونه كه گفتم خواهد بود و بيش از هشت 
ميليارد كه ۶.۲ ميليارد آن تامين شده وارد شده يا در حال 

ورود است و بقيه هم وارد مي شود.
وي اضافه كرد: حرف زدن از اينكه تامين كاالهاي اساسي 
با ارز ۴۲۰۰ توماني نخواهد بود به معني ايجاد سود بادآورده 
براي عده اي خاص است و بهتر است بعضي ها سخن گفتن 
را به آنها كه مسوول هستند واگذار كنند كه در دولت در 
بخش ارز بانك مركزي، در بخش كاالها وزارت صمت، در 
بخش بودجه رييس س��ازمان برنامه و بودجه و در دولت 
س��خنگوي دولت اين وظايف را بر عهده دارد و مردم هم 
بايد بر اين مباني زندگي خود را برنامه ريزي كنند. روحاني 
همچنين خاطرنشان كرد: ما مي دانيم و برايمان مشهود و 
ملموس است كه مردم در سختي هستند. خيلي روشن 
است كه وقتي ۵۰ ميليارد دالر درآمد از نفت بوده و ديگر 
نيست به مردم فشار مي آيد. ما در جنگ اقتصادي هستيم 
و معلوم است كه در اين جنگ زخمي هم خواهيم داشت 
و زندگي مردم با مشكل مواجه مي شود اما همه تالش ما 
كمتر كردن مشكالت مردم اس��ت. روحاني تاكيد كرد: 
من مطمئنم كه اين مس��ير را هم با سربلندي و پيروزي 
به پايان مي بريم و امريكايي ها نمي توانند اين وضعيت را 
ادامه دهند. اين نفس هاي آخر تحريم هاي امريكاست كه 
به تحريم نفري و موردي رسيده است و البته ناچارند از اين 
مسير غلط دست بردارند. دولت هم همه توان خود را براي 
برداشتن تحريم ها در چارچوب اصول نظام دنبال مي كند.

»بايد بگويم كه مجلس ش��وراي اس��المي در گام هاي 
پاياني اجرايي س��ازي طرح حمايت معيش��تي از مردم 
است و با تفاهم با دولت نخواهيم گذاشت در اين شرايط 
دشوار معيش��تي مردم احساس تنهايي كنند. ان شاء اهلل 
به زودي با حفظ كرامت ملت با همراهي مديران اجرايي 
تامين كاالهاي اساسي خانوارها را آغاز خواهيم كرد. « اين 
صحبت هايي است كه محمد باقر قاليباف، رييس مجلس 
شوراي اسالمي چند روز قبل در صحن علني مجلس انجام 
داد، صحبت هايي كه به طرحي اشاره داشت كه سرانجام 
نمايندگان مجلس روز گذش��ته و در نبود قاليباف كه به 
دليل ابتال به ويروس كرونا در قرنطينه به س��ر مي برد آن 
را تصويب كردند. طرحي پر سر و صدا كه به نظر مي رسد 
دولت با اجراي آن موافق نيست اما نمايندگان به اجرايش 
اصرار دارند و حاال براي نهايي ش��دن نياز به تاييد شوراي 
نگهبان خواهد داش��ت. در طرح تصويب ش��ده از سوي 
نمايندگان مجلس آمده است: دولت مكلف است به منظور 
تامين بخش��ي از نيازهاي معيشتي خانوارهاي كشور به 
ويژه خانوارهاي كم برخوردار از ابتداي ش��ش ماهه دوم 
سال ۱۳۹۹ به صورت ماهانه، نسبت به تامين و پرداخت 
يارانه اعتبار خريد به هر فرد ايراني شناسايي شده در طرح 
معيش��ت خانوار )موضوع رديف )۳۱( جدول تبصره ۱۴ 
قانون بودجه س��ال ۱۳۹۹ كل كش��ور( به تعداد حداقل 
۶٠ ميليون نفر، از طريق واريز اعتبار به كارت يارانه نقدي 
سرپرست خانوار به مبلغ يك ميليون و دويست هزار ريال 
براي هر يك از افراد س��ه ده��ك اول از جمله افراد تحت 
پوش��ش كميته امداد امام خميني، سازمان بهزيستي، 
رزمندگان معس��ر و افراد با درآمد كمتر از حداقل حقوق 
و دستمزد و مبلغ ششصد هزار ريال براي هر يك از افراد 
ساير دهك ها اقدام نمايد. اين اعتبار صرفا براي تامين كاالي 
اساسي و ضروري در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و جهاد كشاورزي موظفند امكان تخفيف در خريد 

اين كاالها را براي مشموالن فراهم كند.
به اين ترتيب طرحي كه هرچن��د در ظاهر با برنامه هاي 
گذشته تفاوت دارد اما در عمل همان احياي نظام پرداخت 
كوپن است نهايي شد تا در چارچوب آن حدود ۶۰ ميليون 
ايراني در قال��ب دو گروه مختلف از دول��ت اعتبار خريد 
كاالهاي اساسي دريافت كنند. بر اساس برنامه مجلس، 
احتماال ۶۰ ميليون ايراني در نظر گرفته شده همان گروهي 
خواهند بود كه در آبان سال گذشته و در چارچوب اجراي 
طرح سبد معيشتي خانوار ماهيانه حدود ۵۰ هزار تومان 
دريافت مي كنند. طرح نمايندگان مجلس در حالي نهايي 
شده كه در چارچوب آن دولت موظف است در شش ماهه 
دوم سال، اين اعتبار كوپني را به حساب سرپرستان خانوار 
واريز كند، به اين ترتيب حتي در صورتي كه شوراي نگهبان 
در هفته هاي پيش رو اين برنامه را تاييد كند نيز در كنار 
اعتباراتي كه بايد از ماه آينده تامين شود، احتماال دولت 
موظف خواهد بود اعتبارات دو ماه مهر و آبان را نيز به مردم 
تخصيص دهد. برنامه ريزي مجلس در حالي صورت گرفته 
كه دولت در س��ال جاري با مشكالت مالي قابل توجهي 
دست و پنجه نرم مي كند و در ماه هاي گذشته صحبت هايي 

از كسري بودجه ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار ميليارد توماني مطرح 
بوده است و به اين ترتيب در همين شرايط، بايد ۳۰ هزار 
ميليارد تومان اعتبار جداگانه نيز در نظر گرفته شود. در كنار 
آن با توجه به اينكه در طرح جاري، هدف تخصيص پول 
نقد نيست و اعتبار واريز شده بايد به خريد كاالهاي اساسي 
تخصيص يابد، در كنار اعتبار بايد زيرساخت هاي الزم براي 
تامين اين كاالها، برنامه ريزي براي تعيين فروشگاه هاي 

هدف و توزيع اصولي محصوالت نيز در نظر گرفته شود.

   گنگ بودن منابع كوپن جديد
نمايندگان مجلس در طرح خود به منابع مدنظر براي اجراي 
طرح تامين كاالهاي اساسي نيز اشاره كرده اند. در مصوبه 
مجلس آمده است: منابع مورد نياز براي اجراي اين بند به 
ميزان سيصد هزار ميليارد )۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰( 
ريال از محل فروش اموال، حق االمتياز و واگذاري سهام 
دولت و حق��وق مالكانه ناش��ي از آن در چارچوب قانون 
توس��ط وزارت اقتص��اد و دارايي تامين مي ش��ود. منابع 
حاصله به صورت صددرصد تخصيص يافته و در اختيار 
سازمان هدفمندي يارانه ها براي انجام تكاليف اين قانون 
قرار مي گيرد. در صورت عدم تكافوي منابع حاصله دولت 
مكلف است از منابع اعتبار موجود و افزايش تنخواه گردان 
خزانه كس��ري منابع را جبران كرده و با منابع حاصل از 
فروش مذكور جايگزين كند. دولت مي تواند به جاي فروش 
و واگذاري اموال و سهام موضوع اين قانون تا سقف منابع 
مذكور از منابع اعتباري موجود يا جابه جايي ساير اعتبارات 

مشروط به عدم آسيب به هزينه هاي ضروري و حقوق مردم 
يا افزايش تنخواه گردان خزانه استفاده كند. مجلس به اين 
موضوع نيز اشاره كرده است كه استنكاف از اجراي احكام 
اين قانون از سوي مسووالن دولتي و دستگاه هاي مربوطه 
مس��توجب مجازات مندرج در ماده ۵۷۶ قانون مجازات 
اس��المي تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده است. به اين 
ترتيب مجلس بعد از تصويب كليات طرح خود در هشتم 
مهر ماه امسال، حدودا يك ماه بعد اصل طرح را تصويب 
نهايي كرد تا براي ابالغ به دولت، تنها نظر مثبت شوراي 
نگهبان نياز باشد.  هرچند به ظاهر نمايندگان مجلس منابع 
مالي مورد نياز براي اجراي طرح خود را نيز نهايي كرده اند اما 
آنچه كه ترديدها را به وجود مي اورد نحوه دسترسي دولت 
به اين منابع است. در ماه هاي ابتدايي سال جاري، با توجه به 
كاهش جدي درآمدهاي نفتي و كاهش صادرات غيرنفتي، 
دولت مجبور شده به استفاده از منابع جديد فكر كند. در 
اين دوران حتي افزايش درآمدهاي مالياتي نيز به دليل 
فشارهايي كه بر كسب و كارها تحت تاثير كرونا به وجود 
آمده امكان پذير نبوده است و فروش اوراق بدهي و اموال 
دولتي يكي از تنها راهكارهاي باقي مانده است. با اين وجود 
بررسي ها نشان مي دهد كه به دليل مشكالت ساختاري 
موجود در اين حوزه و نگراني هايي كه در ميان مردم براي 
عدم تكافوي سودهاي اوراق دولتي نسبت به نرخ تورم وجود 
دارد، عمال فروش اين اوراق نيز راه به جايي نبرده است. با 
توجه به وضعيت بازار بورس و كاهش مداوم عدد شاخص 
كل در هفته هاي گذشته، عرضه سهام و اموال دولتي در 

بازار سرمايه نيز با اما و اگرهاي فراواني مواجه شده است 
و از اين رو مشخص نيست دولت درآمد ۳۰ هزار ميليارد 
توماني مورد نياز براي اجراي اين برنامه را چگونه به دست 
خواهد آورد. در كنار آن، باال بودن نرخ تورم خود به عاملي 
تعيين كننده در عدم تاثيرگذاري طرح هاي حمايتي از 
مردم بدل شده است. يارانه ۴۵ هزار توماني كه از حدود ۱۰ 
سال پيش به حساب خانوارها واريز مي شود، امروز حتي 
قيمت تمام شده يك مرغ را نيز پوشش نمي دهد و سبد 
معيشتي خانوار نيز سرنوشتي مشابه دارد. در چنين فضايي 
حتي در صورتي كه افراد در شهرهاي بزرگ ماهانه، ۶۰ هزار 
تومان يارانه دريافت كنند، عمال در حال حاضر كمتر از نيم 
كيلو گوشت گوسفندي، كمتر از دو كيلو برنج ايراني و تنها 
يك مرغ كوچ��ك را خريداري مي كنند. به اين ترتيب يا 
بايد دولت به كاالهاي عرضه شده در طرح تامين كاالهاي 
اساس��ي، يارانه اي دوباره بدهد كه عمال خود به اعتبارات 
بسيار زيادي نياز خواهد داشت يا حتي در صورت تصويب 
و اجراي نهايي طرح، نمي توان انتظار داشت كه اين برنامه 

نيز گره چنداني از مشكالت مردم باز كند.
صرف نظر از تمام اين مسائل، با توجه به بار مالي جديدي 
كه طرح مجلس براي دولت به وجود مي آورد، احتمال آنكه 
شوراي نگهبان از اساس اجراي اين طرح را در سال جاري 
رد كند نيز وجود دارد و به اين ترتيب در يكي از دشوارترين 
سال هاي اقتصادي كه فشار شديدي به مردم وارد كرده، 
حمايت از اقشار كم درآمد نيز با اما و اگرهاي فراواني مواجه 

خواهد بود.
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ايران از راهي كه در پيش گرفته 
باز نمي گردد

رييس ق��وه قضاييه گفت: جنگ اقتص��ادي، ايران و 
س��وريه را از راهي كه در پي��ش گرفته اند باز نخواهد 
داشت.  به گزارش قوه قضاييه، سيد ابراهيم رييسي در 
پايان ماموريت عدنان محمود، سفير جمهوري عربي 
سوريه در ايران ميزبان وي بود، جايگاه سوريه در جبهه 
مقاومت را مثال زدني خواند و اظهار داشت: آنچه سوريه 
را ماندگار و مردم اين كشور را در منطقه و جهان سرافراز 
كرد، مقاومت و ايستادگي دولت و ملت سوريه در مقابل 
اسراييل و گروه هاي تكفيري دست ساز امريكا و اسراييل 
است.  رييس قوه قضاييه با بيان اينكه امروز نام سوريه با 
مقاومت عجين شده است، از نقش مرحوم حافظ اسد 
و فرزندش بشار اسد در ترويج و حفظ روحيه مقاومت 
در مردم س��وريه تقدير كرد و گفت: تجربه تاريخي و 
تصويري كه از سوريه در برابر ديدگان جهانيان و مردم 
منطقه قرار دارد نشان داد كه سوريه در مقابل امريكا و 
اسراييل و تمام لشگريان آنها كه مورد حمايت برخي 
كشورهاي منطقه هم هستند به خوبي ايستاد و در اين 
جنگ س��رافراز بيرون آمد. رييسي با اشاره به جنگ 
اقتصادي و رواني بسيار شديدي كه دشمن عليه ملت 
سوريه به راه انداخته، خاطرنشان كرد: قطعا بي رحمي 
دشمن كه حتي كاالهاي بسيار مورد نياز مردم سوريه و 
ايران اسالمي را تحريم كرده، جنايت عليه بشريت است. 
رييس قوه قضاييه در عين حال متذكر شد كه جنگ 
اقتصادي نه توانسته ايران را از راهي كه مي رود بازدارد 
و نه موفق ش��ده دولت و مردم سوريه را متوقف كند و 
توطئه هاي آنها فقط موجب بدنامي بيشتر آنان و نقطه 
قوت جريان مقاومت شده است. رييسي تأكيد كرد: 
يقين دارم ايستادگي مردم سوريه و جريان مقاومت و 
همه نيروهاي مجاهد در منطقه از حزب اهلل تا حماس 
پيروزي را رقم مي زند و نكبت و نفرت ابدي روزافزون 
را براي امريكا و اسراييل در پي خواهد داشت. رييس 
قوه قضاييه اظهار داشت: در گذشته ميزهاي مذاكره و 
سازمان هاي آزاديبخش براي منطقه تصميم گيري 
مي كردند ولي امروز مردم احساس مي كنند كه ابتكار 
عمل در دست جريان مقاومت و مجاهدان در ميدان 
قرار دارد و ميزهاي مذاكره و قول و قرارهاي سياسي 
ديگر كارس��از نيستند. رييس��ي با تأكيد بر اينكه هر 
قراردادي كه بخواهد بقاي اس��راييل را تضمين كند 
محكوم به شكست است، خاطرنش��ان كرد: اگر قرار 
بود قراردادها و مناسبات دولت ها با رژيم صهيونيستي 
كاري از پيش ببرد، قرارداد كمپ ديويد موفق مي شد 
اما نه قرارداد كمپ ديويد، نه قرارداد اسلو و نه توافق شرم 

الشيخ هيچ كاري نتوانستند از پيش ببرند.

مجلس لوايح تقديمي دولت را 
بررسي كند

معاون پارلمان��ي رييس جمهور از مجلس ش��وراي 
اسالمي خواست كه به لوايح تقديمي دولت رسيدگي 
كند. حسينعلي اميري در حاشيه جلسه هيات دولت 
در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دولت ۶۷ اليحه را 
تقديم مجلس ش��وراي اسالمي كرده است كه عمده 
آنها مربوط به معيشت، اشتغال و توليد بوده، البته در 
حوزه هاي ديگر سياسي و اجتماعي هم اليحه تقديم 
مجلس كرديم. وي ادامه داد: س��ه مورد از لوايح اشاره 
شده لوايح دوفوريتي است مانند اليحه ارتقاي نظام 
سالمت اداري مالي كه اليحه بسيار مهمي در جهت 
سالمت نظام اداري است . اليحه مديريت تعارض منافع 
از جمله لوايح دوفوريتي اس��ت كه مطالعات وسيع و 
تطبيقي در مورد آن شده و تاسيس جديدي در نظام 
حقوقي ايران است. معاون پارلماني رييس جمهور بيان 
كرد: اليحه تعارض منافع به نحوي است كه اگر مديري 
در جايگاهي قرار بگيرد اين امكان را به مدير مربوطه 
مي دهد منافع عمومي را بر منافع سياس��ي و قومي و 
شخصي ترجيح دهد. اصل در مديريت تعارض منافع، 
ترجيح منافع عمومي بر منافع شخصي است. اميري 
افزود: اليحه دو فوريتي ديگر اليحه شفافيت است كه در 
بخش هاي مختلف دولت تهيه و تدوين شده است و كل 
نظام اداري ايران را در يك اتاق شيشه اي قرار مي دهد و 
امكان نظارت را براي دستگاه هاي ناظر سهل تر مي كند 
و نظ��ارت همگاني را براي نظام اداري كش��ور فراهم 
مي كند. اميدوارم رييس مجلس و هيات رييسه مجلس 

اين اليحه دو فوريتي را اعالم وصول كنند. 

پیام رهبر انقالب به جوانان فرانسه 
در پی اقدام توهین آمیز رئیس جمهور 

فرانسه درباره پیامبر اعظم)ص(
 چرا ترديد در  هولوکاست 

 جرم است؟  اما اهانت
 به پيامبر آزاد است؟

اظهارات امانوئل مکرون، رئيس جمهور فرانس��ه 
در تأييد کاريکاتور توهين آميز به پيامبر اس��الم 
صلوات اهلل عليه وآله، باعث خش��م مس��لمانان در 
سرتاسر جهان شده است. به همين علت حضرت 
آيت اهلل خامنه ای رهبر انقالب اسالمی خطاب به 
جوانان فرانسوی پيامی کوتاه صادر کردند. متن اين 
پيام که به زبان فرانسوی در شبکه های اجتماعی 

منتشر شد، به شرح زير است:

بسمه تعالی
جوانان فرانسه !

از رئيس جمهور خود بپرسيد: چرا از اهانت به پيامبر 
خدا حمايت می کند و آن را آزادی بيان می شمارد؟ 
آيا معنی آزادی بيان اين است: دشنام و اهانت، آن 
هم به چهره های درخش��ان و مقدس؟ آيا اين کار 
احمقانه، توهين به ش��عور ملتی نيست که او را به 

رياست خود انتخاب کرده است؟
سوال بعدی اين است که چرا ترديد در هولوکاست جرم 
است؟ و اگر کسی چيزی در اين باره نوشت بايد به زندان 

برود، اما اهانت به پيامبر آزاد است؟

 كارانه كادر درمان 
پرداخت مي شود

رييس سازمان برنامه و بودجه از پرداخت كارانه كادر 
درمان و آموزش پزش��كي كشور خبر داد. محمدباقر 
نوبخت گفت: بعد از ماه ها تاخير در پرداخت كارانه كادر 
درمان اين فرصت براي سازمان برنامه و بودجه فراهم 
شد كه ۵ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان را به صورت يكجا 
براي تس��ويه مطالبات كادر درمان و همه افرادي كه 
در وزارت بهداشت مشغول خدمت هستند، پرداخت 
كند و طي ام��روز و فردا وزارت بهداش��ت اين ميزان 
را به حس��اب تك تك آن افراد واريز كن��د. وي افزود: 
همچنين مطالباتي كه بازنشستگان سال ۹۸ داشتند 
را نيز مشخص كرديم و االن يك هفته است كه پاداش 
بازنشستگي اين افراد در حساب خزانه محفوظ است تا 
دستگاه ذيربط، اطالعات الزم و ليست افراد متقاضي 
را به ما بدهد. بنابراين از دس��تگاه ها انتظار داريم كه 
اين پاداش بازنشستگي كه يك هفته است در حساب 
خزانه مانده را بيايند و با تحويل اطالعات، دريافت كنند. 
نوبخت تاكيد كرد: همچنين با يك برداشت نادرست، 
موضوع��ي در فضاي مجازي مطرح ش��ده بود كه در 
فروردين امسال بخشي از فروش فرآورده هاي نفتي 
سال قبل به حساب خزانه واريز شد و ما حساب كرده 
بوديم كه اين رقم را تا اسفندماه بگيريم كه به داليل 
متعدد از جمله تحريم ها، اين پول سال ۹۹ واصل شد 
و ما اين رقم را براي طرح هاي خاصي استفاده مي كنيم 
كه تا پايان سال انجام شود و از اين جهت توافق كرديم 
كه موجودي نقدينگي اين ارقام را كه حدود ۴ ميليارد 
تومان بود و االن ح��دود ۳ هزار و ۷۵۰ ميليارد تومان 
آن تخصيص داده شده را منتشر كنيم. رييس سازمان 
برنامه و بودجه ادامه داد: اين رقم عمدتًا براي تكميل 
طرح هاي عمراني و زيربنايي كشور كه به آنها احتياج 
داريم، صرف شده است. تلقي هاي ديگري كه شده بود، 
به دليل ناكافي بودن اطالعات، غيردقيق و نادرست بود.

نوبخت همچنين يادآور شد: در پاره اي از موارد براي 
موضوع همسان سازي، مشكالت و كاستي هاي وجود 
داش��ت كه االن در حال رفع اين مشكالت هستيم و 
مواردي كه پيش آمده بود را در حقوق آبان ماه اين افراد 
جبران خواهيم كرد تا طبق قانون به اندازه ۹۰ درصد 
حقوقي كه شاغلي در رده آنان دريافت مي كند را داشته 
باشند. وي در پاسخ به پرسشي درباره اقدام مجلس براي 
اصالح ساختار بودجه گفت: ابراز مسرت از اخبار خوشي 
مي كنم كه از مجلس درباب اصالح ساختار به گوش 
مي رسد. االن دو سال است كه سازمان برنامه و بودجه 
در چند جلد به طور كامل برنامه اصالح ساختار بودجه 
را تهيه كرد. البته اين برنامه قرار بود در ش��وراي عالي 
هماهنگي اقتصادي به تصويب برسد كه به هر دليلي از 
جمله موضوع ماليات بر كل درآمد و اينكه در باب اين 
موضوع اتفاق نظر وجود نداشت، ما استقبال مي كنيم 
كه مجلس اين برنامه را تصويب كند. نوبخت تاكيد كرد: 
مجلس در نظر دارد كه تعدادي از مسائل مهم اين برنامه 
در اليحه بودجه ۱۴۰۰ گنجانده شود، بايد بگويم كه 
حتي بيش از آنچه كه مجلس انتظار دارد كه در اليحه 
بودجه سال ۱۴۰۰ منظور كنيم را منظور مي كنيم. اما 
انتظار از مجلس اين است كه ميان كار ما را تنها نگذارد، 
چرا كه دستگاه ها همگي طالب اين تغييرات نيستند 
و وقتي مخالفت مي كنند ما مي بينيم كه حرف هاي 
آنان از دهان نمايندگان مجلس ش��نيده مي ش��ود. 
رييس س��ازمان برنامه و بودجه تأكي��د كرد: اصالح 
قانون ماليات از جمله مواردي است كه در اين برنامه 
درنظر گرفته شده است و البته االن هم اصالح قانون 
ماليات هاي مستقيم در دس��تور كار دولت و مجلس 
است. همچنين اصالح هزينه ها از ديگر مواردي است 
كه آن را در برنامه خود در نظر داريم. وي تصريح كرد: 
ما نوع هزينه هايي كه االن داريم انجام مي دهيم به دليل 
تعدد و موازي كاري كه دستگاه ها صورت مي دهند، اين 
هزينه ها تكراري است. اگر مجلس بتواند اين موضوع 
را در زمينه دستگاه هايي كه نام هاي مشابه هم دارند - 
مثاًل ببينيم تبليغات را چه كسي انجام مي دهد؟ سازمان 
تبليغات اسالمي؟ دفتر تبليغات اسالمي؟ و مواردي از 
اين دست - انجام دهد و رافع آن باشد، دولت حتماً از اين 
تصميم حمايت مي كند. رييس سازمان برنامه و بودجه 
در پاسخ به پرسش��ي درباره احتمال افزايش يارانه ها 

اظهار كرد: دولت فعاًل چنين قصدي ندارد.

رشد 4.3 درصدي اقتصاد ايران 
در سال 2021

موسسه تحقيقاتي فيچ با پيش بيني رشد ۴.۳درصدي 
براي اقتصاد ايران در س��ال ۲۰۲۱نوش��ت: شراكت 
استراتژيك ايران و چين امريكا را در اوراسياي غربي از 
دور خارج مي كند. موسسه تحقيقاتي فيچ پيش بيني 
مي كند كه تجارت ايران در س��ال ۲۰۲۱ رش��د ۷.۴ 
درصدي را تجربه كند و ميانگين رش��د تجارت ايران 
در بازه ۲۰۲۰ ت��ا ۲۰۲۴ حدود ۱۲.۲ درصد باش��د. 
موسس��ه تحقيقاتي فيچ سولوش��نز اين نكته را در 
آخرين به روزرساني گزارش خود از چشم انداز تجارت 
بين المللي ايران تا سال ۲۰۲۹ مطرح كرده است. اين 
گزارش مي گويد كه شراكت استراتژيك بين ايران و 
چين مي تواند تحولي بسيار مهم براي هر دو طرف باشد، 
چرا كه اين دو مي توانند امريكا را به لحاظ ژئوپليتيك در 
اوراسياي غربي از دور خارج كنند.انتظار داريم با خيز 
دوباره اقتصاد اي��ران و احياي صادرات نفت، تجارت 
اين كشور رشد قابل مالحظه اي در سال ۲۰۲۱ داشته 
باش��د. پيش بيني مي كنيم تجارت ايران رش��د ۷.۴ 
درصدي را در اين سال تجربه كند. به همين ترتيب، 
پيش بيني خود از رش��د اقتصادي ايران در سال هاي 
۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ را اصالح كرده ايم و در حالي كه پيش تر 
به ترتيب رشد اقتصادي ۲.۹ درصدي و ۷ درصدي را 
براي اين دو سال پيش بيني كرده بوديم، اكنون انتظار 
داريم اقتصاد ايران در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۴.۳ درصد و 
در سال ۲۰۲۲ نيز ۸.۲ درصد رشد كند. اين اصالح را 
بر پايه اين فرض قرار داده ايم كه جو بايدن در انتخابات 
رياست جمهوري امريكا به پيروزي مي رسد و شاهد 
برداشته شدن تدريجي تحريم هاي ايران خواهيم بود.

طرح تامین كاالهاي اساسي در مجلس تصويب شد

روحاني: 

60 ميليون ايراني در صف دريافت كوپن

اهانت، دشمني با خداست



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
۱۹ نفر از ش��بكه مجرمانه اي كه با استفاده از كارت هاي 
بازرگاني ۷۰ نفر از افراد كم بضاعت اقدام به صادرات كرده 
بودند، توسط وزارت اطالعات بازداشت و تحويل مقامات 
قضايي شدند. به گزارش تسنيم، گفته مي شود در خصوص 
پرونده 25۰ فردي ك��ه ارز حاصل از صادرات را به چرخه 
اقتصاد برنگردانده بودند، شبكه مجرمانه اي با گزارش وزارت 
اطالعات در استان خراس��ان رضوي شناسايي شد كه با 
استفاده از كارت هاي بازرگاني اشخاص بي بضاعت اقدام به 
فعاليت هاي بازرگاني از جمله صادرات مي كردند. به موجب 
اين خبر در نهايت تمام اعضاي اين شبكه مجرمانه شامل 
١٩ نفر دستگير و به زندان اعزام شدند. اين شبكه مجرمانه 
كارت هاي بازرگاني ۷۰ نفر را در اختيار داشتند كه جزو 
ليس��ت 25۰نفره اي اند كه بانك مركزي از آنها شكايت 
نموده است، اين ۷۰ نفر داراي يك ميليارد و 4۰۰ميليون 
يورو تعهد ارزي مي باشند. پيش از اين عبدالناصر همتي 
رييس كل بانك مركزي درب��اره معرفي صادركنندگان 
متخلف به قوه قضاييه گفته بود: در دو س��ال گذش��ته 
پرونده 25۰ نفر به قوه قضاييه ارجاع شده است، اين افراد با 
حدود هفت ميليارد دالر بدهي حتي يك دالر ارز حاصل 
از صادرات را به كش��ور بازنگردانده اند و از توليدكنندگان 
نيز محسوب نمي شوند.۷۰ نفر از افراد بازداشتي بر اساس 
آخرين اعالم وزارت اطالعات كارتن خواب از اقشار ضعيف 
و روستايي بودند كه با كارت يك بارمصرف صادرات انجام 
داده اند. بعد از آن نيز ش��افعي رييس اتاق بازرگاني ايران 
با ارس��ال نامه اي به همتي رييس بانك مركزي خواستار 
اعالم اسامي بازرگان هايي شد كه ۷ ميليارد ارز حاصل از 
صادرات خود را به كشور بازنگردانده اند - كه ۷۰ نفر از آنها 

كارتن خواب هستند - شد.

   سكه ارزان شد
قيمت دالر در ب��ازار آزاد بار ديگر به كانال 2۷ هزار تومان 
كاهش يافت و به قيمت 2۷ هزار و ۷۰۰ تومان معامله شد. 
در ب��ازار ارز يورو 32 هزار و 6۰۰ توم��ان و درهم امارات ۷ 
هزار و 5۷۰ تومان اعالم شده است. قيمت فروش دالر در 
صرافي ها با كاهش نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري 
قبل 2۷ هزار و 85۰ تومان و قيمت فروش يورو نيز با كاهش 

معادل 32 هزار و 85۰ تومان اعالم شده است.
قيمت ط��الي ۱8عيار هرگرم يك ميلي��ون و 252 هزار 
تومان، هر مثقال طال 5 ميليون و 425 هزار تومان، قيمت 
سكه تمام بهار آزادي طرح جديد ۱3 ميليون و ۷۰۰ هزار 
تومان، قيمت س��كه طرح قديم ۱3 ميليون و 2۰۰ هزار 
تومان، نيم سكه بهار آزادي ۷ ميليون و 6۰۰ هزار تومان، 
ربع س��كه بهار آزادي 5 ميليون و ۱۰۰ هزار تومان و سكه 

گرمي 2 ميليون و ۷5۰ هزار تومان معامله شد

   افت ۴۰۰ هزار توماني قيمت سكه
قيمت ها در بازار سكه و طال روز چهارشنبه- ۷ آبان نيز 
روند نزولي داش��ت به طوري كه سكه تمام  بهار آزادي 
طرح جديد با افت 4۰۰ هزار توماني نس��بت به ديروز، 
به بهاي ۱3 ميليون و ۷۰۰ هزار تومان فروخته ش��د. 
همچنين قيمت نيم سكه بهار آزادي هفت ميليون و 
6۰۰ هزار تومان، ربع سكه پنج ميليون و ۱۰۰ هزار تومان 
و س��كه يك گرمي دو ميليون و ۷5۰ هزار تومان نرخ 
داشت.عالوه براين در بازار طال نيز هر گرم طالي ۱8 عيار 
به مبلغ يك  ميليون و 25۹ هزارتومان و هر مثقال طال به 
بهاي پنج ميليون و 458 هزارتومان فروخته شد. اونس 
جهاني طال نيز به قيمت يك هزار و ۹۰۱ دالر معامله 
شد.فعاالن بازار طال معتقدند: با وجود افزايش نرخ اونس 

طال در بازارهاي جهاني در هفته جاري، به دليل باز شدن 
كانال هاي عرضه ارز و كاهش نرخ آن در داخل، سكه و 
طال نيز روند نزولي درقيمت ها پيش گرفته اند به طوري 
كه حباب سكه كه حتي تا دو ميليون تومان نيز پيش 

رفته بود، تا حدودي فروكش كرد.

   كاهش بيش از ۵۰۰ توماني نرخ دالر
در صرافي هاي بانكي

هر دالر در صرافي هاي بانكي روز چهارشنبه 2۷ هزار و 
۹۰۰ تومان معامله شد كه كاهش 53۰ توماني را نسبت 
به روز معامالتي گذش��ته نشان مي دهد. صرافي هاي 
بانكي هر دالر را 2۷ ه��زار و ۹۰۰ تومان فروختند، اما 
صرافي ملي قيمت خريد دالر و يورو )اس��كناس( را از 
صفحه خود حذف و نرخ ف��روش را اعالم كرد. قيمت 
فروش يورو در صرافي هاي بانكي 32 هزار و ۹۰۰ تومان 
درج ش��د. همچنين در سامانه س��نا نيز در روز كاري 
گذشته )6 آبان( هر يورو با قيمت ميانگين 33 هزار و 
35۷ تومان به فروش رسيد و هر دالر با قيمت ميانگين 
2۷ هزار و ۹۱8 تومان فروخته شد. عالوه براين در سامانه 
نيما طي روز كاري گذشته، حواله يورو با ميانگين قيمت 
33 هزار و 2۷ تومان به فروش رس��يد و حواله دالر نيز 
قيمت ميانگين 26 هزار و 8۷3 تومان را ثبت كرد. نرخ 
خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار 
متشكل ارزي متغير است و متناسب با نوسان بازار آزاد 
در طول روز چند بار تغيير مي كند. هفته هاي گذشته 
با تشديد نوسان ارزي و مديريت عرضه و تقاضا توسط 
بانك مركزي، قيمت ارز تا حدودي روند نزولي درپيش 
گرفت و اكنون نرخ فروش دالر در صرافي ها با كاهش 
نسبت به قيمت هاي پاياني ديروز 2۷ هزار و ۹۰۰ تومان 
و قيمت فروش يورو نيز با كاهش معادل 32 هزار و ۹۰۰ 
تومان اعالم شد.  برخالف روزهاي قبل، از چهارشنبه 
۷ آبان قيمت خريد دالر و يورو از س��ايت صرافي ملي 
حذف شد. گفتني است قيمت طال، سكه و ارز در بازار 
طي روزهاي نخس��ت ابتداي هفته جاري نس��بت 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 3۰ هزار تومان عبور كند.
در هفته هاي اخير، تش��ديد نوسانات ارزي موجب شد تا 
بازارساز تصميم جدي براي مديريت عرضه و تقاضا بگيرد 
و برهمين اساس عالوه بر افزايش عرضه در بازار با برداشتن 
س��قف فروش در س��امانه نيما، از س��رگيري فروش ارز 
سهميه اي و كاهش اختالف دالر در بازار رسمي و آزاد و البته 
آزاد شدن فروش ارز پتروشيمي ها در صرافي هاي مجاز 

مقدمات كاهش نوسانات قيمتي را در بازار ارز فراهم كرد.
بان��ك مركزي همچنين اعالم كرده از روز دوش��نبه 2۱ 
مهرماه ني��ز روزانه 5۰ ميليون دالر اس��كناس وارد بازار 
خواهد كرد ضمن اينكه سقف خريد بانك ها و صرافي ها در 

بازار متشكل ارزي را به 5۰۰ هزار دالر افزايش داده است.
فعاالن بازار پيش بيني مي كنند با ورود 5۰ ميليون دالر 
در بازار و افزايش سقف خريد صرافي ها در بازار متشكل، 
قيمت ارز كاهش��ي ش��ود كمااينكه بعد از اجراي اين 
سياست طي چند روز قيمت دالر حدود 4 هزار تومان 

كاهش يافت.
با افزايش قيمت ارز در بازار آزاد، قيمت خريد و فروش 
ارز در صرافي هاي بانكي نيز افزايش يافت؛ قيمت دالر 
براي اولين بار طي روز يكشنبه 2۰ مهر در صرافي هاي 
بانكي وارد كانال 3۱ هزار تومان شد؛ فعاالن بازار براين 
باورند كه رشد چشم گير قيمت طال و ارز و دالر واكنش 
هيجاني بازار به اقدام جديد امريكا بود كه ۱8 بانك ايراني 
را در ليست تحريم هاي ثانويه خود قرار داد. گفتني است، 
برخالف روزهاي قبل از چهارشنبه ۷ آبان قيمت خريد 
دالر و يورو از سايت صرافي ملي حذف شده است.نرخ 
خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار 
متشكل ارزي متغير است و متناسب با نوسانات بازار 
آزاد در طول روز چن��د بار تغيير مي كند. در حالي كه 
گمانه زني هاي متفاوت در مورد نتيجه انتخابات امريكا 

و افزايش موارد ابتال به كرونا در س��طح جهان موجب 
خنثي شدن تاثيرات كاهشي عواملي همچون تقويت 
دالر و تضعيف احتمال تصويب بسته محرك مالي دولت 
امريكا شده است، قيمت طال امروز تغيير اندكي داشت.

به گزارش رويترز، در حالي كه گمانه زني هاي متفاوت در 
مورد نتيجه انتخابات امريكا و افزايش موارد ابتال به كرونا 
در س��طح جهان موجب خنثي شدن تاثيرات كاهشي 
عواملي همچون تقويت دالر و تضعيف احتمال تصويب 
بسته محرك مالي دولت امريكا شده است، قيمت طال روز 
چهارشنبه شاهد تغيير اندكي بود. بر اساس اين گزارش، 
قيمت ه��ر اونس طال امروز ب��ا ۰.۰4 درصد افزايش به 
۱۹۰8 دالر و ۷2 سنت رسيد. قيمت طال در معامالت 
آتي امروز براي تحويل در ماه دسامبر نيز با ۰.۱۰ درصد 
كاهش به ۱۹۱۰ دالر رسيد. استفن اينز تحليلگر موسسه 
اكسي تريدر گفت: »سرمايه گذاران براي خريد طالي 
بيشتر به يك دليل نياز دارند و اين دليل از سيگنال هايي 
كه بانك هاي مركزي در مورد سياست هاي پولي خود 
ارسال مي كنند به دست مي آيد.« وي افزود: »در حالي 
كه ويروس در سراس��ر جهان هر روز قربانيان بيشتري 
مي گيرد، دير يا زود شاهد اقدامات محرك مالي بانك هاي 
مركزي خواهيم بود... احتماال اين به معناي مداخله بيشتر 
بانك هاي مركزي در اقتصادهاي ملي خواهد بود، زيرا 
آسيب اقتصادي ناش��ي از بحران كرونا قابل توجه بوده 
اس��ت.« بحران جهاني كرونا موجب به راه افتادن موج 
بي سابقه چاپ پول و كاهش نرخ بهره در سراسر جهان 
شده و طال را در مسير ثبت بهترين عملكرد ساالنه طي 
يك دهه گذشته قرار داده است. زيرا هنگام افزايش نرخ 
تورم و بروز نوسانات ارزي، طال محلي امن براي در امان 
نگه داشتن دارايي ها از افزايش نرخ تورم است. در همين 
حال، پس از آنكه ترامپ تاييد كرد كه بسته محرك مالي 
جديد احتماال پس از انتخابات س��وم نوامبر به تصويب 
خواهد رسيد، بازارها از تزريق قريب الوقوع نقدينگي نااميد 
شده اند. شاخص ارزش دالر در برابر سبد ارزهاي رقيب 

امروز شاهد افزايش ۰.2 درصدي بود.
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تعديل  نرخ ارز با تهاتر 
صادركننده و واردكننده

عضو كميته ارزي اتاق بازرگاني ايران معتقد اس��ت، با 
روش تهاتر ارزي و كااليي بين صادركننده و واردكننده، 
قطعا به تامين مواد اوليه واحدها كمك خواهد ش��د. 
رييس كنفدراسيون صادرات ايران در گفت وگو با ايِبنا با 
اشاره به روند صادرات و واردات كشور در سال هاي اخير 
اظهار داش��ت: واقعيت اين است كه به هر حال دخل و 
خرج ارزي كشور مشخص است، يعني ما يك عددي 
حدود 4۰ ميليارد دالر واردات داريم و يك عددي هم 
حدود 4۰ ميليارد دالر صادرات داريم. البته اين مربوط به 
سال گذشته است، براي امسال هم واردات و هم صادرات 
احتماال كاهشي خواهد بود، ولي در حال حاضر مبنا را 
با سال گذش��ته در نظر بگيريم كه با هم  تراز و باالنس 
هستند. محمد الهوتي افزود: در اين ميان، بخشي از 
تامين ارز مربوط به كاالهاي اساسي مي شود كه بانك 
مركزي در حال تامين آن است و آنگونه كه بيان شده، 
سال گذشته حدود ۱4 ميليارد دالر توسط بانك مركزي 
تامين شده بود. حاال امسال كاالهاي اساسي با توجه به 
كاهش ميزان ارز 42۰۰ توماني، حدود ۹ ميليارد دالر 
شده است. به گفته عضو كميته ارزي اتاق بازرگاني ايران، 
اگر آن ۹ ميليارد دالر را از واردات كم كنيم، عمال عرضه 
ارز صادراتي حدود )نس��بت به سال قبل( 4۰ ميليارد 
دالر و تقاضاي واردات حدود 3۰ ميليارد دالر مي شود 
كه در نتيجه هم دولت مي تواند براي تامين مواد اوليه 
واحدهاي توليدي را از محل ارز صادراتي استفاده كند 
و هم با توجه به اينكه عرضه ارز صادراتي بيشتر از تقاضا 

هست، نرخ ارز را تعديل كند.

تحقيق و تفحص درصورت
عدم همكاري در ترخيص كاالها

در كميسيون جهش توليد به بانك مركزي هشدار داده 
شد كه عدم همكاري در ترخيص كاالها باعث مي شود 
تا مجلس موضوع تحقيق و تفحص از آن را تصويب كند.
در جلسه كميسيون ويژه جهش و رونق توليد و نظارت 
بر اجراي اصل 44 قانون اساس��ي، نمايندگان مجلس 
شوراي سالمي و بخش هاي مرتبط؛ موضوع رسوب كاال 
در گمركات كش��ور را بررسي كردند. ادامه بحران قفل 
شدن واردات به كشور با اصطالح من درآوردي »رسوب 
كاال در گمركات« كه در بخش غيركانتينري به بيش 
از ۷ ميليون و 3۰۰ هزار تن كاال رسيده و در حال ايجاد 
كمبود در بازار داخلي است، مردم را در معرض مشكالت 

اقتصادي گسترده اي قرار داده است.
   توضيحات نماين�دگان بانك مركزي در 

اين جلسه
 نماين��دگان مجلس، اعضاي حاض��ر از اتاق بازرگاني 
و وزارتخانه هاي دولتي مانند اقتص��اد و صمت را قانع 
نكرد و مقرر شد، كميسيون ويژه جهش و رونق توليد 
گزارش نظارتي را درباره چگونگي عملكرد، ناهماهنگي 
و تاخيرات مربوطه تدوين و ارايه كند. عدم ارايه داده هاي 
متقن و شفاف ازسوي بانك مركزي و ادامه ممانعت از 
ورود كاالهايي كه ارز آنها از مدت ها پيش پرداخت شده 
اس��ت باعث اعتراض رييس كميسيون جهش و رونق 
توليد شد و سيد شمس الدين حسيني به نمايندگان 
بانك مركزي هشدار داد، علي رغم ميل باطني نمايندگان 
مردم؛ با ادامه اين وضعيت؛ مجلس ناگزير از تحقيق و 
تفحص از بانك مركزي خواهد شد.  سيد شمس الدين 
حسيني رييس كميسيون جهش و رونق توليدگفت: در 
آن جلسه با حضور مسووالن وزارت اقتصادي و دارايي، 
معاونت امور بيمه و بان��ك، رييس كل گمرك، معاون 
وزير صمت، معاون ارزي بانك مرك��زي، اتاق تعاون و 
بازرگاني مقرر شده بود، بانك مركزي نسبت به تخصيص 
كد رهگيري براي ترخيص كاالهاي رس��وب كرده در 
گمركات كه داراي ثبت سفارش بوده و مشكل تامين ارز 
ندارند و عمدتا هم جزو مواد اوليه توليدي و سرمايه اي 
محسوب مي شوند، طي مدت زمان مشخص اقدام كند. 
وي افزود: انتظار داشتيم بعد از اين توافق موضوع رسوب 
كاال در گمركات و بنادر به ميزان قابل توجهي كاهش پيدا 
كند اما هفته گذشته متوجه شديم، اين تفاهم عملياتي 
نشده و بنابراين جلسه امروز با همان تركيب مسووالن 
نشست قبل برگزار ش��د. كارشناسان گمرك و وزارت 
صمت اعالم كردند، حدود ۹ فهرست به ارزش حدود ۱ 
ميليارد دالر شامل كاالهاي تعريف شده در جلسه قبل 
را به بانك مركزي ارس��ال كرده اند. كاالهاي موسوم به 
رسوب كرده در گمركات؛ با تركيب 8۰ درصد مواد اوليه 
و كاالهاي واسطه اي كه بانك مركزي صدور مجوز ورود 
آنها را باعث ايجاد افزايش قيمت در نرخ ارز مي داند، نيازي 
به تخصيص ارز ندارند و واردكننده ها ارز آنها را از مدت ها 
قبل پرداخت كرده اند.  فعاالن اقتصادي در گفت وگو با 
تسنيم تاكيد كردند كه امكان ندارد فروشنده اي در ساير 
كشورها كااليي را به گمرك ايران ارسال كند و بعد به 
انتظار تعيين تكليف طلب خود در دعواي بانك مركزي 
با فعاالن اقتصادي ايراني بنشيند و مشخص است كه پول 
اين كاالها از مدت ها پيش پرداخت شده است.  فعاالن 
اقتصادي و كارشناسان ادامه سياست بانك مركزي را به 
اين دليل مبهم و لجوجانه مي دانند كه افزايش نرخ ارز 
به باالي 3۰ هزار تومان و ايجاد كمبود مصنوعي در بازار 
نشان داده كه اين نهاد، نرخ ارز را هم كنترل نكرده است.

نتيجه حراج
اوراق بدهي دولتي اعالم شد

بانك مركزي ضمن اعالم نتيجه حراج اوراق بدهي دولتي 
)6 آبان ماه سال جاري( اعالم كرد،  حراج جديد اوراق ياد 
شده در تاريخ ۱2 آبان ماه سال جاري برگزار مي شود. به 
گزارش روابط عمومي بانك مركزي، پيرو اطالعيه روز 
سه شنبه )2۹ مهرماه سال جاري( درخصوص برگزاري 
حراج اوراق بده��ي دولتي به اطالع مي رس��اند، طي 
برگزاري بيس��ت ودومين مرحله از اين حراج، بانك ها 
و س��اير موسس��ات مالي غيربانكي هيچ سفارشي در 
سامانه هاي بازار بين بانكي و مظنه يابي شركت مديريت 
فناوري بورس تهران ثبت نكردند.  تنها سرمايه گذاران 
حقيقي و حقوقي در فرآيند خ��ارج از حراج و از طريق 
بورس در حدود ۷۰3.۱ ميليارد ريال اوراق »اراد4۹« با 

نرخ بازده تا سررسيد 2۱ درصد خريداري كردند.

دالر عقب رفت
ارزش دالر مقابل بسياري از همتايانش كاهش يافت. 
ش��اخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل س��بدي از 
ارزهاي جهاني را اندازه مي گي��رد، در معامالت امروز 
با ۰.22 درصد كاهش نسبت به روز گذشته در سطح 
۹2.838 واحد بسته شد. نرخ برابري هر فرانك سوييس 
نيز معادل ۱.۰2۹ دالر اعالم شد. نرخ هاي فوق برحسب 
ساعت پاياني معامالت بازارهاي ارزي نيويورك محاسبه 
شده اس��ت. در تازه ترين دور از معامالت، پوند با ۰.3۱ 
درصد افزايش نسبت به روز قبل خود و به ازاي ۱.3۰6 
دالر مبادله ش��د. يورو ۰.۱۰ درصد باال رفت و با ماندن 
در كانال ۱.۱8 ب��ه ۱.۱82 دالر رس��يد. در معامالت 
بازارهاي ارزي آسيايي، هر دالر با ۰.3۹ درصد كاهش 
به ۱۰4.433 ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، هر 
دالر امريكا به ازاي ۱.4۰۰ دالر مبادله شد. همچنين 
نرخ برابري دالر معادل 6.۷۰5 يوان چين اعالم شد. به 
گزارش رويترز، دانشگاه آكسفورد كه در حال حاضر يكي 
از پيشروترين مراكز علمي جهان در مقابله با ويروس 
كرونا محسوب مي شود از رضايت بخش بودن نتيجه 
اوليه آزمايش واكسن ساخت خود روي افراد ميانسال 
و سالمند خبر داده هر چند كه اعالم كرده است هنوز 
براي تعميم استفاده از اين واكس��ن روي همه مردم 
جهان اطمينان خاطر وجود ندارد و نياز به آزمايش هاي 
بيشتري است. جهش هاي ژنتيكي ويروس كرونا و رفتار 
متفاوت آن در نقاط مختلف جهان رسيدن به نسخه اي 

واحد براي مقابله با آن را بسيار دشوار كرده است. 

داليل غيراقتصادي
افزايش و كاهش اخير نرخ دالر 
يك تحليلگر اقتصادي با بيان اينكه ارزش پول ملي 
در حال افول است، گفت: زماني ريال باثبات مي شود 
كه اقتصاد كشور به سامان برسد. متاسفانه مجموعه 
بي نظم اقتصاد كش��ور بر هيچ ي��ك از اصول، قواعد 
و الزام��ات علم اقتصاد اس��توار نيس��ت و غير واقعي 
است. محمود جامس��از در گفت وگو با ايسنا، اظهار 
كرد: مجموعه اقتصاد دولتي سياس��ي كشور تحت 
تاثير دو عامل به س��وي انزوا سوق داده شده كه يكي 
سياس��ت هاي ناكارآمد اقتصادي دول��ت و ديگري 
تحريم ها است كه هر روز اقتصاد كشورمان را فشرده تر 
كرده است. اين در حالي است كه در دوران احمدي نژاد 
درآمدهاي سرشار نفتي معادل كل درآمدهاي نفتي 
تا آن زمان نصيب كشور كرد اما مشخص نشد كه آنها 
صرف چه اموري شدند كه خزانه را از ذخاير ارزي تهي 
ساخته است. اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: به طور 
كلي اقدامات اقتصادي دولت و تحريم ها باعث شد تا 
توليد ناخالص داخلي كاهش يابد و از ارزش پول ملي 
كاسته شود كه با كاهش ارزش پول كشورمان، ارزش 
ساير ارزهاي معتبر جهان از جمله دالر رو به افزايش 
مي گذارد. به گفته جامساز، اكنون منافذ ورود دالر به 
اقتصاد كشور بسته شده و مبادالت بانكي و پولي ايران 
نيز محدود يا مسدود شده است. در حال حاضر توليد 
ناخالص داخلي كشور هر روز كمتر مي شود زيرا منابع 
كشور همچون درآمدهاي حاصل از نفت كاهش يافته 
و درآمدزايي از ماليات به عنوان يكي از مهم ترين منابع 
بودجه هاي ساالنه با كاهش چشمگيري روبرو شده و 
دولت را در تنگناي شديد مالي قرار داده است و رشد 
نرخ سرمايه گذاري مولد كه از مهم ترين عوامل رشد 
اقتصادي است، منفي شده و تكافوي پوشش استهالك 
سرمايه هاي مولد را نمي دهد. اين تحليلگر اقتصادي 
در ادامه با بيان اينكه صرف نظر از ساير عوامل، افزايش 
نرخ دالر با كاهش ذخاير ارزي كشور در ارتباط است، 
اظهار كرد: در تازه ترين گزارش صندوق بين المللي 
پول از وضعيت كش��ورهاي خاورميانه از جمله ايران 
اعالم شده كه ذخاير ارزي قابل دسترس ايران در سال 
٢٠١٨ حدود ٦/١٢١ ميليارد دالر بوده اما در س��ال 
گذشته به ٧/١٢ ميليارد دالر رسيده و امسال نيز به 
٨/٨ ميليارد دالر كاهش خواهد يافت؛ بنابراين از آنجا 
كه قدرت اعمال مديريت شناور ارزي بانك مركزي، 
در گرو وجود ذخاير ارزي كافي است، بنابراين كاهش 
اين ذخاير كنترل ارزي توسط بانك مركزي را با چالش 
عمده روبرو مي سازد اما بايد پذيرفت كه تنها كاهش 
ارزش پول ملي دليل افزايش دالر نيست، زيرا نوسانات 
شديد بهاي ارز در يك بازه زماني اندك متاثر از عوامل 
سياسي و انتظارات تورمي است.  وي ادامه داد: در يك 
مقطع زماني دالر از مرز ٣2 هزار تومان عبور كرد اما 
يكي دو روز بعد كاهشي ش��د. آيا به لحاظ اقتصادي 
اتفاق غريبي رخ داده كه اسباب افزايش ارزش پول ملي 
را فراهم كرده تا يك باره در زماني اندك دالر كاهش 
ارزش ٤٠٠٠ تومان��ي را تجربه كند؟ آيا در اين زمان 
توليد ناخالص داخلي افزايش يافته كه ارزش پول مان 
رشد كرده است؟ سياست اخير بانك مركزي در تزريق 
٥٠ ميليون دالر روزانه به بازار ارز و تعيين سقف ٥٠٠ 
ميليون دالري معامالت در صرافي ها بهاي ارز را تا گذر 
از مرز 32 هزار تومان افزايش داد. قطعا كاهش بهاي 
دالر معطوف به داليل غير اقتصادي اس��ت. حال آيا 
بانك مركزي با كمبود ذخاير ارزي قادر است بهاي ارز 
را در حد ٢٠ روز پيش كاهش دهد؟ چنين نوساناتي 
در بورس هم قابل مشاهده است. سه برابر شدن بهاي 
يك سهم در يك روز چگونه توجيه پذير است ؟ اين 
كارشناس اقتصادي افزود: اكنون پول ملي ما آنچنان 
بي ارزش شده كه مي توان آن را با برخي از كشورهاي 
فقير آفريقايي مقايسه كرد. زماني پول ملي ما مي تواند 
جايگاه پيشين خود كه جزو شش ارز معتبر بين المللي 
در جهان مبادله مي شد را به دست  آورد كه مجموعه 
اقتصاد دولتي سياسي رانتي، به يك نظام اقتصادي 
آزاد رقابتي با محوريت بخش خصوصي تبديل شود. 
نظامي كه در زنجيره اقتصاد جهان��ي قرار گيرد و از 
تجارت خارجي مطلوبي برخوردار باشد. دولت بايد به 
ميزاني در اقتصاد دخالت كند كه تئوري هاي اقتصادي 
تجربه شده پيشرفته حدود اين دخالت را تعيين  كند.

سكه به كانال 13 ميليون تومان برگشت 

بازگشت دالر به كانال ۲۷ هزار تومان

دستگيري ۱۹ نفر در شبكه صادرات ۷۰ كارتن خواب 

هيبريدي فقر
»اقتصاد ديجيتال« )Digital Economy(، »اقتصاد 
كم تماس« )Low Toach Economy(، »اقتصاد 
پالتفرم��ي« )Platform Economy( و ش��تاب 
حركت همگاني در سطوح بين المللي، ملي، سازمان 
و ف��ردي به س��مت »زبدگي ديجيت��ال« و »زندگي 
ديجيتالي« نتيجه ناگزير و ناگريز بحران كرونا اس��ت 
و در اين ميان به نظر مي رسد تحقق اين امر چالشهاي 
جدي را براي نظامات و سياست هاي بازتوزيعي و نيز 
نظامات رفاه و تامين اجتماع��ي و تنظيم روابط كار و 
حقوق بنيادين كار را ايجاد مي نمايد. مگر اينكه قوانين 
و مقررات مالياتي، قوانين و مقررات كار )روابط كارگر و 
كارفرما( و قوانين و مقررات بيمه هاي اجتماعي متناسب 
با شرايط جديد، مورد سازگارسازي و به روزرساني قرار 
گيرند.  اقتص��اد ديجيتال از يك طرف به ظهور پديده 
هاي »كار از راه دور« )Tele working( و »جمعي 
كاري« )Crowd working( و شكل گيري جمع 
كثي��ري از »آزادكاران« )Free Lancer( منج��ر 
مي ش��ود كه مبتني ب��ر كارپذيري و كارس��پاري در 
فضاي مجازي و برون س��پاري كارها بصورت پازلي و 
ماژوالر اس��ت و در اين ميان، پايش و پيمايش حقوق 
بنيادين كار و به ويژه حق برخورداري از پوشش بيمه 
اجتماعي نيروي كار بس��يار سخت و بعضًا غيرممكن 
مي شود. از طرف ديگر اقتصاد ديجيتال ماهيت و شكل 
كارگاه و بنگاه و ش��رايط دوجانب��ه »مالك – كارگر« 
يا س��ه جانبه »مالك- مدير- كارگر« را بر هم مي زند 
و س��كوهاي كاري س��يال و مجازي را شكل مي دهد 
كه امكان بازرسي ميداني و عملياتي يا حتي بازرسي 
دفاتر قانوني يا اعمال ضذيب پيمان را س��لب مي كند 
و در اين ش��رايط نمي توان براساس قوانين و مقررات 
قديمي نسبت به رصد و مقومي ميزان استيفاي حقوق 

نيروي كار و تقس��يم عادالنه ارزش افزوده ايجاد شده 
بين عوامل توليد اقدام نمود. در اقتصاد ديجيتال و در 
اقتصاد پالتفرمي از آنجا كه باالجبار مبتني بر مشاركت 
و اش��تراك س��يال و غيرثابت و بعضًا مجازي در ايده، 
خالقيت، سرمايه و دارايي، منابع، سكوي كاري، نيروي 
انساني و... در قالب برون سپاري مجازي )كارسپاري و 
كارپذيري در محيط وب، اينترنت و ابزارهاي هوشمند( 
مي باشند، نمي توان نس��بت به تسهيم و تقويم نقش 
نيروي انساني در هر واحد از فعاليت يا منافع اقدام نمود 
تا بتوان براساس آن نسبت به محاسبه و اخذ حق بيمه 
از كارفرما يا واگذارنده كار يا كارسپار مربوطه مبادرت 
نمود و بنظر مي رسد بايستي براي سطح پايه بيمه هاي 
اجتماعي از مكانيس��م »حق بيمه ب��ر ارزش افزوده«  
 )2۷6/www.a-heidary.blogfa.com/post(
مشابه ماليات بر ارزش افزوده بهره گرفت يا اينكه حق 
بيمه را در جوف فرايند ماليات ستاني عام لحاظ يا يك 
نظام ماليات��ي خاص بيمه اي طراح��ي و به مورد اجرا 
گذاش��ت كه يك امر حاكميتي و دولتي است. بديهي 
اس��ت همان طور كه وجه اقتصادي كشورها و جوامع 
به سمت ديجيتالي شدن پيش مي رود، بايستي وجه 
اجتماعي آنها نيز تا حد امكان مبتني بر ديجيتال باشد 
و خدمات اجتماعي و خدمات رفاه و تامين اجتماعي نيز 
بايستي به صورت ديجيتالي به ذينفعان )بيمه شدگان 
و مددجويان( ارايه گردد و نظام رفاه و تامين اجتماعي 
ديجيتال ش��كل بگيرد. در رويكرد ديجيتال به مقوله 
رفاه و تامين اجتماعي غالب خدمات بايستي به صورت 
غيرحضوري به ذينفعان ارايه گ��ردد، به جز خدمات 
درماني و توانبخشي )كه البته در اين زمينه هم بحث 
پزشكي از راه دور و پيشگيري خود مراقبتي و غربالگري 
در خانه و... تا حدودي كارس��از و راهگشا است(  براي 

اين منظور الزم اس��ت كه س��امانه، پايگاه اطالعات و 
پنجره واحد خدمات كار، رفاه و تامين اجتماعي شكل 
بگيرد و متولي آن به عن��وان قاعده گذار و تنظيم گر، 
نيازسنجي و استحقاق سنجي )آزمون وسع(، تعريف 
بسته هاي خدمات، تعيين جامعه هدف، ريل گذاري و 
قاعده گذاري را به انجام رسانده و فرايند ارايه خدمات 
را نظارت نموده و مبالغ اعطايي و مابه ازاي ريالي كليه 
خدمات، مزايا، تس��هيالت، كمك ها و مساعدت هاي 
اعطايي را در قالب ي��ك پرونده الكترونيك كار، رفاه و 
تامين اجتماعي خانوار )سرپرست و اعضاي خانواده( 
ثب��ت و ضبط نماي��د و همچنين يك ش��بكه جامع، 
يكپارچه و تعاملي از ارايه دهندگان خدمت )داوطلبان 
و موسسات خيريه خدمت رس��ان(، تامين كنندگان 
مالي )خيرين، نيكوكاران و مشاركت كنندگان مالي( 
و خدمت گيرنده )مددجو، توان خواه، بيمه ش��ده و...( 
را شكل داده و مديريت و راهبري اين منظومه را انجام 
دهد. در اين س��پهر و منظومه نوين رفاهي اصالت به 
»ذينفع« و »خدمت« داده مي شود و از بخشي نگري 
و دس��تگاه محوري احتراز مي شود. شكل گيري نظام 
كار، رفاه و تامي��ن اجتماعي ديجيتال از آنجا اهميت 
مي يابد كه درحال حاضر باتوجه به ظهور پديده كرونا 
و روي  آوري همگاني به فضاي مجازي، ديگر فاصله ها 
و مرزهاي فيزيكي بين جوامع در سطوح بين المللي، 
منطقه اي، ملي و محلي برداش��ته شده است و از نظر 
دسترس��ي به اطالعات فاصله مركز )پايتخت( با دور 
از مركز )مرزها و حاش��يه ها(، فاصله شهر و روستا و ... 
حذف گرديده و الزامات فضاي مچازي و نيز پويايي هاي 
فقر باعث شده است كه احساس فقر بيش از واقعيت 
فقر بر مردم فش��ار مي آورد و اثرات فقر و محروميت، 
تبعيض هاي ناروا و نابرابري هاي پيش��يني و پسيني 

بصورت متقابل و متزايد س��رمايه اجتماعي جامعه را 
به اضمحالل مي برد و »  ايمان و امان و تندرس��تي « 

مردمان را نشانه رفته است.
»اي بار خدا، به حق هستي
شش چيز مرا مدد فرستي
ايمان و امان و تن درستي

  فتح و فرج و فراخ  دستي« ابوسعيد ابوالخير
به هر تقدير و بنا بر داليل و اسباب گوناگون علي رغم 
اينكه مبالغ قابل توجهي اعتبارات و منابع ش��رعي، 
حاكميت��ي، دولت��ي و عمومي در زمين��ه رفع فقر و 
محروميت هزينه مي ش��ود وليكن به لح��اظ تكرار 
و تداخل در امور، س��اختارهاي م��وازي و مضاعف، 
همپوش��اني ها و برخورداري هاي من غير حق، عدم 
رعايت عدالت در به��ره مندي از منابع عمومي، عدم 
دسترسي عادالنه به خدمات و ... متاسفانه هنوز مواجه 
با چهره فاحش فقر و آسيب هاي اجتماعي در كشور 
هستيم و به نظر مي رسد شكل گيري نظام كار، رفاه و 
تامين اجتماعي ديجيتال مي تواند به رفع بخش قابل 
توجهي از مسائل و مشكالت مبتالبه مردم و به ويژه 
اقشار و گروه هاي هدف منجر شود و كشور را در مسير 

تحقق اصل مترقي عدالت اجتماعي قرار دهد. 
تحقق نظام كار، رفاه و تامين اجتماعي ديجيتال در 
شرايط حاضر كه كش��ور و مردم با پديده هم پاياني 
بحران ها مواجه شده اند و شاهد فقر هيبريدي نظير 
فقر بعالوه آس��يب اجتماعي، فقر به عالوه بيماري، 
فقر به عالوه محروميت و تبعيض، فقر بعالوه فس��اد 
مالي و اداري و... )»به عالوه فقر« اش��اره و كنايه اي 
اس��ت به كتاب »منه��اي فقر� اس��تاد محمد رضا 
حكيمي«( مي باش��ند از اهمي��ت و ضرورت بااليي 

برخوردار مي باشد. 

ادامه ادامه از صفحه اول



گروه بورس|
در آخري��ن روزهاي زمس��تان ب��ود كه دول��ت اولين 
حمايت هاي خود را از بازار س��رمايه اعالم كرد و پس از 
اين حمايت ها با گذر چندين ماه بورس رنگ تازه اي به 
خود ديد رنگي تاكنون با اين حد و اندازه متوجه آن نشده 
بود. روزها گذشت و در چهارماه نخست سال جاري بازار 
سهام بازدهي بيش از 300 درصد را در كارنامه خود به 
ثبت رساند اما پس از گذشت مدتي از اين رشد حمايت ها 
متوالي باعث شد كه بي اعتمادي به بازار سرمايه تزريق 
ش��ود و در نهايت موجبات س��قوط عميق را براي بازار 
فراهم آورد. برخ��ي از حمايت ه��اي متوالي باعث كه 
سرمايه گذاران نسبت به بورس بي اعتماد شوند چراكه 
اين حمايت ها توس��ط تمامي افراد صورت مي گرفت و 
مردم بر نظر هستند كه چرا بايد فردي كه تخصص كافي 

ندارد از بازار سرمايه حمايت كند؟ 
از زمستان سال گذشته تاكنون حمايت هاي گوناگوني 
از بازار صورت گرفته اما عده اي از حمايت ها تنها لفظي 
بوده و هيچ كدام عملي نشده است. همچنين بزرگ ترين 
مش��كل حمايت ها از ب��ورس اين بود ك��ه حمايت ها 
توس��ط افرادي ك��ه تخصص و دانش كافي نداش��تند 
صورت مي گرفت و اين افراد گاهي به تحليل سهام نيز 
مي پرداختند. براساس گفت وگويي كه ميان سهامداران 
حقيقي و حقوقي بازار س��رمايه ص��ورت گرفت، اغلب 
اين سهامداران گفتند كه دولت و ديگر مسووالن نبايد 
به طور كلي و هر روز درباره بورس سخن بگويند چراكه؛ 
موجب نوسان در بازار مي شود. بازار سهام يك بازار بسيار 
حساس و تاثيرپذير است و اين نوع صحبت هاي هر روز 
باعث مي شود كه بورس به تعادل نرسد. برخي ديگر از 
س��هامداران نيز بر اين نظر بودند كه مهم ترين مشكل 
بورس حمايت هاي نابهنگام است. اين افراد تاكيد كردند 
اين حمايت ها در زمان نادرست يا توسط افراد نادرست 
شكل مي گيرد براي مثال چرا بايد يك مجري تلويزيوني 
از بازار سرمايه حمايت كند يا به نقد اين بازار بپردازد آيا 

اين مجري از دانش كافي برخوردار است يا خير؟
در مجموع سهامداران بيان كردند: حمايت زياد براي بازار 
سرمايه مفيد نيست و مي تواند زيان بار نيز باشد در نتيجه 
دولتي ها، مس��ووالن و مديران بايد حمايت هاي خود را 
به موقع و در مقايس��ه با روزهاي گذشته به پايين ترين 
حد خود برسانند. در اينجا بد نيست نكاتي در خصوص 
نامه مشهور به ۲۵ اقتصاددان گفته شود.. دغدغه اصلي 
نويس��ندگان اين نامه تورم زا بودن رشد بازار سرمايه و 
معرفي رشد اين بازار به عنوان متهم رديف اول تورم در 
ساير بازارهاي موازي بود. نكته قابل توجه و تأمل در مورد 
اين ادعا اين اس��ت كه تنها دليل افت ارزش ريال، رشد 
نقدينگي است. رش��دي كه به داليل ساختاري بسيار 
عميق در اغلب قريب به اتفاق مواقع بيش از ۲0 درصد 
بوده اس��ت. نقدينگي ايجاد شده، هر زمان كه از حبس 
سپرده هاي بانكي بيرون آمده سبب ايجاد تورم شده، كه 
اين امر در واقع همان افزايش سرعت گردش پول است، و 
بي ارزش شدن ريال را كه در نتيجه رشد نقدينگي بوده و تا 
پيش از خروج منابع از بانك در اقتصاد مشاهده نمي شده، 
نمايان  ساخته است. دروازه اين گريز نقدينگي از سپرده ها 

در اغلب دوره ها رشد ارز بوده و افزايش قيمت ارز سبب 
جدب منابع بانكي و خ��روج آن از نظام بانكي، افزايش 
گردش پول در بازارها، ايجاد تورم و افزايش قيمت در ساير 
بازارها از جمله بازار سهام مي شده است. در دوره اخير اما 
به دليل بسته بودن بازار ارز، دروازه خروج نقدينگي ايجاد 
شده بازار س��هام بود. بازار سهام همچون بازار ارز سبب 
نمايان شدن كاهش ارزش ريال شده و علت اصلي اين 
كاهش ارزش هيچ چيز نيست جز رشد نقدينگي يا به قول 
معروف چاپ پول بدون پشتوانه. مهم ترين مساله كيفيت 
حمايتي دولت از بورس است. نمي توان به صورت دقيق 
گفت كه كيفيت اين حمايت كم و زياد بوده اما؛ مهم ترين 
مساله در خصوص حمايت از بازار براي رشد و پول سازي، 
حمايت بي قاعده است. دولتي ها نبايد از بانك مركزي كه 
به عنوان يك منبع پرقدرت براي حمايت از بازار سهام 
استفاده كنند حتي اگر دولت قصد دارد منابع ريالي به 
بازار تزريق كند بايد با برنامه اي ميان مدت و به صورت 
دقيق انجام دهد. براي نمونه دولت مي تواند به صدور در 

صندوق هاي سهامي و مختلط اقدام كند و پس از بهبود 
بازار و خروج هيجانات منفي در بازار به خروج تدريجي از 
صندوق ها اقدام كند يا دولتي ها مي توانند به خريد سهام 
شركت هاي بزرگ بپردازند اما؛ سهامداران عمده آنان را 
ملزم كند كه سهام خريداري شده را در مدت معيني از 
دولت بازپس گيرند. خريد بي قاعده سهام در بازار ازسوي 
دولت با استفاده از منابع نظام بانكي يا الزام نظام بانكي به 
حضور در بازار سرمايه به احتمال بسيار باال سبب توليد 
پول پرقدرت و تورم زا در اقتصاد مي شود. همچنين بايد 
دولتي ها و مسووالن فضايي فراهم كنند تا ميزان رقابت 
براي ورود به بازار س��رمايه و دوام آن بيش از پيش شود 
چراكه؛ موجب مي شود استقبال از اين بازار افزايش يابد. به 
هرحال درست يا غلط بازار سرمايه به ركن و بازار اساسي 
براي سرمايه گذاري و جلب اعتماد مردم تبديل شده و 
تنها سرمايه گذاري در اين بازار جنبه مالي ندارند بلكه اين 
بازار مي تواند سرمايه هاي اجتماعي را در اقتصاد كشور 
فعال كند و باعث شود سرمايه گذاري مردم افزايش يابد 

و درنتيجه اين افزايش باعث مي شود ميزان سود مردم و 
دولتي ها بيش از پيش شود. وقتي بازار با بيش از 60 درصد 
ريزش مواجه شد طبيعي است تا برگشت بازار به تعادل 
و عقب نشيني صف ها زمان نياز دارد. بازار براي اينكه از 
صف نشيني در بيايد نيازمند آرامش است و با مصوبات 
گوناگون نبايد اين آرامش را برهم زد. واقعيت اين است 
كه حمايت صحيح نه بر مبناي دس��تورات مديريتي و 
صرفا بر مبناي حرف و برگزاري جلس��ات، بلكه با عمل 
و برنامه ريزي و ايجاد زيرس��اخت ها و قوانين ش��فاف و 
تاثيرگذار امكان پذير است و تنها در اين صورت مي توان 
حس اطمينان و امنيت در س��رمايه گذاري را به بازار و 
سهامداران برگرداند. اما؛ مهم ترين مساله اين است كه 
دخالت هاي دستوري بايد از بازار حذف شوند. هيچ نهاد و 
سازماني نبايد در جايگاه تصميم گيرنده و خط دهنده در 
بازار قرار بگيرد. در شرح وظايف دولت، سازمان بورس، 
وزارت اقتصاد و بانك مركزي گفته شده است كه روزانه 
براي تصميم جديدي بگيرند يا حمايت كنند؟ جوابش 
ساده است؛ خير. در اين بين دخالت هايي نيز انجام شده 
است كه فراقانوني است. به عنوان مثال سازمان بورس 
به صورت دستوري سطح اعتبارات را كم وزياد مي كند. 
به بيان ديگر سازمان بورس كه وظيفه اصلي اش نهادي 
ناظر است، به مديريت ريس��ك فعاالن بازار روي آورده 
اس��ت. البته يكس��ري دخالت هاي ديگر هم داريم كه 
رسما فراقانوني اس��ت. در نتيجه بايد از ميزان دخالت 
و حمايت هاي دولتي ها، مس��ووالن و مدي��ران در بازار 
سرمايه كاسته شود و اين افراد اجازه دهند بازار سرمايه 

روند معقول و طبيعي خود را در پيش بگيرد. 
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سهم80درصديبنگاهها
ازسرمايهبورس

حجت االسالم محمد باقري، عضو كميسيون اقتصادي 
مجلس ش��وراي اسالمي نس��بت به وضعيت بورس 
هشدار داد و گفت: نزديك به ۵0 ميليون نفر در بورس 
س��رمايه گذاري كردند در حالي كه سهم همه آنها از 
سرمايه موجود در بورس نزديك به ۲0 درصد است به 
عبارتي ۸0 درصد سرمايه بورس در اختيار بنگاه هاي 
بزرگ اقتصادي اس��ت. وي افزود: در ش��رايط فعلي با 
مشكالتي مواجه هس��تيم كه موكالن ما انتظار دارند 
ما اين مشكالت را رفع كنيم، در شهرستان ها به دليل 
ارتباطات رو در روي نمايندگان با مردم، اين مطالبات 
فراوان شنيده مي شود، بخش قابل توجهي از مردم از ما 
نمي پذيرند كه كار قوا متفاوت است، آنها مي گويند شما 
مسوول حل مشكالت هستيد. باقري ادامه داد: نوسانات 
بورس و افت ش��اخص در اين روزها يكي از مشكالت 
جدي است كه مردم مستمر مطالبه پيگيري آن را دارند، 
اين سخن مردم كه ما با تشويق مسووالن وارد بورس 
شديم قابل تأمل است، در ابتداي سال اين باور در ميان 
مردم به صورت گسترده شكل گرفت كه سرمايه گذاري 
در بورس تضمين شده است ولي پس از گذشت چند 
ماه ورق برگشت، عجيب تر اينكه از ابتداي شهريور ماه 
در سطحي وسيع شايعه شد كه بورس از اواخر شهريور 
سقوط خواهد كرد و چنين هم شد. اين عضو كميسيون 
اقتصادي مجلس ادامه داد: به تحقق پيوستن اين شايعه 
اين باور را در ميان مردم ايج��اد كرد كه عده اي بازار را 
دستكاري مي كنند و مسووالن هم كاري نمي كنند و 
اين عده همان هايي هستند كه بازار ارز، سكه و مسكن 
را هم دستكاري مي كنند، طبيعي است افراد معمولي با 
سرمايه اندك قادر به چنين كاري نيستند بلكه بنگاه هاي 
اقتصادي بزرگ مي توانند چنين كاري را انجام دهند، 
سرمايه گذاران بسياري اعتماد خود را به بازار بورس از 
دست داده اند بايد براي اين مهم چاره انديشي كرد. وي 
بيان كرد: توضيح دادن اختالف نظرهاي فني مسووالن 
به مردم چاره كار نيس��ت، بلكه بايد تصميم هاي قابل 
اجرا گرفت و با اتخاذ راهكارهايي به سرمايه گذاران اين 
اطمينان را داد كه بازار بورس شفاف است، زمان زيادي 
براي اجرايي كردن اين تصميم ها نداريم، نزديك به ۵0 
ميليون نفر در بورس سرمايه گذاري كردند در حالي كه 
سهم همه آنها از س��رمايه موجود در بورس نزديك به 
۲0 درصد است به عبارتي ۸0 درصد سرمايه بورس در 
اختيار بنگاه هاي بزرگ اقتصادي است، يعني كليد حل 
مساله در مذاكرات جدي با همين بخش است كه بانك ها 
هم سهم ويژه اي در اين مهم دارند. نماينده مردم بناب 
در مجلس گفت: براي ما به عنوان نمايندگان مجلس 
اين وضعيت بورس ياداور سرنوش��ت موسسات مالي 
غيرمجاز است كه در حال تبديل به يك بحران بود كه 
در نهايت دولت مجبور ش��د با چاپ پول و به دنبال آن 
ايجاد تورم اين مشكل را حل كند، به هوش باشيم معضل 
موسسات مالي غير مجاز به شكل ديگري در بورس تكرار 
نشود، وقتي نمي توانيم در خصوص بورس تصميم هاي 
صحيح تخصصي قابل اجرا بگيريم نتيجه اين مي شود 
كه سرمايه گذار منتظر نتيجه انتخابات امريكا مي ماند و 
اقتصاد كشور دالريزه و وابسته به دالر شود و حاكميت 
اقتصادي دچار خدشه مي شود، حاكميت اقتصادي 
يعني در كش��ور ريال اساس معامله باشد، بازار با ريال 
بچرخد و ريال اعتبار داشته باشد. باقري تصريح كرد: 
اما وقتي بازار با نوسانات ارزش دالر دچار نوسان شود 
يعني حاكميت اقتصادي ما تضعيف شده است پس 
ما بايد براي اعم��ال حاكميت اقتصادي تصميم هاي 
تخصصي اتخاذ كني��م، بورس نيز اينچنين اس��ت، 
صاحبان ۸0 درصد سرمايه بورس صرفا به فكر سرمايه 
خود و دستكاري بازار نباشند و منافع مردم و حاكميت 
را نيز لحاظ كنن��د، مذاكره با س��رمايه گذاران بزرگ 
بورس، اعمال برخي مقررات فني در معامالت بورس 
و جلوگيري از دس��تكاري در بورس توسط صاحبان 
سرمايه هاي كالن راه چاره اصلي است، تصميمي كه 
امروز مي توان گرفت هزينه كمتري خواهد داشت تا 
تصميمي كه ماه هاي بعد اتخاذ شود. اين عضو كميسيون 
اقتصادي مجلس بيان كرد: اگر بورس به واسطه پيروزي 
فالن فرد در فالن كشور رونق گرفت يا بيشتر سقوط 
كرد ما مس��ووالن بايد نگران باشيم كه اقتصاد ما تابع 
نوسانات خارجي شده است، رهبر معظم انقالب بارها 
در اين خصوص هش��دار دادند. دستگاه هاي نظارتي 
مراقب باشند بخش خصوصي واقعي در كشور با توجه 
به ابطال قرارداده��اي دولتي و تحقيق و تفحص هاي 

سياسي نگران شدند.

طلبكاراناستقاللدراولويت
خريدسهامقرارميگيرند؟

به نظر مي رسد بعد از س��ال ها انتظار، استقالل و 
پرسپوليس گام بلندي به سوي خصوصي سازي 
برداش��ته اند و با تاكي��د وزارت ورزش و جوانان، تا 
پايان پاييز ۱0 درصد از سهام اين دو باشگاه براي 
عرضه به متقاضيان وارد فرا بورس خواهد شد كه 
در اين صورت روياي بزرگ سرخابي ها كه سال هاي 
زيادي به دنبال تحقق آن بودند، به واقعيت نزديك 
خواهد شد. احتمال اينكه در فاز نخست واگذاري 
سهام باشگاه استقالل در فرابورس، طلبكاران عمده 
اين باشگاه در اولويت خريد سهام قرار داشته باشند 
وجود دارد. در س��ال هاي اخير باشگاه استقالل با 
مش��كالت و معضالت مالي فراواني روبرو بوده و از 
همين رو در مقاطعي برخي از اعضاي هيات مديره 
و كارگزاران هزينه هاي جاري اين باشگاه را متقبل 
شده بودند و احتمال اينكه آنها در اولويت دريافت 
سهام اين باشگاه قرار بگيرند وجود دارد. همچنين 
ابوالقاسم شمس��ي جامخانه، عضو هيات عامل و 
معاون شركت ها و قيمت گذاري بنگاه هاي سازمان 
خصوصي سازي از اختصاص دو مجموعه ورزشي 
به اس��تقالل و دو مجموعه ورزشي به پرسپوليس 
خبر داد و گفت: اين دو باش��گاه شهريور امسال در 

فرابورس پذيرش خواهند شد.

راهاندازيسامانهپذيرش
آنالينشركتها

مجيد نوروزي معاون ناش��ران و اعضا ضمن بيان 
سامانه پذيرش آنالين شركت ها با تالش همكاران 
بورس تهران در واحد مديريت فناوري و كارشناسان 
مديريت پذيرش، راه اندازي ش��د گفت: با توجه به 
برنامه توسعه اي بورس اوراق بهادار تهران در حوزه 
پذيرش اوراق به��ادار مبني بر الكترونيكي كردن 
فرآيند پذيرش اوراق بهادار در بورس تهران، سامانه 
پذيرش با تالش همكاران ب��ورس تهران در واحد 
مديريت فناوري و كارشناسان مديريت پذيرش، 
راه اندازي شده است. اين سامانه در نشاني اينترنتي 
http: //Listing.tse.ir با ارايه درخواست پذيرش 
شركت به همراه قرارداد مشاور پذيرش و نامه معرفي 
نماينده توسط مشاور پذيرش، در دسترس مشاور 
پذيرش قرار گرفته و با تكميل مس��تندات پرونده 
پذيرش )مطابق ماده ۲۵ دس��تورالعمل مربوط(، 
پرونده پذيرش شركت در دستور كار هيئت پذيرش 
قرار مي گيرد. با توجه به اينكه شرط الزم براي طرح 
موضوع در جلسه هيات پذيرش، تكميل مدارك 
و مستندات اشاره ش��ده در دستورالعمل پذيرش 
و بر اساس فرم هاي مصوب ذي ربط است، كسري 
مدارك پرونده پذيرش هر شركت به صورت آنالين 
)استخراج شده از سامانه پذيرش( در تارنماي بورس 
تهران با عنوان »ش��ركت هاي متقاضي پذيرش« 
قرار داده شده است كه همچنين از منوي »ناشران 
و پذيرش« بخش »پرونده هاي پذيرش سهام« نيز 
در دس��ترس است. الزم به ذكر است بورس تهران 
برنامه توسعه سامانه مزبور با هدف سهولت بيشتر 
در كاربري، دسترسي كليه شركت هاي متقاضي 
به تمامي فرآيند و فرم هاي پذيرش، پاس��خ دهي 
آنالين به سواالت كليه كاربران )اعم از شركت هاي 
متقاضي فعلي و بالقوه(، سواالت احتمالي در فرآيند 
 )frequently asked questions( پذيرش 

و ... را در حال حاضر در دستور كار دارد.

اوراقتبعيچگونهسودآوري
راتضمينميكنند؟

امروزه با گس��ترش ابزارهاي نوين در بازارهاي مالي، 
امكانات بسياري در اختيار سهام داران و سرمايه گذاران 
قرار دارد تا بتوانند حتي در روزهاي منفي بورس نيز 
بازدهي مورد نظر خ��ود را تضمين كنند؛ يكي از اين 
ابزارها كه اكنون در بازارسرمايه ايران نيز قابل استفاده 
است، اوراق اختيار فروش تبعي يا»بيمه سهام« نام دارد 
كه به خريداران اجازه مي دهد، دارايي پايه تحت اختيار 
خود )سهام( را با توجه به »قيمت سهام در زمان عرضه 
اوراق« و »قيمت اعمال« بيمه كنند تا كسب بازدهي 
آنها تضمين شود براي درك بهتر اين موضوع به اين 
مثال توجه كنيد؛ صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح 
براي حمايت از سهام ش��ركت سرمايه گذاري غدير 
با نماد»وغدير«، روز ۲۲ ش��هريور سال جاري»اوراق 
اختيار فروش تبعي« با نماد »هغدير ۹۱۲« منتشر كرد 
و براي اين اوراق»قيمت اعمال« ۱۷، 3۸0 ريال را در 
تاريخ سررسيد ۱6 اسفندماه سال ۹۹ در نظر گرفت. 
بنابراين، دوره معامالتي اين اوراق از ۲۲ شهريور ماه تا 
۱6 اسفندماه امسال در نظر گرفته و محدوديت خريد 
هر كد معامالتي حداكثر ۵0 هزار ورقه تعيين ش��د. 
ح��ال اگر فرض كنيم كه قيمت س��هام »وغدير« در 
تاريخ امروز معادل با ۱۱، 600 ريال )قيمت سهم در 
تاريخ ۵ آبان ماه امسال( باشد و قيمت اختيار فروش 
تبعي اين سهم )هغدير ۹۱۲( در همين تاريخ برابر با ۴، 
۸3۸ ريال باشد؛ قيمت تمام شده سهم»وغدير« براي 
سرمايه گذاران ۱6، ۴3۸ ريال مي شود؛ اين در حالي 
است كه قيمت اعمال س��هم در تاريخ سررسيد ۱۷، 
3۸0 ريال در نظر گرفته شده است كه نرخ بازده موثر 
س��االنه ۲۲ درصدي را براي سرمايه گذاران به همراه 
دارد. در مثالي ديگر، قيمت هر سهم شركت فوالد كاوه 
جنوب با نماد )كاوه( در تاريخ ۵ آبان ماه سال جاري ۱۸، 
۴۲0 ريال بوده و قيمت اوراق اختيار فروش تبعي اين 
سهم با نماد )هكاوه ۹۱۱( نيز در آخرين روز معامالتي 
آن )پيش از ۵ آبان( ارزش ۴، ۹۷۴ ريالي داشته است. 
بنابراين، قيمت تمام شده سهم كاوه در تاريخ ياد شده 
۲3، 3۹۴ ريال محاسبه مي شود و اين در حالي است 
كه قيمت اعمال كاوه در تاريخ سررسيد آن يعني ۱۸ 
بهمن ماه س��ال جاري برابر با ۲۵، ۴۷۷ ريال است و 
مي تواند بازدهي س��هام داران را تضمين كند. به اين 
ترتيب اگر در تاريخ س��ر رسيد، قيمت سهم افزايش 
يافت و باالتر از قيمت اعمال بود، سرمايه گذاران بازدهي 
كسب كرده و اوراق تبعي را اعمال نمي كنند؛ اما اگر 
قيمت سهم پايين تر از قيمت اعمال بود، اوراق تبعي 
اعمال و بازدهي تضمين مي شود اما؛ سرمايه گذاران 
براي خريد اين اوراق بايد به چند مورد توجه داش��ته 
باشند، اول اينكه خريداران در زمان خريد اوراق اختيار 
فروش بايد مالك سهام شركت باشند و حداكثر تعداد 
اوراق قابل خريداري برابر با تعداد سهام تحت مالكيت 
خريدار است. دوم اينكه تعداد اوراق اختيار فروش كه 
هر فرد امكان خريد آن را دارد، محدود است و بايد به 
آن توجه شود. س��وم اينكه اين اوراق معامالت ثانويه 
ندارند و در نتيجه در صورت خريد آن امكان فروش آن 
براي خريدار وجود ندارد. همچنين در صورتي كه بعد 
از خريد اوراق، خريدار سهام خود را بفروشد و در نتيجه  
اين معامله، تعداد اوراق تبعي بيش��تر از تعداد سهام 
شود، در پايان روز معامالتي اوراق مازاد اعتبار خود را از 
دست مي دهند و هزينه اي بابت اين موضوع به خريدار 
برگش��ت داده نخواهد ش��د. افزون بر اين، در صورت 
تمايل به استفاده از اختيار فروش بايد در روز سررسيد 
تا قبل از اتمام مهلت تعيين شده توسط شركت، خريدار 
اوراق فروش تبعي درخواست خود را از طريق كارگزار 
اعالم كند. در صورت عدم درخواست، اوراق تبعي باطل 
مي شود و هيچ هزينه اي بابت آن به خريدار برگشت 
داده نخواهد شد. نكته آخر هم اينكه اشخاص حقوقي 

مجاز به خريد اين اوراق نيستند.

حمايت هاي مسووالن چه باليي بر سر بازار سرمايه مي آورد 

حمايت هاي  بي قاعده؛ دامنگير  سهامداران  بورسي

تزريقجانتازهبهبورس
چند روزي است كه بازار سرمايه روندي نا متعارف به 
خود گرفته و زيان هاي عمده و انبوه را براي سهامداران 
در پي داشته است اما؛ بايد خوش بين بود چراكه بازار 
در آخرين روزكاري خود يعني چهارشنبه ۷ آبان ماه 
حدودي روندي صعودي به خ��ود گرفت و برخي از 
سهام بازار سبزپوش شدند. در اين روز شاخص كل بازار 
س��هام ريزش ۱.۱۵ درصدي را داشت و از كانال يك 
ميليون و 300 هزار واحد به كانال يك ميليون و ۲۸۷ 
هزار واحد رس��يد. پيش مي شود كه بازار تا انتخابات 
آمريكا روندي نزولي داشته باشد اما؛ پس از انتخابات 
اين روند صعودي خواهد ش��د و رون��د معامالت روز 
گذشته بازار سهام به مراتب از روزهاي گذشته بهتر بود، 
زيرا شاخص كل بازار سهام از اولين روز هفته گذشته تا 
امروز روندي نزولي داشته است. درست است كه روند 
بازار سهام نزولي بود اما؛ برخي از سهم هاي بازار به رنج 
مثبت بازگش��تند و روند بازار نسبت به روزهاي قبل 
بهتر شد. در جريان معامالت روز گذشته بازار سهام 
نمادهاي »خودرو«، »كچ��اد«، »فخوز«، »نوري« و 
»پاكش��و« بيش��ترين تاثير مثبت بر شاخص كل و 
»شپنا«، »تاپيكو«، »شتران« و »فوالد« بيشترين تاثير 
منفي بر شاخص كل را داشته اند همچنين نمادهاي 
»خودرو«، »وبصادر« و »وپارس« بيش��ترين حجم 

معامالت و »دارايكم« را داشتند.
در آخرين روز كاري بازار سهام حقيقي ها هزار و 300 
ميليارد تومان از بازار سهام خارج نمودند و حقوقي ها 
نيز در حدود هزار و 300 ميليارد تومان وارد بازار سهام 
كردن��د و ارزش كل معامالت خرد رقمي در حدود 6 
هزار و ۸00 ميليارد تومان بود كه حقوقي ها 3۱ درصد 
يعني دو هزار ميليارد تومان سهام خريداري كردند 
و مازاد خري��د خود را به ۱۹ درص��د از كل معامالت 
رساندند. حقوقي ها اغلب خريدار سهم در گروه هاي 
»بانك ها و موسسات اعتباري«، »فرآورده هاي نفتي« 
و »فلزات اساسي« بودند درحالي حقيقي ها اغلب در 
گروه هاي »رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن« و »خرده 

فروشي« به خريد سهام پرداختند. 
افزايش سهام حقيقي ها نيز در ۲۹ نماد و حقوقي ها در 
۱33 نماد رخ داد و بيش از يك ميليارد تومان رسيد 
در مجموع تغيير مالكيت ها حقيقي ها ۱۸0 ميليارد 
تومان  حقوقي ها نيز هزار و ۴۷0 ميليارد تومان بود. 
مالكي��ت حقوقي در تركيب س��هامداري ش��ركت 

»پااليش نفت بن��در عباس« مع��ادل ۲۱0ميليارد 
توم��ان افزايش يافت و از س��وي ديگر س��هامداران 
حقيقي »فوالد خوزستان« با برتري ۵۷ميليارد توماني 
ابتكار عمل را در دست گرفتند. افزايش سرمايه ۱00 
درصدي نماد »آريا« نيز مورد تاييد حس��ابرس قرار 
گرفت و قرار است به زودي افزايش سرمايه اين نماد 
اعمال ش��ود. ارزش س��هام عدالت درمقايسه با يك 
روز گذش��ته خود ۱.۱ درصد يعني ۱3۹ هزار تومان 
كاهش داش��ت و طي روزهاي گذشته همچنان افت 
را در كارنامه خود ثبت مي كند. بنابراين، ارزش سبد 
۵3۲هزار توماني و يك ميليون توماني سهام عدالت به 
ترتيب به ۱۱ ميليون و ۹30هزار تومان و ۲۲ ميليون و 
۴6۴هزار تومان رسيد. براين اساس ارزش 60 درصد 
قابل فروش سبد ۵3۲هزار توماني سهام عدالت به ۷ 

ميليون و ۱۵۸هزار تومان رسيده است.

صدوربهموقعدستورالعملرسيدگي
بهپروندههايبازارسرمايه

محس��ن عليزاده، عضو ناظر مجلس در شوراي عالي 
بورس با اش��اره به ابالغ دس��تور العمل ساماندهي و 
رس��يدگي به پرونده هاي بازار سرمايه ايران از سوي 
رييس قوه قضاييه گفت: ابالغ دستور العمل رسيدگي 
به پرونده هاي مربوط به بازار سرمايه نشان از اين دارد 

كه اين بازار حساسيت خاصي پيدا كرده و قوه قضاييه 
هم به جد به دنبال بررس��ي مس��ائل و مشكالت اين 
بازار اس��ت. وي با اش��اره به ابالغ دستورالعمل ترك 
وظايف قانوني مديران و كارمندان طي هفته گذشته 
اظهار داشت: اين دستورالعمل در كنار دستورالعمل 
رسيدگي به پرونده هاي مربوط به بازار سرمايه كمك 
مي كند تا تخلفات و مشكالت در اين بازار به حداقل 
برسد. عضو ناظر مجلس در شوراي عالي بورس گفت: 
اس��تفاده از ظرفيت ش��ورا هاي حل اخت��الف براي 
رس��يدگي به پرونده هاي باز بورس امري مناسب و 
مطلوب اس��ت. عليزاده تاكيد كرد: اقدام رييس قوه 
قضاييه در صدور ابالغيه دس��تور العمل رسيدگي به 
پرونده هاي بازار بورس ايران به موقع و بس��يار الزم و 

ضروري بود كه اميدواريم به سرعت اجرايي شود.

حمايتايميدروازبازارسرمايه
عباس نعيمي قائم، مقام س��ازمان توسعه و نوسازي 
معادن و صنايع معدني ايران بيان داش��ت: ايميدرو 
چون يك س��ازمان دولتي است نمي تواند مستقيما 
خريد و فروشي در بازار سرمايه داشته باشد، اما همه 
ش��ركت هاي مرتبط با ايمي��درو از جمله ملي مس، 
فوالدمباركه، گل گهر، چادر ملو، فوالد خوزس��تان، 
گهر زمين، فوالد خراسان، فوالد هرمزگان و... ملزم به 

ايجاد صندوق بازارگرداني شده اند و اين صندوق هاي 
بازارگرداني ايجاد هم ش��ده اند و برآيند فعاليت اين 
صندوق ه��اي بازارگرداني به ثب��ت ۷000 ميليارد 
تومان خريد س��هام در مهر ماه منتج شده است. وي 
با بيان اينكه حجم فروش سهام در اين روزهاي بازار 
بورس بسيار غيرعادي است، تاكيد كرد: در گزارش 
6 ماه ش��ركت ها ديديد كه همه شركت ها عملكرد 
مثبت و چشمگيري را از خود به نمايش گذاشتند، اما 
به دليل عدم اعتماد سهامدار، همچنان ذائقه فروش 
بر ذائقه خريد سهم در بازار غلبه مي كند و در نهايت 
اين رفتار هيجاني سرمايه گذاران سبب شده، بعد از هر 
خريدي فروشنده جديدي در نمادهاي مورد حمايت 
پيدا شود و دليل عدم تعادل در اين نمادها بيشتر به 
ميزان اعتقاد سرمايه گذار به كليت بازار بستگي دارد و 

نه حمايت هايي كه صورت گرفته و مي گيرد.

مصوباتيكهموجبافزايشتقاضاميشود
محمودرضا خواجه نصيري، مديرعامل تامين سرمايه 
تمدن اظهار كرد: از روز گذشته افزايش سقف خريد 
س��هام صندوق هاي با درآمد ثابت ب��ا ارزش بيش از 
س��يصد هزار ميليارد تومان به ميزان ۵ درصد و نيز 
افزاي��ش ظرفيت خري��د از طرف نهاده��اي مالي تا 
۱۵ هزار ميلي��ارد تومان فراهم و اجرايي مي ش��ود. 
خواجه نصي��ري اضافه كرد: افزاي��ش ضريب اعتبار 
مش��تريان به 30 درصد نيز عالوه بر افزايش ظرفيت 
سرمايه گذاري جديد اشخاص، موجب خروج بخش 
 call margin زيادي از سرمايه گذاران از وضعيت
مي شود و فشار فروش در بازار را كاهش مي دهد. وي 
افزود: اين ظرفيت ها مي تواند با همراهي صندوق هاي 
سرمايه گذاري موجب افزايش تقاضا و كاهش عرضه در 
بازار شود. اميد است كليه صندوق هاي سرمايه گذاري 
از اين ظرفيت براي حمايت از بازار استفاده كنند؛ چرا 
كه بازار سرمايه پر رونق و قوي، رمز موفقيت نهادهاي 
مالي است. اين كارش��ناس بازارسرمايه خاطرنشان 
كرد: تجربه نش��ان داده اس��ت كه نهاده��اي مالي و 
سرمايه گذاراني كه از اين ظرفيت در بازار سرمايه در 
مواقعي كه بازار نياز به حمايت داشته است استفاده 
كرده اند در دراز مدت ضم��ن افزايش رونق و قدرت 
بازار براي س��هامدان نهادهاي مالي منافع مطلوبي 

ايجاد كرده اند.

مباحثاقتصادي،خصوصابورسيمباحثيبسيارپيچيدههستندونميتوانبهراحتيو
باحكميكليهمهمس�ائلراحلكرد.كيفيتحمايتدولتازبازارسرمايهبايددراسرع
وقتوازجنبههايبسياريموردبررسيقرارگيرد.نبايدفراموشكردكهخطقرمزهرگونه
حمايتيازبازار،پوليسازيبيقاعدهاينحمايتاست.ودولتيها،مجلسيهاوسايرارگان
نبايدبدوندرنظربرخيازواقعيتهاياقتصاديدرخصوصاينبازاربهارايهنظربپرازند
چراكهميتواندتبعاتجبرانناپذيريبراياقتصادوجامعهحالحاضرداش�تهباش�دزيرا
حفظسرمايهمردميوجلوگيرياززيانانبوهآنانمهمتريننكتهدروضعيتبورساست.

برش



گروه راه و شهرسازي|
در شرايطي كه پايتخت چهارمين روز آلودگي متوالي هوا 
را پشت سر گذاشته است، نگراني درباره تركيب آلودگي 
هوا و كرونا به ويژه به هنگام وارونگي هوا در پاييز امس��ال 
باال گرفته است. پاييزي كه بنا به پيش بيني هواشناسان 
نسبت به سال گذشته كم بارش تر و به عبارتي خشك تر 
است. در چنين شرايطي است كه فراكسيون محيط زيست 
مجلس به مس��اله آلودگي هوا در ته��ران ورود كرده و در 
اولين گام با ارسال نامه اي رسمي به وزيران نفت و صنعت 
از آنها درخواست كرده است كه نظارت ها بر فعاليت صنايع 

آالينده در روزهاي آينده را افزايش دهند.

    نيمي از فوتي هاي كرونا در تهران
در همين حال، كرمي محمدي، رييس سازمان پيشگيري 
و مديريت بحران شهر تهران، در نشست ادواري شوراي 
هماهنگي دبيران ستادهاي مديريت بحران مناطق تاكيد 
كرد: با جدي تلقي نكردن كرونا اين بيماري به يك فاجعه 
در سطح بين الملل تبديل مي ش��ود. او با تاكيد بر اينكه 
نسبت تعداد فوتي ها به مبتاليان در كشور ما در مقايسه 
با ساير نقاط جهان بيشتر است، خاطرنشان كرد: در حال 
حاضر بيش از نيمي از تعداد فوتي ه��اي روزانه كرونا در 
كشور مربوط به تهران است؛ در حالي كه طي ۸ ماه گذشته 
۳۳هزار نفر از هموطنانمان را از دس��ت داده ايم كه طي 
جنگ تحميلي ساالنه ۳۰ هزار نفر از هموطنانمان به درجه 
شهادت نائل مي شدند. به گزارش ايلنا، محمدي با تاكيد 
بر اينكه ستادهاي مقابله با كرونا در مناطق بايد به صورت 
فعال تري عمل كنند، عنوان كرد: ستاد ها بايد مصوبات ستاد 
ملي كرونا و نيز شهرداري را در اين خصوص كاماًل رعايت 
كنند. او با اشاره به اينكه در تالشيم بودجه مناطق از طريق 
سازمان و به شيوه متمركز توزيع شود، گفت: در حال حاضر 
نيز بر تمام هزينه كرد ها نظارت داشته و با پيگيري هايي كه 
انجام داده ايم رديف هاي بودجه كاماًل در اختيار سازمان 
قرار گرفته است. رييس س��ازمان مديريت بحران شهر 
تهران با اشاره به اينكه س��امانه آموزش شهروندي شهر 
آماده زيرساختي بسيار كاربردي و گرانقدر براي شهروندان 
تهراني است، اظهار كرد: دبيران ستادهاي مديريت بحران 
مناطق ۲۲ گانه بايد در گسترش و توسعه آن تالش كنند. 
او در پايان با اشاره به لزوم همكاري استان هاي معين هنگام 
بحران تاكيد كرد: بايد مس��ووليت، شرح وظايف و نحوه 
عملكرد استان هاي معين نهادينه و مستند شود تا هنگام 

بحران وظايف هر بخش كامال مشخص باشد.

    ورود مجلس براي معضل آلودگي هوا 
در تحولي ديگر، سميه رفيعي، رييس فراكسيون محيط 
زيست مجلس از ارسال نامه اي رسمي براي وزراي نفت 
و صنعت به منظور تش��ديد نظارت ها بر فعاليت صنايع 
آالينده در روزهاي آينده خبر داد. رفيعي در گفت وگو با 
مهر به شرايط ويژه كشور با توجه به شيوع ويروس كرونا و 
همزماني آن با آلودگي هواي كالنشهرها اشاره كرد و گفت: 
كارشناسان فراكسيون محيط زيست بيش از دو هفته است 
كه به صورت تخصصي با كمك منابع خارجي و گردآوري 

نظر كارشناسان داخلي در خصوص نحوه مديريت منابع 
آالينده هوا در كالنشهرها مطالعه مي كنند. وي اظهار كرد: 
بنابر بررس��ي هاي صورت گرفته و با توجه به يافته هاي 
بين المللي به اين جمع بندي رس��يديم كه امسال بايد 
تدابير ويژه اي در ايام وارونگي هوا در شهرهاي صنعتي و 
كالنشهرها در نظر بگيريم. او با بيان اينكه با توجه شيوع 
گسترده ويروس كرونا و نارسايي هاي موجود حمل و نقل 
عمومي نمي توانيم به مردم بگوييم با خودروي تك سرنشين 
بيرون نيايند، اظهار داشت: به همين دليل بايد تمركز خود را 

بر كاهش فعاليت منابع ثابت آالينده بگذاريم.

    بايد كنترل صنايع مازوت سوز تشديد شود
وي با اشاره به اينكه بسياري از صنايع در پايتخت و ديگر 
كالنشهرها به خصوص اصفهان و اراك بر كاهش كيفيت 
هوا و انتشار ذرات معلق تأثير دارند، گفت: مي توان فعاليت 
اين صنايع را كنترل كرد و بر استفاده از سوخت آنها نظارت 
جدي تري داشت تا به هيج عنوان مازوت نسوزانند. رفيعي 
از ارسال نامه اي رسمي براي وزراي نفت و صنعت به منظور 
تشديد نظارت ها طي روزهاي آينده خبر داد و بيان داشت: 
براي مثال مي توان فعاليت كارخانه سيمان تهران را با توجه 
به اينكه ساخت و ساز خاصي را در اين ايام شاهد نيستيم از 

۱۵ آبان تا ميانه هاي زمستان محدود كرد.

    تردد كاميون ها و فعاليت نيروگاه ها
در اين حال، معصومه پاشايي بهرام، نايب رييس فراكسيون 
محيط زيس��ت مجلس بر ضرورت جلوگيري از كارهاي 

عمراني غيرضرور، تردد كاميون ها در ش��هر و همچنين 
فعاليت نيروگاه هاي اطراف تهران با سوخت مازوت براي 
مقابله با آلودگي هوا تاكيد كرد. پاشايي بهرام در گفت وگو 
با ايسنا، اظهار كرد: با توجه به شرايط فعلي و شيوع ويروس 
كرونا و ضرورت فاصله گذاري ما مجبوريم براي مقابله با 
آلودگي هوا حداقل در س��ال جاري از روش هاي مسكن 
اس��تفاده كنيم. مثال در گذشته ممكن بود كسي چه در 
محدوده طرح يا بيرون از آن محدوده پياده به خريد برود اما 
االن خودروهاي شخصي بيشتري در شهر تردد مي كنند. 
او اظهار كرد: ما همچنان معتقديم روشي كه براي طرح 
ترافيك گذاشته ش��ده روش جالبي نيست. در گذشته 
شرايط بهتر بود و اين مدل باعث افزايش تراكم در محدوده 
طرح ترافيك ش��ده است. وي با اش��اره به ضعف ناوگان 
شهري گفت: طي ۱۰ س��ال گذشته ناوگان شهري بايد 
ترميم و افزايش داده مي شد اما دولت در اين راستا هزينه 
نكرد و واگن هاي مترو را افزايش نداد. اين كار بايد در گذشته 
اتفاق مي افتاد و االن چنين امكاني براي دولت وجود ندارد.

او با تاكيد بر ضرورت همكاري بين بخش��ي براي كنترل 
آلودگي هوا يادآور ش��د: الزم است سازمان هاي مربوطه 
دورهم جمع شوند و تصميمات مشخصي در اين زمينه 
بگيرند زيرا هرچه غلظت آاليندگي بيشتر شود بيماري ها 
هم گسترش مي يابد و عمال هم كرونا بيشتر پخش مي شود. 
پاشايي بهرام ادامه داد: مردم هم بايد به سهم خود رعايت 
كنند و هرچه مي توانند ترددهاي غيرضروري خود را در 
شهر كاهش دهند. البته افزايش دوركاري ها توسط دولت 
هم مي تواند به اين موضوع كمك كند.  او اضافه كرد: در حال 

حاضر شهرداري، نيروي انتظامي و سازمان محيط زيست 
مي توانند حداقل جلوي كارهاي عمراني غيرضرور، تردد 
كاميون ها در شهر و همچنين فعاليت نيروگاه هاي اطراف 
كه با سوخت مازوت كار مي كنند را بگيرند تا شاهد كنترل 

آلودگي هوا باشيم.

    آلودگي هواي تهران
در چهارمين روز متوالي

بر اساس اين گزارش، هواي تهران طي 4 روز گذشته در 
محدوده ناسالم براي گروه هاي حساس قرار داشته است.

بر اس��اس اين گزارش شاخص كيفيت هوا به پنج دسته 
اصلي تقسيم بندي مي شود. بر اساس اين تقسيم بندي 
از عدد صفر تا ۵۰ هوا پ��اك، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول 
)سالم( يا متوسط، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم براي گروه هاي 
حس��اس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم براي همه گروه ها، از 
۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسيار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرايط كيفي 
هوا خطرناك است.تهران از ابتداي پاييز در اكثر روزها آلوده 
بوده و در اين شرايط كرونايي، ذرات معلق هم ريه هاي مردم 
را نشانه گرفته اس��ت.همچنين پايتخت از ابتداي سال 
همزمان با شيوع كرونا ۱۵ روز هواي پاك، ۱۵6 روز هواي 
قابل قبول، 49 روز هواي ناسالم براي گروه هاي حساس 
جامعه و ۲ روز هواي ناسالم براي همه افراد داشته است.اين 
در حالي است كه در مدت مشابه سال قبل، پايتخت ۲۵ روز 
هواي پاك، ۱69روز هواي قابل قبول، ۲7 روز هواي ناسالم 
براي گروه هاي حساس جامعه و يك روز هواي ناسالم براي 

همه افراد جامعه داشت.

در شهر

ادامه از صفحه اول
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فرود يك فروند هواپيماي 
تحريم شده ايران در ونزوئال

خبرگ��زاري رويترز ديروز گ��زارش داد كه يك فروند 
هواپيماي متعلق به شركتي ايراني كه توسط امريكا 
تحريم شده است، در ونزوئال فرود آمد. به گزارش ايلنا 
به نقل از رويترز، يك قانونگذار اپوزيس��يوني ونزوئال و 
داده هاي پروازي اعالم كردند كه يك فروند هواپيماي 
متعلق به شركتي ايراني كه توسط امريكا تحريم شده 
اس��ت، در ونزوئال فرود آمد. بر اساس اين گزارش، اين 
هواپيماي »اي پي -اف اي بي 747« متعلق به شركت 
هواپيمايي »فارس اير قش��م« است. هنوز مشخص 
نيس��ت كه اين هواپيما حامل چ��ه محموله اي براي 
ونزوئال بوده است. »خوزه مانوئل اوليوارس« نماينده 
ايالت »وارگاس« در حساب توييتري خود نوشت كه 
اين هواپيما در فرودگاه »مايكوتيا« در اين ايالت فرود 
آمد. همزمان وب سايت »فاليت رادار ۲4« گزارش داده 
است كه اين هواپيما كه شامگاه دوشنبه تهران را ترك 
كرده و در تونس و كيپ ورد توقف داشت، ساعت چهار 
بعدازظهر به وقت محلي به سمت كاراكاس ارتفاع خود 

را كاهش داده است.

۵۰ درصد ظرفيت تاكسي ها 
خالي است

مديرعامل سازمان تاكسيراني شهر تهران از شهروندان 
درخواست كرد در ساعات پيك جابه جايي مسافر به منظور 
رعايت فاصله اجتماعي از ظرفيت تاكس��ي ها استفاده 
كنند. به گزارش ايلنا، عليرضا قنادان، مدير عامل سازمان 
تاكسيراني شهرداري تهران با اشاره به توزيع ماسك و اقالم 
بهداشتي در بين تاكسيران ها گفت: همه رانندگان محترم 
تاكسي در تهران اگر نياز به مواد ضدعفوني دست و سطوح 
دارند مي توانند با مراجعه به ايس��تگاه هاي ما اين مواد را 
دريافت كنند.  او با اشاره به دستور ستاد كرونا بر استفاده از 
ماسك در تاكسي ها گفت: از شهروندان خواهش مي كنم 
با توجه به اينكه اگر شهروندي ماسك نداشته باشد، هم 
مسافر و هم راننده جريمه مي شوند اين مساله را رعايت 
كنند تا نه براي خود و نه براي تاكسيران مشكلي پيش 
نيايد. او با بيان اينكه با توجه به شرايطي كه در تاكسيراني 
داريم، رعايت فاصله گذاري اجتماعي در س��اعات پيك 
ممكن است فراهم نباشد، افزود: با توجه به اينكه ظرفيت 
خطوط تاكسيراني ۵۰ درصد سال گذشته است و به نسبت 
سال گذشته ۵۰ درصد ظرفيت خالي داريم از شهروندان 
درخواست مي كنم در ساعات پيك از خطوط تاكسي به 

عنوان مكمل ناوگان حمل ونقل عمومي استفاه كنند. 

جريان سيال سرمايه گذاري 
در اقتصاد و مساله ريسك 

 با شكست مواجه مي ش��ود، من معادل كل دارايي ام را 
ريسك كنم؟ هر فعال اقتصاد كه قصد دارد در بازار كسب 
و كار حاضر ش��ود، قبل از هر اقدامي بايد اين موضوع را 
مشخص كند كه با چند درصد از كل دارايي اش مي خواهد 
ريسك كند. توصيه من به فعاالن اقتصادي اين است كه 
سطح ريسك را ۲۰ الي ۳۰درصد انتخاب كنيد. يعني 
چه؟ يعني با ۲۰ تا ۳۰درصد دارايي تان ريسك كنيد نه 
اينكه كل سرمايه تان را در مسير يك فعاليت اقتصادي 
پرريسك قرار دهيد. چطور شخصي كه ۲۰۰ميليارد كل 
دارايي اش است، نزديك به كل دارايي اش را در اتمسفر 
ريس��ك قرار مي دهد؟ ت��ازه اين فرد از كس��ب و كاري 
صحبت مي كرد كه چشم انداز روشني نداشت. من به اين 
فرد گفتم كه ريسك اين سرمايه گذاري بسيار باالست، 
هرچند چشم اندازي كه ارايه مي كردند بسيار روشن بود، 
اما آنچه كه داده هاي اطالعاتي. من يك معناي ريسك را 
به شما منتقل كردم. اگر كسي نمي خواهد اين حدود را 
ناديده بگيرد، ايرادي ندارد ولي بايد بدانند كه وارد حوزه 
پر ريسكي شده اند، بسياري از افرادي كه قبال ثروتمند 
بودند ولي ثروتشان را از دست داده اند به اين دليل است 
كه مساله ريسك را جدي نگرفته اند.بنابراين توصيه من 
به اين فرد و ساير افرادي كه قصد دارند در اتمسفر پر فراز و 
نشيب فعاليت هاي اقتصادي و سرمايه گذاري وارد شوند، 
اين است كه موضوع ريسك در اقتصاد را جدي بگيرند. 
ناديده گرفتن يك چنين واقعيتي ممكن است تبعات 

مخربي براي كسب و كار به دنبال داشته باشد.

حمايت  با كدام منابع؟
براي اجرايي شدن برنامه هاي اقتصادي يا بايد در قانون 
بودجه منابع اعتباري و نح��وه اجرا را پيش بيني كرد يا 
دولت در قال��ب يك اليحه اج��راي آن را تاييد كند. در 
واقع آنچه به طرح هاي اينچنيني ضمانت اجرا مي دهد، 
موافقت دولت با اين برنامه هاست. اگر طرحي نهايي شود 
كه با همكاري دو قوه نهايي نشده باشد در مرحله تصويب 
و اجرا به مشكل بر مي خورد. در مرحله تصويب اگر دولت 
با سياست مجلس موافق نباشد، تصويب اين قانون مشكل 
دارد و احتماال شوراي نگهبان با توجه به همين موضوع با 
طرح مخالفت خواهد كرد. در كنار آن، با توجه به مشكالت 
كسري بودجه اي كه دولت با آن مواجه است، تامين منابع 
مالي اين طرح نيز محل س��وال خواهد بود. اگر بنا باشد 
كه اين طرح به هزينه هاي دولت اضافه كند، همچنان 
ايرادات قانوني به جا خواهد بود و اين سوال را نيز به وجود 
مي آورد كه اين منابع جديد از كدام بخش گرفته مي شوند. 
از اين رو نياز است كه به شكل شفاف توضيح داده شود كه 
برنامه دولت و مجلس براي منابع تامين كاالهاي اساسي 
چگونه به وجود خواهد آمد. با توجه به شرايط اقتصادي كه 
كشور با آن روبه روست، استفاده از تمام ظرفيت ها اهميت 
بسيار زيادي دارد و از اين رو در حمايت از اقشار كم درآمد 
نيز همكاري مجلس و دولت و رس��يدن به جمع بندي 
همه جانبه در اين زمينه مقدمه ابتدايي حمايت از اقشار 

كم درآمد را تشكيل مي دهد.

خطر تصميم گيري پشت 
درهاي بسته

بنابراين زماني كه دورنماي آينده مبهم باشد طبيعي است 
كه مردم سراغ بورس نمي روند. نبايد موضوعات را با هم 
قاطي كرد، آنچه كه باعث خروج نقدينگي از بازار سرمايه 
شده است، نداشتن چشم انداز مطلوب در اقتصاد است.

اين با ماليات بر عادي سرمايه و نظاير آن حل نمي شود. 
ماليات از عايدي سرمايه خوب است، به شرطي كه رشد 
اقتصادي وجود داش��ته باشد، به شرطي كه درآمدهاي 
كلي كشور افزايش پيدا نكند. نمي شود كه اقتصاد كشور 
۱۰سال رشد منفي داش��ته باشد، رشد سرمايه گذاري 
بلندمدت منفي باشد، تراز كسري بودجه هم باال باشد، 
بعد ماليات از عايدي سرمايه هم گرفته شود. اساسا اين 
ماليات از چه كسب و كاري قرار است اخذ شود. كسب و 
كارهايي كه اين روزها در وضعيت ركود قرار گرفته اند. 
بالفاصله پس از اينكه دوستان ماليات از عايدي سرمايه را 
كليد بزنند، مجموعه اي از مشكالت دامنه دار اقتصاد را در 
بر خواهد گرفت.تجربه اقتصادي مي گويد كه در شرايط 
رش��د اقتصادي ماليات از عايدي سرمايه معنا و مفهوم 
خواهد داشت.بعد از يك مدتي ماليات بر عايدي سرمايه 
در اقتصاد رو به نزول، باعث فرار سرمايه و خروج نقدينگي 
از فضاي داخلي اقتصاد به خارج خواهد شد. واقعيتي كه 
نشانه هاي ان مدت هاست در اقتصاد نمايان شده اما انگار 
برخي از تصميم سازان كه در اتاق هاي در بسته موضوعات 
اقتصادي را تفسير مي كنند نمي خواهند اين واقعيت هاي 

عريان را مشاهده كنند.

ناظر دولتي فعاليت هاي 
اتحاديه امالك تغيير مي كند

پيگيري وزير راه و شهرس��ازي ب��راي انتقال اتحاديه 
مشاوارن امالك از ذيل وزارت صمت با موافقت رييس 
اتحاديه همراه شده و آن را فرصتي براي تبديل شدن 
از صنف به كانون مي داند. به گزارش ايسنا، در روزهاي 
اخير برخي وزراي دولت و مس��ووالن س��ازمان هاي 
دولتي تالش هايي براي تحت پوشش درآوردن صنوف 
مربوط به خود را آغاز كرده اند. انتقال اتحاديه امالك 
از وزارت صمت به وزارت راه و شهرس��ازي كه ظاهرا 
اسالمي وزير راه و شهرسازي به دنبال آن است، الحاق 
هتل ها و هتل آپارتمان ها به سازمان ميراث فرهنگي، 
تجهيزات پزشكي و دندانپزشكي به وزارت بهداشت و 
اتحاديه هاي صوتي � تصويري، لوازم مخابرات و فضاي 
مجازي ب��ه وزارت ارتباطات از جمله پيش��نهادهاي 
مطرح شده در ماه هاي اخير است. با اينكه مسووالن 
وزارت صمت و قاسم نوده فراهاني رييس اتاق اصناف 
تهران اين انتقال ها را مغاير اصل 44 و چشم انداز ۲۰ 
ساله كشور مي دانند، به نظر مي رسد شرايط براي اين 
موضوع فراهم شده است. چندي پيش، محمد اسالمي 
وزير راه و شهرس��ازي از تصميم رييس جمهور براي 
تحت پوشش قرار گرفتن اتحاديه امالك توسط وزارت 

راه و شهرسازي خبر داد. 

سايت ها و چارتركننده ها
عامل گراني بليت هواپيما

مقصود اسعدي ساماني، دبير انجمن شركت هاي 
هواپيمايي اعالم كرد: برخي اشتباهات و تخلفات از 
سوي سايت هاي فروش اينترنتي و چارتركننده ها 
باعث گراني بليت هواپيما شده است و ايرالين ها 
تاكنون گرانفروشي نداشته اند. در پي لغو نرخنامه 
جديد بليت هواپيما از سوي وزير راه و شهرسازي 
و اينكه قرار بود دولت براي ايرالين ها امتيازاتي از 
جمله ارز نيمايي و برخي منابع ريالي در نظر بگيرد 
تا قيمت بليت هواپيم��ا افزايش پيدا نكند. برخي 
شهروندان نسبت به گران شدن پروازهاي داخلي 
اعتراض دارند. اس��عدي س��اماني در گفت وگو با 
ايسنا در اين باره اظهار كرد: تاكنون هيچ گزارشي 
از افزاي��ش قيمت بليت هواپيم��ا طي هفته هاي 
گذش��ته از س��وي ايرالين ها نداش��ته ايم و همه 
شركت هاي هواپيمايي طي اين بازه زماني سعي 
كرده اند بليت هواپيما را در دامنه نرخ تعيين شده 
قبلي بفروشند اما برخي سايت هاي فروش بليت 
هواپيم��ا و چارتركننده ها اش��تباهات و تخلفاتي 
مرتكب شده اند و از اين وضعيت بازار سوءاستفاده 
مي كنن��د. در اين ميان همه اي��ن تخلفات به نام 
شركت هاي هواپيمايي نوشته مي شود و مردم آن 
را از چشم ما مي بينند.  وي افزود: اگر وعده هايي كه 
مسووالن براي حمايت از ايرالين ها در اين شرايط 
داده اند مانند تامين ارز نيمايي با نرخ مناسب و ارايه 
تس��هيالت ارزان قيمت عملي شود، شركت هاي 
هواپيمايي نيازي به افزايش قيمت بليت هواپيما 
ندارند چرا كه هزينه هاي افزايش يافته آنها جبران 
مي شود. او در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه مردم 
اگر با افزايش قيمت بليت هواپيما مواجه شدند، چه 
كاري بايد انجام دهند؟ اعالم كرد: بهتر است ابتدا به 
سايت انجمن شركت هاي هواپيمايي مراجعه كنند 
و قيمت هاي اعالمي را با نرخ هاي مندرج در نرخنامه 
رسمي موجود در سايت مقايسه كنند و اگر باالتر 
از سقف تعيين شده بود آن را به انجمن يا سازمان 
هواپيمايي كش��وري گزارش كنند تا با متخلفان 

برخورد الزم صورت گيرد. 

شهرداري: بيش از نيمي از فوتي هاي كرونا مربوط به تهران است

ورود مجلس به چالش تركيب آلودگي هوا و كرونا 

رييس هيات ايراني مذاكره كننده با اوكراين: 

تهران آماده تسريع مذاكرات درباره هواپيماي اوكرايني است
آنگونه كه محسن بهاروند، معاون حقوقي و امور بين الملل 
وزارت امور خارجه و رييس هيات ايراني مذاكره كننده با 
اوكراين اعالم كرده است، ايران برخالف برخي از كشورهاي 
حاضر در اين مذاكرات از جمله كانادا، تمايل دارد مذاكرات 
درباره سانحه هواپيماي اوكرايني با سرعت بيشتري دنبال 
شود. او هچنين با بيان اينكه درباره مجازات خاطيان اين 
پرونده ابهامي وجود ندارد، خبر داد كه دور بعدي مذاكرات 
۳۵ روز ديگر در ك��ي اف پايتخت اوكراين برگزار خواهد 
شد.بهاروند در گفت وگو با ايرنا با بيان اينكه در اين دوره از 
مذاكرات ما از كليات فاصله گرفتيم و وارد مسائل جزئي تر 
ش��ديم، گفت: در اين مرحله مذاكرات را به س��ه كميته 
تخصصي فني و حقوقي، مسائل كيفري و كميته نظامي 
تقسيم كرديم. در اين راستا ما احساس كرديم نياز است 
متخصصين نظامي ما و طرف اوكرايني در مورد اينكه اين 
سامانه دفاعي چطور دچار اشتباه شده، مي توانند با همديگر 

صحبت كنند و ابعاد اين موضوع را روشن تر كنند.  

    آماده تسريع مذاكرات هستيم
بهاروند در پاسخ به اينكه روند مذاكرات درباره سانحه چقدر 
طول مي كشد، گفت: بستگي به اراده طرفين دارد. از جانب 

ايران اين آمادگي وجود دارد كه مذاكرات خيلي سريع تر 
انجام و جمع بندي شود. در طرف هاي مقابل به جز كانادا 
فكر مي كنيم- نه با آن سرعتي كه ما انتظار داريم- ولي بقيه 
كشورها هم بعد از طي مراحلي آمادگي دارند كه مذاكرات با 
سرعت بيشتري پيش برود. اين ديپلمات ارشد كشورمان 
در مورد پرداخت خسارت به جان باختگان گفت: كميته 
حقوقي ما آماده بود كه وارد بحث پرداخت خس��ارت به 
خانواده هاي جانباختگان شده و درباره آن مذاكره كند، 
ولي طرف اوكرايني فعال آمادگي نداشت وارد اين موضوع 
شود. فكر مي كنم طرف كانادايي هم ظاهرا تمايلي ندارد كه 
فعال وارد مذاكره درباره جان باختگان شود. هر چند خيلي 
از اينها اتباع خود ما هستند و ما مي توانيم خودمان در اين 

مورد تصميم بگيريم.

    كانادا نمي خواهد خسارت به خانواده ها 
پرداخت شود

وي درباره خسارت هواپيماي اوكرايني هم گفت: طرف 
اوكرايني در مورد پرداخت خس��ارت هواپيما مطالبات 
ديگري مي كند كه ما نديدي��م در رويه هاي بين المللي 
در مورد آن بخش ها صحبتي ش��ده باش��د. در واقع رويه 

بين المللي از درخواس��ت هاي طرف اوكرايني حمايت 
نمي كن��د ولي باب مذاكره را نبس��تيم و در حال مذاكره 
هستيم و زماني كه به نتيجه برسيم، اعالم خواهيم كرد.

معاون حقوقي و امور بين الملل وزارت امور خارجه همچنين 
گفت: در مورد جبران خس��ارت خانواده هاي افرادي كه 
متاس��فانه جان خود را از دس��ت داده اند اي��ران آمادگي 
دارد بالفاصل��ه در اين مورد گفت وگو و مبالغ مورد توافق 
را پرداخت نمايد. متاسفانه در اين دور از مذاكرات طرف 
اوكرايني آمادگي ورود به اين بحث را نداش��ت و كشوري 
مثل كانادا با انگيزه هاي سياسي و يكجانبه خودش مايل 
نيست كه خسارت خانواده ها پرداخت شود تا اين موضوع 

مطول شود. 

    جعبه سياه هيچ ابهامي ندارد
 اين ديپلمات ارشد كشورمان درباره نقش آفريني احتمالي 
نهادها و س��ازمان هاي بين المللي مانند ايكائو در فرايند 
مذاكرات به ويژه بعد از بازخواني جعبه هاي سياه هواپيما 
در فرانس��ه گفت: در مورد جعبه هاي سياه هواپيما هيچ 
ابهامي وجود ندارد. بررسي جعبه هاي سياه يك مقدار به 
خاطر كرونا و يك مقدار به خاطر كندي طرف اوكرايني با 

تاخير مواجه شد. در عين حال براي اينكه شفافيت در مورد 
جعبه هاي سياه حفظ شود از نمايندگان همه كشورها حتي 
كشورهايي كه اتباع شان هم در اين هواپيما نبودند، ولي به 

نحوي ارتباط با هواپيما داشتند، دعوت كرديم.
 

    در مجازات خاطيان سانحه
ابهامي وجود ندارد

 معاون حقوقي و امور بين الملل وزارت امور خارجه در پاسخ 
به سوال ديگري در خصوص آخرين وضعيت رسيدگي به 
مقصران اين سانحه هم گفت: همه نهادها در كشور پيگير 
بحث كيفري و مجازات مقصرين يا كساني هستند كه در 
اين س��انحه قصور و كوتاهي كردند. در واقع درخواست 
اجراي عدالت در چارچوب قوانين و بر اس��اس دادرسي 
عادالنه يك درخواست عمومي است و اين طور نيست كه 
فقط مختص خانواده ها باشد. ما از اين جهت با خانواده هاي 
محترم همزبان و همراه هستيم. وي با بيان اينكه هر كاري 
كه انجام مي دهيم بايد بر اساس قانون باشد، گفت: همه ما 
از جمله خانواده هاي جانباختگان و بقيه خواستار اجراي 
عدالت هستيم. خوشبختانه تيم دادستاني رسيدگي به 

اين پرونده بسيار دقيق در حال رسيدگي است.  

 نظر به دس�تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س�اختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
90/9/20 ملک متقاضی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مس�تقر در واحد ثبتی چالوس مورد 
رس�یدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض وی محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به ش�رح 
ذیل آگهی میگردد: 869 فرعی از 14 اصلی واقع در قریه هچیرود بخش یک قشالقی دهستان کالرستاق 
به نام سلمان علی پوریان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان به مساحت 212.30 متر مربع 
خریداری مع الواسطه از وارث مرحوم علیجان علی نقی پور مالک رسمی لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو 
نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات 
الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم 
و رسید اخذ نمایند . معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . بدیهی است برابر ماده 13 
آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هیات 
پ�س از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولی�ن آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت 
همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود ، واحد ثبتی 

آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید . م الف 19906059
تاریخ انتشار : 99/7/23 تاریخ انتشار : 99/8/8

 آگهی اختصاصی قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی چالوس

 نیکنام ازوجی سرپرست ثبت اسناد و امالک چالوس

برگ سبز و پروانه ترددمحدوده منطقه آزاد 
اروند خودرو کیا تیپ ریو مدل 2016    به شماره 
   KNADN4122G5571887 شاس�ی
ش�ماره موتور G4FAFS914470  پالک 
33-45583 بن�ام س�عید دری فرزن�د 
یادگاربه شماره ملی 1971325449مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است .

آگهی  مفقودی 
م�درک فارغ التحصیلی اینجانب اله�ام زارع فرزند 
غالم به شماره شناسنامه 768 صادره از اهواز در مقطع 
کاردانی رشته مامایی صادره از واحد دانشگاهی اهواز 
با ش�ماره 12/915328  مفقود گردیده اس�ت و فاقد 
امتیاز می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک 
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ه��وش مصنوعي براي ش��ركت هاي ب��زرگ و كوچك 
موقعيت ه��اي اقتصادي فراه��م كرده و به رش��د اين 
تجارت ها كمك مي كند. همچنين اي��ن تكنولوژي از 
ديدگاه اجتماعي نيز مزاياي بس��ياري خواهد داش��ت. 
الگوريتم هاي يادگيري ماش��يني به تشخيص پزشكي 
ارزان قيمت در مناطق روس��تايي كه پيش تر به پزشك 
دسترسي نداش��تند كمك مي كند. هوش مصنوعي به 
معلمان كمك مي كند كه ديگر نگران وظايف مديريتي 
نباشند و زمان خود را تنها صرف آموزش كنند. همچنين 
سيستم هاي حمل و نقل هوش مصنوعي به هوشمندي 
و كاهش آلودگي شهرها نيز كمك مي كنند و از اين لحاظ 
براي محيط زيست نيز مفيد خواهند بود. در چهارمين 
انقالب صنعتي، تكنولوژي هايي همچون هوش مصنوعي 
)AI( ش��كل تازه اي به اقتصاد، جوامع و محيط زيست 

خواهند داد.
با وجود تمام مزاياي هوش مصنوعي، افزايش نگراني ها 
درمورد تاثيرات منف��ي، نگراني هاي اخالقي و آينده 
هوش مصنوعي رويكرد جهان نسبت به اين تكنولوژي 
را تحت تاثير قرار داده اس��ت. از اين رو فوربس به اين 
موضوع پرداخته است كه آيا بايد هوش مصنوعي را 
براي كمك به اجتماع كنترل كنيم؟ ارتباط ديجيتال 
در پيش��رفت هوش مصنوعي نقشي كليدي دارد. با 
وجود اين، هنوز هم نيمي از جمعيت چهار ميلياردي 
آس��يا به اينترنت دسترس��ي ندارند. اگر اين مساله 
برطرف نشود، احتمال عقب افتادگي در حوزه هوش 
مصنوعي را در كنار عقب افتادگي ديجيتال ش��اهد 
هس��تيم. يكي از ملزومات رش��د در آينده، حضور و 
استفاده از آن در جامعه و جهان است. به همين دليل 
دولت ها و بخش هاي خصوصي بايد امكان اتصال به 
اينترنت را براي تمامي اقشار فراهم و اين موضوع را به 

يكي از اولويت هاي اصلي خود تبديل كنند.

   داده ها، سوختي براي هوش مصنوعي هستند
هرچه داده بيشتري درمورد يك موضوع در دسترس 
باشد امكان كار روي آن مس��اله بيشتر خواهد بود. 
داده و تكنولوژي باعث مي ش��ود تا س��رعت، عمق و 
دقت تحليل يك چالش اجتماع��ي افزايش يافته و 
راه حل، همكاري و س��رمايه گذاري خالق بيشترين 
تاثير را داشته باشد. در نتيجه دسترسي به داده هاي 
با كيفي��ت و جديد يكي از عناصر مه��م در آموزش 
الگوريتم هاي هوش مصنوعي محسوب مي شوند كه 
درنهايت براي جوامع آسيب پذير بسيار مفيد خواهد 
بود. دولت ها نيز بايد مهارت خود و شهروندانش��ان 
را براي عصر ديجيت��ال افزايش دهند. در بنگالدش 
دولت به اين مسير تازه پا گذاشته و ديجيتال سازي 
را يكي از اولويت هاي ملي قرار داده است. اين دولت 
از نس��ل جوان خواسته توان و مهارت هاي ديجيتال 
خود را افزايش دهند تا احتمال استخدام و كار براي 
آنها افزايش پيدا كند. دولت س��نگاپور به كاركنان 

بزرگس��ال خود يك نوع حساب هاي اعتباري به نام 
مهارت هاي آينده اراي��ه مي دهد كه مي توانند از آن 
براي ثبت نام در دوره هاي آموزش��ي استفاده كنند. 
همچنين دولت اين كشور براي شركت هايي كه روي 
افزايش مهارت كاركنان كم درآمد خود سرمايه گذاري 
كنند، تخفيف هاي مالياتي در نظر مي گيرد. دولت ها 
بايد س��رمايه گذاري در حوزه هوش مصنوعي را به 
س��مت رفع چالش هاي اجتماعي و محيط زيستي 
هدايت كنند. انقالب ديجيتال احتماال توسط بخش 
دولتي رهبري خواهد ش��د. انق��الب تكنولوژي در 
آسيا با سرعت بااليي در حال پيشروي است و بخش 
خصوصي به ويژه غول ه��اي تكنولوژي اين حركت 
را رهبري مي كنند. حاال س��وال اينجاست كه دولت 
چطور مي تواند انگيزه بخش خصوصي را براي استفاده 
از هوش مصنوعي در راس��تاي منفع��ت اجتماعي 
افزايش دهد؟ برخي كش��ور ها به نوعي به اين مساله 
پاس��خ داده اند. قانون تجارت اجتماعي در تايلند از 
تجارت هايي كه هدف اجتماعي را در دستور كار خود 
قرار بدهند حمايت مي كند، در فيليپين يك سيستم 
اعتبارس��نجي تجاري ارايه شده كه اين نسخه تنها 
نسخه از نوع خود به شمار مي آيد كه براي شركت هايي 
كه كاالها و خدمات باارزش را با قيمتي قابل قبول و 
مقرون به صرفه به مردم كم درآمد ارايه دهند تخفيف 

مالياتي در نظر مي گيرد.

   بع�د اخالقي ه�وش مصنوع�ي  و يادگيري 
ماشيني

از آنجاي��ي كه هوش مصنوعي توس��ط انس��ان طراحي 
مي شود و هر انساني گرايشات و جهت گيري هاي خاص 
خود را دارد، وقتي الگوريتم هاي ساخته شده به موضوعات 
اقتصادي و اجتماعي اعمال ش��ود، ش��اهد مش��كالتي 
همچون نژادپرستي، جنسيت ستيزي و ديگر تبعيض هاي 
خطرناك خواهيم بود. در موارد بسياري مشاهده مي شود 
كه الگوريتم ها به ويژه در جوامع حاشيه اي باعث آسيب و 
تبعيض مي شوند. مساله ديگر تنها به تكنولوژي محدود 
نمي شود و انس��انيت و اخالق در تكنولوژي نيز اهميت 
بااليي دارد. تبيين اخالق براي هوش مصنوعي نيازمند 
آگاه سازي و آموزش سازندگان اين سيستم ها است. امروز 
ما در دوران اوج استفاده از داده و هوش مصنوعي در جهان 
هستيم. با نفوذ تكنولوژي هاي وابسته به هوش مصنوعي 
در تمامي اليه هاي اجتماعي، مديريت هوش مصنوعي به 
چالشي اجتماعي تبديل مي شود. افراد، تجارت ها، دولت ها، 
خيريه ها و نهاد هاي بشردوستانه بايد با همكاري يكديگر 
تالش كنند تا منافع اجتماعي هوش مصنوعي را به حداكثر 
رسانده و آسيب را به حداقل برسانند. همچنين يادگيري 
ماشيني مي تواند چيز هاي زيادي را درمورد شما ثابت كند؛ 
از جمله برخي از حس��اس ترين اطالعات شما. مديريت 
اش��تباه در دسترسي به اين نوع اطالعات ممكن است بر 
زندگي افراد تاثير جدي بگ��ذارد. اين داده ها را نمي توان 

اطالعات نادرس��ت، دزدي اطالعاتي يا نش��ت اطالعات 
دانست. درواقع ما شاهد نسل نو داده ها هستيم؛ دستيابي 
غيرمستقيم به واقعيت هايي كه فرد رضايتي از افشاي آن 
ندارد. سازمان ها مي توانند براساس داده هايي كه در اختيار 
دارند اين پيشگويي ها را انجام دهند. تشخيص كاربرد هاي 
اخالقي و غيراخالقي تكنولوژي پيشگويي كار دشواري 
اس��ت؛ اما حداقل مي توان گفت كه استفاده از يادگيري 
ماش��يني براي تقويت يك اقدام غيراخالقي مش��خصا 
درست نخواهد بود. تبعيض و رفتار متفاوت براي يك گروه 
براساس تكنولوژي پيشگويانه، خطر اين تكنولوژي را بسيار 
باال مي برد. جانتان فرنكل، يك محقق ياديگري عميق در 
دانشگاه MIT مي گويد: »به نظر من اغراق نيست كه اين 
تكنولوژي را تهديدي براي دموكراسي تلقي كنيم. هرگاه 
كشوري يك مدل اين چنيني را براي نظارت راه اندازي كند، 
از داده هاي به دست آمده براي القاي قوانين و افكاري عميق 
استفاده مي شود، تا حدي كه مي توان گفت به آرامي در 
حال ورود به يك بحران خطرناك هستيم.« اما به طور كلي 
تشخيص كاربرد هاي اخالقي و غيراخالقي پيشگويي كار 
دشواري است و نمي توان گفت كه كدام بخش به قوانين 
پيشگيرانه نياز دارد؛ اما حداقل مي توان گفت كه استفاده 
از يادگيري ماش��يني براي تقويت يك اقدام غيراخالقي 
مشخصا درست نخواهد بود  همچنين زماني كه يادگيري 
ماشيني داده هاي حساس ارايه مي دهد بايد مراقب استفاده 

از اين داده ها بود.
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واقعيت كارت هاي بازرگاني 
يك بار مصرف

در رابطه با كارت هاي بازرگاني مطرح شده، اين كارت ها 
به نام افرادي صادر شده كه اساسا نه تنها فعال اقتصادي 
به حساب نمي آيند، بلكه نياز به كمك هم دارند، اما بايد 
گفت براي اولين بار نيست كه اين كار صورت مي گيرد. 
موارد مشابه آن را در سال هاي گذشته يعني زمان صدور 
كوپن هم مي توان سراغ گرفت، زيرا در آن مقطع كوپن 

براي افرادي كه حتي فوت كرده بودند، صادر مي شد.
قضيه پرداخت يارانه هم چيزي مشابه همين امر است. 
جمعيت ساكن ايران در حال حاضر حداكثر حدود ۷۰ 
ميليون نفراست كه بر اس��اس اعالم مركز آمار، ايران 
تقريبا ۸۲ ميليون نفر جمعيت دارد، ولي واقعيت اين 
است كه  طبق همين مركز آمار بالغ بر ۹ ميليون و ۷۰۰ 
هزار نفر مهاجرت كردند و ساكن كشور نيستند، اما زماني 
كه درصدد پرداخت يارانه برآمدند، به اين افراد هم تعلق 
گرفت. مساله كارت هاي بازرگاني يك بار مصرف هم 
بخشي از يك فساد نهادينه شده و اقتصاد شديدا مبتني 
بر واردات، داللي و سوداگري مالي به طوري كه مشاهده 
مي شود، است. حتي بورس هم از قربانيان همين قضيه  
محسوب مي شود. يعني در حالي كه بورس محل تامين 
منابع مالي بخش توليد در تمام كش��ورهاي جهان به 
حس��اب مي آيد، ولي در ايران انجام كارهاي عمراني 
به يك شكل ديگري شده است. بنابراين صرف اينكه 
بخواهيم درباره كارت هاي بازرگاني صحبت كنيم ضمن 
ابراز تاسف درباره روي دادن اين اتفاق، اما مساله دردآور 
فوق با آن حل نمي ش��ود. در خص��وص طلبكار بودن 
بخش خصوصي از بانك مركزي در اين رابطه و نياز به 
شفاف سازي بايد گفت كه واقعيت اتاق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كشاورزي اين است كه تنها قسمت بازرگاني 
آن باقي مانده و ساير بخش ها در عمل وجود خارجي 
ندارند. اتاق هاي بازرگاني ايران يك��ي از مراكز بزرگ 
رانت خواري، فساد، داللي، استفاده از اطالعات دروني 
و مسافرت هاي خارج از كشور به خرج ديگران و انواع و 

اقسام سوءاستفاده هاي مالي ديگر است.
با توجه به اين اوصاف، طبيعي است كه بخش خصوصي 
درباره خبر كارت هاي بازرگاني يك بار مصرف موضع 
بگيرد و در نهايت هم با افشا شدن اطالعات مرتبط بر 
آن مخالفت ورزند. ضمن اينكه جريان فساد در مراكز 

تصميم گيري نفوذ و حضور كامل دارد.

افزايش ضريب نفوذ اينترنت 
موبايل؛ پرچم داري اپراتور اول 

در گروه تلفن همراه
در 6 ماه نخست امسال ضريب نفوذ اينترنت نسل سوم 
و چهارم در ايران به ۹1.۰۷ درصد رسيد كه نسبت به 
سه ماهه نخست امسال رشدي سه درصدي داشته 
است و همراه اول با رش��د 5.۹6 درصدي در اين بازه 
زماني توانسته فاصله اش را با ساير رقبا بيشتر كند و 
پيشگام افزايش ضريب نفوذ اينترنت در ايران باشد. 
طبق جديدترين گزارش س��ازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويي در سه ماهه دوم سال ۹۹ »همراه 
اول« به عنوان بزرگ ترين اپراتور اينترنت سيار كشور 
با در اختيار گرفتن بيشترين تعداد مشتركان اينترنتي 
3G و 4G، نقش مهمي در پيشبرد سياست هاي دولت 
در تحقق دولت الكترونيك و آموزش از راه دور بازي 
كرده اس��ت. طبق داده هاي آماري س��ازمان تنظيم 
مقررات و ارتباط��ات راديويي مش��تركان اينترنت 
نس��ل هاي 3 و 4 همراه اول در 6 ماه نخس��ت امسال 
حدود 3۷ ميليون و ۸۲۰ هزار رسيده كه رشد 5.۹6 
درصدي نس��بت به س��ه ماهه ابتدايي ۹۹ داشته و 
حدود 4۹.4۲ درصد از كل مشتركان اينترنت ايران را 

پوشش داده است.
در مقابل مجموع مشتركان اينترنت نسل هاي 3 و 4 
ايرانسل 35 ميليون و 45۷ هزار است كه 46.34 درصد 
از كل مشتركان پهن باند 3Gو 4G را در اختيار گرفته 
و حدود 3 درصد اختالف با اپراتور اول دارد و اين عدد 
برابر با ۲.5 ميليون جمعيت است كه پر كردن اين خأل 
براي اپراتور دوم كشور با سرمايه گزافي همراه است؛ 
به همين دليل به نظر مي رسد همراه اول در اين بخش 
همچنان يكه تاز باقي مي مان��د، زيرا رايتل به عنوان 
سومين اپراتور كشور هم تنها سهمي 4.۲6 درصد از 
كل مشتركان پهن باند را دارد كه فاصله بسيار زيادي 
را با بقيه رقبا حفظ كرده است. مقايسه آمار پوشش 
اينترنت اپراتورها حاكي از اين است كه همراه اول در 
سال جاري عالوه بر اينكه توانسته صدرنشيني خود را 
همچنان حفظ كند، فاصله خود را با اپراتورهاي ديگر 
بيشتر كرده است، براي نمونه در سه ماهه دوم سال 
جاري بيش از ۲ ميليون مش��ترك به سطح پوشش 
دهي 3 و 4 همراه اول اضافه شده اند، در حالي كه در 
مقايس��ه همين محدوده زماني حدود يك ميليون 
مشترك به سطح پوشش دهي ايرانسل اضافه شده و 
اين آمار حاكي از اين است كه همراه اول در سه ماهه 
دوم امسال نسبت به سه ماهه آخر سال گذشته رشدي 
11.56 درصدي را در اين شاخص تجربه كرده و تعداد 
مشتركان اينترنت نسل هاي سوم و چهارم آن به بيش 

از 3۷ ميليون و ۸۲۰ هزار رسيده است.
در حالي كه ايرانس��ل رشدي 1۰.۸۸ درصد داشته و 
تعداد مشتركانش كمي بيشتر از 35 ميليون و 45۰ 
هزار رس��يده است و رايتل در اين 6 ماه با رشدي 4.3 
درصدي توانسته تنها تعداد مشتركانش را به حدود 
3 ميليون و ۲5۲ هزار برس��اند كه اين عدد در مقابل 
مجموع جمعيت داراي موبايل هوشمند بسيار ناچيز 
اس��ت. به عبارت ديگر هم اكنون ۷6 ميليون و 531 
هزار و 1۷۹ مشترك اينترنت 3Gو 4G با ضريب نفوذ 
۹1.۰۷ درصد در كشور داريم و اين آمار همچنان رو به 
رشد است، چراكه در سه ماهه نخست امسال ضريب 
نفوذ اينترنت در ايران حدود ۸۷.۲6 درصد بود و در سه 

ماهه دوم رشدي سه درصدي داشته است.

فيس بوك ده ها حساب 
كاربري را مسدود كرد

تنه��ا ي��ك هفت��ه قب��ل از برگ��زاري انتخابات 
رياس��ت جمهوري امريكا، فيس بوك از مس��دود 
كردن حساب هاي كاربري متعدد كه قصد داشتند 
روي افكار عمومي اين كشور تأثير منفي بگذارند، 
خبر داده اس��ت. به گزارش مهر به نقل از انگجت، 
يكي از اين حس��اب ها در فيس بوك و ۲۲ حساب 
در اينس��تاگرام مربوط به مكزيك و ونزوئال اعالم 
ش��ده اند و فيس بوك ادعا كرده كه اين حساب ها 
مطالبي را به انگليسي و اسپانيايي در مورد وقايع و 
رويدادهاي سياسي امريكا با هدف دستكاري افكار 
عمومي منتشر مي كردند. فيس بوك افزوده كه 1۲ 
حساب كاربري و 6 صفحه ديگر در فيس بوك و نيز 
11 حساب كاربري در اينستاگرام را نيز به همين 
علت مسدود كرده اس��ت. ناتانيل گليشر، رييس 
واحد سياست گذاري امنيتي فيس بوك تالش هاي 
انجام شده در اين زمينه را محدود و ناموثر دانسته 
و هدف از اين اقدامات را ايجاد بي اعتمادي و تفرقه 
دانسته است. برخي سياستمداران جمهوري خواه 
امريكايي و در رأس آنها ترامپ، رييس جمهور فعلي 
امريكا بارها فيس بوك، توييتر و ديگر شبكه هاي 
اجتماع��ي اين كش��ور را به اهم��ال در برخورد با 
حساب هاي كاربري اي كه قصد دارند در انتخابات 
رياس��ت جمهوري امريكا دخال��ت كنند، متهم 
كرده اند. با اين حال مديران شبكه هاي اجتماعي 

يادشده اين اتهامات را رد كرده اند.

پخش زنده اينستاگرام
 چهار ساعت شد

اينستاگرام تغييراتي را براي افزايش جذابيت اين شبكه 
اجتماعي انجام داده كه از جمله آنها مي توان به افزايش 
زمان پخش زنده به چهار ساعت اشاره كرد. به گزارش 
فارس به نق��ل از انگجت، از جمله ديگر تغييرات مهم 
اينستاگرام مي توان به امكان آرشيو كردن فايل هاي 
پخش زنده براي حداكثر 3۰ روز اش��اره كرد. تا پيش 
از اين پخش زنده اينس��تاگرام تنها براي يك ساعت 
ممكن بود و حاال س��ه ساعت ديگر به اين زمان افزوده 
شده است. به نظر مي رسد اين تغيير برگزاري جلسات 
پرسش و پاسخ طوالني تر و نشست هاي چالشي بيشتر 
را تسهيل كند. البته اينستاگرام هشدار داده اگر از اين 
قابليت براي پخش زنده فيلم و تئاتر و غيره اس��تفاده 
ش��ود حتما برخ��ورد الزم با مالك حس��اب كاربري 
متخلف صورت مي گيرد. همچنين كاربران مي توانند 
براي ذخيره سازي 3۰ روزه فايل هاي پخش زنده روي 
سرويس آي جي تي وي اقدام كنند. همچنين قرار است 
بخش پخش زنده فعلي در آي جي تي وي به روز شود تا 
مشاهده آنها تسهيل شود و كاربران بتوانند موارد مد نظر 

خود را شناسايي كرده و مشاهده كنند.

امكان كنترل لوازم خانگي
 در حين رانندگي

شركت مرسدس بنز دستيار صوتي هوشمند خود 
را به روز كرد تا امكان كنترل لوازم خانگي از راه دور 
و حين رانندگي ممكن شود. به گزارش مهر به نقل 
از انگجت، ارايه اين خدمات با همكاري سامسونگ 
امكان پذير شده و قرار است اولين بار در سال ۲۰۲1 
و از طريق خودروهاي كالس اس مرسدس بنز ارايه 
شود. از جمله لوازم خانگي كه كنترل آنها با دستيار 
صوتي MBUX مرسدس بنز ممكن خواهد بود، 
مي توان ب��ه انواع چراغ هاي روش��نايي، قفل هاي 
هوشمند درب، ترموستات ها، سيستم هاي امنيتي 
منزل، درب هاي پاركينگ ها و غيره اش��اره كرد. 
سامسونگ قصد دارد اپليكيشن اسمارت تينگز خود 
را به روز كند تا خدمات كنترل لوازم منزل در زمان 
رانندگي با استفاده از اتومبيل هاي بيشتري ممكن 
شود. پيش از اين شركت هايي مانند تسال در امريكا و 
سوبارو در ژاپن هم چنين خدماتي ارايه كرده بودند.

كرونا درآمد مايكروسافت را 
۱۲ درصد افزايش داد

در بحبوحه شيوع ويروس كرونا، مايكروسافت با تكيه 
بر ارايه سرويس هاي ابر رايانش��ي، بازي هاي رايانه اي 
و فروش تبلت و لپ تاپ توانس��ته درآمد خود را در سه 
ماهه سوم ۲۰۲۰ تا 1۲ درصد افزايش دهد. به گزارش 
مهر به نقل از تلگراف، درآمد مايكروسافت در پايان سه 
ماهه سوم سال جاري ميالدي 1۲ درصد رشد كرده و 
به 3۷.۲ ميليارد دالر رسيده است. سودآوري شركت 
نيز با 3۰ درصد رش��د 13.۹ ميليارد دالر اعالم ش��ده 
اس��ت. گسترش س��رويس هاي ديجيتال و دوركاري 
كارمندان شركت ها به افزايش درآمد مايكروسافت در 
اوج بحران كوويد 1۹ كمك كرده اند. درآمد س��رويس 
ابر رايانشي آزور اين شركت 4۸ درصد رشد كرده است. 
از سوي ديگر درآمد بخش بازي رايانه اي ايكس باكس 
نيز 3۰ درصد رشد كرده است. در كنار اين موارد فروش 
تبلت و لپ تاپ هاي مايكروسافت نيز 3۷ درصد افزايش 
يافته اس��ت. به گفته س��اتيا نادال، مدير ارشد اجرايي 
مايكروس��افت روند دوركاري تا مدت ها ماندگار است. 
او در اين ب��اره گفت: »در دهه آينده عملكرد اقتصادي 
همه كسب وكارها با توجه به سرعت تحوالت ديجيتالي 
آنها تعيين مي ش��ود. ما مش��غول نوآوري هستيم تا 
 به مش��تريانمان در صنايع مختلف كم��ك كنيم تا با 
صرفه جوي��ي در زم��ان هزينه ها را كاه��ش دهند.« 
همچنين مايكروس��افت ادع��ا مي كند ب��ا دوركاري 
كارمندانش توانسته برخي هزينه هاي فزاينده زيربناي 
س��رويس ابررايانش��ي را جبران كند. اين ش��ركت به 
كارمندانش اجازه داده حتي پس از بازشدن دفاتر، در 
صورت تمايل به ط��ور دايم دوركار بمانند. البته درآمد 
تبليغات مايكروسافت از طريق موتور جست وجوي بينگ 
حدود 1۰ درصد كاهش يافته و نشان دهنده عميق تر 
شدن شكاف اين شركت با رقيب خود يعني گوگل است.

دولت ها بايد سرمايه گذاري در حوزه هوش مصنوعي را به سمت رفع چالش هاي اجتماعي و محيط زيستي هدايت كنند

هوش مصنوعي در خدمت رفاه براي جامعه

نمي توان يك ابزار را به دليل استفاده نادرست كاربر محاكمه كرد
سازمان نظام صنفي رايانه اي در بيانيه اي با اشاره به حكم 
در نظر گرفته شده براي مديرعامل آپارات، حمايت خود 
را از اين پلتفرم اعالم كرده است. در اين بيانيه كه توسط 
كميسيون تجارت الكترونيكي سازمان تهيه شده، بر لزوم 
حمايت همه جانبه و استفاده حداكثري از كسب وكارها 
و پلتفرم هاي داخلي با رعايت قانون تاكيد ش��ده است. 
كميسيون تجارت الكترونيكي به عنوان منتشركننده اين 
بيانيه تاكيد كرده كه نمي توان يك ابزار را به دليل اينكه 
كاربري از آن استفاده نادرست كرده، محاكمه كرد. در 
روزهاي گذشته، خبرهاي گوناگوني در مورد محكوميت 
مديرعامل آپارات به 1۰ سال حبس منتشر شد. در نهايت 
نيز آپارات در بيانيه اي كوتاه بدون اشاره به دليل اين حكم 
اعالم كرد كه راي صادر شده از شعبه ۲۸ دادگاه انقالب 
به رياست قاضي مقيس��ه راي بدوي )نخستين( بوده و 
تجديد نظرخواهي از اين دادنامه صورت  پذيرفته است. 
تا اين لحظه گمانه زني هاي گوناگوني از دليل اين حكم 
و اينكه چرا يك پلتفرم براي انتشار محتوا توسط كاربر 
ديگر با اين حكم سنگين مواجه شود منتشر شده است. در 
جديد ترين اقدام هم سازمان نظام صنفي رايانه اي با انتشار 
بيانيه اي اين اتفاق براي يك پلتفرم را اتفاقي تاس��ف بار 
دانسته است. در اين بيانيه به صورت مشخص به ميزان 

مسووليت مديران پلتفرم ها در قبال محتوا اشاره شده 
است. در بخشي از اين بيانيه با اشاره به مواد قانوني در اين 
مورد آمده است: »طبق مواد ۷4۷ و ۷51 قانون مجازات 
اسالمي و با توجه به اصل شخصي بودن جرم و مجازات، 
مدير يك پلتفرم فقط در شرايطي مسوول جرم رخ داده 
در پلتفرم تحت مديريتش است كه: محتواي مجرمانه به 
دستور وي و در راستاي منافع پلتفرم تحت مديريتش 
منتشر شده باش��د؛ افراد را به انتشار محتواي مجرمانه 
تهديد، تطميع يا تشويق كرده باشد؛ و در صورت دستور 
مقامات قضايي جهت حذف محتواي مجرمانه اقدامي 
نكرده باشد.« در ادامه در اين بيانيه توضيح داده شده كه 
با توجه به اين مواد قانوني مسووليت محتوا با كاربر بوده 
و مسووليت پلتفرم، حذف محتواي مجرمانه ابالغي از 
سوي مراجع ذي صالح است: »موضوعي كه در مقررات 
ديگري از جمله مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي در 
خصوص پيام رسان هاي اجتماعي، آيين نامه توسعه و 
ساماندهي رسانه هاي ديجيتال، آيين نامه استنادپذيري 
ادله الكترونيكي، بخش��نامه ها و آيين نامه هايي ابالغي 
رياس��ت قوه قضاييه و رياس��ت دادگستري كل استان 
تهران و دكترين حقوقي نيز تاييد ش��ده و رويه قضايي 
هم به درستي بر آن صحه واثق گذاشته است.« با تكيه 

بر اين موارد قانوني كميسيون تجارت الكترونيكي اعالم 
كرده است در شرايطي كه هيچ يك از موارد فوق رخ نداده 
نباشد، به دليل اينكه مدير يا صاحب پلتفرم  فاقد قصد 
مشترك با فرد توليد كننده محتواي مجرمانه است، به 
هيچ وجه و با هيچ بهانه اي، امكان تهديد، فشار يا انتساب 
جرم به وي وجود ندارد. كميسيون تجارت الكترونيكي 
فشار آوردن به پلتفرم هاي داخلي آن هم در اين شرايط 
اقتصادي كشور را غيرمنطقي دانسته و در اين مورد در 
بيانيه خود نوشته است: »در شرايطي كه كسب وكارهاي 
داخلي در ش��رايط تحريم از خ��ارج و محدوديت هاي 
دسترسي به سرويس هاي خارجي حسب سياست هاي 
داخلي، امكاناتي نسبتا مناس��ب را براي كاربران فراهم 
كرده اند، تحت فشار قرار دادن كسب وكار داخلي صرف 
دسترس��ي راحت به ايشان و وجود اهرم فش��ار، دور از 
منطق اس��ت و نتيجه آن عدم توس��عه و نهايتا تعطيل 
شدن كسب و كارها بوده و آخراالمر به ضرر كاربران تمام 
مي شود.« كميسيون تجارت الكترونيكي در بيانيه خود 
تاكيد كرده كه نمي توان يك ابزار را به دليل اينكه كاربري 
از آن استفاده نادرست كرده است محاكمه كرد. به باور 
اين كميسيون همين رويه طي سال ها باعث عدم اعتماد 
به پايداري سرويس هاي داخلي شده است. در ادامه اين 

بيانيه به تغيير رويكرد رسيدگي به پرونده هاي تخصصي 
حوزه فناوري اطالعات توس��ط مراجع فضايي اشاره و 
تاكيد شده در صورتي كه چنين مواردي در دادسراهاي 
تخصصي و با حضور كارشناسان مرتبط با هر موضوعي 
رس��يدگي ش��ود، حتما از تعداد و ش��دت آسيب هاي 
احتمالي به كسب وكارها، ناش��ي از برداشت متفاوت از 
مسائل كاسته خواهد شد. در همين زمينه كميسيون 
تجارت الكترونيكي س��ازمان نصر يادآور ش��ده كه اين 
سازمان پيش تر در نامه اي به قوه قضاييه پيشنهاد داده 
كه شوراي انتظامي و مركز داوري اين سازمان به عنوان 
بازوي مشورتي قضات محترم در پرونده هاي تخصصي 
عمل كند، كه اين پيشنهاد تا اين لحظه بي پاسخ مانده 
است. در پايان اين بيانيه كميسيون تجارت الكترونيكي 
با تاكيد بر لزوم حمايت همه جانبه و استفاده حداكثري 
از كس��ب وكارها و پلتفرم هاي داخلي ب��ا رعايت قانون 
نوشته اس��ت: »در فضاي فشارهاي حداكثري خارجي 
و اقتصاد بيمار داخلي، حداق��ل انتظار كارآفرينان اين 
است كه حاكميت به جاي كوبيدن بر ميخ تابوت اندك 
اميد باقي مانده، در كنار فرزندان خود باشند و تالش هاي 
شبانه روزي آنها در مسير توسعه فضاي كسب وكارهاي 

ديجيتال را تشويق و حمايت كنند.«

ابهام در محكوميت ۱۰ ساله براي مديرعامل پلتفرم داخلي
در روزهاي گذشته و از زمان انتشار خبر 1۰ سال حبس 
براي مديرعامل يك پلتفرم اش��تراك ويديو، اين سوال 
 قديمي مورد توجه قرار گرفته كه آيا مس��وول محتواي 
مجرمانه بر عهده كاربر است يا پلتفرم؟ اما شايد در كنار 
اين سوال، يك سوال ديگري هم وجود داشته باشد و آن 
اينكه چرا در حكم اخير در مورد آپارات دادگاه انقالب وارد 
ماجرا شده است؟ در صورتي كه در موارد مشابه با انتشار 
محتواي خارج از عرف از طريق پلتفرم ها هميشه معموال 
پاي دادسراي رسانه يا ارش��اد در ميان بوده است؟ يا چرا 
اگر اين حكم تنها براي انتش��ار يك ويديو خارج از عرف 
بوده، دارنده پلتفرم نيز بايد به اندازه سازندگان آن محتوا 
با محكوميت س��نگين و يكس��ان مواجه شود؟ حكم در 
نظر گرفته شده دادگاه انقالب براي محمدجواد شكوري 
مقدم، به عنوان مديرعامل آپارات با استناد به ماده 63۹ 
و ۷4۲ قانون مجازات اس��المي بوده اس��ت. اما اين مواد 
قانوني در چه م��واردي براي محكوم كردن فرد يا افرادي 
مورد استفاده قرار مي گيرند. در ماده 63۹ قانون مجازات 
اسالمي اعالم شده كه افرادي به حبس از يك تا 1۰ سال 
محكوم مي شوند كه مركز فساد يا فحشا داير يا ارايه كنند 

يا موجبات آن را فراهم كنند. از س��وي ديگر در اين ماده 
تاكيد شده كه عالوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور 
موقت با نظر دادگاه بس��ته خواهد شد. همچنين در ماده 
۷4۲ قانون مجازات اسالمي هم آمده است كه هركس به 
وسيله سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي يا حامل هاي داده 
محتويات مستهجن را منتشر، توزيع يا معامله كند يا به قصد 
تجارت يا افساد توليد يا ذخيره يا نگهداري كند، حبس از 
نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي در انتظار اوست. نگاه 
دقيق تر به اين قوانين نشان مي دهد مطابق قانون موارد 
بسيار بي پرواي جنسي مستقيما شامل اين قانون مي شود. 
حسام الدين ايپكچي، پژوهشگر حقوق و متخصص حقوق 
فناوري اطالعات در گفت وگو با پيوست اعالم مي كند كه 
ارايه تحليل در مورد اين حكم به دليل در اختيار نداشتن 
جزييات دقيق آن امكان پذير نيست. ايپكچي با اشاره به 
اينكه صدور حكم در دادگاه انقالب سرفصل هاي مختلفي 
دارد و ش��كايت هايي مربوط به يك محتواي نامتعارف از 
سمت پلتفرم ها عموما به اين دادگاه كشيده نمي شود به 
پيوست مي گويد: »عموما مسائلي مربوط به تباني عليه 
نظام، افس��اد في االرض، اقدامات تش��كيالتي و مواردي 

اينچنيني در دادگاه انقالب مطرح مي شود و اين دادگاه 
صالحيت ديگ��ري دارد و اينگونه نيس��ت كه مثال يك 
محتواي غيرمتعارف در اينستاگرام منتشر و پرونده آن 
در دادگاه انقالب رسيدگي شود.« ايپكچي معتقد است 
اس��تفاده از اين دو ماده قانوني اين گمان را ايجاد مي كند 
كه پرونده وسيع تر از چيزي است كه حاال در رسانه ها به 
آن پرداخته مي شود. در همين زمينه محمد جعفر نعناكار، 
وكيل پايه يك دادگستري و كارشناس حقوقي در حوزه 
فناوري اطالعات نيز معتقد است حكم صادر شده با جرم 
اتفاق افتاده كه حاال به انتشار يك ويديو ناهنجار ارتباط داده 
مي شود سنخيتي ندارد. نعناكار با در نظر گرفتن حكم 1۰ 
سال براي انتشار يك ويديو را عجيب مي داند. به باور او حكم 
در نظر گرفته شده براي مديرعامل آپارات تنها براي انتشار 
يك ويديو خارج از عرف در اين پلتفرم نبوده است. به اعتقاد 
او امكان دارد سلسله شكايت و اتهاماتي باعث شده باشد تا 
دادگاه انقالب در حكم بدوي خود اين ميزان محكوميت 
را در نظر بگيرد. با تمام اينها چه يك شكايت و چه سلسله 
شكايتي باعث در نظر گرفتن اين حكم شده باشد، اين سوال 
هميشگي هنوز باقي مي ماند كه در انتشار محتواي مجرمانه 

آيا عالوه بر كاربر توليد كننده محتوا، پلتفرم منتشر كننده 
محتوا هم مقصر است؟ قانون مشخصي با توجه به تحوالت 
ابزارهاي ديجيتال در زندگي در مورد مقصر دانس��تن يا 
ندانستن پلتفرم ها در قبال محتواي خارج از عرف وجود 
ن��دارد و در اين زمينه همه به قانون جرايم رايانه اي تكيه 
مي كنند. البته در همين قانون يا قانون هاي ديگر به موضوع 
مسووليت پلتفرم ها ناشي از عمل كاربر اشاره مستقيمي 
نشده است، با تمام اينها در ماده ۲1 قانون جرايم رايانه اي 
تكليف ارايه دهندگان خدمات دسترسي )شركت هايي كه 
خدمات دسترسي به اينترنت براي كاربران فراهم مي كنند( 
بر پااليش محتواي مجرمانه را تصريح كرده است. براساس 
اين ماده قانوني شركت هاي ارايه دهنده خدمات دسترسي 
وظيفه دارند تا محتواي موجود در فضاي خود را رصد و از 
انتشار محتواي مجرمانه جلوگيري كنند، در غير اين صورت 
اين شركت ها مشمول مجازات هاي اين قانون خواهند بود.  
ابوالحسن فيروزآبادي توضيح داد: »در اين زمينه در قانون 
مجازات اس��المي به لفظ توزيع كننده محتوا اشاره شده 
است. براس��اس قانون كيفري پلتفرم نسبت به محتواي 

منتشر شده در بستر خودش مسووليت تام دارد.«



تعادل -گروه تجارت| 
تهات��ر ارزي صادركنندگان و واردكنندگان مجاز ش��د. 
براساس دستورالعمل بانك مركزي، از ابتداي سال جاري 
امكان واردات حذف شد و تنها سامانه نيما راه ايفاي تعهدات 
اعالم شد. اما اين موضوع انتقاد شديد بخش خصوصي را 
به همراه داشت. صادركنندگان اعالم كردند كه در شرايط 
فعلي، واردات در ازاي صادرات يكي از گزينه هايي است كه 
مي تواند شرايط فعلي را براي بازگشت ارز حاصل از صادرات 
تس��هيل كند. حال پس از گذش��ت چند ماه از انتقادات 
بخش خصوصي، نسبت به حذف تهاتر ارز صادركنندگان 
با واردكنندگان از روش هاي قابل قبول بازگشت ارز حاصل 
صادرات توسط بانك مركزي، ستاد هماهنگي اقتصادي 
دولت تهاتر ارزي صادركنندگان و واردكنندگان را مجاز 
اعالم كرد. به موجب اين تصميم، از اين پس واردكنندگان 
مي توانن��د ارز مورد نياز خود را به هر مي��زان، از محل ارز 
صادركنندگان تامين كنند. همچنين بر اساس تصميم 
س��تاد اقتصادي دولت، واردات از محل ارز متقاضي نيز 
امكان پذير شد. به گفته فعاالن اقتصادي، امكان واردات در 
ازاي صادرات، عالوه بر ايفاي تعهدات ارزي، به تامين مواد 
اوليه واحدهاي توليدي نيز كمك خواهد كرد. در همين 
حال، رييس  سازمان توسعه تجارت ايران نيز از فراهم شدن 
مقدمات اجرايي رويه واردات در مقابل صادرات با هماهنگي 
بانك مركزي و استفاده از ظرفيت هاي واحدهاي توليدي 

صادراتي خبر داده است.

      عقب نشيني بانك مركزي 
 سال ۹۸ دولت، صادركنندگان را به دو گروه پتروشيمي ها 
و ساير بخش ها تفكيك و تمامي آنها را موظف كرد كه از 
سه مسير تعريف شده در بخشنامه، نسبت به رفع تعهد 
ارزي خود اقدام كنند. مطاب��ق ضوابط جديد رفع تعهد 
ارزي، پتروشيمي ها موظف شدند كه حداقل ۶۰ درصد از 
ارز صادراتي شان را در سامانه نيما عرضه كنند؛ اين گروه 
همچنين از اين امكان برخوردار بودن��د كه ۱۰ درصد از 
ارز خود را به صورت اسكناس به فروش برسانند و مابقي 
آن را از طري��ق رويه »واردات در مقاب��ل صادرات خود« 
به كشور بازگردانند. از سوي ديگر، ساير صادركنندگان 
يعني غيرپتروشيمي ها بايد حداقل ۵۰ درصد از ارز خود 
را به سامانه نيما بياورند. البته گروه هاي غيرپتروشيمي 
مي توانس��تند تا س��قف ۲۰ درصد، ارز صادراتي خود را 
به صورت اسكناس در صرافي ها عرضه كنند و مابقي را با 
روش »واردات در مقابل صادرات خود يا صادرات س��اير 
اش��خاص« به چرخه اقتصادي كشور بازگردانند. اما اين 
رويه براي سال ۹۹ تغيير كرد. به طوريكه در سال جاري 
۸۰ درصد ارز بايد به سامانه نيما بازگردد و ۲۰ درصد هم 
به صورت اسكناس وارد شود، اما ساز و كار تهاتر يا همان 
واردات در مقاب��ل صادرات دچار تغيير ش��د. به اين معنا 
كه صادركننده تنها مي تواند ب��راي واحد خودش از رويه 
واردات در مقابل صادرات اس��تفاده كند و امكان واردات 
در مقابل صادرات غير وجود ندارد. يعني از ابتداي امسال، 
تنها سامانه نيما راه ايفاي تعهدات اعالم شد، موضوعي كه 
با انتقاد صادركنندگان مواجه شد و بسياري از آنها اعالم 

كردند كه در شرايط فعلي، واردات در ازاي صادرات يكي 
از گزينه هايي است كه مي توانست شرايط را تسهيل كند. 
خواسته بخش خصوصي اين بود كه واگذاري كوتاژ هاي 
صادراتي تنها براي صادرات در مقابل واردات خود محدود 
نماند و اين امكان فراهم شود كه واحد هاي توليدي از اين 
مجوز برخوردار باشند كه واردات در مقابل صادرات به غير 
را هم انجام دهند. با گذشت چند ماه از آغاز اين اختالف 
نظرها، حاال س��تاد هماهنگي اقتص��ادي دولت، مجوز 
تهاتر صادرات با واردات را صادر كرده است. به طوريكه با 
تصميمات ارزي در حوزه تجارت خارجي ستاد هماهنگي 
اقتصادي دولت كه با حضور رييس جمهور مصوب شد، 
مي تواند بخش عمده اي از گره موانع ارزي فعاالن اقتصادي 
را باز كند. اين در حالي است كه اتخاذ اين دو تصميم ارزي، 
طي هفته هاي اخير از س��وي بخش  خصوصي به عنوان 
راهكاري براي برون رفت از مشكالت تامين ارزي واحدهاي 
توليدي مطرح شده بود. از اينرو، براساس تصميمات اين 
ستاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت ماموريت يافت كه بر 
اساس اولويت بندي كااليي نسبت به مديريت ثبت سفارش 
اقدام كند. بر اين اس��اس، وارد كنندگان مي توانند عالوه 
بر استفاده از سامانه نيما، ارز مورد نياز خود را از محل ارز 
صادركنندگان به شكل تهاتر به نحو گسترده تامين كنند. 
همچنين واردات از محل ارز متقاضي كه توسط واردكننده 
يا اشخاص ديگر، تامين مي شود با ثبت سفارش نزد وزارت 
صمت امكان پذير خواهد بود. همچنين واردات ماشين آالت 
و مواد اوليه موضوع سرمايه گذاري خارجي نيز از طريق 
ثبت سفارش از محل منابع ارزي سرمايه گذار خارجي با 

مجوز سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني 
ايران انجام پذير خواهد بود. در اين جلسه همچنين وزارت 
نفت مكلف شد با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن 
و تجارت، جهاد كشاورزي، بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزش��كي، بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه نسبت 
به تدوين مقررات الزام براي تهاتر نفت با كاالهاي اساسي 

و مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز براي توليد اقدام كند.

    مزاياي تهاتر ارزي چيست؟ 
در همين رابطه، عضو كميته ارزي ات��اق بازرگاني ايران 
معتقد است، با روش تهاتر ارزي و كااليي بين صادركننده و 
واردكننده، قطعا به تامين مواد اوليه واحدها كمك خواهد 
ش��د. محمد الهوتي، با اش��اره به روند صادرات و واردات 
كشور در سال هاي اخير اظهار مي كند: واقعيت اين است 
كه به هر حال دخل و خرج ارزي كش��ور مشخص است، 
يعني ما يك عددي حدود ۴۰ ميليارد دالر واردات داريم 
و يك عددي هم ح��دود ۴۰ ميليارد دالر صادرات داريم. 
البته اين مربوط به سال گذش��ته است، براي امسال هم 
واردات و هم صادرات احتماال كاهشي خواهد بود، ولي در 
حال حاضر مبنا را با سال گذشته در نظر مي گيريم كه با 
هم تراز و باالنس هستند. به گفته او، در اين ميان، بخشي 
از تامين ارز مربوط به كاالهاي اساسي مي شود كه بانك 
مركزي در حال تامين آن اس��ت و آنگونه كه بيان شده، 
سال گذشته حدود ۱۴ ميليارد دالر توسط بانك مركزي 
تامين شده بود. حاال امسال كاالهاي اساسي با توجه به 
كاهش مي��زان ارز ۴۲۰۰ توماني، حدود ۹ ميليارد دالر 

شده است. الهوتي مي گويد: اگر آن ۹ ميليارد دالر را از 
واردات كم كنيم، عمال عرضه ارز صادراتي حدود )نسبت 
به س��ال قبل( ۴۰ ميليارد دالر و تقاضاي واردات حدود 
۳۰ ميليارد دالر مي شود كه در نتيجه هم دولت مي تواند 
براي تامين مواد اولي��ه واحدهاي توليدي را از محل ارز 
صادراتي اس��تفاده كند و هم با توجه به اينكه عرضه ارز 
صادراتي بيش��تر از تقاضا هست، نرخ ارز را تعديل كند. 
رييس كنفدراسيون صادرات همچنين بر اين باور است 
كه چنانچه دولت فقط به تامين كاالهاي اساسي بپردازد و 
اجازه بدهد كه ارز صادراتي با واردكنندگان، بين خودشان 
رد و بدل و تهاتر شود، قطعا هم كمك به تامين مواد اوليه 
واحدها مي كند و هم كمك به كاهش نرخ ارز. او، درباره 
اينكه چه نوع وارداتي بايستي در دستور كار قرار گيرد، 
به »ايبنا« مي گويد: هم اكنون ديگر كف واردات كشور 
هستيم، يعني تمام كاالهايي كه در داخل توليد و يا امكان 
توليدش بوده و ظرفيت هايش خالي بوده، به مرحله توليد 
رس��يده و در حال حاضر با تالش هايي كه دولت داشته، 
تقريبا مي شود گفت كه كاالهاي وارداتي ما تماما به سمت 
كاالهاي واسطه اي توليد، مواد اوليه و خطوط توليدي 
رفته اند كه در داخل توليد نمي شوند. به گفته الهوتي، 
تمام اين كاالها را مي شود پوشش داد، به غير از واردات 
كاالهاي اساسي كه آنها ارز ترجيحي مي گيرند و قيمت 
و شرايط خودشان را دارند. در نتيجه از همين جهت من 
مي گويم كه اگر ۴۰ صادرات را در برابر ۳۰ واردات در نظر 
بگيريم، بنابرين عرضه ارز صادراتي به راحتي مي تواند 

نيازهاي داخلي را تامين بكند.
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درخواست اصناف از مجلس 
براي اصالح قانون نظام صنفي

رييس اتاق اصناف ايران از رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس خواس��ت ت��ا در خصوص ع��دم تامين منابع 
مالي، عدم اخذ نظرات تش��كل هاي بخش خصوصي 
در تصميمات اقتصادي مرتب��ط با تنظيم بازار به ويژه 
تامين و تخصيص ارز براي نهاده ها، تغييرات لحظه اي 
نرخ ارز و … كه منجر به رويارويي مردم با حلقه نهايي 
زنجيره توليد )اصناف( مي شود و همچنين مداخله ساير 
دستگاه هاي اجرايي در امور اصناف مانند گردشگري، 
كشاورزي، راه و ترابري و محدوديت دو دوره اي اقدامات 
الزم را انجام دهد. سعيد ممبيني در نشستي كه به دعوت 
هيات رييسه اتاق اصناف ايران از محمدرضا پور ابراهيمي 
رييس كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
پيرامون پيگيري هاي پارلماني اتاق اصناف ايران در ادامه 
رايزني هاي اصالح قانون نظام صنفي و ديگر مشكالت 
صنفي برگزار شده بود، با اشاره به مشكالت اتاق اصناف 
ايران و ايراداتي كه در قانون نظام صنفي وجود دارد اظهار 
كرد: اتاق اصناف ايران پيگير اصالح قانون نظام صنفي 
خواهد بود و بررسي هاي الزم در اين زمينه صورت گرفته 
و طرح آماده ش��ده كه به زودي به مجلس براي اعالم 
فوريت به صحن علني ارسال خواهد شد. وي با اشاره به 
اهم مسائل اولويتي اصناف و تشكل هاي صنفي را كه بعضا 
نياز به اصالح قانون دارد، از پور ابراهيمي به عنوان رييس 
كميس��يون اقتصادي مجلس خواست تا در خصوص 
عدم تامين منابع مالي پيش بيني شده در قانون تبصره 
۷ ماده ۷۲، عدم اخذ نظرات تشكل هاي بخش خصوصي 
در تصميمات اقتصادي مرتب��ط با تنظيم بازار به ويژه 
تامين و تخصيص ارز براي نهاده ها، تغييرات لحظه اي 
نرخ ارز و … كه منجر به رويارويي مردم با حلقه نهايي 
زنجيره توليد )اصناف( مي شود و همچنين مداخله ساير 
دستگاه هاي اجرايي در امور اصناف مانند گردشگري، 
كشاورزي، راه و ترابري و محدوديت دو دوره اي اقدامات 
الزم را انج��ام ده��د.در ادامه نشس��ت محمدرضا پور 
ابراهيمي رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي 
اسالمي گفت: اتاق اصناف ايران خصوصي ترين بخش 
اقتصادي كشور است كه هيچ گونه وابستگي به دولت 
ندارند. در حال حاضر سخت ترين شرايط اقتصادي كشور 
كه تبعات اجتماعي و اقتصادي را به دنبال دارد، تجربه 
مي كنيم كه بايد براي خروج از اين شرايط راهكار داشته 
باشيم، در خصوص اصالح قانون نظام صنفي اظهاركرد: 
براي اصالح قانون نظ��ام صنفي اتاق اصناف ايران بايد 
موضوعات مد نظر را به صورت پيش نويش هر چه زودتر 
ارايه كنند و پيگيري بيش��تري در اين حوزه با وزارت 

صمت داشته باشند. 

معدني هاي دولتي
چقدر سهام خريدند؟ 

ايميدرو |قائم مقام ايميدرو اعالم كرد: اين سازمان در 
مهرماه با حمايت خود بالغ بر ۷۰۰۰ ميليارد تومان سهم 
از بازار س��رمايه جمع آوري كرده است. عباس نعيمي 
قائم مقام س��ازمان توسعه و نوس��ازي معادن و صنايع 
معدني ايران درباره ش��ايعات و گمانه زني ها پيرامون 
فعاليت ايميدرو در بورس و ش��ائبه عدم حمايت اين 
سازمان از بازار سرمايه اظهار داشت: ايميدرو چون يك 
سازمان دولتي است نمي تواند مستقيماً خريد و فروشي 
در بازار سرمايه داشته باشد، اما همه شركت هاي مرتبط 
با ايميدرو از جمل��ه ملي مس، فوالد مباركه، گل گهر، 
چادرملو، فوالد خوزستان، گهر زمين، فوالد خراسان، 
فوالد هرمزگان و... ملزم به ايجاد صندوق بازارگرداني 
شده اند و اين صندوق هاي بازارگرداني ايجاد هم شده اند 
و برآيند فعاليت اين صندوق هاي بازارگرداني به ثبت 
۷,۰۰۰ ميليارد تومان خريد سهام در مهر ماه منتج شده 
است. وي با بيان اينكه حجم فروش سهام در اين روزهاي 
بازار بورس بسيار غيرعادي است، تاكيد كرد: در گزارش 
۶ ماه شركت ها ديديد كه همه شركت ها عملكرد مثبت 
و چشمگيري را از خود به نمايش گذاشتند، اما به دليل 
عدم اعتماد سهامدار، همچنان ذائقه فروش بر ذائقه خريد 
سهم در بازار غلبه مي كند و در نهايت اين رفتار هيجاني 
سرمايه گذاران سبب شده، بعد از هر خريدي فروشنده 
جديدي در نمادهاي مورد حمايت پيدا شود و دليل عدم 
تعادل در اين نمادها بيشتر به ميزان اعتقاد سرمايه گذار 
به كليت بازار بستگي دارد و نه حمايت هايي كه صورت 
گرفته و مي گيرد. اين مقام اجرايي به سرمايه گذاران بازار 
سرمايه توصيه كرد: دنباله روي شايعات نباشند و هنگام 
تصميم گيري در خصوص سهام خود، به ميزان سوددهي 

و وضعيت بنيادي اين شركت ها توجه كنند.

واردات موز از محل
ثبت سفارش هاي قديمي

مديركل دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صمت 
گفت: واردات موز از محل ثبت س��فارش هاي قبل از 
محدوديت كه تامين ارز شده بودند انجام مي شود. سعيد 
عباسپور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري 
فارس و در پاسخ به اين سوال كه آيا اكنون ثبت سفارش 
واردات موز انجام مي شود، گفت: در حال حاضر هيچگونه 
افتتاحي براي ثبت س��فارش موز صورت نمي گيرد. 
مديركل دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در پاسخ به اين سوال كه با توجه به عدم 
ثبت س��فارش، موزهاي موجود در بازار از كجا تامين 
مي شود، گفت: موزهاي موجود در بازار از محل اعتبار 
ثبت سفارش  هاي قبل از محدوديت است كه تامين ارز 
شده بودند يا براساس ماده ۱۱ آيين نامه اجرايي قانون 
مقررات صادرات و واردات قبل از محدوديت داراي قبض 
انبار يا بارنامه حمل بوده اند كه در زمره حقوق مكتسبه 
بوده و پس از تاييد منش��أ ارز وارد شده اند. در حالي كه 
ثبت سفارش واردات موز متوقف است در يك ماه اخير 
۴۰ واگن قطار و ۳۰ تريلي محموله موز از كشور تركيه 
وارد كشور شده است. گفتني است، محموله موز وارداتي 
كه از مرز رازي آذربايجان غربي وارد كشور شده حدود 

۱,۲ ميليون دالر ارزش دارد.

۷۰ هزار تن روغن در راه بازار
تعادل |معاون بازرگاني داخلي شركت بازرگاني 
دولتي ايران گفت: در حال حاضر ش��رايط روغن 
خان��وار و صنف و صنعت در تعادل قرار دارد و ۷۰ 
هزار تن از ذخاير براي خانوار در زنجيره تامين در 
حال توزيع اس��ت. از اواخر شهريورماه مشكالت 
بازار روغن خبرساز ش��د؛ تا جايي كه در روزهاي 
اخير برخي فروشگاه ها تعداد روغني كه به هر فرد 
مي فروشند را محدود كردند. اين وضعيت باعث 
افزايش قيمت روغن هم شده؛ به طوري كه شاخص 
تورم در مهرماه نشان مي دهد قيمت در گروه روغن 
و چربي ها نسبت به شهريورماه ۱۶.۲ و در مقايسه 
با مهر سال قبل ۳۴.۸ درصد افزايش داشته است. 
البته طبق اعالم گمرك عدم مبادله اسناد مالكيت 
بين شركت خريدار ايراني و فروشنده خارجي به 
دليل تامين نش��دن ارز، گره اصلي عدم ترخيص 
روغن خام وارداتي است كه تبعات ناشي از آن در 

بازار داخلي خود را نشان مي دهد. 
طبق اع��الم انجمن صنفي روغن نباتي ايران ۵۰ 
تا ۵۵ درصد مواد اوليه روغن هاي جامد، وارداتي 
و ۴۰ ت��ا ۴۵ درصد ني��ز از دانه هاي روغني توليد 
داخل استحصال مي شود. در همين رابطه »حسن 
حنان«، معاون بازرگاني داخلي شركت بازرگاني 
دولتي ايران در گفت وگو با ايسنا، درباره وضعيت 
روغن در كشور و موضوعات مطرح شده در فضاي 
مج��ازي گفت: در حال حاض��ر وضعيت تامين و 
موجودي كاالي روغن براي مصارف خانوار و صنف 
و صنعت در ش��رايط مطلوب تر قرار دارد و بهتر از 
هر زمان ديگري در حال تامين اس��ت. وي افزود: 
شرايط كنوني كشور به گونه اي است كه در حال 
حاضر، دش��من عالوه بر جنگ اقتصادي، جنگ 
رواني را نيز آغاز كرده اس��ت تا بتواند بر مقاصد و 
اهداف خود برسد. به گفته او، شرايط خاص است 
و فضاهاي��ي براي تحت تاثير ق��راردادن اذهان و 
مايوس كردن مردم ايجاد ش��ده اس��ت. شركت 
بازرگاني دولت��ي ايران به عن��وان تامين كننده 
كاالهاي اساسي )برنج، روغن، شكر و گندم( است 
كه در حال حاضر بايد اذعان كنم كه سطح ذخاير 
در حد مطمئن و باالتر از س��طح اطمينان است و 
هيچ مشكلي نداريم. بازار هم مستمر رصد مي شود 
و تعامل با بخش خصوصي فراهم ش��ده است. او 
ادامه داد: ميزان مصرف ماهيانه روغن كشور ۱۲۰ 
هزار تن و ميزان مصرف روغن س��االنه تا ۱۶۰۰ 
هزار تن )يك ميليون و ۶۰۰ هزار تن( مي رس��د 
كه ۵۵ تا ۶۰ درصد مص��رف صنعتي و ۴۰ تا ۴۵ 
مصرف خانوار است. »حنان « افزود: روغن پالم و 
س��ويا براي مصارف صنف و صنعت و روغن هاي 
آفتاب گردان و تركيبي از ساير روغن ها براي خانوار 
استفاده مي ش��ود كه روغن خانوار در بطري هاي 
۸۰۰ گرم��ي تا ۲ كيلوگرم��ي و روغن صنايع به 
صورت فله يا جلب ۱۶ كيلويي بس��ته بندي و به 
مصرف مي رس��د. او افزود: به عنوان يك مسوول 
دوباره تاكيد مي كنم در حال حاضر شرايط روغن 
خان��وار و صنف و صنعت در تعادل قرار دارد و ۷۰ 
هزار تن از ذخاير براي خانوار در زنجيره تامين در 

حال توزيع است.
قائم مقام معاون وزير گفت: مردم هم اين فضاها 
را مي دانند و خود مي دانند چگونه با اين ترفندها 
كه القاي كمب��ود كاال در بازار را مي كنند، مقابله 
كنن��د. حن��ان عنوان ك��رد: در بح��ث كاالهاي 
اساسي بنادر در هفته گذش��ته توقف قانوني در 
بنادر براي ترخيص كاال داشتيم كه اين موضوع 
با برداشت هاي نادرست، منشأ انتشار اخباري در 
بخش روغن شد و اثرات رواني در جامعه ايجاد كرد 
كه هم اكنون روغن هاي ترخيص شده از بنادر در 

حال حمل هستند. 

   تخصيص۷۰ ميليون دالر ارز
براي واردات روغن خام 

درهمين حال، دبير انجمن صنفي صنايع روغن 
نباتي ايران عنوان كرد كه در ۷ ماهه سال ۱۳۹۹ 
بيش از ۹۵۰ هزارتن انواع روغن در كش��ور توليد 
شده است. »امير هوش��نگ بيرشك« با بيان اين 
مطل��ب، افزود: ذخاي��ر روغن كش��ور در مبادي 
ورودي بيش از ۵۰۰ هزار تن انواع روغن خام است. 
او همچنين با اعالم اينكه تمام كارخانجات روغن به 
امر توليد و تداوم فعاليت ها مشغول هستند، گفت: 
مشكل توزيع روغن حل شده است و بازار به آرامش 
هميشگي خود بازخواهد گش��ت. از سوي ديگر، 
مديرعامل شركت صنعتي بهشهر نيز از تخصيص 
بيش از ۷۰ ميليون دالر ارز براي واردات روغن خام 
خبر داد. »محمود شهرضايي« با بيان اين مطلب، 
افزود: اين ميزان روغن خام به سرعت وارد كشور 
مي شود و در چرخه توليد قرار مي گيرد. او ادامه داد: 
روغن مورد نياز مردم در فروشگاه ها عرضه خواهد 
شد و جاي هيچ گونه نگراني وجود ندارد. »كامران 
كارگر«، سرپرست دفتر برنامه ريزي تامين، توزيع 
و تنظيم بازار هم به »ايسنا« گفت: به دليل جوي 
ك��ه در بازار روغن ايجاد ش��ده، مصرف كنندگان 
مي خواهند روغن بخرند و در خانه انبار كنند كه 
اين مساله باعث شده تقاضا مضاعف شود. با توجه 
به اين شرايط تمهيداتي در نظر گرفته شده و حدود 
۷۰ هزار تن سهميه در نظر گرفتيم. به گفته وي 
۳۰ هزار تن از اين سهميه در بخش خانوار، ۲۰ هزار 
تن براي فروش��گاه زنجيرهاي و ۲۰ هزار تن براي 
صنف و صنعت در نظر گرفته شده است. حواله اين 
سهميه ها صادر شده و در حال حمل است تا سريعا 
وارد بازار عرضه شود. اين مقام مسوول همچنين 
با بي��ان اينكه ذخاير روغن به اندازه كافي اس��ت، 
گفت: هماهنگي هاي الزم با گمرك نير انجام شده 
تا ترخيص روغن س��رعت بگي��رد و هر چه زودتر 
اين محموله ها به كارخانه ها حواله ش��ود و توليد 

افزايش پيدا كند.

براساس تصميم ستاد اقتصادي دولت

چرا نرخ خودروها با وجود صدور مجوز افزايش قيمت، با ريزش مواجه شد؟ 

مبادله ارزي براي واردات مجاز شد 

طرح جديد دولت براي قيمت گذاري خودرو 
تعادل – گروه خودرو |

قيم��ت خودروها طي روزهاي اخير در حالي در مس��ير 
كاهشي قرار گرفته كه رييس شوراي رقابت به تازگي اعالم 
كرد خودروسازان مي توانند حداكثر تا سقف اعالمي نرخ 
تورِم بخشي بانك مركزي در سه ماهه سوم امسال افزايش 
قيمت ها را اعمال كنند. به نظر مي رسد كه اين روزها نرخ 
ارز عامل اصلي اثرگذارتري بر بازار خودرو باشد كه نزولي 
شدن آن، همچنين نبود مشتري در بازار سبب تداوم روند 
كاهشي قيمت ها شده است. اما به گفته  رييس اتحاديه 
نمايشگاه داران خودروي پايتخت، از آنجايي كه اختالف 
نرخ كارخانه اي و بازاري خودروها بسيار زياد است، ابالغيه 
شوراي رقابت نمي تواند تاثيري بر قيمت ها داشته باشد. از 
سوي ديگر، برخي خبرهااز اين حكايت دارد كه شوراي 
رقابت از روند قيمت گذاري خودرو كنار گذاشته نخواهد 
شد و در عين حال عرضه خودرو در بورس احتماال منتفي 
مي ش��ود. گويا دولت تصميم گرفته طرح جديدي براي 
قيمت گذاري خودروها اجرا كند كه براساس آن، ۵۰ درصد 
توليدات شركت هاي خودروساز توسط هيات مديره اين 
شركت ها قيمت گذاري مي شود و قيمت ۵۰ درصد بقيه 
نيز توسط شوراي رقابت تعيين خواهد شد كه احتماالً براي 

عرضه اين خودروها روش قرعه كشي اجرايي مي شود.

    ريزش قيمتي در بازار خودرو 
روز سه شنبه رضا ش��يوا رييس شوراي رقابت در نامه اي 
ب��ه وزير صنعت، مع��دن و تج��ارت با اش��اره به مصوبه 
ارديبهشت ماه امسال اين شورا، تاكيدكرد كه خودروسازان 
مي توانند حداكثر تا سقف نرخ تورِم بخشي اعالمي از سوي 
بانك مركزي افزايش قيمت ها را در محصوالت خود يك باره 
يا در دو مرحله انج��ام دهند. در حالي كه انتظار مي رفت 
اين خبر ترمز بازار در حال ريزش قيمتي خودرو را بكشد، 
اما بررسي قيمت ها نشان داد همچون هفته هاي گذشته 
بازار بر مدار كاهشي است. هرچند به اعتقاد كارشناسان، 
همين قيمت هاي كاهشي نيز روي كاغذ بوده و هيچ كس 
در ش��رايط كنوني حاضر به خريد خودرو با قيمت هاي 
حبابي و غيرواقعي موجود نيست. بررسي ها روز گذشته 
س��ايت هاي خودرويي و نرخ هايي كه فروش��ندگان در 
فضاي مجازي و آگهي ه��ا بر خودروهاي خود قرار دادند، 
حاكي از روند كاهشي اندك در مقايسه با روزهاي ماقبل 

خود دارد.، هر دستگاه پرايد ۱۳۲ به ۱۰۴ ميليون تومان، 
تيبا ۲ ۱۵۵ ميليون تومان، كوئيك دنده اي ۱۵۸ ميليون 
تومان، سمند ال.ايكس ۲۰۰ تا ۲۰۵ ميليون تومان، پژو 
۴۰۵ جي.ال.ايكس ۲۰۶ ميليون تومان، پژو ۲۰۶ تيپ ۲ 
به ۲۲۰ ميليون تومان و پژو ۲۰۷ اتوماتيك ۴۸۰ ميليون 
تومان قيمت گذاري ش��دند. در دسته مونتاژي ها نيز هر 
دستگاه پژو ۲۰۰۸ با كاهشي ۱۰۰ ميليون توماني نسبت به 
سه هفته پيش به يك ميليارد و ۱۵۰ ميليون تومان، هايما 
اس۷ مونتاژي ايران خودرو با افت ۱۲۰ ميليون توماني در 
همين مدت به ۸۳۰ ميليون تومان، سراتو شركتي سايپا 
)مدل ۹۸( با افت ۸۰ ميليون توماني ۹۳۰ ميليون تومان، 
هايما اس ۵ به ۷۰۵ ميليون تومان و ساندرو اتوماتيك به 
۵۳۰ ميليون تومان قيمت خوردند. در همين حال، سعيد 
موتمني،  رييس اتحاديه نمايشگاه داران خودروي پايتخت 
در گفت وگو با »ايرنا«، عنوان كرده كه با توجه به اختالف 
بسيار زياد نرخ كارخانه اي و بازاري خودروها، ابالغيه شوراي 
رقابت نيز نمي تواند تاثيري بر قيمت ها داشته باشد. او معتقد 
است كه اين روزها نرخ ارز عامل اصلي اثرگذار بر بازار خودرو 
است كه نزولي شدن آن، همچنين نبود مشتري در بازار 
سبب تداوم روند كاهش��ي قيمت ها شده است. به گفته 
موتمني، همچون هفته هاي گذشته، بازار در ركود كامل 
است و حتي خريداران واقعي نيز با احتمال تداوم كاهش 

قيمت ها از خريد دست كشيده اند.

    عرضه خودرو در بورس منتفي است؟ 
ناگفته نماند كه بيس��تم مردادماه امس��ال س��يداحمد 
رس��ولي نژاد نايب رييس اول كميسيون صنايع و معادن 
مجلس ش��وراي اس��المي از طرح اين كميسيون براي 
ساماندهي صنعت و بازار خودرو و رفع مشكالت اين حوزه 
خبر داده بود. يكي از اقداماتي كه براي س��اماندهي بازار 
خودرو در دس��تور كار قرار گرفت عرضه خ��ودرو در بازار 
بورس در راستاي آزادسازي قيمت ها بود. حال اما يكي از 
كارشناسان خودرويي در گفت وگويي كه با »خبرگزاري 
فارس« داش��ته، عنوان كرده كه عرضه خودرو در بورس 
احتماال منتفي مي ش��ود. ميالد بيگي با بيان اين مطلب 
اظهار كرده كه دولت تصميم گرفته طرح جديدي براي 
قيمت گذاري خودروها اجرا كند كه براساس آن، ۵۰ درصد 
توليدات شركت هاي خودروساز توسط هيات مديره اين 

شركت ها قيمت گذاري مي شود و قيمت ۵۰ درصد بقيه 
نيز توسط شوراي رقابت تعيين خواهد شد كه احتماالً براي 
عرضه اين خودروها روش قرعه كشي اجرايي مي شود. به 
گفته بيگي، هر نهادي كه امكان چانه زني با دولت داشته 
باشد، مي تواند بر وضع شركت ها اثرگذار باشد. در عين حال 
دولت ها نيز به بنگاه هاي توليدي فشار مي آورند تا برخي 
اقدامات را برخالف مصالح آن شركت يا كشور انجام دهند. 
به طور مثال بايد در فالن كشور آفريقايي خط توليد خودرو 
بزنند، در حالي كه در آن منطقه برق سه فاز وجود ندارد، 
يا اينكه خودروساز داخلي را مجبور مي كنند با پژو يا رنو 
قرارداد ببندد، در حالي كه نسبتش با سياست هاي كالن 
صنعت كشور مشخص نيست. او همچنين با بيان اينكه اين 
تداخالت نهادهاي باالدستي باعث مي شود، تصميمات 
دايماً متغير باشد، گفت: در عين حال با نااطميناني از سوي 
سياست هاي خارجي نيز روبرو هستيم. به گفته بيگي، ۲۹ 
دستگاه اجرايي در صنعت خودرو كشور تصميم گير داريم 
كه امكان انسجام آنها پايين است، از وزارت نفت، پليس، 
سازمان اس��تاندارد و مجلس گرفته تا نهادهاي مختلف 
زيرمجموعه وزارت صنعت. اين كارش��ناس خودرويي 
با اش��اره به عدم اس��تفاده از برخي ابزارهاي سياسي در 
برخي حوزه ها براي پيشبرد صنعت خودرو، مي گويد كه 
ابزارهايي كه دولت از آنها استفاده مي كند، محدود است 
مانند تعرفه واردات قطعات، تعرفه واردات خودرو، سياست  
قيمت گذاري و استاندارد و گاهي نيز كمك هاي مالي كه 
نمي تواند بازخورد مناسبي داشته باشد. در حالي كه در 
كشورهاي ديگر از اين ابزار بعد از توسعه يافتگي صنعت 
خودرو استفاده مي ش��ود و در واقع با استفاده از اين ابزار، 
بسترسازي هايي براي استفاده از ساير ابزارهاي سياسي 
مي شود. همچنين به گفته بيگي، در حوزه فروش نيز اينكه 
چه خودرويي با چه شرايطي و با چه قيمتي به چه فردي 
عرضه شود، فسادزا است و جايي ثبت نمي شود و نظارتي 
بر آن وجود ندارد. بنابراين براي توسعه صنعت خودرو بايد 
به اين بخش ها توجه و تغييراتي در آن ايجاد شود كه اين 
موضوع در طرح ساماندهي بازار خودرو كه توسط مجلس 
در دست تدوين است، مورد آسيب شناسي واقع شده است. 
اين كارشناس صنعت خودرو در ادامه با تأكيد بر لزوم از بين 
رفتن تعدد نهادهاي تصميم گير براي صنعت خودرو، گفته 
است: اين نهادها بايد در يك سازمان مشخص مانند سازمان 

گسترش و نوس��ازي صنايع تجميع شوند تا از تداخالت 
تصميم گيري جلوگيري شود. ايدرو مي تواند برنامه ريزي 

بلندمدتي براي صنعت خودرو داشته باشد. 

    شوراي رقابت كنار   نمي رود
از س��وي ديگر، علي جدي مي گويد: نظر كميس��يون 
صنايع مجلس اين اس��ت كه قيمت گ��ذاري خودرو در 
ش��وراي رقابت باش��د اما با همان فرمول قيمت گذاري 
كه هيات تعيين قيمت ها متش��كل از چهار وزارت خانه 
مقرر مي كنند. سازمان حمايت هم براي قيمت گذاري 
كاالهاي داخلي از همين فرمول استفاده مي كند. بنابراين 
نظر ما قيمت گذاري شوراي رقابت با همان فرمول مورد 
استفاده سازمان حمايت است. علي جدي با بيان  اينكه 
قيمت گذاري خودرو از دست شوراي رقابت خارج شود، 
تصميم اشتباهي است، به ايلنا گفت: بايد توجه داشت كه 
توليد خودرو در ايران انحصاري اس��ت لذا بايد در جايي 
فراتر از توليدكننده قيمت گذاري انجام شود. اگر انحصاري 
نبود خود خودروسازها اين كار را انجام مي دادند و چون 
رقابت واقعي در حوزه خودرو وج��ود ندارد اين موضوع 
به شوراي رقابت سپرده شده است. او با اشاره به افزايش 
توليد خودروسازان در شش ماهه اول گفت: افزايش توليد 
خودروس��ازها به خاطر فشار دولت و وزارت صمت است 
چون وضعيت بازار خودرو مناسب نيست. با اينكه وزارت 
صمت هم مي داند كه خودروسازها با زير قيمت تمام شده 
خودرو عرضه مي كنند اما به خاطر فشار افكار عمومي اين 
الزام را به وجود مي آورد. با اينكه خودروساز مي گويد توليد 
را افزايش داده، اما در بازار عرضه اي نمي بينيم كه بازار را 
كنترل كرده باشد، يعني عرضه افزايش نداشته است. اين 
نماينده مجلس با تاكيد بر اينكه بايد مشكل خودروسازها 
حل ش��ود تا عرضه افزايش و تقاضاي كاذب از بين برود، 
راه حل را در اين ميداند كه خودرو به بورس كاال برود كه 
قيمت ها به تدريج آزاد، تقاضاي كاذب حذف، بازار رقابتي و 
متعادل شود.به گفته او، موضوعي كه در كميسيون مطرح 
مي شود اين اس��ت كه اگر عرضه خودرو در بورس انجام 
شود، ممكن است كه نسبت به قيمت پايه فعلي خودروساز 
۱۰ تا ۲۰ درصد باالتر باشد ولي با اطمينان مي گوييم كه 
۷۰ تا ۸۰ درصد اين اختالف قيمت كه در حاشيه بازار و 

كارخانه وجود دارد كاهش پيدا خواهد كرد. 
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چهرهروز

واكسن ايراني كرونا وارد فاز انساني شد
با ورود به مرحله انساني واكسن كرونا ايراني، تا اوايل سال آينده خبر خوش ساخت واكسن را به مردم خواهيم داد. وزير بهداشت با 
اعالم اين خبر گفت: اين واكسن در سه مورد از حدود ۱۲ موردي كه روي آنها كار مي شد به نتيجه خوبي رسيده است. خوشبختانه 
از هفته هاي آينده نيز وارد فاز انساني آن خواهيم شد. سعيد نمكي افزود: اميدواريم تا اوايل سال آينده و شايد هم زودتر بتوانيم 
خبر خوش ساخت واكسن را بدهيم. مراحل اعالم و ثبت در سازمان بهداشت جهاني نيز در حال انجام است و ان شااهلل بتوانيم اين 
خبر را به عنوان يك مژده بسيار دلگرم كننده به مردم بدهيم و غرور ملي تقويت شود كه ما پا به پاي بزرگ ترين توليد كنندگان 

واكسن كوويد۱۹ گام برمي داريم.

میراثنامه

عمارت اربابي روستاي سنگستان همدان در حال 
تخريب است. دهيار روستاي سنگستان همدان با 
اعالم اين خبر گفت: اداره ميراث فرهنگي در مورد 
اين عمارت كم كاري كرده اس��ت. رضا نعمتي آسا 
افزود: مالك عمارت هم ميل��ي به حفظ بنا ندارد و 
متأسفانه قسمت زيادي از تزئينات وابسته به معماري 
بنا از بين رفته يا در حال تخريب است. با وجود قدمت 
تاريخي عمارت اربابي كه بيش از ۲۰۰ سال است و 
ويژگي هاي منحصربه فرد آن تاكنون در فهرس��ت 
آثار ملي به ثبت نرسيده اس��ت و با وجود پيگيري 
در سال هاي گذشته، ميراث فرهنگي موضوع ثبت 
بنا را ادامه نداد. نعمتي آسا اظهار كرد: قطعًا به ثبت 
رس��يدن بنا در فهرس��ت آثار ملي، مرمت، حفظ و 
تغيي��ر كاربري آن مي تواند اين عم��ارت را به يكي 
از مهم ترين جاذبه هاي گردشگري استان همدان 
تبديل كند به طوري كه به راحتي از شانديز مشهد 
پيشي بگيرد. دهيار روستاي سنگستان ادامه داد: 
عمارت اربابي سنگستان عالوه بر اينكه يك جاذبه 
تاريخي كم نظير است، داراي درختان كهنسال و 
جاذبه هاي طبيعي است كه بر زيبايي آن افزوده اما 

متأسفانه رها شده است و هر روز بيش از قبل تخريب 
مي شود. اين در حالي است كه بسياري از آثار باستاني 
كش��ور به دليل بي توجهي ها در همين وضعيت به 

سر مي برند و بسياري ديگر هم قبل از اينكه باالخره 
مسووالن تصميم به رسيدگي بگيرند تخريب شده 

و از بين مي روند.

ميراثي ديگر در آستانه تخريب

هنر

»وقتي خشم طبيعت هم نمي تواند آدم ها را وادار كند كه با هم جنگ نكنند، 
فكر مي كني انگار انس��ان هنوز به تكامل نرسيده است؛ پس فقط بايد صلح و 
آرامش خواست« و اين آرزوي فاطمه معتمدآريا در آستانه 6۰ سالگي است. 
هفتم آبان ماه سالروز تولد يكي از بازيگرهاي سرشناس ايران است كه نه فقط 
در بازيگري در فيلم ها و تئاترهاي زياد و كس��ب جايزه هاي مختلف داخلي و 
خارجي ركورد دار است بلكه يكي از سرآمدها در ممنوع الكاري و توقيف آثارش 
است. فاطمه معتمدآريا در طول حدود چهار دهه فعاليت هنري آثار ماندگاري 
را به ويژه در تاريخ سينماي ايران ثبت كرده و اينها همه، جدا از فعاليت هاي 
انسان دوستانه اي بوده  كه او چه در روزهايي كه مشغول كار بوده و چه زماني 
كه ممنوع الكارش كردند، انجام داده اس��ت. او مي گويد: اصال نيازي به جنگ 
نيست چون غير از عده اي سودجو كسي بهره اي از آن نمي برد. در اين دوران 
خيلي سخت وقتي مي شنوي كه جنگ قره باغ و ارمنستان دوباره شروع شده 

با خود فكر مي كني انگار انسان به تكامل نرسيده است. 

روسري آبي 60 ساله شد
هنر

فيلمبرداري فيلم كوتاه Voice به نويسندگي و كارگرداني »علي عبداللهي« كه در آن 
»هانا كامكار« -هنرمند عرصه موسيقي- بازي مي كند، به پايان رسيد.اين فيلم كوتاه 
كه به طور كامل در يك ماشين ضبط شده، براي شركت در جشنواره هاي داخلي و 
خارجي آماده مي شود. علي عبدالهي از نويسندگان در عرصه تئاتر و ادبيات داستاني 
بوده كه پيش از اين نويسندگي و كارگرداني فيلم كوتاه »تجربه« را نيز برعهده داشته 
است. فيلم »Voice« برشي از زندگي يك صدابردار سينما است كه در حين رساندن 
مسافران، شب و روز را در يك ماشين و با شنيدن صداهايي كه از زندگي عاشقانه خود 
ضبط كرده سپري مي كند. در خالصه داستان اين اثر آمده است: »هانا: اگه يه روز 
دلت برام تنگ شه چيكار مي كني؟ ابي: خيلي صدات و گوش مي دم...«هانا كامكار، 
ابراهيم عزيزي، خليل ظروفچيان بازيگراني هس��تند كه در اين اثر به ايفاي نقش 
پرداختند. عوامل اين اثر عبارتند از: علي عبداللهي )نويسنده و كارگردان(، حامد 
قريب )تهيه كننده و مدير توليد(، شاهين توفان )مدير فيلمبرداري(، محسن نانكلي 

)صدابردار(، علي گوراني )تدوين(، عليرضا خضرايي )عكاس( و...

 Voice هانا كامكار« در فيلم كوتاه«

جامعه

بيش از ۲ تن مواد مخدر كشف شد
فرمانده مرزباني ناجا از اجراي دو عمليات 
موفقيت آمي��ز مرزبان��ان در مب��ارزه با 
قاچاقچيان و كشف ۲ تن و ۷۱ كيلو ۸۰۰ 
گرم انواع مواد مخدر در مرزهاي استان 
سيستان وبلوچس��تان خبر داد. سردار 
احمدعلي گودرزي در تشريح اين خبر 
گفت: در راستاي تشديد برخورد قاطع 
با هرگونه قاچاق موادمخدر در طول نوار 

مرزي، مرزداران استان سيستان و بلوچستان از فعاليت 
باند بزرگ قاچاق موادمخدر در منطقه مرزي جكيگور 
مطلع شدند و با برنامه ريزي دقيق عملياتي و تشديد 
اقدامات كنترلي، موضوع را به صورت ويژه در دستور 
كار خود قرار دادند. او افزود: با انجام اقدامات گسترده 
اطالعات��ي، محل اختف��اي قاچاقچي��ان و محموله 

موادمخدر و همچنين زمان برنامه ريزي 
شده براي انتقال محموله به عمق كشور 
مشخص ش��د، مرزداران در قالب چند 
تيم پوششي و عملياتي منطقه مورد نظر 
را در كنترل خود قرار دادند و با هدايت 
عملياتي و پشتيباني اطالعاتي مرزباني 
استان توانستند محموله موادمخدر را 
كشف كنند. سردار گودرزي با اشاره به 
هالكت يك قاچاقچي و دستگيري يك نفر ديگر افزود: 
در اين عمليات هدفمند، مرزداران موفق شدند ضمن 
توقيف ۴ دستگاه خودروي حامل مواد مخدر، مقدار 
يك تن و ۴۲۱ كيلو و ۸۰۰ گرم انواع مواد مخدر شامل 
۵۹۳ كيلو ۳۰۰ گرم ترياك و ۸۲۸ كيلو و ۵۰۰ گرم 

حشيش را كشف كنند.

مرگبارترين بزرگراه هاي پايتخت
رييس اداره تصادفات پليس راهنمايي 
و رانندگ��ي تهران ب��زرگ بزرگراه هاي 
آزادگان، ام��ام عل��ي )ع( و فت��ح را 
مرگبارترين بزرگراه ه��اي پايتخت در 
حوزه ترافيك اعالم كرد. سرهنگ احسان 
مومني با اش��اره به وضعيت تصادفات 
رانندگي در نيمه نخست امسال گفت: در 
اين مدت تصادفات فوتي در سطح معابر 

شهر تهران هشت درصد، تصادفات جرحي ۲6 درصد 
و تصادفات خسارتي ۲۰ درصد كاهش داشت. او درباره 
اينكه بيشترين تصادفات فوتي در كدام بزرگراه هاي 
پايتخت رخ داده نيز گفت: در نيمه نخس��ت امسال 
بيش��ترين تصادف فوتي در بزرگراه آزادگان رخ داده 
به طوري كه ۱6 درص��د از كل جانباختگان حوادث 

ترافيكي مربوط به اين بزرگراه بوده اند. 
پس از آن نيز بزرگراه هاي امام علي )ع( و 
فتح با سهم هفت و شش درصدي از كل 
جانباختگان در رتبه هاي بعدي قرار دارند 
و در مجموع مي ت��وان گفت كه حدود 
۳۰ درصد از قربانيان تصادفات رانندگي 
پايتخت مربوط به اين سه بزرگراه است. 
مومني در خاتمه يكي از داليل تصادفات 
مرگب��ار در بزرگراه ها را بي توجه��ي عابران پياده به 
مقررات برش��مرد و گفت: متاسفانه همچنان عابران 
پياده س��هم زيادي از جانباختگان حوادث رانندگي 
را به خود اختص��اص داده اند و يكي از داليل آن عبور 
از عرض بزرگ��راه در نقاط غير مجاز و ع��دم عبور از 

گذرگاه هاي مجاز است. 

نجات بيماران كرونايي با اهداي پالسما
در اين اوضاع كرونايي خبرهايي مانند 
فروش پالسما هم خود مساله اي است 
كه باي��د آن را مورد توجه ق��رار داد. به 
گفته سخنگوي سازمان انتقال خون 
چنين اتفاقي غير ممكن است و اخباري 
از اين دست تنها شايعاتي است كه در 
فضاي مجازي دست به دست مي شود. 
بشير حاجي بيگي افزود: اين سازمان 

با درخواس��ت پزش��كان معالج در بيمارس��تان ها 
كه از بانك خون بيمارس��تان به سازمان مي رسد، 
درخواست پالسما مي كند. ما هم پالسما را تحويل 
بانك خون بيمارس��تان مي دهيم و پزش��ك براي 
درمان بيمار از آن اس��تفاده مي كند، با اين شرايط 
اصال نمي توان پالس��ما را فروخ��ت. حاجي بيگي 
در مورد وضعيت اهداي پالس��ماي بهبوديافتگان 
كوويد۱۹ در مراكز س��ازمان انتقال خون گفت: تا 
امروز ۱۱ هزار و ۵۳۷ نفر از بهبوديافتگان كرونا براي 

اهداي پالس��ما مراجعه كرده اند كه از 
اين تعداد ۹۴۱۰ واحد پالس��ما اهدا 
شده اس��ت. در كل كشور استان هايي 
كه بيش��ترين مراجعه را داشتند، اول 
تهران ب��وده كه نزديك به ۲ هزار مورد 
از كل تع��داد را به خود اختصاص داده 
و بعد به ترتيب اس��تان هاي اصفهان، 
خوزس��تان، اروميه، مازن��دران و يزد 
هستند. سخنگوي سازمان انتقال خون گفت: ۲۵ 
مركز انتقال خون اس��تاني در سراس��ر كشور، كار 
جمع آوري پالسماي بهبوديافتگان را انجام مي دهد. 
البته با وجود آمار باالي بهبوديافتگان در كشور، تا 
االن فقط ۲ درصد از كل بهبوديافتگان براي اهداي 
پالسما مراجعه كرده اند. درحالي كه بهبوديافتگان 
۲۸ روز بعد از بهبودي ش��ان مي توانند براي اهداي 
پالسماي كوويد۱۹ به مراكز انتقال خون مراجعه 
كنند و با اين كار جان بيماران درگير را نجات دهند.

ادامهازصفحهاول

 مسووالن محترم 
شما هم خريد كنيد!

 همان ناني كه تا دو هفته پيش آن را با مبلغي بين 
6۰۰ تا ۷۰۰ تومان خريداري مي كردند. قيمت مرغ 
كه قرار بود ارزانتر ش��ود هر روز گران تر مي ش��ود و 
 به كيلويي بين ۲۵ تا ۲۸ هزار تومان رسيده است.

 تخم مرغ هم شده دانه اي ۱۴۰۰ تومان. اصال اگر قرار 
باشد مردم مرغ و گوشت را از سبد خريدشان حذف 
كنند، با اين ش��رايط حتي نان و تخم مرغ هم براي 
خيلي از خانواده ها آنقدر گران است كه توان خريد 
آن را نداشته باشند. در اين آشفته بازار اما مسووالن 
به اين فكر مي كنند كه هر روز توان گشت ارشاد را 
باالتر ببرند. به اين فكر مي كنند كه چطور مي توانند 
صداي معلمان و كارگران معترض را خاموش كنند. 
به اين فكر مي كنند كه جامعه را براي زنان بدحجاب 
نا امن كنند. انگار اصال نه كرونايي در كشور وجود دارد 
و نه تورم افسار گسيخته اقتصادي كه در حال نابود 
كردن خانواده هاست. حاال ديگر مردم از اينكه كنار 
سبد ميوه هاي لهيده و خراب ميوه فروشي ها بايستند 
و ميوه هاي لهيده را براي خريد انتخاب كنند، ابايي 
ندارند. حاال ديگر سوپر ماركت ها هم نمي توانند به 
كسي نس��يه بدهند و خيلي از كساني كه حساب 
دفتري داشتند به دليل متغير بودن قيمت كاالها 
به صورت روزانه از اين مزيت هم محروم شدند. حاال 
ديگر هر روز بر تعداد كساني كه دستفروشي مي كنند 
افزوده مي شود و كودكان بيشتري هيكل نحيفشان 
را در سطل هاي زباله فرو مي برند. حاال ديگر زنان و 
دختران جوان هم به دنبال جمع كردن پالستيك و 
ضايعات در خيابان ها مي گردند تا شايد بتوانند خرج 
يك روزش��ان را تامين كنند.  آقايان مسووالن االن 
وقت آن رس��يده كه از ماشين هاي با شيشه دودي 
تان پياده ش��ويد. به يك سوپر ماركت برويد روغن 
بخري��د. البته اگر روغني براي خريدن باش��د بايد 
حداقل ۴۵ هزار تومان هزينه كنيد. سري به ميوه 
فروشي محله تان بزنيد؛ خيار كيلويي ۱۸ هزار تومان 
شده و اگر قصد خريد گوشت داريد بايد براي هر كيلو 
گوشت مبلغي بين ۱۵۰ تا ۱۹۰ هزار تومان هزينه 
كنيد. برنج هم كيلويي ۴۰ هزار تومان شده. با يك 
حساب سر انگشتي هم مي توانيد بفهميد كه قدرت 
خريد مردم تا چه حد پايين آمده است و ديگر كسي 
توان خريد خيل��ي از اين اقالم را ندارد. گراني بيداد 
مي كند و هر چند شما در نطق هاي پيش از دستور 
و مصاحبه هاي تلويزيوني و نشست هاي خبري تان 
بگوييد كه چنين نيست و با گران فروشان برخورد 
مي كنيد، اما ديگر مردم هيچ كدام اين حرف ها را باور 
ندارند، چرا كه در عمل تنها اتفاقي كه براي آنها قابل 
لمس است قيمت هايي افسارگسيخته است كه سفره 
شان را خالي كرده و كمرشان را شكسته و ديگري 
آهي در بساط ندارند. لطفا شما هم براي خريد برويد 
تا عمق فاجعه را بيش��تر درك كنيد، حداقل مانند 

بسياري از مردم اين سرزمين.
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ركورد مردن را هم زده ايم!

مرگ ارزان زير سايه كرونا
گليمان�دگار| همه چي��ز از همان 
زماني كه شروع شد درست مثل يك 
فيل��م آخرالزماني هالي��وودي بود كه 
خيلي از ما آنها را ديده ايم. اما اينكه خودت وس��ط 
يكي از اين فيلم ها زندگي كني قصه ديگري است. 
اما ماجرا وقتي غم انگيز مي ش��ود كه بداني فيلمي 
در كار نيس��ت و نمي تواني دلخوش به پايان بندي 
شاد كارگردان باشي. همه چيز واقعي است و اصال 
هم كسي نمي داند پايان اين كابوس كجاست و قرار 
است چند نفر از مردم اين كره خاكي جان خود را از 
دست بدهند و قرباني وحشتناك ترين ويروس قرن 
باشند. هر روز خبرها هولناك تر مي شود. هر روز آمار 
مرگ و مير باالتر مي رود. ام��ا وقتي از خانه بيرون 
مي روي همه چيز مانند يك زندگي عادي در جريان 
اس��ت. آلودگي هوا، ترافيك س��نگين خيابان ها، 
چراغ روشن مغازه ها و مردمي كه انگار هيچ اتفاقي 
نيفت��اده و كنار خياب��ان ايس��تاده اند و آب ميوه و 
بستني مي خورند و با صداي بلند حرف مي زنند و 
مي خندند. واقعا چطور ممكن است ويروسي به اين 
خطرناكي بيخ گوشمان باشد و باز ما بي هيچ توجهي 
به آن همچنان سرگرم زندگي معمولي خود باشيم. 
هنوز به مس��افرت مي رويم و عكس هاي يادگاري 
مي گيريم. هنوز دورهمي و جشن هاي خانوادگي 
به راه اس��ت و كس��ي هم از حال همسايه اش خبر 
ندارد. اما كرونا هر روز حلقه فشار را تنگ تر مي كند. 
حاال در هر خانواده اي حداقل يك نفر به اين بيماري 
مبتال شده و چه بسيار خانواده هايي كه عزيزانشان 
را از دست داده اند. آمار مرگ و مير روز به روز باالتر 
مي رود. آمار مبتاليان هم ديگر سر به فلك كشيده 
و در اين بين اما مسووالن هم ديگر مردم را به امان 
خ��دا رها كرده اند. نه خبري از قرنطينه اس��ت و نه 
محدوديت. همه چيز فقط در حد حرف و شعار باقي 
مانده و هنوز هم مسووالن نمي خواهند باور كنند كه 
اگر قرار است كرونا را شكست بدهيم نياز به تعطيلي 
كامل ۲ هفته اي كشور و يا حداقل شهرهاي بزرگ 

و پر خطر داريم. 

     اوضاع بحراني تر خواهد شد
تقريبا يك ماه پيش بود كه عضو ستاد مقابله با كرونا 
از تكميل شدن ظرفيت بيمارستان ها خبر داد. البته 
وزير بهداشت تنها دو روز بعد از اين اظهارنظر، خبر را 
تكذيب كرد. اما حاال وزير بهداشت هم به اين مساله 
اش��اره مي كند كه شرايط بغرنجي را در پيش داريم. 
به هر حال به نظر مي رس��د اوضاع بحراني تر خواهد 
شد و متاسفانه ما ركورد مردن را هم زده ايم. مسعود 
مرداني در اين رابطه به تعادل مي گويد: وضعيت اصال 
خوب نيست. نمي دانم چرا مسووالن به توصيه هاي 
ستاد گوش نمي كنند و هر چه زودتر قرنطينه كامل 
را اعالم نمي كنند. تا زماني كه قرنطينه كامل اجرايي 
نشود بايد منتظر مرگ و ابتال افراد بيشتري باشيم. اين 
آمارها دقيق نيستند، امروز كه آمار ۴۱۵ نفري اعالم 
شده بايد حداقل آن را دو برابر كنيم. يعني بيش از ۸۰۰ 
مرگ در يك روز. اين فاجعه است و اگر همين روند را 
ادامه دهيم به رقمي خيلي بيشتر خواهيم رسيد.  او 
در بخش ديگري از سخنانش مي گويد: مردم هم اصال 
رعايت نمي كنند. همه فك��ر مي كنند فقط ديگران 
مبتال مي ش��وند و آنها مصون هستند، اين طرز فكر 
اشتباه است. در حال حاضر خطر تمامي افراد جامعه 
از هر سن و هر جنسي را تهديد مي كند. افراد مسن تر 
بيشتر در معرض خطر هستند اما اين دليل نمي شود 
كه جوان ترها يا بچه ها در امان باشند. از ابتداي پاييز تا 
كنون آمار ابتال جوانان هم سير صعودي داشته و حتي 

در بين آنها مرگ و مير هم بيشتر شده است. 

   ش�مارجانباختگان به 33 ه�زار و 714 نفر 
رسيد

بر اساس آماري كه كه روز گذشته از سوي سخنگوي 
وزارت بهداشت و درمان اعالم شد، ۴۱۵ نفر طي ۲۴ 
س��اعت جان خود را از دست داده و نزديك به ۷هزار 
مبتالي جديد داشته ايم. اين آمارها دقيق نيستند و 
به گفته مسووالن وقت وزارت بهداشت بايد آنها را ۲ 
تا ۲و نيم برابر افزايش داد. به اين ترتيب شايد عمق 

فاجعه را بيشتر درك كنيم.

سيما سادات الري گفت: عالوه بر آمار مرگ و مير و 
ابتال ۲ هزار و ۴۹۰ نفر بستري شدند. با اين حساب، 
مجموع بيماران كوويد۱۹ در كش��ور به ۵۸۸ هزار و 
6۴۸ نفر رسيد. هر چند در اين بين ۴6۷ هزار و ۹۱۷ 
نفر بهبود يافته و از بيمارستان ترخيص شده اند، اما 
همچنان ۵ هزار و ۱۲ نفر از اين بيماران در وضعيت 
ش��ديد بيماري و تحت مراقبت قرار دارند. از سوي 
ديگر تا كنون ۴ ميليون و ۸۲۱ هزار و 6۸۱ آزمايش 

تشخيص كوويد ۱۹ در كشور انجام شده است. 
 الري اف��زود: اس��تان هاي ته��ران، اصفه��ان، قم، 
آذربايجان شرقي، خراسان جنوبي، سمنان، قزوين، 
لرستان، اردبيل، خوزس��تان، كرمانشاه، كهگيلويه 
و بويراحمد، گيالن، بوشهر، زنجان، ايالم، خراسان 
رضوي، مازن��دران، چهارمحال و بختي��اري، البرز، 
آذربايجان غربي، مركزي، كرمان، خراسان شمالي، 
همدان، يزد و كردستان در وضعيت قرمز قرار دارند 
و استان هاي هرمزگان، فارس، گلستان و سيستان و 

بلوچستان نيز در وضعيت نارنجي و زرد قرار دارند. 

   افزايش نسبت فوتي ها در ايران
كرونا در حال تبديل شدن به يك فاجعه بين المللي 
است و در اين بين نسبت تعداد فوتي ها به مبتاليان در 
ايران نسبت به ساير نقاط جهان بيشتر است. رييس 
سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران با بيان 
اين مطلب مي گويد: در صورت جدي تلقي نكردن 
اين بيماري بعيد نيست كه به زودي به يك فاجعه در 
سطح بين الملل تبديل شود. در حال حاضر بيش از 
نيمي از تعداد فوتي هاي روزانه كرونا در كشور مربوط 
به تهران است؛ در حالي كه طي ۸ ماه گذشته ۳۳هزار 
نفر از هموطنانمان را از دست داده ايم كه طي جنگ 
تحميلي ساالنه ۳۰ هزار نفر از هموطنانمان به درجه 
ش��هادت نائل مي ش��دند. كرمي محمدي، با تاكيد 
بر اينكه س��تادهاي مقابله با كرونا در مناطق بايد به 
صورت فعال تري عمل كنند، مي افزايد: ستادها بايد 
مصوبات س��تاد ملي كرونا و نيز شهرداري را در اين 

خصوص كامال رعايت كنند.

  جايي براي فرار نيست
نمي توانيم از فاجعه اي كه در حال رخ دادن اس��ت فرار 
كنيم. اصال جايي براي فرار وجود ندارد. تمام دنيا درگير 
اين ويروس وحشتناك هستند و هر كدام سعي مي كنند 
با روش هاي خود آمار ابتال و مرگ و مير را پايين بياورند. 
البته بسياري از كش��ورها از همان روزهاي اول قوانين 
س��ختگيرانه اي را وضع كردند و تا جايي كه توانستند 
مانع از باال رفتن آمار مرگ و مير ش��دند، اما حاال ديگر 
مردم خيلي از كش��ورهاي اروپاي��ي و امريكايي هم از 

محدوديت ها خسته شده اند. 
دكتر علي ارجمند، متخصص بيماري هاي عفوني در اين 
باره به تعادل مي گويد: ايران از همان ابتدا هم راه را اشتباه 
رفت. اگر مي توانستيم در ماه هاي اول محدوديت هاي 
سختگيرانه وضع كنيم حاال با اين بحران مواجه نبوديم. 
آمار مرگ و مير با اين شرايط به بيش از روزي هزار نفر 
هم خواهد رسيد. متاسفانه بسياري از خانواده ها داغدارند 
و بسياري ديگر منتظر بهبود عزيزانشان. از طرفي مگر 

دكترها و پرستارها چقدر توان دارند كه يك سال تمام 
بدون مرخصي و استراحت در خدمت بيماران باشند. 
وضعيت در حال حاضر اصال خوب نيست و متاسفانه نه 
تنها دولت كه مردم هم همكاري نمي كنند. اگر حساب 
آن افرادي را كه به دليل مشكالت مالي مجبورند هر روز 
از خانه خارج شوند و به سر كار بيايند از بقيه جدا كنيم 
باز هم مي بينيم كه تعداد بي شماري از افراد بدون توجه 
به كرونا زندگي عادي خود را ادامه مي دهند. كسي كه 
ماشين چند صد ميليوني در خيابان تردد مي كند و يا 
موقع تعطيلي راهي مسافرت مي شود، نيازمند نيست و 
مي تواند يك ماه در خانه بماند تا اين زنجيره قطع شود. 
از سوي ديگر دولت هم آمار درستي از افراد بي بضاعت در 
اختيار ندارد و البته بودجه اي هم ندارد كه بخواهد به اين 
افراد كمك كند. در حالي كه بسياري از كشورها بودجه 
هنگفتي براي اين دوران هزينه كردند در ايران خبري 
از اين هزينه ها نبود. شرايط اقتصادي هم آنقدر وخيم 
است كه ديگر هيچ كس نمي تواند به وعده ها و شعارها 

باور داشته باشد.  او در بخش ديگري از سخنانش خطاب 
به مردم مي گويد: اگر واقعا جان خود و عزيزانتان براي 
شما اهميت دارد هر طور كه شده حداقل براي ۲ هفته 
از خانه بيرون نياييد. ويروس كرونا اگر به ريه هاي شما 
حمله كند، احتمال بهبودتان بسيار پايين مي آيد. در 
حال حاضر آلودگي هوا هم مزيد بر علت شده و مي تواند 
اين بيماري را دو چندان خطرناك كند. در حال حاضر 
كودكان هم در معرض خطر هستند و والدين بايد بيش از 
پيش به آنها توجه كنند و مانع از رفت و آمد آنها به بيرون 
از خانه شوند. متاسفانه در حال حاضر ديگر هيچ تخت 
مراقبت هاي ويژه اي براي بستري كردن بيمار جديد در 
بيمارستان ها باقي نمانده و خيلي از بيماران بدحال هم 
در اورژانس نگهداري مي شوند تا زماني كه بيماري در 
بخش مراقبت هاي ويژه جانش را از دست بدهد و يك 
تخت خالي شود. اين شرايط كامال واقعي است و مردم 
بايد براي حفظ جانش��ان هم كه شده اين هشدارها را 

جدي بگيرند.

گزارش
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