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دالر 11 هزار توماني در بودجه 1400

يادداشت-3

ضرورت برخاستن يك صداي واحد در اقتصاد
در ش��رايطي كه اي��ن روزها 
مردم ش��اهد برخي منازعات 
بي حاصل ميان س��اختار هاي 
تصميم س��از كش��ور از جمله 
دولت و مجلس هستند، چند 
واقعيت كلي��دي درخصوص 
چش��م انداز اقتصادي كش��ور 
وج��ود دارد كه ب��راي عبور از 
چالش هاي پيش رو بايد به اين نكات توجه كرد. نخستين 
واقعيت آن است كه بايد قبول كنيم يكي از سخت ترين 
نظ��ام تحريمي تجربه ش��ده در تاريخ بش��ريت بر عليه 
كشورمان عملياتي شده است. تحريمي كه از سال 97 با 
شكل و شمايل تازه و سخت تري ايجاد شد و پيش بيني 
هم نمي شود كه در كوتاه مدت اين تحريم ها به طور كلي 
برداشته شوند. حتي اروپايي ها كه در حرف خود را پايبند 
به برجام نشان مي دادند، در عمل موضعي انفعالي داشتند 
و نعل به نعل تحريم هاي اياالت متحده را پياده س��ازي 
كردند. يعني هم سيستم بانكي كش��ور تحريم بود، هم 
فرايند فروش نفت متوقف ش��ده بود و ه��م براي تامين 
اقالم مصرفي؛ جابه جايي ارز و خريد مواد اوليه مشكالت 
عديده اي وجود داشت. بنابراين قرار نيست طي ماه هاي 
آينده حدفاصل پايان عمر دول��ت دوازدهم و آغاز به كار 

دولت جديد امريكا اتفاق خاصي بيفتد. بديهي است كه 
با روي كار آمدن دموكرات ها و حرف هايي كه بايدن زده 
است، برخي تنش ها كاهش پيدا كند، اما اين به معناي 
اين نيست كه مجموعه مشكالت اقتصادي و معيشتي 
كشور حل خواهد شد و اتفاقات خارق العاده اي قرار است 
بيفتد. لذا مس��ير حل مش��كالت و چالش هاي كشور از 
درون و از دل نظام تصميم سازي و برنامه ريزي مي گذرد. 
مشكلي كه در حال حاضر در فضاي سياسي و اقتصادي 
كشور مشاهده مي شود و البته جديد هم نيست، فقدان 
همدلي و هم افزايي ميان مس��ووالن رده باالي كش��ور 
است. من به عنوان ش��خصي كه تجربه مديريت كالن 
اقتصادي در ده��ه60 را دارم، معتقدم كه اين همدلي ها 
شاه كليد حل مش��كالت كالن اقتصادي است و با وجود 
تفاوت در ديدگاه ها بايد مدنظر قرار بگي��رد. به هر حال 
مساله معيش��ت مردم، مس��اله اعتماد مردم، مساله باال 
بردن س��رمايه اجتماعي و افزايش عالقه مردم به كشور 
و مسووالن و... موضوعي اس��ت كه با افزايش رفتارهاي 
جناحي و سياسي آس��يب مي بيند. طبيعي است كه در 
مقطع فعلي برخي تصميماتي كه دولت بعد از سال97 و 
بعد از خروج امريكا از برجام اتخاذ شد و برخي رويكردهاي 
عجوالنه و غيركارشناس��ي باعث بروز برخي تنش ها در 
ادامه در صفحه 03 اقتصاد شد.  
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پيامدهاي تعطيلي نامتقارن 

چرخه انتقال كرونا  بسيار فعال 
شده است

نفت را از بودجه جدا كنيد

تنوع بخشيدن به ساختارهاي 
معامالتي بورس

آماره��اي  ب��ه  توج��ه  ب��ا 
نگران كننده از تعداد مبتاليان 
و مرگ و مي��ر در اثر بيماري 
كرونا، خبري مبني بر تعطيلي 
ش��هر ته��ران و ۱۵0 ش��هر 
ديگر به مدت دو هفته جهت 
مبارزه با اين بيماري از سوي 
سخنگوي ستاد مبارزه با كرونا 
منتشر گرديد.  هرچند حفظ امنيت جاني افراد جامعه در 
اولويت تمامي امور قرار دارد اما بايد اين نكته مد نظر قرار 
داده ش��ود كه تدابيري كه جهت نيل به اين هدف اتخاذ 
مي گردد به ساير امور زندگي و معيش��تي افراد جامعه 
آسيب نرساند.  وقتي خبر از تعطيلي كالن شهرها مي شود 
و اين تعطيلي شامل تمامي بخش هاي دولتي و خصوصي 
نمي شود اين موضوع آسيب هاي جدي به روند زندگي 
عادي و معيشتي افراد جامعه وارد مي آورد. به عنوان مثال 
وقتي اعالم مي شود كه بانك ها تعطيل نيستند و با يك 
س��وم نيرو جهت انجام امور بانكي افراد به فعاليت خود 
ادامه مي دهند، از طرف ديگر فعاليت كليه مشاغل به جز 
مشاغلي كه...   ادامه در صفحه 07

رعايت پروتكل ها و پرهيز از 
ترددهاي غيرضرور طي اين 
دو هفته تعطيلي مطمئنا در 
قطع زنجيره انتقال بيماري 
تاثيرگ��ذار خواهد ب��ود، در 
صورت اج��راي دقي��ق اين 
طرح چه از سوي مردم و چه 
از سوي مسووالن و مجريان 
طرح، چرخه انتقال تا حدودي قطع شده و بار بيماري 
كاهش پيدا مي كند، در اين ص��ورت كنترل اپيدمي 
بس��يار راحت تر خواهد بود. البته اين در حالتي است 
كه كليه پروتكل ها از سوي مردم نيز رعايت شود، ولي 
ادامه در صفحه 08 متاسفانه همچنان...   

يكي از مهم ترين مش��كالت 
و معض��الت طوالني م��دت 
نظ��ام  در  اي��ران  اقتص��اد 
بودجه ري��زي كش��ور نهفته 
اس��ت. ما در تمام سال هاي 
گذش��ته با وجود شعارهايي 
كه درباره عبور از وابس��تگي 
ب��ه پ��ول نف��ت داده بوديم، 
هيچگاه نتوانستيم به آن عمل كنيم.  يكي از مهم ترين 
معضالتي كه نفت در نظام بودجه ريزي به وجود آورد، 
اجبار به محاس��به اعدادي بود كه از اختيار مسووالن 
كش��ور خارج بود و تغييرات بين الملل��ي آن را تعيين 
مي كرد. در اين چارچوب ما از يك سو بايد قيمت نفت 
در بازارهاي جهاني براي يك س��ال آينده را پيش بيني 
مي كرديم و از سوي ديگر نرخي براي تبديل پول نفت 
به ريال مش��خص مي كرديم و هر دوي اين شاخص ها 
غيرقابل پيش بيني بودند. براي مثال ما در سال جاري، 
قيمت نفت را ۵0 دالر در هر بشكه در نظر گرفته بوديم 
و پيش بيني فروش روزانه بيش از يك ميليون بش��كه 
ادامه در صفحه 07 داشتيم اما...   

يك��ي از ويژگي هاي��ي ك��ه 
بازارهاي س��رمايه پوي��ا از آن 
برخ��وردار هس��تند، تنوعي 
اس��ت كه در اش��كال و اقسام 
مختلف معامالتي براي فعاالن 
بازار ايجاد مي ش��ود. از منظر 
آكادميك و عملياتي بازارهاي 
سرمايه مي توانند يك طرفه )يا 
يك بعدي( باشند، يا اينكه دو طرفه )چند بعدي( باشند. 
بازارهاي دو طرفه با استفاده از ابزارهاي مالي استقراضي 
يا فروش تعهدي تالش مي كنند ظرفيت هاي تازه اي را 
براي سودآوري و رش��د فراهم كنند. به زبان ساده، بازار 
ادامه در صفحه 03 دوطرفه يعني به جز ...   
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خريد محبوبيت 
با هزينه نظام قبيح و محكوم است

سريال ناتمام 
»روغن« در بازار 

 رخ سبز بورس 
براي سهامداران

 انتقاد فرشاد مومني 
از مسووالني كه ژست اپوزيسيون  گرفته اند 

»تعادل« از كمبود و گراني روغن در بازار گزارش مي دهد

سيگنال مثبت وزيراقتصاد براي بازارسرمايه 

»روغ��ن در بازار نيس��ت«، »روغن هس��ت، اما محدود 
است«، »در صورت خريد كلي مي توانيد روغن خريداري 
كنيد«، »رب و چاي بخريد تا روغن بدهيم«، »اگر دالر 
۴۲00 توماني حذف نمي شد، كمبود روغن نداشتيم«، 
»توليد افزايش يابد، مشكل عرضه روغن حل مي شود«، 
»اگر روغن هاي دپو ش��ده ترخيص مي ش��دند، االن با 
كمبود روغن روبرو نبوديم«، »به زودي مشكل روغن در 

بازار حل مي ش��ود«، »وعده تامين روغن در بازار كذب 
اس��ت« اصال همه اينها به كنار »اگر تحريم نبوديم االن 
روغن داشتيم!« اينها تنها بخشي از اظهاراتي است كه 
طي يكماه اخير زياد به گوشمان خورده، اما هنوز مشكل 
سرجاي خودش باقي است: »روغن كمياب است.« اواخر 
ش��هريورماه بود كه خبر كاهش عرضه روغن جامد در 

فروشگاه ها خبرساز شد.

با شروع س��ال جاري بازارس��هام وضعيت عجيب و 
جديدي را به خود ديد. ب��ه گونه اي كه در چهارماهه 
نخس��ت س��ال يك صعود در حدود ۳۱0 درصد در 
كارنامه خود ثبت كرد و بعد از آن تقربيا ۴ ماه نزول و 
اصالحات عمده اي را تجربه كرد و اين نزول به قدري 
كه بيش از 99 درصد سهام موجود در تاالر شيشه اي 

به ارزندگي واقعي خود رسيدند، البته برخي ازسهام 
نيز بيش از حد ممكن نزول كردن��د و بايد درانتظار 
صعود اين نوع از س��هام ب��ود تا ارزندگي خ��ود را در 
بازار پيدا كنند. با اين حال شش روزي مي شود كه 
بازار س��هام وضعيت جديدي به خود گرفته و روند 

صعودي خود را آغاز كرده.

نرگس رسولي| 
افشاگري هاي خاص توييتري و اينستاگرامي وارد 
فاز جديدي شده است، ش��بكه اي كه به مدد حكم 
يكي از قضات فيلتر است اما مي تواند در كسري از 
ثانيه توپ خبري راه بيندازد كه دامن هر آن كس 
كه نامش در آن ذكر ش��ده را حس��ابي خاك آلود 
كند.حاال فرقي ندارد ن��ام فرهاد مجيدي محبوب 
اس��تقاللي ها باش��د يا اس��تادي كه بعد از سال ها 

زمان پاسخگويي اش فراهم شده باشد. 
ماج��را از زماني آغاز ش��د كه عضو هيات رييس��ه 
مجل��س در توييت��ي در واكنش به كوپني ش��دن 
كااله��اي اساس��ي اعت��راض ك��رد و از ارزه��اي 
٤٢٠٠ تومان��ي صحبت ك��رد كه به ن��ام واردات 
كاالهاي اساس��ي تخصيص مي يابند اما هيچ وقت 
محقق نمي ش��وند. و در ادامه آن از ذكر نام ستاره 
استقاللي ها در ليست درخواست ارز واردات گندم 

وزارت صمت خبر داد. 
توييتي كه به خوبي ري توييت شد و واكنش تند و 
احساسي ستاره آبي پوش��ان را نيز به دنبال داشت، 
گوي��ا واكنش ه��اي تند فره��اد مجي��دي تمامي 
ندارد و وي كه بعد از حضور در كس��وت مربيگري 
بخش��ي از محبوبي��ت خ��ود را از دس��ت داده، با 
همان واكنش ه��اي تند و عجوالنه اش پاس��خ اين 
نماينده مجل��س را هم داد و البت��ه به جاي توييتر 
در اينس��تاگرام پاس��خ اين نماينده را اين طور داد 
كه »در ايران ش��ركت و فعاليت بازرگاني نداشته 
اس��ت و هيچگاه ارز دولتي دريافت نكرده اس��ت. 
از اي��ن نماينده مجلس ش��كايت خواه��د كرد.«  
اس��توري و توييت اين نماين��ده مجلس كافي بود 
تا بازار ح��رف و حديث ها واكنش ها داد ش��ود، اما 
از آنجا كه ظاهرا اين نماينده مجلس دس��ت پري 
از اطالعات مربوط به ش��ركت هاي فرهاد مجيدي 
داش��ت ديروز به جمع خبرنگاران آمد تا ليس��ت 
فعاليت ه��اي اقتصادي اين فوتباليس��ت را يك بار 
ديگر هم براي عمو فرهاد اس��تقاللي ها و هم براي 
م��ردم بيان كن��د. البت��ه فرهاد مجي��دي اگر چه 
در اس��توري خود تاكيد ك��رده كه هي��چ فعاليت 
بازرگاني ندارد اما كمتر كس��ي است كه در طبقه 
اول ضلع غربي دوبي مال فروشگاه بزرگي كه با نام 
عنوان وي فعاليت مي كند را نديده باشد. وي از آن 
دسته فوتباليست هايي اس��ت كه در كنار فعاليت 
ورزش��ي اش وارد فضاي اقتصادي نيز ش��ده است 
حال اينكه فض��اي واردات و ص��ادرات را هم با نام 
خود عجين ك��رده يا نه ادعايي اس��ت كه فراهاني 
عضو هيات رييس��ه مجلس در مورد آن خبر داده 

است.
 

  دعواي وارد كننده
و فرهادمجيدي در صمت 

احم��د اميرآب��ادي فراهان��ي عضو هيات رييس��ه 
مجلس ش��وراي اسالمي در پاس��خ به اين پرسش 

كه مجيدي مدعي شده شركتي ندارد كه براي آن 
ارز دولتي دريافت كند، تصريح كرده كه: مجيدي 
شايد صاحب ش��ركت يا عضو هيات مديره نباشد 
ولي او مراجعاتي براي دريافت ارز داشته كه زمان 
حضور، افرادي كه با او در اين باره ارتباط داش��تند 
و ارز دولت��ي كه اختصاص يافته اس��ت، در وزارت 
صمت ثبت و تاييد ش��ده و اس��ناد آن هم موجود 

است. عضو هيات رييس��ه مجلس شوراي اسالمي 
گفت كه حراس��ت وزارت صنعت، معدن و تجارت 
درخواست كاپيتان و سرمربي سابق استقالل براي 

دريافت ارز دولتي را تاييد كرده است.
وي ادامه داده: يك ماه پيش يكي از وارد كنندگان 
غله كشور گزارشي مبني بر اينكه يكي از بازيكنان 
س��ابق فوتبال در ح��ال گرفت��ن ارز دولتي براي 
شركت هايي اس��ت كه به نام خود او نيست به من 

ارايه كرد.
عضو هيات رييسه مجلس ش��وراي اسالمي افزود: 
اين وارد كننده غله و نهاده هاي دامي حتي مدعي 
اس��ت كه با فرهاد مجيدي در اين باره درگير شده 
است و به او گفته اس��ت كه در اين فضا و مكان به 
دنبال چيست؟ و بهتر اس��ت به حرفه و پيشه خود 

بپردازند.
 فراهاني با بيان اينكه براي صحت س��نجي گزارش 
دريافت ش��ده با وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 

نامه نگاري شده است، افزود: حراست صمت اعالم 
كرده اس��ت كه فرهاد مجيدي در دو نوبت به دفتر 
خدمات بازرگاني مراجعه كرده و درخواس��ت او به 
دستور يكي از مسووالن اين وزارتخانه در كارگروه 

تخصيص ارز دولتي تاييد شده است.
 وي ادامه داد: 9 ثبت س��فارش به نام شركتي كه 
به نام او نبوده ولي در فهرس��ت دريافت ارز دولتي 

قرار گرفته و پيگيري او ب��راي گرفتن ارز براي اين 
شركت ثبت شده است.

 عضو هيات رييس��ه مجلس ش��وراي اسالمي در 
پاس��خ به اين پرس��ش كه مجيدي مدعي ش��ده 
شركتي ندارد كه براي آن ارز دولتي دريافت كند، 
تصريح كرد: مجيدي شايد صاحب شركت يا عضو 
هيات مديره نباشد ولي او مراجعاتي براي دريافت 
ارز داش��ته كه زمان حضور، افرادي كه با او در اين 
باره ارتباط داشتند و ارز دولتي كه اختصاص يافته 
اس��ت، در وزارت صمت ثبت و تاييد شده و اسناد 

آن هم موجود است.

   بازگشايي پاي فوتباليست ها 
در پرونده هاي ارزي 

فراهاني با اش��اره به اينكه فوتباليس��ت مش��هور 
ديگري نيز از طري��ق يك ش��ركت معدني پيگير 
انج��ام واردات نهاده ه��اي دام��ي اس��ت، گفت: 

براي اين فرد هم اس��تعالم ش��ده كه اگر اسم اين 
فوتباليست مش��هور هم تاييد ش��ود نام او را اعالم 
مي كنيم. برهمين اس��اس بهتر است هر فردي به 
حرفه خود بپردازد و قرار نيس��ت ب��ه عنوان مثال 
من نماينده يا هر ف��رد ديگري با سوءاس��تفاده از 
جايگاه و ش��هرت و ارتباط با مسووالن به هر كاري 
دس��ت بزنيم. گويا مجلسي ها كمر بس��تند تا هر 
نوع تخصيص ارز سفارش��ي را ك��ه تاكنون تنها به 
نام آقازاده ها انجام مي شد را سر و سامان جديدي 
بدهند و ش��ايد به نوع��ي فوتباليس��ت ها را نيز در 

ليست آقازاده هاي جديد قرار دهند. 

  تهديد خاص
فراهان��ي البت��ه به تماس ه��اي تلفتي هم اش��اره 
كرد كه براي فيصل��ه دادن اين ماجرا آغاز ش��ده 
بود و ب��ا تاكيد ب��ر اينكه فردي كه ثبت س��فارش 
مجيدي براي درياف��ت ارز دولتي را تحويل گرفته 
سه شنبه شب در پيامي از من خواسته است از اين 
موضوع كوتاه بيايم، او درخواس��ت حل اين مساله 
با حضور مجيدي در مجلس را داشت و حتي شب 
گذش��ته يكي از نمايندگان مجلس دهم خواستار 
ديدار شد و مدعي بود كه آقاي مجيدي ارز دولتي 
درياف��ت نكرده اس��ت. اي��ن عضو هيات رييس��ه 
مجلس خاطرنشان كرد: البته شايد اسمي از فرهاد 
مجيدي در بانك مركزي نباش��د ام��ا موضوع اين 
است كه يك فوتباليس��ت برخالف حرفه خود در 
كش��ور پيگير دريافت ارز دولتي براي يك شركتي 

بوده و اين موضوع هم اثبات شده است.

  سكوت بانك مركزي 
در اين ميان بانك مركزي سكوت پيشه كرده است 
و نه تاييد و نه تكذيب كرده اس��ت كه سفارشي يا 
پرونده اي براي فوتباليس��ت ها در بانك مركزي باز 

شده يا خير. 
آنه��ا حتي معتقدند كه »اين مس��ائل حاش��يه اي 
و تنش زاس��ت.« حاالبه نظر مي رس��د اين ماجرا 
همچنان ادامه دارد و بعيد نيست كه در اين ميان 
پرونده هاي جدي��د ديگري هم مط��رح و نام افراد 
ديگري نيز ذكر ش��ود كه به واس��طه فعاليت هاي 
ورزشي وارد فضاي اقتصادي ش��ده اند. البته قطعا 
انجام فعاليت هاي اقتصادي براي هيچ كس منعي 
ندارد و همه افراد داراي ش��رايط بازرگاني و البته 
تاييد شده وزارت صمت و اتاق بازرگاني مي توانند 
با ثبت ش��ركت هاي بازرگان��ي اقدام ب��ه واردات 
يا ص��ادرات كنند ام��ا ورود به فضاي اس��تفاده از 
رانت هاي خاص و مطالبه ش��رايط س��هل الوصول 
به جاي طي ش��رايط قانوني مذموم اس��ت. اتفاقي 
كه پيش از اي��ن در خصوص ش��ركت هاي برخي 

آقازاده ها روي داده است. 
در سال ٩٨ بيش از ٥٠ پرونده اقتصادي آقازاده ها 

مطرح و وارد روال قضايي شدند.

يادداشت روز

چند ابهام كليدي در ماجراي فرهاد مجيدي
من هم خبر تخصيص ارز به 
فره��اد مجي��دي را از طريق 
رسانه ها ش��نيدم. براي من 
به عن��وان ش��خصي كه هم 
در زمين��ه مديري��ت كالن 
اقتصادي فعاليت داش��ته ام 
هم در حوزه مديريت ورزشي 
فعال بوده ام، پرسشي كه برايم 
مطرح شده اين است كه آيا اين ارز در قالب شخصيت 
حقوقي پرداخت شده اس��ت؟ اگر شخصيت حقوقي 
بوده، خوب چرا اس��م شركت اعالم نمي ش��ود. آقاي 
مجيدي طبيعتا بايد در قالب شخصيت حقوقي اين كار 
را كرده باشد، چرا كه شخصيت حقيقي اجازه دريافت 
ارز در يك چنين حجمي را ن��دارد. فرهاد مجيدي كه 
ادعا مي كند اساسا شركتي ندارد، عضو هيات مديره اي 
نيست و ش��ركتي به نام او به ثبت نرسيده است، پس 
چطور ارز گرفته است؟ اين ادعا حلقه مفقوده موضوع 
اس��ت. اينكه اگر احيانا فرهاد مجيدي درخواست ارز 
دولتي كرده، آي��ا اين تخصيص در قالب ش��خصيت 
حقوقي انجام شده يا شخصيت حقيقي؟ اگر شخصيت 
حقيقي بوده، اين چه مكانيسم اقتصادي است كه به 

يك ش��خصيت حقيقي ارز دولتي مي دهد، اما به من 
و ش��ماي نوعي نمي دهد. معماي قضيه اينجا شكل 
مي گيرد. ادعايي كه توسط مجيدي مطرح شده معما را 
پيچيده تر مي كند. كساني كه پشت پرده اين تخصيص 
ارزي بوده اند بايد شفاف اعالم كنند كه آيا اين تخصيص 
در قالب ش��ركت حقوقي بوده اس��ت يا حقيقي؟ اگر 
حقوقي بوده، نام و عنوان شركت را اعالم كنند و اگر در 
قالب شخصيت حقيقي بوده، بايد توضيح دهند كدام 
قانون اجازه يك چنين، بخشش هايي از كيسه مردم را 
داده است. اينكه اقتصاد ما سال هاست كه چوب روابط 
رانتي و ويژه خواري را مي خورد بر كسي پوشيده نيست، 
به نظرم بايد رسانه ها اين مطالبه گري را ايجاد كنند كه 
ابعاد پنهان موضوع كامال روشن شود. برخي اين فرضيه 
را مطرح مي كنند كه سلبريتي ها با توجه به اينكه در 
فضاي مجازي فالوور و طرفداراني دارند در ايام انتخابات 
خود را به طيف ها و گروه هاي مختلف سياسي نزديك 
مي كنند و بعد از انتخابات تالش مي كنند تا تحركات 
انتخاباتي قب��ل از انتخابات را تبديل ب��ه ارزش افزوده 
اقتصادي كنند. اين نوع رخدادها گاه و بيگاه در فضاي 
اقتصادي و ارتباطي كش��ور رخ داده اس��ت، اما مساله 
ادامه در صفحه 03 اصلي اين است كه...  

اميررضا واعظ آشتياني



جلسه هيات دولت روز چهارشنبه به رياست حجت االسالم 
والمسلمين حس��ن روحاني رييس جمهوري برگزار شد 
و در اين جلسه پس از ارايه گزارش رييس سازمان برنامه 
و بودجه از كليات اليحه بودجه س��ال ۱۴۰۰ كل كشور، 
اعضاي دولت بررسي كليات اليحه بودجه را در دستور كار 
خود قرار دادند. اين اصلي ترين خبري بود كه روز گذشته از 
جريان برگزاري نشست هيات دولت منتشر شد، خبري كه 
نشان مي دهد دولت به سنت سال هاي قبل خود تا پيش از 
رسيدن به نيمه آذر ماه، اليحه بودجه را به مجلس خواهد 
رساند. هرچند هنوز دولت جزيياتي از نتيجه بررسي اليحه 
بودجه منتشر نكرده اما دو روز قبل معاون سازمان برنامه و 
بودجه خبر از آن داده بود كه رييس جمهور اليحه بودجه 
س��ال ۱۴۰۰ را روز ۱2 آذر به مجلس تقديم خواهد كرد. 
بودجه سال ۱۴۰۰ از چند منظر مختلف شرايطي منحصر 
به فرد خواهد داشت و همين امر، اخبار منتشر شده پيش 
از انتشار اليحه را مهم تر از سال هاي قبل كرده است. بودجه 
س��ال آينده ميان دو انتخابات مهم در ايران و پس از يك 
انتخابات مهم در امريكا تدوين و تصويب خواهد شد. از سويي 
با مشخص شدن نتيجه انتخابات مجلس يازدهم مشخص 
شد اكثريت قاطع نمايندگان از نظر سياسي با دولت روحاني 
اختالف نظر جدي دارند و همين امر حواشي در روابط دو 
قوه را افزايش داد. اوج اين اختالف نظرها در روزهاي گذشته 
خود را نش��ان داده، جايي كه صحبت ه��اي باقر قاليباف 
رييس مجلس، با واكنش جدي مسووالن دولتي مواجه 
شد. در روزهاي گذشته از رييس كل بانك مركزي، معاون 
اول رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه گرفته 
تا صحبت هاي وزير امور اقتصادي دارايي، همگي نش��ان 
مي دهد كه اختالف نظرها ادامه خواهد داش��ت. در كنار 
اختالفات سياسي، اصرار مجلس بر لزوم اصالح ساختاري 
قانون بودجه نيز در آستانه آغاز بررسي ها مزيد بر علت شده 
تا سرنوشت قانون بودجه به هاله اي از ابهام فرو رود. از سويي 
نمايندگان مي گويند با توجه به شرايطي كه كشور با آن رو به 
روست، بودجه بايد با اصالحات ساختاري نهايي شود. دولت 
نيز با اصالح بودجه مخالف نيست اما معتقد است در شرايط 
فعلي نمي توان به اصالحات ساختاري فكر كرد. جداي از 
دعواهاي سياسي، ابهامات در حوزه هاي بين المللي نيز ادامه 
دارد. نخستين موضوع تداوم شيوع كروناست. در حالي كه 
در ماه هاي ابتدايي شيوع اين ويروس دولت ها اميد داشتند 
كه پس از چند ماه پاندمي متوقف شود اما به نظر مي رسد با 
وجود افزايش اميدواري ها درباره رسيدن به واكسن، الاقل 
تا يك سال آينده اين ويروس در نقاط مختلف جهان قرباني 
مي گيرد و با توجه به اينكه دولت ها مجبورند براي كاهش 
سرعت شيوع تصميمات محدود كننده بگيرند، قطعا اقتصاد 
نيز از اين محل آسيب خواهد ديد. بودجه سال گذشته در 
حالي نهايي شده بود كه هنوز خبري از كرونا در ايران نبود 
و از اين رو چ��ه در صادرات نفتي و چه صادرات غيرنفتي، 
دولت درآمدهايي را پيش بيني كرده بود كه هيچ يك از آنها 
محقق نشدند و نتيجه آن كسري بودجه قابل توجه در سال 
جاري بود. در چنين شرايطي به نظر مي رسد بودجه سال 
۱۴۰۰ بايد با فرض تداوم شيوع كرونا بسته شود و همين 
امر، نحوه پيش بيني درآمدها را تغيير مي دهد. از سوي ديگر 
با پيروزي بايدن در انتخابات امريكا و با توجه به وعده او در 
بازگشت به برجام، اين اميد وجود دارد كه الاقل بخشي از 

محدوديت هاي اعمال شده عليه اقتصاد ايران كاهش يابد و 
همين امر مي تواند به افزايش درآمدهاي نفتي كشور منجر 
شود. با اين وجود با توجه به اينكه به هيچ عنوان مشخص 
نيست چه تصويري در آينده تعامالت ايران و امريكا به وجود 
خواهد آمد، لحاظ كردن خوشبينانه درآمدها نفتي در اين 

چارچوب نيز غير واقعي خواهد بود.

    تغيير در نرخ تسعير
با توجه به تمام اين شرايط خاص و منحصر به فرد، سياستي 
كه دولت براي تامي��ن منابع درآمدي خود به كار خواهد 
بست، در تعيين سرنوشت اقتصادي كشور مهم خواهد بود. 
يكي از مهم ترين سياست هاي تاثيرگذار در اين زمينه، نرخ 
دالر پيش بيني شده در بودجه و البته ميزان درآمد نفتي 
پيش بيني شده در بودجه خواهد بود. دولت در سال هاي 
گذشته با وجود انتقادات كارشناسان، همچنان حكم به 
تخصيص ارز ۴2۰۰ توماني به كاالهاي اساسي داد و با وجود 
محدود شدن مصاديق اين كاالها، همچنان اين روند بناست 
تا پايان سال ادامه پيدا كند. در كنار آن، دولت همچنان بر 
موثر بودن تخصيص اين ارز تاكيد دارد و مي گويد احتماال 
اين روند در س��ال ۱۴۰۰ نيز ادامه خواهد داش��ت. با اين 
وجود اما سوال اصلي اينجاست كه نرخ تبديل درآمدهاي 
ارزي دولت به ريال يا همان تسعير چگونه تعريف خواهد 
ش��د و با در نظر گرفتن چه درآمد نفتي اين نرخ تسعير 
تعيين مي شود؟ رييس سازمان برنامه و بودجه در جريان 
تصويب بودجه سال 99عنوان كرده بود: پيش بيني اين 
است كه يك ميليون بشكه نفت در روز صادر شود كه اين 
رقم امسال ۱.۵ ميليون بشكه نفت در روز بود. قيمت هر 
بشكه نفت ۵۰ دالر پيش بيني شده كه اين رقم در بودجه 

9۸ ح��دود ۵۵ دالر بود. گروهي در امريكا رصد مي كنند 
كه ببينند چقدر صادرات نفت داريم. در اين بخش، نظام 
همكاري مي كند تا ظلم امريكا براي تحريم و صادرات نفت 
را بشكنيم. در حال حاضر قيمت نفت بيش از ۶۳، ۶۴ دالر 
است، اما با اين حال ما نرخ هر بشكه نفت را ۵۰ دالر در نظر 
گرفتيم. آخرين گزارشي كه از وزارت نفت هر ماه دريافت 
مي كنم، متوس��ط فروش نفت در ۷ ماهه اول امسال ۶۳ 
دالر و ۸ ماهه اول امس��ال ۶2 دالر بوده است. همچنين 
نرخ تسعير دالر در اليحه بودجه سال آينده ۴2۰۰ تومان 
در نظر گرفته شده كه در بودجه سال 9۸ نيز اين رقم بوده 
است. قرار است كاالهاي اساسي را با ارز ۴2۰۰ توماني وارد 
كنيم. بر اساس اين صحبت ها، نرخ تسعير ۴2۰۰ تومان 
تعيين شده بود و يعني دولت درآمدهاي ارزي خود را به 
بانك مركزي تحويل مي داد و در ازاي آن، نرخ تبديل با ارز 
دولتي را دريافت مي كرد. صحبت هاي روز گذشته نوبخت 
در حاشيه جلسه هيات دولت اما نشان مي دهد كه اين نرخ 
بيش از دو برابر خواهد شد. او گفت: اليحه بودجه۱۴۰۰ در 
دولت مطرح شد و پس از بحث و بررسي، مورد تاييد قرار 
گرفت و از شنبه كار تبصره ها را آغاز مي كنيم و بودجه را 
قبل۱۵ آذر تقديم مجلس مي كنيم. نرخ ارز را به گونه اي 
محاسبه كرده ايم كه بين ۱۱هزار تومان تا۱۱ هزار و ۵۰۰ 
تومان باشد. قيمت نفت هنوز نهايي نشده، اما برآورد اوليه 
ما۴۰ دالر است. رييس سازمان برنامه و بودجه همچنين 
با بيان اينكه در اليحه بودجه تالش شد كه محورهاي قابل 
اجرا از اصالحات ساختاري بودجه گنجانده شود، افزود: 
اگر احيانا مواردي از اصالح هم باقي مانده است، نمايندگان 
مي توانند در بررسي بودجه آن را اعمال كنند پس جاي 
نگراني براي نمايندگان وجود ندارد. محمدباقر نوبخت، 

درباره ميزان وابستگي بودجه سال ۱۴۰۰ به نفت گفت: 
فعاًل پايه اي را تعيين كرده ايم كه بر اساس آن اكنون كمتر 
از ۱۰ درصد بودجه وابس��ته به نفت است. وي با اشاره به 
احتمال ايجاد گشايش هايي در زمينه فروش نفت، افزود: 
به هرحال نمي توانيم اگر شرايطي پيش بيايد، بازار خود را 
از دست بدهيم، اما اينكه آن پول را صرف هزينه هاي جاري 
كنيم، قطعا اين كار را نخواهيم كرد و برنامه ريزي مان اين 
است كه به طرح هاي مهم كشور بپردازيم. اين صحبت ها 
نشان مي دهد كه دولت در برخي حوزه ها به واقعي سازي 
بودجه نسبت به سال هاي قبل نزديك شده است. از سويي 
قيمت ۴۰ دالر نفت پيش بيني شده كه به نرخ هاي فعلي 
موجود در بازار بسيار نزديك است و از سوي ديگر با توجه 
به تداوم تحريم ها و نامشخص بودن سرنوشت آنها، ميزان 
وابس��تگي به نفت در بودجه زير ۱۰ درصد عنوان شده، 
موضوعي كه به تقويت درآمدهاي غير نفتي وابسته است.

با اين وجود صحبت از نرخ ۱۱ هزار توماني ارز براي بودجه 
نشان مي دهد كه نرخ تسعير ارز افزايش خواهد يافت كه 
اين موضوع به تامين بودجه ريالي دولت كمك بيشتري 
خواهد كرد، هرچند با توجه به كاهش جدي درآمدهاي 
نفتي، مشخص نيست اساسا چه ميزان ارزي از اين محل 
به بانك مركزي خواهد رسيد. روشن شدن سرنوشت اين 
س��واالت احتماال به ارايه نهايي متن بودجه به مجلس و 
س��پس چانه زني هاي موجود در مجلس وابسته خواهد 
بود. همانطور كه اين اميد وجود دارد كه براي معضل كرونا 
چاره اي پيدا شود و تحريم ها كنار روند اما تصوير منفي اين 
است كه هر دو اين فشارها در سال ۱۴۰۰ نيز ادامه داشته 
باشند و بايد ديد سرانجام نتيجه چانه زني ميان دو قوه بر سر 

سند دخل و خرج كشور به كجا خواهد رسيد.

2 اقتصاد كالنسياست
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از تمام مسيرها براي رسيدن به 
اهداف كشور استفاده مي كنيم

سيد عباس عراقچي تاكيد كرد: ما تالش مي كنيم به 
وظيفه خود در برابر شهدا عمل كنيم و از تمام مسيرهاي 
ممكن براي تحقق اهداف كشور استفاده كنيم كه يكي 
از نمونه هاي آن برجام است. سيد عباس عراقچي معاون 
سياسي وزير امور خارجه كه در مراسم افتتاح هنرستان 
ش��هداي وزارت امور خارجه در سوسنگرد به صورت 
مجازي شركت كرده بود در سخناني با اشاره به نقش 
ديپلماس��ي و وزارت خارجه در زمان جنگ تحميلي 
تصريح كرد: ديپلمات هاي كش��ور در زمان جنگ، در 
عرصه هاي بين الملل��ي از حقانيت و مظلوميت مردم 
ايران دفاع كرده اند. مش��رعيت دفاع مقدس را به دنيا 
نشان دادند. در راستاي تامين نيازهاي كشور در زمان 
جنگ تالش كردند و پس از جنگ نيز در سازمان ملل 
كار بزرگي انجام دادن��د. وي ادامه داد: ديپلمات هاي 
كش��ورمان تالش كردند و حقانيت اي��ران را به اثبات 
رس��اندند چنانكه دبيركل وقت سازمان ملل متحد، 
رژيم صدام را به عن��وان رژيم متجاوز معرفي كرد و در 
اين ارتباط يك كار حقوقي و سياسي بزرگي انجام شد. 
معاون سياسي وزير امور خارجه كشورمان با بيان اينكه 
الزم مي دانم از كساني كه در ساخت اين هنرستان تالش 
كردند تشكر و قدرداني كنم، گفت: قرار است با همكاري 
سپاه جاده منتهي به اين هنرستان كه در حال حاضر 
خاكي است آسفالت شود و سپاه در اين زمينه مشاركت 
مي كن��د.  وي همچنين با بيان اينكه بايد سيس��تم 
آموزشي كشور هر چه زودتر به سمت فني شدن حركت 
كند تا بتوانيم افراد ماهر تحويل جامعه داده و نيازهاي 
كش��ور را برآورده كنيم، گفت: اين دومين هنرستاني 
است كه به نام شهداي وزارت خارجه نامگذاري مي شود. 
توسط »پويش احسان كريمه« چندي پيش هنرستان 
ديگري به نام شهداي وزارت خارجه در شهرستان سرپل 
ذهاب افتتاح شد. عراقچي با بيان اينكه وزارت خارجه 
شهدا و جانبازان و ايثارگران زيادي را در راستاي دفاع 
از كشور در زمان جنگ تحميلي تقديم اين آب و خاك 
كرده است، افزود: وزارت خارجه جز وزارتخانه هايي است 
كه باالترين رقم ها را در اين زمينه دارد. اين ديپلمات 
ارشد كشورمان در اين مراسم كه استاندار خوزستان 
نيز حضور داشت در ادامه گفت: همچنين در سال هاي 
گذشته تعدادي از ديپلمات هاي وزارت خارجه توسط 
تروريست ها در برخي از كشورها از جمله افغانستان، 
عراق، بوسني، يمن و... به شهادت رسيده اند.  عراقچي 
همچنين با بيان اينكه ما در وزارت خارجه در عين 
حال كه به وظايف و ماموريت هاي ديپلماتيك خود 
عمل مي كنيم به دغدغه هاي مردم و جامعه نيز توجه 
داريم، تصريح كرد: ما تالش مي كنيم به وظيفه خود 
در برابر شهدا عمل كنيم و از تمام مسيرهاي ممكن 
براي تحقق اهداف كشور استفاده كنيم كه يكي از 

نمونه هاي آن برجام است.

طرح تامين كاالهاي اساسي 
مجلس تاييد شد

چند هفته پس از آغاز گمانه زني ها درباره طرح تامين 
كاالهاي اساس��ي از سوي مجلس، ش��وراي نگهبان 
س��رانجام اين طرح را تاييد كرد. نمايندگان مجلس 
ابتداي مهر ماه امسال يك فوريت طرح تامين كاالهاي 
اساسي را تاييد كردند و س��رانجام در ابتداي آبان اين 
طرح در مجلس تصويب شد.بر اساس اين برنامه، ۶۰ 
ميليون ايران��ي در دو گروه جداگانه تا س��قف ماهانه 
۱2۰ هزار تومان اعتبار خريد كاالهاي اساسي دريافت 
مي كنند. اين طرح كه مجلس از الزام دولت براي اجراي 
آن در شش ماهه دوم سال جاري سخن گفته بود، بار 
ديگر نظام توزيع كوپن را در اقتصاد ايران احيا مي كرد.

در اين چارچوب دولت بايد اعتبار در نظر گرفته شده 
را به حس��اب سرپرس��تان خانوار بريزد اما امكان نقد 
شدن منابع آن وجود ندارد و تنها امكان خريد كاالهاي 
ضروري در فروشگاه هاي منتخب وجود داشت. هرچند 
طرح مجلس چه از نظر مصاديق كاالهاي اساس��ي و 
چه از نظر تامين منابع اي��ن كاالها با ابهام مواجه بود، 
اما ش��وراي نگهبان به اين دليل آن را رد كرد كه براي 
دولت منابع هزينه اي جديد به وجود مي آورد و از اين 

رو خالف قانون بود.
ب��ا بازگش��ت اين طرح ب��ه مجل��س، دو روز قبل 
نمايندگان خبر از برطرف كردن ايرادات ش��وراي 
نگهبان دادند و طرح دوباره به اين ش��ورا بازگشت 
و سرانجام به تصويب رسيد. روز گذشته عباسعلي 
كدخدايي سخنگوي ش��وراي نگهبان در توييتر 
نوشت: » طرح الزام دولت به پرداخت يارانه كاالهاي 
اساسي كه هفته قبل با ايراد اصل ۷۵ مواجه شده 
ب��ود، پس از انجام اصالحات از س��وي نمايندگان 
مجلس در جلسه امروز شوراي نگهبان مورد بحث 
و بررس��ي قرار گرفت و مغاير شرع و قانون اساسي 
تشخيص داده نشد.«پس از تاييد شوراي نگهبان 
رييس مجلس نيز به اين خبر واكنش نش��ان داد. 
محمدباقر قاليباف در صفحه شخصي خود در توييتر 
نوشت: » با همراهي و پيگيري نمايندگان محترم، 
طرح »حمايت معيشتي از مردم« با موافقت اعضاي 
محترم شوراي نگهبان به تصويب رسيد. اميد است 
با همكاري كامل مجلس و دولت، اين طرح بخشي 
از فشارهاي معيش��تي را التيام بخشد و با تأمين 
كاالهاي اساس��ي مورد نياز مردم، مانع از كوچك  
شدن س��فره خانوارها شود.«اين طرح در حالي به 
تصويب رس��يد كه دولت با آن موافق نبود و حتي 
صحبت هاي رييس مجلس درباره منابع درآمدي 
جديد براي آن با واكنش تند مقامات دولتي مواجه 
شده بود. در عوض دولت روز گذشته اعالم كرد به 
اقشاري كه درآمد ثابت ندارند و تحت تاثير كرونا قرار 
گرفته اند بسته كمك معيشتي ۱۰۰ هزار توماني 
پرداخت خواهد كرد.حاال با تاييد شوراي نگهبان دولت 
ملزم به اجراي مصوبه مجلس خواهد بود و بايد ديد در 
چهار ماهه پاياني سال، سرنوشت طرح جديد مجلس كه 

از زمان اجرايش دو ماه گذشته چه خواهد شد.

شرايط بازار سرمايه بهتر مي شود
وزير اقتصاد گفت: با اظهار اميدواري نس��بت به بهبود 
شرايط اقتصادي در سال ۱۴۰۰ درباره ميزان وابستگي 
بودجه اين سال به نفت خاطرنشان كرد: خوشبختانه 
از س��ال 9۸ به س��مت بودجه اي حرك��ت كرديم كه 
وابستگي اش به نفت خيلي كم شده است و اميدواريم 
اين روند براي سال ۱۴۰۰ تداوم پيدا كند؛ طبيعتا در اين 
زمينه درآمدهاي مالياتي نقش بيشتري خواهند داشت 
و بايد تالش كنيم سهم اين درآمدها را افرايش دهيم. 
فرهاد دژپسند وزير اقتصاد در حاشيه جلسه چهارشنبه 
هيات وزيران در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعيت بازار 
بورس، اظهار كرد: بازار سهام طبيعتا يك روندي دارد با 
نوع تصميماتي كه در شوراي عالي بورس گرفته شد، 
يكسري از عوامل محرك تقاضا به جريان افتاد و تقويت 
شد؛ از اين جهت شرايط بازار بايد پايدار باشد. از طرف 
ديگر نيز اگر اين پايداري ادامه يابد، ما آمادگي داريم تا 
با عرضه هاي اوليه يك ثبات مستمر را ايجاد كنيم. وي 
افزود: از جانب دولت تمام عوامل پايداري شرايط وجود 
دارد؛ در اين ش��رايط اميدوارم آنهايي كه مي خواهند 
درباره بازار س��رمايه اظهارنظر كنند، بيشتر با رعايت 
جوانب اين كار را بكنند و همچنين سهامداران حقيقي 
خيلي دقت كنند و بسياري از مباحث را در تحليل هاي 
خود قرار دهند؛ يعني اگر فردي يك اظهارنظري درباره 
بازار كرد، آن را به صورت خام نپذيرند بلكه آن را تحليل 
كنند و معامالت خود را پس از فرآيند مطالعه و مشاوره 
انجام دهند؛ اگر اين روند جلو برود ما فكر مي كنيم شرايط 
بهتري را براي بازار خواهيم داشت. وزير اقتصاد همچنين 
در پاسخ به پرسشي درباره وضعيت بودجه سال ۱۴۰۰ و 
ميزان اتكاي اين بودجه به نفت گفت: خوشبختانه از سال 
9۸ به سمت بودجه اي حركت كرديم كه وابستگي اش به 
نفت خيلي كم شده است و اميدواريم اين روند براي سال 
۱۴۰۰ تداوم پيدا كند؛ طبيعتا در اين زمينه درآمدهاي 
مالياتي نقش بيشتري خواهند داشت و بايد تالش كنيم 
سهم اين درآمدها را افرايش دهيم؛ از سوي ديگر شرايط 
اقتصادي و شدت تحريم ها و همچنين موضوع كرونا را 
در نظر داشته باشيم؛ اميدواريم شدت تحريم ها در سال 
بعد كاهش يابد و همچنين موضوع كرونا نيز تا پايان سال 
وضعيت بهتري پيدا كند. دژپسند با تاكيد بر اينكه االن 
زمان اظهارنظر قطعي درباره ماليات در بودجه نيست و 
بايد تا دهه اول آذر ماه منتظر باشيم، گفت: بايد بتوانيم 
درآمدهاي مالياتي را به گونه اي تعيين كنيم كه نقش 
محوري در بودجه داشته باش��د. وي در ادامه در پاسخ 
به پرسشي درباره طرح برخي اظهارات درباره تعمدي 
بودن رس��وب كاالها در گمركات با رد اين ادعا تصريح 
كرد: خواهش م��ن از همه فعاالن و صاحب نظران اين 
است كه در اظهارنظرهايي خود انصاف را رعايت كنند؛ 
هر دستگاه تحليلگر اگر بخواهد منصفانه به موضوع نگاه 
كند، مي بيند كه دولت هيچ نفعي از آن كار نمي برد. وزير 
اقتصاد ادامه داد: اگر كاال در گمرك بماند هم وارد كننده 
اذيت مي شود و هم به دليل اينكه ممكن است بازار دچار 
كمبود عرضه شود، دولت نيز اذيت مي شود، به ويژه اينكه 
بسياري از اين كاالها عمدتا مواد اوليه، قطعات يدكي و 
كاالهاي ضروري است و ما نيز همواره در ترخيص آنها 
لحظه شماري مي كنيم؛ اشتباهي كه در اين خصوص 
رخ مي دهد اين است كه برخي، كاالهايي را كه در بنادر 
يا پايانه هاي مرزي هس��تند، به عنوان گمركات تلقي 
مي كنند، درحالي كه كاالهايي در گمركات طبقه بندي 
مي شوند كه براي آنها اظهار گمركي صادر شده باشد؛ 
يعني بعد از اظهار گمركي در صف ترخيص قرار مي گيرند 
و آنهايي كه در بنادر و پايانه ها هستند، در حال برطرف 
كردن مشكالت تخصيص ارز يا ثبت سفارش هستند 
و كاالي گمركي محسوب نمي شوند. دژپسند تاكيد 
كرد: دولت و وزارت صمت و گمركات حتما به دنبال آن 
هستند كه در اولين فرصت و با سرعتي نسبتا باال نسبت 
به ترخيص كاالهايي كه در گمركات دارند، اقدام كنند.

لزوم شفافيت
در منابع بودجه 1400

حميدرضا حاجي بابايي گفت: ب��راي تحقق اصالح 
س��اختار بودجه بايد منابع و هزينه ها ش��فاف شود و 
هر كس ك��ه از بودجه پول��ي را دريافت مي كند بايد 
شناسه داشته باشد. حميدرضا حاجي بابايي رييس 
كميس��يون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسالمي 
امروز )چهارش��نبه 2۸ آبان( در جلسه علني مجلس 
و در جريان بررسي احكام كلي بودجه ۱۴۰۰ اظهار 
داش��ت: ما با پول دولت كار داريم به اين معنا كه بايد 
همه منابع و هزينه ها شفاف ش��ود. وي افزود: اصالح 
ساختار بودجه به معناي آن است كه منابع و هزينه ها 
كامال شفاف شود و براي تحقق اصالح ساختار بودجه، 
اين مس��اله ضرورت دارد و بايد عملياتي شود. رييس 
كميسيون برنامه مجلس تصريح كرد: بانك مركزي 
بايد نظارت كند و هر كسي هر پولي كه مي خواهد از 
بودجه عمومي كشور دريافت كند، بايد شناسه داشته 
باشد و اين كار در راستاي شفافيت است. حاجي بابايي 
اظهار داشت: برخي افراد از كميته امداد امام خميني 
)ره(، سازمان بهزيستي و چند نهاد حمايتي ديگر پول 
دريافت مي كنند؛ بايد مشخص ش��ود كه اين افراد از 
چه نهادهايي پول دريافت مي كنند و اين شفافيت در 

راستاي اصالح ساختار بودجه است.

منبع بسته معيشتي جديد دولت 
چيست؟

نايب رييس مجلس با اشاره به مصوبه ستاد كرونا براي 
ارايه بسته معيشتي ١٠٠هزارتوماني خواستار اعالم 
اختيار قانوني و منبع مالي اين بسته شد. اميرحسين 
قاضي زاده هاشمي گفت: آقاي رييس جمهور گفتند با 
مصوبه ستاد كرونا مي خواهند براي يك سوم جامعه يك 
بسته معيشتي ١٠٠ هزار توماني براي چهار ماه بدهند. ما 
از اصل اين عمل استقبال مي كنيم و ديروز هم خدمت 
دولت محترم تذكر داديم كه افرادي كه مشاغل شان به 

مشكل بر مي خورد حتماً بايد مورد توجه قرار گيرند.

خداحافظي با ارز دولتي يا جبران كسري درآمدها

پاسخ آماري دژپسند به اظهارات قاليباف

دالر 11 هزار توماني در بودجه 1400

روحاني: به دنبال قهرمان رفع تحريم ها نگرديد
چند روز پس از صحبت هاي قاليباف در مجلس، همچنان 
واكنش مقامات دولتي به اين صحبت ها ادامه دارد. قاليباف 
در صحبت ه��اي خود از اين گفته بود كه بايد صرف نظر 
از انتخابات امريكا به دنبال پيدا كردن راه حلي در داخل 
كشور باشيم و با نام بردن از محل استقرار برخي نهادهاي 
دولتي از آنها خواسته بود نس��بت به بهبود اوضاع اقدام 
كنند. پس از اين اظهارات مسووالن دولتي به آنها واكنش 
جدي نشان دادند و ضمن تاكيد دوباره بر دشمني دولت 
امريكا با مردم ايران، ت��الش براي كاهش تحريم ها را به 
عنوان اولويتي جدي مطرح كردند. پس از صحبت هاي 
جهانگيري، نوبخت و همتي، نوبت به فرهاد دژپسند،  وزير 
اقتصاد  رسيد تا با ارايه آمارهايي به عملكرد اين وزارتخانه 
در ماه هاي گذشته اشاره كند. دژپسند در بخشي از نامه 
خود به قاليباف با اشاره به افزايش درآمدهاي مالياتي كشور 
به عنوان اولويتي جدي، نوشته: در اين خصوص با توجه به 
اهميت تحقق درآمدهاي پيش بيني شده مالياتي، مساعي 
وزارت متبوع بر اين مهم استوار گرديد تا بدون فشار آوردن 
به اقشار متوس��ط و پايين درآمدي و با رويكرد حمايت 
همه جانبه از توليد و سرمايه گذاري، از طريق توسعه منابع 
جديدي مالياتي، كاه��ش فرار مالياتي و همچنين ارايه 
مشوق هاي جذاب و ضابطه مند براي وصول ماليات هاي 
معوق مطاب��ق قوانين و اختي��ارات، وصول ماليات هاي 
پيش بيني ش��ده به صورت كامل تحقق يابد. درنتيجه 
اعمال اينگونه از سياست ها، پس از چهارده سال، تحقق 
۱۰2 درصدي وصول درآمدهاي مالياتي در سال ۱۳9۸ 
و رشد 29 درصدي آن نسبت به عملكرد سال ۱۳9۷ به 
وقوع پيوست. همچنين در هفت ماهه ابتدايي سال جاري، 
وصول ۱۰۰درصد درآمدهاي مالياتي پيش بيني ش��ده 
براي اين هفت ماهه با رعايت همه مالحظات اقتصادي، 
اجتماعي و سياسي محقق شده است. چنانچه مالحظه 
مي ش��ود امر فوق در جهت تحقق سياست هاي اقتصاد 
مقاومتي بوده و نشانگر جايگزيني رو به رشد درآمدهاي 

پايدار مالياتي به جاي درآمدهاي نفتي است.
او افزايش سهم انتشار اوراق مالي اسالمي را نيز به عنوان 
دستاوردي ديگر در اين حوزه برشمرده و گفته:  انتشار 
اوراق مالي اس��المي به عنوان يكي از راهكارهاي نوين 
دولت در مسير جبران ناترازي ناشي از عدم تحقق منابع 

پيش بيني شده در قانون بودجه كل كشور است. هرچند 
بهره گي��ري از ظرفيت انتش��ار اوراق به عن��وان راهكار 
سهل الوصول و داراي بار مالي مستقيم اجتناب ناپذير در 
آينده در كنار ساير انتخاب هاي سياستي ديگر از جمله 
اعمال اصالحات و س��اماندهي هزينه هاي بودجه اي از 
طريق ارتقاي نظارت مالي و بهبود عملكرد خزانه داري 
كش��ور، افزايش ظرفيت درآمدهاي مالياتي، تسهيل و 
افزايش ميزان واگذاري اموال، دارايي ها و باقيمانده سهام 
دولت مورد استفاده قرار گرفته است. از اين رو اين راهكار، 
بخشي از ناترازي بودجه دولت را پوشش داد. به نحوي كه 
تا نيمه آبان ماه سال جاري، در مجموع بيش از ۱۱۰ هزار 
ميليارد تومان اوراق بدهي دولتي به فروش رسيده است. 
در اين خصوص راهبرد وزارت متبوع در مسير توسعه بازار 
بدهي با لحاظ آثار و پيامدهاي ناشي از انتشار اوراق در افق 
ميان مدت و بلندمدت و پرهيز از تحميل بار مالي ناشي 
از انتش��ار اوراق در كوتاه مدت و نيز تاكيد جدي بر اصل 
پايداري بدهي ها است. بديهي است در اين ميان حسن 
رفتار دول��ت در بازپرداخت به موقع اصل  و فرع تعهدات 
ناشي از انتشار اوراق مالي اسالمي در سررسيد منجر به 
حفظ درجه اعتباري اوراق بدهي به عنوان معتبرترين 
سند مالي كشور، يكي از مهم ترين دستاوردهاي دولت 
و وزارت متبوع در س��خت ترين برهه اقتصادي كش��ور 
قلمداد مي شود.  وزير اقتصاد به شرايط دشوار اقتصادي 
مردم نيز پرداخته و تاكيد كرده: عليرغم اقدامات صورت 
گرفته در مجموعه دستگاه هاي اجرايي اقتصادي كشور 
و تالش هاي مجدانه همكاران اينجان��ب در وزارت امور 
اقتصادي و دارايي، شرايط اقتصادي و وضعيت معيشتي 
موجود فاصله معني داري با شرايط درخور شايستگي هاي 
مردم شريف ايران با اهداف پيش بيني شده دولت دارد. 
ليكن تحليل منصفانه از برنامه ها و اقدامات مخرب و فشار 
حداكثري دشمن و شرايط فعلي كشور، گواه اين واقعيت 
است كه مجموعه اقدامات دولت توانسته است در مواجهه 
با شديدترين تحريم هاي تجربه شده در سطح بين المللي 
به تاب آوري اقتصاد ملي تا آنجا منتهي ش��ده كه طي 
ماه هاي اخير ضمن عدم اجماع از سوي جامعه جهاني 
براي استمرار شرايط تحريمي، در خصوص عدم اثربخشي 
اين كارزار حداكثري از سوي تحريم كنندگان اعتراف شده 

است.بهبود محسوس شرايط حاكم بر اقتصاد ايران، در 
گرو حصول به درك مشترك، ارتقاي تعامل و همكاري 
تمامي اركان حاكميت در راستاي بهره گيري حداكثري از 
توانمنديهاي كشور، اميد بخشي و پرهيز از دلسرد نمودن 
مردم از ادامه مسير، بهره گيري هوشمندانه از فرصت هاي 
موجود در فضاي بين المللي در راستاي حداكثر نمودن 
منافع ملي و بهبود شرايط اقتصاد كشور و معيشت آحاد 
جامعه اس��ت. در كنار صحبت هاي وزير اقتصاد، حسن 
روحاني، رييس جمهوري نيز بار ديگر در صحبت هاي روز 
گذشته خود به لزوم استفاده از فرصت كاهش تحريم ها 
تاكيد كرده و گفته نبايد جنگ ه��اي انتخاباتي مانع از 
بهبود شرايط اقتصادي مردم شود. او گفته در صورتي كه 
تحريم ها كاهش يابند، مردم پيروز اين عرصه خواهند بود 

و نبايد به دنبال قهرمان رفع تحريم ها گشت.
وي با تاكيد بر اينكه مهم است كه به اسم نقد قواعد بازي 
سياس��ي را به هم نزنيم ، عنوان كرد: ما نبايد به اسم نقد 
دولت به دنبال تطهير و تبرئه دولت  امريكا باش��يم. اين 
دولت اخير امريكا جنايتكار و تروريست بود و عده اي هم 
در داخل به صورت مجاني در حال تطهير آن هستند. حاال 
تكليف رسانه هاي خارجي كه پول مي گيرند مشخص 
است. اما اين عده براي صدمه به دولت و آماده كردن فضا 
براي انتخابات ۱۴۰۰ چنين حرف هاي مي زنند. وي اضافه 
كرد: تا انتخابات ۱۴۰۰ خيلي مانده و آن موقع مي توانيد 
براي خودت��ان هر كاري كه مي خواهيد انجام دهيد، اما 
ايجاد يأس در جامعه خيانت ملي است و نبايد در جامعه 
يأس ايجاد كنيد. روحاني همچنين يادآور شد: در دنياي 
سياس��ت نقد، تضارب آرا و اعالم نظر اش��كال ندارد، اما 
نبايد واقعيت هاي جهان را منحرف كنيم و به خورد مردم 
بدهيم. نبايد جنايت امريكا را الپوشاني كنيم و بگوييم 
مثال دولت فالن كرده است. اصال شما مي دانيد مديريت 
چيست؟ اين دولت همان دولتي است كه در ۴ سال اول 
باالترين رشد اقتصادي و كاهش تورم را ايجاد كرد. ما در 
فضاي تنفسي كه از سال 9۴ ايجاد شد توانستيم فروش 
نفت را به نزديك سه ميليون بشكه برسانيم. روحاني ادامه 
داد: در آن زمان تمام قطعاتي كه در گمركات معطل مانده 
بودند آزاد شدند و بس��ياري از طرح ها نهايي و اجرا شد. 
طرح هايي كه اين روزها افتتاح مي كنيم در همان فضاي 

تنفسي آغاز شده و در حال به بهره برداري رسيدن است. 
وي ب��ا بيان اينكه به هر حال تحريم ها امروز يا فردا يا هر 
زماني كنار زده خواهد شد تصريح كرد: بعضي ها تنش 
ايجاد مي كنند كه مثال قهرمان رفع تحريم چه كسي باشد. 
خوب اصال شما قهرمان باشيد ما به دنبال قهرمان سازي 
نيستيم. چرا كه تنها ملت ايران قهرمان است. ما اگر در 
سال 9۴ پيروز شديم ملت پيروز شد و اگر در 99 يا ۱۴۰۰ 
هم پيروز ش��ويم ملت قهرمان خواهد بود. به دنبال چه 
مي گرديد؟ اينكه اين آقا قهرمان نشود و آن يكي بشود؛ 
در حالي كه بايد بدانيم دولت و رييس جمهور نيستند كه 

قهرمان مي شوند.
وي در ادام��ه تصريح كرد: بعضي ه��ا فكر مي كنند تا ما 
مي گوييم شرايط بهتر خواهد ش��د البد مي خواهيم با 
امريكا مذاكره كنيم چنين چيزي نيست اما دولت جديد 
در امريكا شرايط را به سمت قواعد بازخواهد گرداند. اين 
دولت آخري امريكا ياغي بود اما اگر امريكايي ها به قواعد 
بازي بازگردند مي توانيم فضا را برگردانيم و از فضاي تهديد 
به فرصت بازگرديم. روحاني اضافه كرد: از سال 9۷ دولت 
امريكا با ما وارد جنگ اقتصادي شد ما در اين سه سال در 
تحريم نبوديم بلكه در محاصره، جنگ و در برابر تروريسم 
اقتصادي بوديم. تحريم قبال هم بوده  اما اين تروريسم و 
جنگ اقتصادي بود كه در اين مدت عليه ما صورت گرفت. 
آنها كشتي به كشتي و محموله به محموله در دريا و هوا ما را 
دنبال مي كردند و ما در يك جنگ تمام عيار اقتصادي برابر 
يك دولت قلدر قرار گرفته بوديم. رييس دولت دوازدهم با 
اشاره به اينكه دولت اخير امريكا دولت كينه توز و جنايت 
كاري بود كه نسبت به ايران و تمامي كشورهاي مستقل 
جنايت كرد يادآور شد: آنها حتي به دوستان خودشان هم 
خيانت كردند. چرا واقعيت ها را به مردم نمي گوييد كافي 
است آمار سال هاي 9۳، 9۴، 9۵ و 9۶ را با سال هاي 9۷، 
9۸ و 99 مقايسه كنيد. آمار در اين سه سال كه در جنگ 
اقتصادي هستيم يك جور است و در آن چهار سال كه در 
تحريم هم بوديم جور ديگري است و اين دو مقوله با هم 
تفاوت دارند. تمام معيارهاي اقتصادي سه سال اخير و ۴ 
سال قبل از آن را مقايسه كنيد خيلي ساده است و موضوع 
پيچيده اي نيست؛ چرا كه همه اين آمارها وجود دارد و به 

زبان رياضي ساده است نه جبر و مثلثات.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
نرخ ارز در روزهاي اخير روند كاهش��ي به خود گرفته 
و روز چهار شنبه با ثبت عدد 25700 تومان به كانال 
25 هزار توماني رسيد و نرخ خريد دالر نيز به كانال 24 
هزار تومان رسيده است.. برخي كارشناسان معتقدند 
كه اعالم نرخ ارز محاسباتي در بودجه ۱400 و اعالم 
نرخ هاي ۱۱ هزار و ۱۱ هزار و 500 تومان براي دالر در 
بودجه س��ال آينده كه نشان دهنده حركت به سمت 
كاهش فاصله نرخ دالر رس��مي و بازار است و رانت را 
كاهش خواهد داد و به نوعي از سياست تك نرخي ارز 
تبعيت مي كند و همچنين تاكيد وزير صمت بر حذف 
ارز 4200 نش��ان دهنده عزم ج��دي دولت براي تك 
نرخي ش��دن ارز در ارقام بسيار پايين تر از نرخ ارز آزاد 
است. همچنين زمان اندك باقي مانده تا انتخابات سال 
۱400 اين تصميم مهم را حساسيت برانگيزتر كرده 
است و از سوي ديگر، احتمال انتخاب جوبايدن به عنوان 
رييس جمهور امريكا و همچنين اعالم شرايط بازگشت 
امريكا به برجام از سوي وزير خارجه ايران، سيگنال هاي 

مثبت براي كاهش نرخ ارز بوده است. 
براين اساس، مجموعه اين تحوالت مي تواند چشم انداز 
بهتري براي بازار ارز محسوب شود. روز گذشته وزير 
صنعت، معدن و تجارت اعالم كرد، تفاوت قيمتي ارز 
آزاد و ارز دولتي فس��اد زاس��ت و دولت نيز در شرايط 
كنوني آم��اده ح��ذف ارز 4200 توماني اس��ت. اين 
اظهارنظر رزم حسيني از اين باب اهميت دارد كه وي در 
خصوص موضوع ترخيص كاالهاي رسوبي تصميمات 
موثر و عملياتي گرفته و حاال كه تفاوت نرخ ارز آزاد و 
دولتي بسيار زياد شده است، به نظر ميرسد مجموع 
عوامل اقتصادي و سياسي دست به دست هم داده اند 

تا شرايط براي تك نرخي شدن ارز آماده شود.
از طرف ديگر محمدباقر نوبخت رييس سازمان برنامه 
و بودجه در حاش��يه جلس��ه هيات دول��ت در جمع 
خبرنگاران درباره نرخ ارز و نفت در بودجه ۱400 گفت: 
نرخ ارز را در اليحه بودجه سال آينده حدود ۱۱ هزار و 
500 تومان در نظر گرفتيم و برآوردهاي اوليه براي نفت 
نيز براي هر بشكه 40 دالر است.ذكر اين نكته ضروري 
است كه دقيقا يك سال قبل در همين روزها موضوع 
حذف ارز 4200 توماني و افزايش نرخ محاسباتي ارز 
در بودجه بسيار جدي شد و حتي تا جلسه نهايي هيات 
دولت نيز بر اساس همين رويه كار پيش رفته بود كه 
در نهايت با مخالفت برخي مجددا مقرر شد در بودجه 

۱399 نيز ارز 4200 پابرجا باشد.
اما حاال گمانه زني ه��اي جدي در خصوص حذف ارز 
دولتي مطرح شده كه در اين خصوص بايد به اين نكته 
توجه كرد كه تك نرخي شدن ارز بايد در قيمت ارزي 
در بازار آزاد انجام ش��ود كه فاصله زيادي با نرخ هدف 
دولت نداشته باش��د.تعيين نرخ ۱۱500 توماني در 
بودجه س��ال ۱400 با احتساب نرخ ميانگين موزون 
براي واردات كاالهاي اساس��ي و واس��طه اي به نوعي 
بيان گر اين موضوع اس��ت كه نرخ ارز در بازار آزاد نيز 
بايد كاهش بس��يار چشم گيري داش��ته باشد تا تك 
نرخي ش��دن ارز در قيمت هدف محقق شود، در غير 
اين صورت تنها قيمت ارز در بودجه باال رفته و با گران تر 
شدن ارز واردات كاالهاي اساس��ي،  دارو و تجهيزات 
پزشكي شاهد رشد بيشتر قيمت اين اقالم خواهيم بود.

در اين حوزه بايستي بررسي هاي دقيق تري انجام شود 
چراكه نرخ ارز محاسباتي در قانون بودجه به تنهايي يك 
عنصر موثر در قيمتگذاري ها نيست اما به هر حال اعالم 
اين نرخ يك سيگنال موثر براي بازار محسوب مي شود.

گفتني است، در سنوات قبل نيز تسعير نرخ ارز نفت 
و فرآورده هاي صادراتي كشور، براي واردات كاالهاي 
اساسي و واسطه اي بر اساس ارزش ميانگين موزون و 
با توجه به ه��دف گذاريهاي وارداتي براي آنها صورت 
مي گرفت. حاال بر اساس اعالم رييس سازمان برنامه و 
بودجه اين نرخ تقريبا دو برابر مي شود و به اين ترتيب 
شرايط براي تك نرخي شدن ارز بازار آزاد و دالرهاي 

نفتي واردات كاالهاي اساسي مهياتر خواهد شد.

    ادامه روند افت نرخ دالر و يورو
در بازار ارز قيمت دالر 25 هزار و 700 تومان، يورو 30 
هزار و 400 تومان و درهم امارات 7 هزار و 30 تومان 
اعالم شده اس��ت.نرخ خريد و فروش و دالر امريكا و 
يورو در سامانه سنا با ادامه روند افت نسبت به روزهاي 
گذشته، روز چهارشنبه نيز كاهشي شد.نرخ دالر امريكا 
و يورو در دو روز گذشته روندي كاهشي داشت و اين 
روند كاهشي تا چهارشنبه نيز ادامه داشت و نرخ دالر 
و يورو كاهشي شد. به گونه اي كه در ساعات ابتدايي 
ب��ازار ارز نيز نرخ خريد دالر امري��كا به نرخ 24 هزار و 
720 تومان خريد و به نرخ 25 هزار و ۸20 تومان نيز به 
فروش رسيد كه نسبت ساعات ابتدايي روز سه شنبه 

افت 3۸0 توماني داشت.
 براساس نرخي كه در سامانه سنا درج شد، قيمت خريد 
دالر امريكا روز سه شنبه در ابتداي روز 25 هزار و ۱00 
تومان و نرخ فروش 2۶ ه��زار و 200 تومان بود كه تا 
پايان روز افت 300 توماني داشت و بازار با نرخ خريد 
دالر امريكا 24۸00 توماني و فروش 25900 توماني 
به كار خود پايان داد. همچنين يورو نيز همين روند 
را داشت و در س��اعات ابتدايي بازار )27 آبان ۱399( 
با نرخ خريد 30 هزار توم��ان و نرخ فروش 3۱ هزار و 
۱00 تومان آغاز به كار كرد كه در پايان ساعت كاري 
نرخ خريد ب��ه 29 هزار و ۶00 تومان و نرخ فروش 30 
هزار و ۸00 تومان رسيد كه نرخ خريد، 400 تومان و 
نرخ فروش 300 تومان افت را تجربه كرد.يورو هم با 
نرخ خريد 30 هزار تومان و نرخ فروش 3۱ هزار و ۱00 
توماني به فروش رس��يد كه چهارشنبه به 29 هزار و 
400 تومان خريد و نرخ فروش 30 هزار و 500 توماني 
رس��يد كه افت ۶00 توماني داشت.در بازار طال نيز با 
اعالم دالر به قيم��ت 25700 تومان و كاهش اونس 
طال به قيمت ۱۸۶7 دالر، س��كه طالي طرح جديد 
۱۱ ميليون و ۸20 هزار، سكه طرح قديم ۱۱ ميليون 
و 300 هزار، نيم سكه ۶ ميليون و 400 هزار، ربع سكه 
4 ميليون و 400 هزار، سكه گرمي 2 ميليون و 320 
هزار، هر گرم طالي ۱۸ عيار، ۱ ميليون و ۱30 هزار، 
مظنه مثقال طالي آبشده يا ۱7 عيار 4 ميليون و ۸9۸ 

هزار تومان معامله شد. 

     دالر در مسير نزولي
چهارش��نبه 2۸ آبان 99 در صرافي هاي بانكي دالر 
با حدود ۱۸0 تومان كاهش قيم��ت به نرخ 25 هزار 
و 720 تومان فروخته ش��د وقيم��ت خريد دالر 24 

هزار و 720 تومان تعيين شد.قيمت فروش يورو نيز 
با كاهش نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل، 
معادل 30 هزار و 400 تومان و قيمت خريد يورو نيز 
29 هزار و 400 تومان اعالم شد. قيمت روز سه شنبه 
هر اسكناس يورو در صرافي هاي بانكي براي فروش 
معادل 30 هزار و ۸00 تومان و قيمت خريدآن نيز 29 
هزار و 700 تومان بود. در سامانه سنا نيز در معامالت 
روز )سه شنبه( هر دالر با نرخ ميانگين 25 هزار و 333 
تومان و هر يورو با نرخ 30 هزار و ۱23 تومان معامله 
شد.عالوه بر اين، در سامانه نيما نيز در روز معامالتي 
گذشته حواله يورو با ميانگين قيمت 30 هزار و 797 

تومان و هر حواله دالر بدون قيمت اعالم شد.
نرخ خري��د 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.در روزهاي 
اخير، روند حركت قيمت دالر، كاهش��ي بوده است. 
اوايل آبان ماه نرخ دالر روند صعودي داشت و به بيش 
از 30 هزار تومان رس��يد اما از اواسط آبان سير نزولي 

به خود گرفت. 

   سكه ۱۱ ميليون و ۷۵۰ هزار تومان شد
در 2 هفته اخير قيمت سكه و طال متاثر از بازار ارز روند 
كاهشي داشت و نوسانات ارزي و سير نزولي قيمت ارز 
روي بازار طال نيز تاثير گذاشت.  سكه تمام بهار آزادي 
طرح جديد چهارش��نبه با كاهش 200 هزار توماني 
قيمت نسبت به ظهر سه شنبه به ارزش ۱۱ ميليون 
و 750 هزار تومان معامله شد. سكه تمام بهار آزادي 
طرح قديم نيز با كاهش 200 هزار توماني، ۱۱ ميليون 
تومان و 500 هزار تومان معامله شد .همچنين قيمت 
نيم سكه بهار آزادي ۶ ميليون و 300 هزار تومان، ربع 
 سكه 4 ميليون و 350 هزار تومان و سكه يك گرمي 
دو ميليون و 500 هزار تومان تعيين شد. عالوه بر اين، 
در بازار طال نيز هر گ��رم طالي ۱۸ عيار به مبلغ يك 
 ميليون و ۱2۸ هزار تومان و هر مثقال طال به بهاي 4 
ميليون و ۸90 هزار تومان فروخته شد. بررسي روند 
معام��الت ارزي در روزهاي اخير نش��ان مي دهد كه 
كاهش ريسك هاي برون زا، حضور پرقدرت بازارساز 
و تقويت عرضه اس��كناس در بازار متشكل ارزي در 
جهت مديريت نوسانات نرخ ارز باعث افت قيمت ها 
در بازار ارز و همچنين بازار طال ش��ده است.گفتني 
اس��ت، قيمت طال، س��كه و ارز در بازار طي روزهاي 
نخست ابتداي هفته جاري نسبت به روزهاي قبل با 

افزايش همراه شده اند كه يكي از داليل اصلي اعمال 
تحريم هاي مجدد برخي بانك هاي ايراني است، جو 
رواني حاكم در بازار ارز موجب شده تا بار ديگر نوسانات 
ش��ديد قيمتي در بازار به وجود آيد و دالر نيز از س��د 
قيمتي 30 هزار تومان عبور كند.در هفته هاي اخير، 
تشديد نوسانات ارزي موجب شد تا بازارساز تصميم 
جدي براي مديريت عرضه و تقاضا بگيرد و برهمين 
اساس عالوه بر افزايش عرضه در بازار با برداشتن سقف 
فروش در سامانه نيما، از سرگيري فروش ارز سهميه اي 
و كاهش اختالف دالر در بازار رسمي و آزاد و البته آزاد 
ش��دن فروش ارز پتروشيمي ها در صرافي هاي مجاز 
مقدمات كاهش نوسانات قيمتي را در بازار ارز فراهم 
كرد.بانك مركزي همچنين اعالم كرده از روز دوشنبه 
2۱ مهرماه نيز روزانه 50 ميليون دالر اسكناس وارد 
بازار كرده ضمن اينكه سقف خريد بانك ها و صرافي ها 
در بازار متشكل ارزي را به 500 هزار دالر افزايش داده 
اس��ت.فعاالن بازار پيش بيني مي كنن��د با ورود 50 
ميليون دالر در بازار و افزايش سقف خريد صرافي ها 
در بازار متش��كل، قيمت ارز كاهشي شود كمااينكه 
بعد از اجراي اين سياس��ت طي چند روز قيمت دالر 
حدود 4 هزار تومان كاهش يافت.با افزايش قيمت ارز 
در بازار آزاد، قيمت خريد و فروش ارز در صرافي هاي 
بانكي نيز افزايش يافت؛ قيمت دالر براي اولين بار طي 
روز يكشنبه 20 مهر در صرافي هاي بانكي وارد كانال 
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 ۱۸ بانك ايراني را در ليست 
تحريم هاي ثانويه خود ق��رار داد.برخالف هفته هاي 
قبل از روزهاي قبل بازار ارز نزولي ش��ده است؛ سير 
نزولي قيمت ها در حالي در بازار ارز از عصر چهارشنبه 
۱4 آبان ماه آغاز شده و همچنان ادامه دارد كه قيمت 
دالر با كاهش حدود 7 هزار توماني همراه بوده و دالر 
از 30 هزار تومان ظهر چهارش��نبه به 23 هزار تومان 
در صبح روز يك شنبه ۱۸ آبان رسيده است.مهم ترين 
عامل تأثيرگذار در بازار ارز از ديدگاه فعاالن حاضر در 
خيابان فردوسي، چشم انداز مثبت به آينده بازار است؛ 
از آنجايي كه از ماه قبل بازار به انتخابات امريكا چشم 
دوخته بود و براساس نظرسنجي هاي قبل از انتخابات 
جهت گيري ارز مشخص مي شد با نهايي شدن گزينه 
رياست جمهوري امريكا، سناريوهاي بدبينانه براي 
آينده كن��ار رفته و بازار با اميدواري به آينده ش��اهد 

ريزش قيمت هاست.

رويداد 
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لزوم ثبت اطالعات دريافت كننده 
چك در سامانه صياد

مدير اداره نظام هاي پرداخت بانك مركزي گفت: همه 
افرادي كه قصد استفاده از چك دارند ملزم هستند كه 
پس از صدور چك، اطالعات چك صادر شده را به همراه 
اطالعات دريافت كننده چك در سامانه صياد ثبت كند. 
»داوود محمدبيگي« با اشاره به اقدامات بانك مركزي 
براي ايجاد زيرساخت هاي الزم در راستاي اجراي قانون 
جديد چك به ويژه راه اندازي چك الكترونيك افزود: 
چگونگي مهاجرت و تغيير رفتار و ذائقه مردم در استفاده 
از چك الكترونيك بسيار با اهميت است و مستلزم تدبير 
و برنامه ريزي، تدريجي عمل كردن و همراهي رسانه ها 
و مردم براي فرهنگ سازي است.وي اظهار داشت: در 
زمينه الكترونيك ش��دن چك، دو تكليف اساسي به 
بانك مركزي محول شده است؛ يك تكليف مربوط به 
راه اندازي چك الكترونيك مي شود و ديگري موضوع 
ثبت نقل و انتقاالت چك هاي فيزيكي است.محمدبيگي 
به آغاز سامان دهي چك از بانك مركزي تاكيد كرد و 
گفت: بانك مركزي س��امان دهي چك را با تاسيس و 
راه اندازي سامانه هاي چكاوك )۱395( و صياد )۱39۶( 
پيش از تصويب قانون جديد چك در سال ۱397 آغاز 
كرده بود.مدير اداره نظام هاي پرداخت بانك مركزي 
با بيان اينكه چك الكترونيك جايگزين چك كاغذي 
نخواهد شد و چك كاغذي هنوز در گردش خواهد ماند، 
افزود: روال كار با چك الكترونيك به نحوي خواهد بود 
كه به راحتي و سادگي، چك الكترونيك توسط بانك ها 
صادر مي ش��ود و ديگر نيازي به چك كاغذي نخواهد 
بود.وي گفت: مش��تريان بانكي مي توانن��د از طريق 
كارتابلي كه در اختيارشان قرار گرفته، اقدام به صدور 
چك كنند. گيرنده نيز از طريق كارتابل خود مي تواند 
چك را مشاهده و از بانك وصول مبلغ آن را درخواست 
كند يا اينكه در صورت لزوم، چك الكترونيك دريافت 
شده را به ديگري انتقال دهد.محمدبيگي با تاكيد بر 
اينكه چك الكترونيك بدون امضاي الكترونيك اجرايي 
نمي شود، اظهار داشت: عدم فراگيري امضاي الكترونيك 
ميان عموم مردم اصلي ترين مشكل در راه اندازي چك 
الكترونيك به شمار مي رود.مدير اداره نظام هاي پرداخت 
بانك مركزي با اشاره به اينكه چك ابزار مبادله بسيار 
پركاربردي است و هرگونه تغيير ناگهاني و بدون تدبير در 
اين زمينه، باعث برهم زدن چرخه تجاري كشور خواهد 
شد، افزود: همه افرادي كه قصد استفاده از چك دارند 
ملزم هستند كه پس از صدور چك، اطالعات چك صادر 
شده را به همراه اطالعات دريافت كننده چك در سامانه 
صياد ثبت كند.به گفته وي، دريافت كننده چك هم در 
صورتي كه قصد انتقال چك به شخص ديگري را داشته 
باشد، ملزم است اطالعات را در اين سامانه ثبت كند.
محمدبيگي با بيان اينكه ظهرنويسي چك به صورت 
دس��تي حذف و تمام زنجيره نقل و انتقاالت چك در 
سامانه صياد اتفاق خواهد افتاد، خاطرنشان كرد: عالوه 
بر درگاه هاي بانكي، كانال هاي ارتباطي ديگر همچون 
اپليكيش��ن هاي پرداخت را نيز مدنظر قرار داده ايم تا 

تعامالت مردم با اين سامانه تسهيل شود.

چند ابهام كليدي
در ماجراي فرهاد مجيدي

 مجيدي در چه پوزيشن و شخصيتي اين ارز را دريافت 
كرده اس��ت. فرضيه بعدي با توجه ب��ه تكذيب جدي 
مجيدي، تشابه اسم است كه البته نوع اطالع رساني ها 
توسط نهادهاي رس��مي نشان مي دهد كه اين فرضيه 
چندان استحكامي ندارد. فرضيه ديگر اين است كه ممكن 
است، مجيدي در راستاي حمايت از يك كمپاني و شركت 
خاص كه منافعي در آن دارد با استفاده از ارتباطاتي كه 
دارد، ت��الش كند ارز دولتي دريافت كند. اما باز هم بايد 
نام آن شركت در ليست دريافت كنندگان ارز ثبت شده 
باشد نه فرهاد مجيدي. ضمن اينكه شركت ياد شده امروز 
بيايد پاسخ دهد كه اين ارز را چه كرده است. فرض كنيد 
مجيدي تالش كرده براي شركت x ارزي دريافت كند، 
حتي در صورت نفوذ مجيدي هم اين ارز از منظر قانوني 
نبايد به نام مجيدي ثبت شود. عجيب است خبري در 
جامعه منتشر مي شود، بدون اينكه شفاف سازي الزم 
در خصوص آن صورت بگيرد. اين اخبار در افكار عمومي 
مي چرخد و ده ها ابهام در افكار عمومي شكل مي گيرد 
كه پاسخ شفافي براي آنها وجود ندارد. معتقدم مهم تر از 
اينكه يك سلبريتي بدون هيچ منطقي ارز گرفته، ارزيابي 
س��اختاري اس��ت كه امكان وقوع يك چنين حوادثي 
را مي دهد. ماج��راي فرهاد مجيدي مي تواند نمادي از 
مكانيسم غيرسامان يافته اي باش��د كه در بخش هاي 
مختلف اقتصادي جاري اس��ت. بح��ث ديگر مصايبي 
است كه اقتصاد و معيشت كشورمان در طول دهه هاي 
متمادي از ارز چندنرخي، ارزان و رانتي متحمل ش��ده 
است. سوءمديريت ها و قوانين متناقض باعث مي شود تا 
جريانات سوداگر به فكر رانت و سوءاستفاده مستمر در 
اتمسفر اقتصادي باشند. يك نمونه اش خيلي از زمان حال 
ما دور نيست. بعد از بروز نوسانات ارزي اخير، دولتي ها به 
يك باره اعالم مي كنند كه هر كسي دالر 4200 توماني 
بخواهد، مي تواند تا 5ه��زار دالر ارز دريافت كند. يعني 
فردي كه مي خواهد براي س��ير و سفر به اروپا و امريكا 
و كانادا و... مسافرت كند مي تواند از مهم ترين ظرفيت 
استراتژيك كشور برداشت كند. اين در حالي است كه 
اين ظرفيت هاي مالي بايد در مسير بسترسازي مناسب 
و ايجاد زيرساخت هاي الزم براي توسعه فرانسلي به كار 
گرفته شوند. اين موضوعات و مشكالت هم مربوط به اين 
جناح يا آن جناح نمي شود، نمونه اين نوع سوءمديريت ها 
تقريبا در تمام دولت ها نمايان بوده است. معتقدم تحليل 
اين ساختارهاي اشتباه مهم ترين رويكردي كه رسانه ها 
بايد آن را پيگيري كنند. اين مطالبه عمومي بايد ايجاد 
شود كه مكانيسم هاي اقتصادي كشور در راستاي يك 
هدف مشترك كه پيشرف كش��ور است به كار گرفته 
شوند و افراد و جريانات داراي نفوذ نتوانند اين الگوي كالن 

اقتصادي را به نفع خود تحليل و تفسير كنند.

فعاليت شعب بانکی در مناطق 
قرمز با نيمی از کارکنان 

شورای پول و اعتبار به منظور حفظ سالمت کارکنان 
نظام بانکی و تداوم خدمت رسانی به عموم مردم مقرر 
کرد، شعب بانکها و موسس��ات اعتباری در مناطق 
قرمز، حداکثر با يک دوم نيروی انس��انی ش��اغل در 
آن ش��عب و با رويکرد تداوم خدمت به شهروندان به 
فعاليت خود ادامه دهند.ب��ه گزارش روابط عمومی 
بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، باتوجه به شرايط 
ويژه حاکم بر جامعه ناش��ی از شيوع ويروس کرونا، 
ضمن تش��کر و قدردانی از زحمات و خدمت رسانی 
کارکنان س��اعی شبکه بانکی کشور به مردم شريف 
ايران، در راس��تای اجرای سياست ها و ضوابط ستاد 
ملی مبارزه با بيماری کرونا و همچنين به منظور حفظ 
سالمت کارکنان نظام بانکی و تداوم خدمت رسانی 
به عموم مردم مقرر کرد، شعب بانک ها و موسسات 
اعتباری در مناطق قرمز، حداکثر با يک دوم نيروی 
انسانی شاغل در آن شعب و با رويکرد تداوم خدمت 

به شهروندان به فعاليت خود ادامه دهند.

ساعات کاری
بانک های خصوصی 

کانون بانک ها و موسس��ات اعتباری خصوصی در 
ابالغيه ای به مديران بانکی چگونگی خدمت رسانی 
بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و ساعات کار 
آن ها را از اول آذر اعالم کرده است. کانون بانک ها و 
موسسات اعتباری خصوصی در نامه ای به مديران 
عامل بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره 
چگونگی خدمت رسانی بانک ها و موسسات اعتباری 
خصوصی و ساعات کار آن ها از اول آذر، اعالم کرده که 
در آن قيد شده است: اگرچه درصد ابتالی کارکنان 
بانک ها به ويروس کرونا در ايام گذش��ته با خادمين 
سالمت در مراکز بهداشتی و درمانی کشور برابری 
داش��ته و تاکنون نزديک به 2000 نف��ر از آنان را به 
اين ويروس مبتال کرده اس��ت و به همين منظور از 
سوی  مس��ووالن نظام بانکی از مقامات عالی کشور 
درخواست ش��ده تا با تعطيلی بانک ها در دو هفته 
آينده موافقت کنند اما به دليل همسويی با تصميمات 
متخذه و  اجرای هماهنگ سيستم بانکی کشور با اين 
تصميمات متخده فعلی، فعاليت بانک ها و موسسات 
اعتباری خصوصی از تاريخ ۱399/9/۱  به شرح زير 
خواهد بود: کليه ش��عب و ادارات در اين ايام مفتوح 
بوده و در ش��هرهای با هشدار قرمز به صورت نوبتی 
با حداکثر 50 درصد از کارکنان خود و در شهرهای 
با هش��دار نارنجی به تعداد 2.3 و در ساير شهرها با 
حضور ۱00 درصدی کارکنان نسبت به ارائه خدمات 
به مش��تريان گرامی اقدام خواهند کرد. مسوولين 
واحده��ا در نوبت بندی حض��ور کارکنان به نحوی 
می بايست مديريت کنند که برای ارائه هر رشته از 
خدمات بانکی و به ويژه تخصصی حداقل يک نفر از 
مسووالن امر در شعبه حضور داشته باشند. ساعات 
کار کليه شعب و س��تادهای بانکی برای کارکنان و 
مراجعين در تمام اين هفته همانند گذشته خواهد بود 
و بدين ترتيب مراجعين به بانک ها می توانند از ساعت 
۸ بامداد الی ۱4 و  پنجش��نبه ها تا ساعت ۱2:30 از 

خدمات بانکی حضوری استفاده کنند.

اجرای نرخ های جديد کارمزد 
خدمات بانکی از اول آذر

بانک مرکزی در ابالغيه ای به مديران عامل بانک ها، 
نرخ های جديد کارمزد خدمات بانکی را جهت اجرا 
از ابتدای آذرماه سال جاری )ش��نبه آينده( ابالغ 
کرد.بان��ک مرکزی در دس��تورالعملی به مديران 
عامل بانک های دولتی، غير دولتی، شرکت دولتی 
پست بانک، موسسات اعتباری غيربانکی و بانک 
مش��ترک ايران-ونزوئال، جداول کارمزد خدمات 
بانکی )ريال��ی و الکترونيک��ی( متضمن حداکثر 
نرخ های قابل وصول را به شبکه بانکی کشور ابالغ 
کرد.بر اين اساس، دريافت نرخ های جديد کارمزد 
خدمات بانکی از ابتدای آذرماه ۱399  مجاز بوده 
و بخشنامه جديد جايگزين بخشنامه های متناظر 
قبلی کارمزدهای خدمات بانکی ريالی و الکترونيکی 
می شود.همچنين در اين اطالعيه تاکيد شده که 
بانک ها و موسسات اعتباری غيربانکی می توانند 
به منظور رقابت با يکديگر، حداکثر تا 30 درصد و 
برای افراد تحت پوشش سازمان بهزيستی کشور، 
مس��تمری بگيران و مددجويان کميته امداد امام 
خمينی )ره( حداکثر تا ۱00 درصد مبالغ مندرج 
در جداول ابالغی نرخ های کمتری را اعمال نمايند.

۱4۰ ميليارد تومان حراج 
اوراق بدهی دولتی 

ضمن اعالم نتيجه بيس��ت وپنجمي��ن مرحله از 
حراج اوراق بدهی دولتی مورخ 27 آبان ماه ۱399، 
به اطالع می رس��اند  حراج جديد اوراق ياد شده در 
تاريخ  4 آذرماه س��ال جاری برگزار خواهد شد.به 
گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پيرو اطالعيه 
روز سه شنبه 20 آبانماه ۱399 درخصوص برگزاری 
حراج اوراق بدهی دولتی به اطالع می رساند، طی 
برگزاری بيس��ت و پنجمين مرحله از اين حراج، 
چهار بانک سفارش های  خود را به ارزش 4.4 هزار 
ميليارد ريال در س��امانه های بازار بين بانکی ثبت 
کردند. وزارت امور اقتصادی و دارايی نيز با فروش 
99۸.4 ميليارد ري��ال اوراق »اراد53« با نرخ بازده 
تا سررس��يد 2۱.3 درصد و 37۸.2 ميليارد ريال 
اوراق »اراد54« ب��ا نرخ بازده تا سررس��يد 20.4 
درصد )در مجموع به ارزش ۱.4 هزار ميليارد ريال( 
موافقت کرد. معامالت مربوط به فروش اين اوراق 
به نهادهای مالی برنده در روز سه شنبه 27 آبان ماه 
۱399 توس��ط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه 

معامالتی بورس ثبت شد. 

واكنش بازار به اخبار و تحوالت سياسي و بودجه اي، نرخ دالر را به كانال 25 هزار كاهش داد

تك نرخي شدن و سيگنال هاي مثبت براي كاهش نرخ ارز

ضرورت برخاستن يك صداي واحد در اقتصاد

تنوع بخشيدن به ساختارهاي معامالتي بورس

عدم همراهي مجلس قبل با دولت هم مزيد بر علت شد تا 
مشكالت مردم مضاعف شود. هرچند تحريم ها نيز در اين 
پروسه مشكل ساز، اثرات فراواني داشت، اما بايد بپذيريم 
كه عدم همدلي و فقدان هماهنگي ميان اركان تصميم ساز 
كشور نقش اصلي را در افزايش بحران ايفا كرد. خوشبختانه 
يك تصميم استراتژيك و كليدي ظرف 2سال گذشته در 
اين خصوص اخذ شد كه بر اساس آن رهبري اختياراتي را 
به سران قوا دادند تا براي مدتي معين، بتوانند بحران ها را به 
سرعت حل و فصل كنند. خاطرم هست كه حضرت امام)ره( 
در دهه۶0 خورش��يدي و در بحبوحه جنگ، يك چنين 
تصميماتي را گرفتند تا سران قوا با جلسات هفتگي، سريع و 

قاطع به مديريت كردن بحران هاي بزرگ در ايام جنگ اقدام 
كردند. در آن دوره من معاون وزير راه در حمل و نقل كشور 
بودم و به يادم هست كه تصميمات بسيار مهم را به آقاي 
موسوي نخست وزير وقت تحويل مي داديم، آقاي موسوي 
اين تصميمات را به جلسه سران قوا مي بردند و به سرعت و 
در كمترين زمان ممكن )كه هرگز بيشتر از يك هفته طول 
نمي كشيد( تصميمات الزم اتخاذ مي شد. سران قوا در آن 
زمان را آيت اهلل خامنه اي، آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني، 
آيت اهلل مرحوم موسوي اردبيلي و آقاي مهندس موسوي 
تشكيل مي دادند. اين در حالي است كه در حال حاضر يك 
چنين انعطاف، سرعت و قاطعيتي را نمي بينيم.جلسات 

سران قوا به جاي هفتگي بعضا مدت زمان زيادي به تاخير 
مي افتد يا در دست انداز بحث هاي كارشناسي و جناحي 
گرفتار مي شود. در اين شرايط مجلس يازدهم تصميماتي 
اخذ مي كند و نمايندگان صحبت هايي مي كند كه برخي 
از اين تصميمات و صحبت ها به نظر مي رسد كه پختگي 
الزم را ندارند. از آن ط��رف بايد بپذيريم كه انفعال دولت 
هم راهكار حل مشكالت معيشتي مردم نيست. بر اساس 
گزارش رسمي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعالم شد 
كه ۶0ميليون نفر مي توانند يارانه معيشتي بگيرند. بعد از 
اين اظهارنظر آقاي رييس جمهوري بحث ۱0ميليون نفر 
يا 20ميليون نفر را مطرح مي كنند. آيا دولت نمي توانست 

ظرف 9ماهي كه از بروز اپيدمي كرونا مي گذرد اين تصميم 
ض��روري را بگيرد تا مجلس به س��مت اتخاذ تصميمات 
غيركارشناسي و بدون پشتوانه نروند؟ به نظرم براي عبور از 
بحران اقتصادي و معيشتي فعلي، نيازمند همدلي بيشتر و 
افزودن بر سرمايه هاي اجتماعي هستيم تا اعتماد مردم به 
تصميم سازي هاي مسووالن به اندازه اي شود كه مردم براي 
حل مشكالت مشاركت فعال و سازنده اي داشته باشند. در 
صورت تحقق اين موارد است كه نسل هاي ايراني مي توانند 
دورنماي روشني از توسعه در كشور تصوير سازي كنند و 
براي تحقق اين دورنما وارد ميدان مشاركت هاي اقتصادي، 

اجتماعي، سياسي و... شوند.

حالت روتين و عادي كه سهامداران اقدام به خريد سهمي 
مي كنند به اين اميد كه با رشد قيمت آن سود كنند، اين 
امكان اين امكان براي آنها ايجاد خواهد شد كه در دو طرف 
معامله را پيش ببرند. به عنوان مث��ال زماني كه از منظر 
تحليل احتمال روند نزولي سهمي وجود دارد را مي توان 
از مالك فعلي قرض كرد، به فروش رساند تا وقتي قيمت 
س��هم پايين تر رفت، دوباره اقدام به خريد كرد و س��هام 
استقراضي را به مالكش بازگرداند. در اين فرآيند فردي كه 
تحليل درس��تي از بازار داشته سود خود را از اين اختالف 
قيمت كسب خواهد كرد. به عبارت دقيق تر، پيش بيني 
افراد از روند بعدي قيمت ها مي تواند برايشان سودآور باشد 

و ارزش افزوده اقتصادي تازه اي ايجاد كند. چه مسير بعدي 
كه تحليل شده نزولي و چه صعودي باشد.

اين روش كه به علت رقابت كارگزاران براي كس��ب 
رضايت مش��تري بيشتر ابداع ش��د اكنون به يكي از 
پايه هاي اساس��ي معامله گري در بازارهاي سرمايه 
جهاني تبديل شده و امتيازات زيادي هم براي معامله 
گران حرفه اي و هم حفظ تعادل در بازار ايجاد مي كند. 
در بازار هاي دو طرفه ريسك اشتباه در ارزيابي قيمت 
كاهش مي يابد كه در نتيجه احتمال وقوع حباب در 
اين بازار ها كه سطح بااليي از آزادي مبادله و كمترين 
قوانين را دارند بسيار كمتر است. معامله گران حرفه اي 

كه زودتر از معامله گران آماتور از اش��تباه در ارزيابي 
دارايي ها آگاه مي شوند، با گرفتن موقعيت معكوس 
)فروش استقراضي سهم در زمان رشد سهام( باعث 
افزايش نقدشوندگي در بازار و اصالح منطقي در آن 

مي شوند. 
البته ذكر اين نكته ضروي است كه معامله گران حرفه اي 
به علت ريسك گريزي براي قرار گرفتن در خالف روند 
بازار، احتياط بيشتري مي كنند كه باعث كاهش قدرت 
آنها در اصالح روندهاي اشتباه مي شود. در زماني كه تعداد 
زيادي از معامله گران براي خريد سهم، ورود مي كنند، 
معامله گران حرفه اين نيز تحت تاثير قرار مي گيرند. در 

حباب سال 2000 بورس امريكا، استنلي دراكنميلر مدير 
صندوق ۸200 ميليارد دالري جورج سوروس بود. او به 
علت زياني كه پس از تركيدن حباب دات كام به شركت 
وارد كرد از كار بركنار و اخراج شد. وي در مصاحبه خود 
گفت: »ما مي دانس��تيم قيمت ها بي��ش از ارزش ذاتي 
هس��تند، اما فكر نمي كرديم پايان موج صعودي به اين 
زودي فرا برسد.« عباراتي كه نمايانگر اهميت آگاهي از 
روندهاي آتي بازار و مهم تر از آن تصميم سازي فوري در 
خصوص آن است.بايد ديد رويكردهاي متنوع معامالتي 
در بازار سرمايه ايران چه خروجي خواهند داشت تا بعد 

بهتر بتوان ابعاد گوناگون آن را تحليل كرد.

ادامه از صفحه اول



رقيه ندايي|
با شروع سال جاري بازارس��هام وضعيت عجيب و 
جديدي را به خود ديد. به گونه اي كه در چهارماهه 
نخست س��ال يك صعود در حدود ۳۱۰ درصد در 
كارنامه خود ثبت كرد و بعد از آن تقربيا ۴ ماه نزول و 
اصالحات عمده اي را تجربه كرد و اين نزول به قدري 
كه بيش از ۹۹ درصد سهام موجود در تاالر شيشه اي 
به ارزندگي واقعي خود رسيدند، البته برخي ازسهام 
نيز بيش از ح��د ممكن نزول كردند و بايد درانتظار 
صعود اين نوع از سهام بود تا ارزندگي خود را در بازار 
پيدا كنند. با اين حال شش روزي مي شود كه بازار 
سهام وضعيت جديدي به خود گرفته و روند صعودي 
خود را آغاز كرده. اين روند همراه با نزول در بازارهاي 
موازي بوده به گونه اي كه بازارهاي خودرو، ارز، طال و 
سكه و امثال اينان به مقدار قابل توجهي نزول داشته 
و دالري كه تا چند هفته گذش��ته صف هاي خريد 
طوالني با نرخ ۳۲ هزارتوماني را دارا بود امروز با نرخ 

۲۶ هزارتومان خريدار عمده اي ندارد. 
از س��وي ديگر با كاهش نرخ ارز و دالر قيمت هاي 
خودرو در بازار با كاهشي بسيار خوب مواجه شدند 
و ديگر س��رمايه گذاران كمي پيدا مي ش��ود كه در 
اين بازار س��رمايه گذاري كنند و اغلب به س��مت و 
سوي بازار بهتري مي روند كه با توجه به كاهش نرخ 
س��ود بين بانكي و كاهش نرخ ارز و ريس��ك عمده 
در س��رمايه گذاري در اين بازار بيشتر بورس و بازار 
سهام را ترجيح مي دهند كه اين مورد بسيار به نفع 
بازار سرمايه است و اين حجم از نقدينگي مي تواند 
يك سيگنال بس��يار مثبت براي بورس باشد. حال 
اي��ن نقدينگي در صورتي وارد بورس مي ش��ود كه 
سرمايه گذاران نسبت به بورس و وضعيت اين بازار 
آگاه باشند و اعتماد كافي نسبت به سرمايه گذاري 

خود در تاالر شيشه اي داشته باشند.
تقريبا ش��ش روز است كه بازار س��رمايه وضعيتي 
صعودي به خود گرفته است، اين روند را نمي توان 
ناش��ي از اعتماد مردم به نرخ دالر دانس��ت چراكه؛ 
پيش از اين ترس از كاهش عم��ده نرخ ارز در بازار 
وجود داشت كه اين روزها باتوجه به ثبات نسبي اين 
بازار سهامداران بورسي نيز به وضعيت پيش آمده 
اعتماد كرده اند. درس��ت اس��ت كه بازگشايي نماد 
»شستا« در روز سه شنبه با افت ۱۹ درصدي همراه 
بود و باعث شد شاخص كل بازار كمي نزول كند اما؛ 
در آخرين روزكاري بازار يعني چهارشنبه اين نماد 
روي ديگ��ري به خود گرفت و روند صعودي خود را 
آغاز نمود و نزول روز گذشته »شستا« را نيز مي توان 
طبيعي دانست چراكه؛ پس از مدت ها بسته بودن 
اين نماد بازگشايي شد. براساس عدد و ارقام موجود 
در بازار س��هام اغلب نمادهاي موجود در بازار صف 
خريد دارند و برخي نيز صف فروش مي توان گفت 
يك تعادل در صف هاي خري��د وفروش بازار پيش 
آمده و بورس از وضعيت اس��فناك خود خارج شده 
اس��ت. نزديك به ۴ ماه بود كه بازارسهام صف هاي 
خريد خوب��ي به نديده بود و تنه��ا صف هاي عمده 
فروش را به خود ديده بود.اغلب نمادهاي تاثيرگذار 
و مهم بازار ط��ي ماه هاي اخير روند نزولي قيمت را 
به خود دي��ده بودند كه طي ۶ روز اخير روند خوبي 

را تجربه كردند.
 براس��اس بررس��ي هاي موجود دربازار كه طي روز 
معامالتي اخير ارزش ۱۳۷۸ ميليارد توماني صفوف 
فروش در بورس تنها ۱۷.۸ درصد نمادها را ش��امل 
ش��ده، اين در حالي اس��ت كه ۳۹.۴ درصد نمادها 
در اين روز صف خريدي ب��ه ارزش ۲۵۴۸ ميليارد 

تومان داشتند. 
براس��اس آمارهاي موجود به مي��زان قابل توجهي 
اعتماد در بازار تزريق ش��ده اس��ت و اين اعتماد را 
نمي توان ناشي از سياس��ت ها و عملكرد مسووالن 
دانست بلكه مي توان ناشي از ثبات نرخ دالر در بازار 
دانست. س��هامداران ترس از دالري با پايين ترين 
نرخ يعني كمتر از ۲۰ هزارتومان داشتند و با توجه 
به ثبات ب��ازار در محدود قيمت��ي ۲۶ هزار تومان، 
كمي اعتماد در بازار سهام تزريق شد و موجبات اين 

وضعيت بورس و بازارسهام را فراهم كرد. روز گذشته 
بازار صعودي بود و شاخص كل بورس با ۴۸ هزار و 
۴۵۷ واحد افزايش به رقم يك ميليون و ۳۴۵ هزار 
واحد رسيد. شاخص كل با معيار هم وزن نيز ۶۶۹۷ 
واحد افزايش يافت و رقم ۳۸۱ هزار و ۳۶۸ واحد را 
ثبت ك��رد و معامله گران نيز يك ميليون معامله به 
ارزش ۹۱ ه��زار و ۸۵۶ ميليارد ري��ال انجام دادند. 
شاخص كل فرابورس هم با ۲۹۸ واحد افزايش رقم 
۱۶ هزار و ۶۴۶ واحد را ثبت كرد و معامله گران اين 
بازار ۷۶۷ هزار معامل��ه انجام دادند كه ۱۳۸ هزار و 

۲۵۴ ميليارد ريال ارزش داشت.
براساس آنچه كه پيمان مولوي، كارشناس اقتصادي 
در گفت وگوي اخير خ��ود با »تعادل« مطرح كرده 
بود، در حوزه سياست گذاري در بازار دچار يك نوع 
آشفتگي خاصي هستيم و بازار سرمايه را نمي توان 
با يك دس��تور اداره كرد و س��اختار اقتصادي آن را 
دچار تحول كرد. تصميماتي كه در حال حاضر براي 
افزاي��ش نقش صندوق هاي تح��ت اختيار بانك ها 
گرفته شده است نيز از چنين ساختاري متاثر است.

 اگر بخواهيم به ص��ورت كوتاه مدت ب��ه بازار نگاه 
كنيم اين تصميمات مناس��ب خواهد بود اما؛ بايد 
منابع اقتصادي و ريسك هاي موجود را نيز در نظر 
گرفت. همچنين ريس��ك هاي بر سرمايه گذاري بر 
چهار طبقه تقسيم مي ش��ود؛ نخست ريسك هاي 
اقتصادكالن، ريسك هاي حقوقي، ريسك هاي مالي 
و اقتصادي و آخرين ريس��ك نيز ريس��ك سياسي 
است. بخشي از اين ريسك ها، ريسك سيستماتيك 
هستند و برخي ديگر نيز ريسك غير سيستماتيك؛ 
روي اين دسته از ريسك ها نمي توان كنترل داشت 
چراكه غيرسيس��تماتيك هستند و خارج از چرخه 
رخ مي دهند همانند ميزان تورم و يا اتفاقاتي كه در 
انتخابات امري��كا رخ داد. مي تواند با تصميم گيري 
اش��تباه تاثير مهمي در ريزش بورس و بازار س��هام 
داشته باشد براي مثال يكي از داليل مهم در ريزش 
مردادماه س��ال جاري ايجاد ذهني��ت دوگانه براي 
اوراق سلف نفتي و بحث دارا دوم بود كه باعث ريزش 

خيلي شديد شد. 
وزير اقتصاد نيز س��يگنال مثبتي براي بازارس��هام 
داش��ت. وي در اين خصوص گفت: ب��ا تصميمات 
جديد ش��وراي عالي ب��ورس و تقويت محرك هاي 
تقاضا و آمادگي ايجاد ثبات مس��تمر با عرضه هاي 
اولي��ه، اميدوار به پايداري ش��رايط موجود در بازار 
سرمايه هس��تيم. فرهاد دژپسند در حاشيه جلسه 
هيئت دولت بيان داشت: با تصميمات جديد شوراي 
عالي ب��ورس و تقويت محرك هاي تقاضا و آمادگي 

ايجاد ثبات مس��تمر با عرضه اوليه ه��ا، اميدوار به 
پايداري ش��رايط موجود در بازار سرمايه هستيم. 
با اين وضعيت پيش آمده و وضعيت س��امان يافته 
نرخ ارز در ب��ورس پيش بيني مي ش��ود كه بورس 
روند صعودي خود را آغاز كند. درس��ت اس��ت كه 
دخالت هاي دولتي ها و مس��ووالن موجبات نزول 
در بازار س��هام را فراهم مي س��ازد اما؛ اين بار وزير 
اقتصاد سيگنال مثبتي به بازار تزريق كرد و براساس 
صحبت هاي وزير اقتصاد هفته آينده روند صعودي 
خواهيم داشت و اگر اين صعود ادامه دار باشد شاهد 
عرضه هاي اوليه جديد در ب��ورس خواهيم بود، در 
نتيجه بورس بعد از چهارماه نزول روندي جديدي 

به خود مي گيرد.
درنهاي��ت بايد گفت ك��ه وزير اقتصاد س��عي دارد 
روي��ه بازار را تغيير دهد اما؛ باي��د دقت كرد كه اگر 
ديگر مسووالن بازهم درخصوص بورس نظردهند 
ممكن است بازار سهام روندي نزولي به خود بگيرد 
و دژپس��ند نيز بايد حمايت كافي و دقيق راجع به 
بورس داشته باشد چراكه؛ كمي تعلل مي تواند بيش 
از گذشته بي اعتمادي به بازار تزريق كند و وضعيت 
را وخيم تر س��ازد. البته اين نيز حائز اهميت اس��ت 
كه بيش از وزير اقتصاد بايد س��ازمان بورس از بازار 

سرمايه حمايت كند.

    ريزش بورس امريكا
در شرايطي كه بانك مركزي امريكا در تالش است 
تا نرخ تورم را به سطح باالي دو درصدي سوق دهد، 
وضعيت براي اين نهاد به ط��ور دلخواه پيش نرفته 
است چرا كه آمارها نشان مي دهند متوسط نرخ تورم 
بزرگ ترين اقتصاد جهان در ۱۲ ماه منتهي به اكتبر 
با ۰.۲ درصد كاهش نسبت به دوره مشابه منتهي به 
ماه قبل به سطح ۱.۲ درصد رسيد كه اين نرخ تورم 
۰.۱ درصد كمتر از نرخ مورد انتظار قبلي و كمترين 
سطح تورمي ثبت شده در امريكا در سه ماهه اخير 
بوده اس��ت. همچنين تورم ژاپن نيز به شدت نزولي 
ش��ده است تا جايي كه متوس��ط نرخ تورم ژاپن در 
۱۲ ماه منتهي به اكتبر با ۱.۴ درصد كاهش نسبت 
به ماه قبل به منفي ۲.۱ رس��يد كه اين رقم، يكي از 
كمترين تورم هاي ثبت شده در اين كشور طي پنج 
ماه اخير بوده است. اختالفات بين طرفين حقوقي 
بر س��ر نتيجه انتخابات كماكان ادامه دارد و دونالد 
ترامپ در پيامي توييتري نوش��ته اس��ت انتخابات 
امريكا متقلبانه و ناقض قانون اساس��ي بوده است و 
بسياري از مردم به چشم خود شاهد تقلب بوده اند. 
اين ادعا در حالي مطرح مي شود كه نتيجه انتخابات 

به صورت قطعي به زودي اعالم مي شود و بسيار بعيد 
است تغيير خاصي در نتايج ايجاد شود. 

يوسف عباسي، كارشناس ارشد سرمايه گذاري در 
موسسه استون ايكس گفت: در حال حاضر بازارهاي 
جهاني خ��ود را در يك موقعيت س��ردرگم كننده 
يافته اند، از يك طرف اين نگراني وجود دارد كه در 
كوتاه مدت تلفات ناشي از كرونا كماكان باال باشد و 
تا رسيدن واكسن خس��ارت هاي جاني و اقتصادي 
آن ادامه داشته باشد و از سوي ديگر اين خوشبيني 
وج��ود دارد كه پ��س از غلبه بر كرونا نرخ رش��د به 

سطوح بااليي برسد. 
در بورس امريكا و وال اس��تريت، همه ش��اخص ها 
نزولي بودند تا جايي كه هر سه شاخص اصلي بورسي 
در س��طح پايين تري از روز قبل خود بسته شدند. 
ش��اخص »داوجونز ايدانس��تريال اوريج« با ۰.۵۹ 
درصد ريزش نسبت به روز قبل و در سطح ۲۹ هزار و 
۷۷۲.۴۰ واحد بسته شد. شاخص »اس اند پي ۵۰۰« 
با ۰.۲۸ درصد كاهش تا س��طح ۳۶۱۶.۹۰ واحدي 
پايين رفت و ديگر شاخص مهم بورسي امريكا يعني 
»نزدك كامپوزيت« با ۰.۳ درصد ريزش در س��طح 

۱۱ هزار و ۹۲۰.۲۹ واحدي بسته شد.
در معام��الت بازاره��اي بورس در اروپا، ش��اخص 
»فوتسي ۱۰۰« بورس لندن با ۰.۸۷ درصد كاهش 
نسبت به روز قبل و در سطح ۶۳۶۵.۳۳ واحد بسته 
ش��د. ش��اخص »دكس ۳۰« بورس فرانكفورت در 
آلمان با ريزش ۰.۰۴ درصدي و ايستادن در سطح 
۱۳ ه��زار و ۱۳۳.۴۷ واحدي به كار خود خاتمه داد 
و شاخص »كك ۴۰« بورس پاريس با صعود ۰.۲۱ 
درصدي در سطح ۵۴۸۳ واحد بسته شد. در مادريد 
شاخص »ايبكس ۳۵« ۰.۶۵ درصد پايين رفت و به 

۷۹۳۴.۳۰ واحد رسيد.
در معامالت بورس هاي آس��يا، شاخص ها عملكرد 
خوبي داش��تند؛ تا جايي كه ش��اخص »نيك كي 
۲۲۵« بورس توكيو ژاپن با صعود ۰.۴۲ درصدي تا 
سطح ۲۶ هزار و ۱۴.۶۲ واحدي باال رفت. شاخص 
»هانگ سنگ« بورس هنگ كنگ ۰.۱۳ درصد باال 
رفت و در سطح ۲۶ هزار و ۴۱۵.۰۹ واحد بسته شد. 
در چين شاخص »ش��انگهاي كامپوزيت« ريزش 
۰.۱۹ درصدي را تجربه كرد و در سطح ۴۸۹۴.۷۹ 

واحد بسته شد.
در استراليا شاخص »اس اند پي اس اند ايكس ۲۰۰« 
بورس سيدني با ۰.۲۱ درصد افزايش و ايستادن در 
س��طح ۶۴۹۸.۲۱ واحدي به كار خود خاتمه داد. 
در بين ديگر ش��اخص هاي مهم آسيايي، شاخص 

»تاپيكس« ژاپن صعودي بود.
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ريسك سود بانكي براي بورس
درح��ال حاض��ر دو مولفه 
خيلي مهم در ب��ازار وجود 
دارد نخست؛ بحث نرخ ارز 
اس��ت كه به نظر مي رسد با 
بازگشت امريكا به مذاكره 
و مباحث مطرح ش��ده در 
بازار مثل فروش نفت روند 
كاهشي را تجربه خواهد كرد. 
دومين بحث نيز سود بانكي است كه كاهشي نخواهد بود 
و روند افزايشي را نيز در كارنامه خود به ثبت مي رساند 
بنابراين باتوجه به اين عوامل كه تاثير كاهنده بر روي 
سود شركت ها دارد، كه باتوجه به نرخ دالر و وضعيت 
اقتصادي با واقعيت ها تناسبي ندارد. كاهش نرخ سود 
بانكي با وعده تحقق نمي يابد و باتوجه به شيوع كرونا 
در حوزه اعتبارات كمي مش��كل وجود دارد دولتي ها 
بايد راهكاري براي اعتبارات داشته باشيد. كاهش نرخ 
سود بانكي در واقعيت قابل تحقق نيست و اگر اين مورد 
انج��ام نگيرد دولت بايد به چاپ پ��ول بپردازد كه اين 
چاپ موجبات تورم را در كش��ور فراه��م مي آرود و در 
نتيجه فرضيه اي باطل است. بازار سرمايه پيش از اين 
و درحال حاضر وضعيت خوبي نداشت و سهامداراني 
كه زيان باالي هفتاد درصد رس��يده اند بر سر دوراهي 
ماندند كه آيا بايد سرمايه بيشتري را به بازار وارد كرد 
و ميانگين قيمت خود را پايين آورد يا اينكه صبر پيشه 
كرد و ديد برخي س��هام رش��دي چند برابري دارند تا 
به س��رمايه اوليه خود برس��ند در حالي كه ترسي در 
سهامداران وجود دارد كه امكان اينكه در لحظه دوبار 
بازار بورس ريزشي ش��ده و باز هم دچار زيان بيشتر از 
قبل خواهند شد. توصيه هاي كارشناسان نيز با يكديگر 
متغير است ولي غالب كارشناسان بر اين باورند با ورود 
سرمايه جديد به بازار سرمايه رشد قابل توجهي تا انتهاي 
سال جاري خواهد داشت. همچنين موضع گيري هاي 
مثبت احتمالي و لحن مناسب تر بايدن مي تواند اوضاع 
را به نفع بورس تغيير دهد. به زودي بازار بر مدار بايدن و 
موضع گيري هايش خواهد چرخيد و اين بار فرصت هاي 
بايدن براي بورس ايران مورد توجه قرار خواهد گرفت. 
ذهن هاي س��رمايه گذاران اين بار درگير محاس��بات 
بعد از باي��دن خواهد ش��د و احتماال ب��ورس بر موج 
خوش بيني هاي ناشي از گشايش سياسي رشد خواهد 
كرد. موضع گيري هاي مثبت احتمالي و لحن مناسب تر 
بايدن مي تواند اوضاع را به نفع بورس تغيير دهد. به زودي 
بازار بر مدار بايدن و موضع گيري هايش خواهد چرخيد 
و اين بار فرصت هاي بايدن براي بورس ايران مورد توجه 
قرار خواهد گرفت. ذهن هاي س��رمايه گذاران اين بار 
درگير محاس��بات بعد از بايدن خواهد شد و احتماال 
بورس بر موج خوش بيني هاي ناشي از گشايش سياسي 
رشد خواهد كرد. درنهايت بايد گفت افزايش سود بين 
بانكي نيز يك نوع ريسك محسوب مي شود. سود بانكي 
يعني حداقل نرخ بازده بدون ريسك و اين موضوع در 
محاسبات تاثير منفي براي بورس و بازار سرمايه خواهد 
داشت و زمزمه هاي افزايش اين سود در بازارهاي مالي 
ش��نيده مي ش��ود كه هرچند به ظاهر با اين افزايش 
مخالفت مي شود اما؛ در عمل سود بين بانكي افزايش 
يافته و اين موضوع به عنوان يك تهديد بالقوه در بازار 
سرمايه اثرگذار است و به غير بازار سرمايه در اقتصاد ملي 
نيز تاثير دارد چراكه؛ منجر به افزايش حجم نقدينگي 

مي شود و پشتوانه خاصي نيز دارا نيست.

كدال نگر

 سود ۱۰۶۰ريالي 
هرسهم زگلدشت

شركت كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان در گزارش 
۶ماهه منتهي به ۳۱شهريورس��ال جاري اعالم كرد 
كه سود عملياتي ش��ركت نسبت به دوره مشابه سال 
گذشته با رشد ۲۸درصدي به مبلغ ۱۸۷ميليارد ريال 
و سود خالص نيز با رشد ۲۱درصدي به ۲۱۱ميليارد 
ريال رس��يد. اين شركت سود انباش��ته خود را با افت 
۳۵درصدي نسبت به مدت مشابه سال مالي گذشته 
رقم ۲۵۰ميليارد ريال اعالم كرد و سود محقق شده هر 
سهم را يك هزار و ۶۰ريال منتشر كرد. »زگلدشت« در 
تشريح اهداف و برنامه هاي راهبردي خود در خصوص 
توليد و فروش محصوالت اعالم كرده است كه به دنبال 
تثبيت سهم بازار و بهبود كيفيت محصوالت به منظور 
افزايش رقابت پذيري و تالش در جهت ارتققاي سطح 
رضايت مندي مشتريان و همچنين كاهش در بهاي 
تمام شده محصوالت جهت حاشيه سود بيشتر است. 
از ديگر فعاليت هاي اين شركت طرح احداث دامداري 
۶هزار رأس��ي دلفان؛ ش��امل ۳هزار رأس دام مولد در 
زميني به مساحت ۵۵ هكتار واقع در شهرستان نورآباد 
منطقه دلفان استان لرستان از تيرماه سال ۱۳۹۸ شروع 
شده است. همچنين براساس پيش بيني صورت گرفته 
طرح مزبور تا مرداد ماه ۱۴۰۰ به بهره برداري اوليه وطي 
۵ سال به بهره برداري نهايي خواهد رسيد. برآورد مخارج 
كل طرح مبلغ يك هزار و ۸۶۰ ميليارد ريال است كه 
تا پايان دوره ۶ماهه منتهي به ۳۱ شهريور ۱۳۹۹ مبلغ 
۲۰۳ ميليارد ريال؛ شامل خريد زمين به مبلغ ۶۶ ميليارد 
ريال از شركت كش��ت و دام قيام، اجراي فونداسيون 
و ديواركش��ي و خاكبرداري به مبلغ ۵۳ميليارد ريال، 
ساخت سوله به مبلغ ۱۰ميليارد ريال است. همچنين 
ساير هزينه ها شامل خريد آهن آالت به مبلغ ۳۸ ميليارد 
ريال و دستمزد كارگران و خريد مصالح و اخذ مجوزات 
به مبلغ ۳۶ ميليارد ريال، هزينه شده است. طرح احداث 
دامداري ۱۲هزار رأسي رزن؛ ش��امل ۶هزار رأس دام 
مولد در زميني به مساحت۶۰ هكتار واقع در روستاي 
سنقرآباد شهرستان درگزين استان همدان؛ بزرگ ترين 
دامداري غرب كشور در مهرماه سال ۱۳۹۸ آغاز شده 
است. از سوي ديگر ادامه فرآيند ساخت سه پروژه در 
استان هاي همدان لرستان وخراسان شمالي تا تكميل 
آنها و پيگيري موانع و مشكالت آن از ساير برنامه هاي با 

اهميت شركت است.

كمك به توسعه نهادهاي مالي 
با تصميم شوراي عالي بورس

در جلسه اخير شوراي عالي بورس تصميم هايي مانند 
تخصيص حداقل ۵۰ درصد از مجموع ۲۰ درصد نصاب 
سهام به سهام عدالت، افزايش حداقل اوراق دولتي در 
نصاب ها از ۱۰ به حداقل ۲۵ درصد و افزايش س��قف 
صندوق هاي س��رمايه گذاري با در آمد ثابت از ۳۰ به 
۵۰ ه��زار ميليارد توم��ان اتخاذ ش��د. در كنار چنين 
تصميم هايي مصوب شد، بانك مركزي مسائل مربوط 
به صدور مجوز براي صندوق هاي سرمايه گذاري وابسته 
به نهادهاي مالي مرتبط با بانك ها را تسريع و تسهيل 
كند. همچنين مقرر شد، امكان تاسيس صندوق براي 
بانك هاي فاقد صندوق، فراهم و اجازه تاسيس بيش از 
يك صندوق براي بانك ها نيز صادر شود. حسن قاليباف 
اصل، رييس س��ازمان بورس با اشاره به مصوبه جديد 
شوراي عالي بورس در اين خصوص افزود: در آخرين 
جلسه ش��وراي عالي بورس مقرر شد تا بانك مركزي 
شرايط را براي بانك ها جهت سهامداري در شركت هاي 
تامين سرمايه تسهيل كند. وي اظهار داشت: در بند ب 
ماده ۱۴ قانون برنامه پنج س��اله ششم توسعه مصوب 
سال ۱۳۹۶ مقرر شد تاسيس آن دسته از شركت هاي 
تامين سرمايه كه داراي سهامدار بانكي هستند، نيازمند 
اخذ مجوز از بانك مركزي باشد. رييس سازمان بورس 
و اوراق بهادار خاطرنشان كرد: اين اتفاق مي تواند منجر 
به توسعه نهادهاي مالي و نيز تنوع خدمات قابل ارايه در 
بازار سرمايه شود. وي افزود: در صورتي كه يكي از بانك ها 
به دنبال تقاضاي تاسيس شركت تامين سرمايه است 
مي تواند درخواست تاسيس چنين شركتي را به بانك 

مركزي ارايه كند.

 بازار سرمايه 
در مسير درستي نيست!

محمدباقر قاليباف، رييس مجلس شوراي اسالمي با 
اشاره به بررسي وضعيت بازار بورس گفت: بطور كلي بازار 
بورس خوب بايد دو ويژگي؛ قدرت نقدشوندگي و تأمين 
سرمايه بخش هاي توليدي را داشته باشد. با بررسي اين 
دو شاخص در شرايط فعلي بازار، مي توان گفت كه امروز 
بازار بورس در مسير درست خود نيست. وي با بيان اينكه 
بازار سرمايه، بازار منحصربه فردي براي كشور محسوب 
مي شود، افزود: اين بازار با س��ه بازار ديگر قابل قياس 
نيست، بازار سرمايه به اين دليل منحصربه فرد است كه 
ما بايد با استفاده از آن خود را از بانك محوري نجات داده 
و نبود سرمايه گذاري هاي خارجي در اقتصاد كشور را از 
اين بخش جبران كنيم. رييس مجلس شوراي اسالمي 
اظهار داشت: دشمن اصلي ما امريكاست، حال رهبر 
معظم انقالب بارها فرمونده اند كه راه مبارزه با امريكا تنها 
كار است و كار است و كار. از اين رو بايد براي پيشرفت 
و توسعه كشور كار كنيم. حال دشمن اصلي كار، نظام 
بروكراسي است كه متأسفانه اين مساله همانند يك اسب 

سركش شده كه در كنترل هيچكس نيست.

اخطار به حقوقي هاي متخلف 
بازار سهام

علي ربيعي، س��خنگوي دولت با اش��اره به وضعيت 
بازار بورس گفت: رصد بازار سرمايه و حمايت از بازار 
سرمايه به صورت مداوم در دس��تور وزراي ذيربط و 
ش��وراي عالي بورس قرار دارد و رييس بانك مركزي 
تصميمات موثري در اين زمينه اتخاذ كرده اس��ت. 
س��خنگوي دولت با بيان اينكه تس��هيل براي اجازه 
فعاليت صندوق هاي س��رمايه گذاري فعال در بازار 
سرمايه فرصتي براي س��رمايه گذاران ايجاد خواهد 
كرد، افزود: بانك مركزي در اين راستا به صندوق هايي 
كه مديريت آنها توسط بانك ها هستند مجوز افزايش 
سقف سرمايه گذاي داد.ربيعي همچنين با اشاره به 
اينكه سقف س��رمايه گذاري در سهام صندوق هاي 
ثابت و س��هامي مختلف افزايش يافت، گفت: بر اين 
اساس در بانك ها اين سقف از ۱۰هزار ميليارد تومان 
به ۳۰ هزار ميليارد تومان و در بقيه صندوق ها از ۳۰ 
هزار ميليارد تومان به ۵۰ هزار ميليارد تومان افزايش 
يافته است. سخنگوي دولت تصريح كرد: اين تصميم 
فرصت خوبي را به سرمايه گذاران جديد مي دهد كه 
با مراجعه به بانك ها و به صورت غيرمستقيم در اين 
بازار سرمايه گذاري كنند. همچنين به بانك ها اجازه 
داد تا صندوق هايي كه سرمايه گذاري با درآمد ثابت را 
ايجاد كنند. همچنين براي شركت هاي تامين سرمايه 
متعلق به بانك ها كه مي توانند افزايش سرمايه الزم را 
بدهند تسهيالت الزم را ايجاد خواهد كرد. سخنگوي 
دولت همچنين در مورد اينكه دادس��تان كل كشور 
اخيرا به مصاديق اخ��الل در نظام اقتصادي از طريق 
بورس ورود كرده است، در پاسخ به اين پرسش كه آيا 
دولت مصاديقي از اين اخالل دارد يا اينكه ريزش هاي 
بازار سرمايه در سه ماهه اخير و عدم همراهي برخي 
حقوقي ه��ا و حقيقي هاي پرقدرت ب��ازار را مصداق 
اخالل در نظم اقتصادي مي داند؟ گفت: موضوع بورس 
بحث هرروزه اعضاي دولت است. اين بحث حقيقي 
و حقوقي ها چندين بار مورد بحث قرار گرفته است. 
اخالل در بورس قطعا مي تواند اخالل در نظام اقتصادي 
كشور باشد. به گفته ربيعي، رابطه مكمل حقوقي ها و 
حقيقي ها در بازار س��هام الزم است. فروش سهام در 
ش��رايطي كه تقاضا زياد است و برعكس خريد سهام 
در ش��رايطي كه عرضه زياد است، توسط حقوقي ها 
نمي تواند به عنوان اخالل محس��وب شود. وي ادامه 
داد: عدم همكاري حقوقي ه��ا در زمينه بازارگرداني 
مورد توجه بوده و رصد شده است و تعدادي از مديراني 
كه همكاري الزم را نداشتند، اخطار كتبي گرفتند و با 
واكنش هاي به موقعي كه بورس انجام داده است، اين 
رفتارها رو به كاهش است. اما در مجموع نبايد فضايي 
را ايج��اد كنيم كه خريد و ف��روش حقوقي ها اخالل 
محسوب شود. س��خنگوي دولت گفت: البته برخي 
مديران مقاومت مي كنند و منافع سازمان و شركتي 
را ترجيح مي دهند كه ب��ا اختياراتي كه براي رييس 
بورس گرفته شده است، اينها روز به روز محدود شدند.

سيگنال مثبت وزيراقتصاد براي بازارسرمايه 

رخ سبز بورس  براي سهامداران

آدرس غلط نوردكاران به بازار
هفته گذشته رييس هيات مديره انجمن نوردكاران 
فوالدي ايران با اش��اره به اينكه بيشتر اعضاي هيات 
مديره سازمان بورس كاالي ايران را توليدكنندگان 
فوالد تشكيل مي دهند، تاكيد كرده بود كه مديريت 
بورس كاال در انحصار فوالدس��ازان اس��ت و ادبيات 
اين س��ازمان به ادبيات ديكتاتوري تبديل شده؛ اما 
گوي��ا اين اظه��ارات احمد رضوي ني��ك چندان به 
مذاق مديران بورس كاال خوش نيامده اس��ت و آنها 
از ن��وردكاران مي خواهند به جاي بيان صحبت هاي 
جنجالي نس��بت به عرضه كافي محصوالتش��ان در 
ب��ورس اقدام كنند.  عباس يعقوب��ي، مدير عمليات 
بازار بورس كاال در همين راستا در پاسخ به ادعاهاي 
مطرح ش��ده از س��وي رييس هيات مدي��ره انجمن 
نوردكاران گفت: بورس كاال همواره اعالم نموده كه 
عرضه بايد منطقي و متناس��ب با نياز بازار باشد و در 
اين مس��ير چه در خصوص عرضه شمش و چه ساير 
محصوالت تالش كرده اس��ت. وي با تاكيد بر اينكه 
در ماه هاي گذشته كف عرضه اعالمي وزارت صمت 
توسط برخي نوردكاران رعايت نشده است، تصريح 
كرد: متاسفانه ما در هفته هاي متوالي براي افزايش 
عرضه با نوردكاران مذاكره مي كرديم، اما نه تنها كف 
عرضه اعالمي وزارت صمت توسط برخي از شركت ها 

رعايت نمي شد، بلكه اين شركت ها پس از مذاكرات 
متعدد بسيار كمتر از كف عرضه تكليفي براي بورس 
ارس��ال مي كردند و با بهانه هاي مختلف در راستاي 
عدم عرضه محصوالتشان تالش مي كردند. با طرح 
اين سوال كه چرا در زماني كه بازار به مقاطع فوالدي 
نياز داشت و تقاضا براي خريد مقاطع وجود داشت، 
برخي ش��ركت ها از عرضه محصوالتشان در بورس 
كاال خ��ودداري مي كردند، عنوان ك��رد: چرا برخي 
واحدهاي نوردي، اكنون يعني در زماني كه مي دانند 
محصوالتشان به فروش نمي رود، عرضه هاي خود را 
افزايش مي دهند؟ م��ا اميدواريم كه اين عرضه هاي 
گس��ترده در زمان رونق بازار نيز انجام ش��ود. مدير 
عمليات بازار بورس كاال ادامه داد: آيا چنين رفتارهايي 
از س��وي عرضه كنندگان مصداق مديريت عرضه و 
اخالل در بازار نيست؟ البته مهم نيست كه چه بخشي 
از زنجيره اين رفت��ار را انجام مي دهد، بلكه مهم اين 
است كه با اين رفتار برخورد شود. اميدواريم دادستاني 
به اين موضوع ورود كند؛ چراكه آمار عرضه شركت ها 
و ميزان تقاضا در ماه هاي گذش��ته به صورت شفاف 
وجود دارد و عملكرد ش��ركت ها در اين خصوص نيز 
قابل بررس��ي است. وي به صحبت هاي رضوي نيك 
مبني بر اينكه بورس كاال از عرضه واحدهاي كوچك 

نوردي جلوگيري مي كن��د و اجازه عرضه ۱۱۰ تني 
برخي ش��ركت ها را در بورس نمي دهد، پاسخ داد و 
گفت: اگر بورس كاال از عرضه ش��ركت ها جلوگيري 
مي كند، پس اي��ن عرضه هاي ثبت ش��ده كه بدون 
مش��تري مانده از كجا آمده است؟ متاسفانه برخي 
ن��وردكاران اطالعات غلطي را به فعاالن بازار منتقل 
مي كنند. در خصوص شركتي كه قصد عرضه ۱۱۰ 
تني داشته است نيز بايد توجه داشت كه كف عرضه 
تعيين شده براي اين شركت ماهانه ۷ هزار و ۵۰۰ تن 
است و اين مجموعه در طول هشت ماه گذشته از سال 
به هيچ يك از تعهدات عرضه خود عمل نكرده است.

يعقوب��ي تصريح كرد: ش��ركتي كه دوس��تان به آن 
اش��اره كرده اند، در طول مدت هشت ماه اخير، فقط 
۱۰۰ تن شمش از بورس كاال خريده است؛ بنابراين 
مي توان اين طور برداشت كرد كه اين شركت شمش 
خود را از خارج از ب��ورس خريداري كرده كه در اين 
صورت تخلف كرده اس��ت و اگر هم توليدات خود را 
در خارج از بورس به فروش رس��انده باش��د، در اين 
بخش نيز بازهم تخلف كرده اس��ت. در اين شرايط، 
آيا ما بايد بپذيريم شركتي كه از ابتداي سال به هيچ 
يك از تعهدات خود عمل نكرده اس��ت، در روزي كه 
مي داند محصولش فروش نخواه��د رفت، ۱۱۰ تن 

ميلگرد طول كوتاه به بورس كاال عرضه كند؟ آيا واقعا 
مصرف كننده نهايي از اين عرضه منتفع مي ش��ود؟ 
مدير عمليات ب��ازار بورس كاال تاكي��د كرد: بورس 
كاال به صورت منظم طبق مصوبات موجود، نسبت 
به ارايه گزارش كف عرضه محصوالت صنعتي اقدام 
نموده است، اما وظيفه برخورد و پيگيري آن با وزارت 
صمت اس��ت كه اميدواريم در دوره جديد مديريت 
اين وزارتخانه اين امر تحقق يابد. وي به صحبت هاي 
رييس هيات مدي��ره انجمن نوردكاران درباره اينكه 
ش��مش هاي خريداري  ش��ده به نوردكاران تحويل 
داده نشده است نيز واكنش نشان داد و اظهار داشت: 
مكانيزم بورس درباره عدم تحويل شمش مشخص 
اس��ت و اگر شركتي نس��بت به تحويل اقدام نكرده، 
خريداران مي توانند شكايت تاخير در تحويل را ارايه 
كنند؛ البته به نظر مي رسد كه ايشان اطالعات كافي 
نس��بت به مكانيزم هاي بورس ندارن��د و نمي دانند 
طبق دستورالعمل معامالت بورس كاال عرضه كننده 
مي تواند قيمت خود را در مرحله مظنه يابي كاهش 
دهد؛ اصوال در بورس كاال كسي جلوي كاهش قيمت 
عرضه كننده در تاالر را نگرفته است. به عزيزان توصيه 
مي كنيم به جاي انجام اقدام��ات بيهوده و جنجالي 

نسبت به اجراي قوانين و مقررات اقدام كنند.

سعيد درخشاني



گروه راه و شهرسازي|
آن گونه كه محمود محمودزاده، مع��اون وزير راه و 
شهرسازي گفته اس��ت، با اولويت پروژه هاي نيمه 
تمام، در كالنشهرها به سازندگان در قالب طرح اقدام 
ملي مسكن اما بدون قرمز شدن فرم »ج«، تسهيالت 
۱۰۰ ميلي��ون توماني ب��ه ازاي هر واح��د دريافت 
پرداخت مي شود. اين در حالي است كه در سال 99 
براي سازندگان مسكن در تهران و مراكز استان ها كه 
جامعه هدف اين وام ۱۰۰ ميليون توماني به ش��مار 
مي روند، 24 نوع تسهيالت ساخت پرداخت مي شود 
كه كمترين آن 6۰ ميليون تومان و بيشترينش هم 
25۰ ميليون تومان براي سازندگان حقوقي است. با 
اين حال، در پي افزايش قيمت مسكن، انواع تقاضا 
براي خريد مسكن و در نتيجه حجم معامالت مسكن 
طي دو سال اخير و به ويژه پس از ارديبهشت ماه سال 

جاري به شدت افت كرده است.
همزمان نرخ نهاده هاي توليد مسكن از جمله زمين 
)امالك كلنگي(، آه��ن و فوالد و ... نيز دچار جهش 
شده اند. در اين ش��رايط، طبيعي است كه ساخت و 
ساز و اساسا ميزان صدور پروانه هاي ساخت به دليل 
كاهش تقاضا براي ساخت وساز نيز دچار افت شود. با 
وجود اين موارد، آمارها حاكي از اين است كه در سال 
گذشته در كل كشور بالغ بر 4۰ هزار فقره تسهيالت 
ساخت مسكن پرداخت ش��ده كه اين ميزان سهم 
بسيار كمي از كل ساخت وس��ازهاي كشور كه بالغ 
بر ۳۰۰ تا ۳5۰ هزار واحد اس��ت را شامل مي شود. 
بنا براين، اينك اين سوال مطرح است كه چرا متولي 
مسكن ملي تالش دارد براي تقاضايي كه اساسا وجود 
ندارد يا به شدت اندك است، چنين طرحي را در نظر 

گرفته است؟
 البته براي اين ش��يوه اعطاي تسهيالت كه به طور 
تساهل آميزي در دسترسي سازندگان قرار مي گيرد، 
در حالي كه دسترسي به ساير وام هاي ساخت تقريبا 
تحت شرايط سخت گيرانه تري اعطا مي شوند، جز 
»تخصي��ص رانت« به گروهي از ش��هروندان تعبير 
ديگري نمي توان يافت. البته اين مساله سويه ديگري 
نيز مي تواند داشته باش��د و آن هم تالش وزارت راه 
براي افزايش آمار س��اخت مسكن در طرح مسكن 

ملي است.
در عي��ن حال، اين طرح، س��وال هاي ديگري را نيز 
در ذهن ناظ��ران ايجاد مي كن��د. از جمله اينكه آيا 
پروژه هاي نيمه تمامي كه از ساير تسهيالت ساخت 
مسكن بهره برده اند نيز مشمول دريافت تسهيالت 
۱۰۰ ميليون تومان مسكن ملي بدون قرمز شدن فرم 
»ج« نيز مي شوند؟ آيا پروژه هايي كه توسط اشخاص 
حقوقي در دست احداث است، نيز مشمول اين طرح 
مي ش��وند؟ در صورتي كه بر اساس اين طرح، افراد 
حقيقي يا حقوقي بتوانند همزمان با دريافت س��اير 

وام هاي ساخت، وام ۱۰۰ ميليون توماني نيز دريافت 
كنند، حداقل وام س��اخت در ته��ران ۱7۰ ميليون 
تومان و حداكثر تسهيالت ساخت در تهران به ۳5۰ 
ميليون تومان افزايش مي يابد. با توجه به اينكه هزينه 
ساخت به ش��دت افزايش يافته است و هم اينك در 
ش��هر تهران دست كم هزينه س��اخت هر متر مربع 
۱۰ ميليون تومان است، پوشش دهي اين وام هاي 
س��اخت حدود ۱7 تا ۳5 متر مربع است كه كمتر از 
5۰ درصد از هزينه ساخت يك واحد مسكوني 75 تا 

8۰ مترمربعي است.
در عين حال، با دريافت همزمان يكي از انواع وام هاي 
س��اخت با وام ۱۰۰ ميليوني مس��كن ملي، حداقل 
و حداكتر تسهيالت س��اخت در مراكز استان ها به 
ترتيب به 6۰ ميلي��ون تومان و ۳2۰ ميليون تومان 
افزايش مي يابد ك��ه احتماال به دلي��ل كمتربودن 
هزينه هاي ساخت نس��بت به تهران، پوشش دهي 
اين وام ها در مراكز استان ها بيشتر از تهران و باالي 
5۰ درصد هزينه ساخت يك واحد مسكوني 75 تا8۰ 

متر را پوشش مي دهد.

    اعطاي تسهيالت به پروژه هاي صفر
در همين ح��ال، محمود محم��ودزاده در گفت وگو 
با ايس��نا اظهار كرد: براي تكمي��ل پروژه هاي بخش 

خصوصي در تهران، كالنش��هرها و ساير شهرهايي 
كه از متقاضيان براي طرح اقدام ملي مس��كن ثبت 
نام نشده تسهيالت خودمالكي به مبلغ ۱۰۰ ميليون 
تومان براي ه��ر واحد با اولويت پروژه هاي نيمه تمام 
پرداخت مي كنيم. البته اين بدان معني نيست كه وام 
به پروژه هاي صفر پرداخت نمي ش��ود بلكه اولويت با 

پروژه هاي نيمه تمام است.
وي افزود: متقاضيان مي توانند از هفته آينده با مراجعه 
 tem.mrud.ir به سايت طرح اقدام ملي به نشاني

اطالعات خود را درج و ثبت نام كنند.
محم��ودزاده تصري��ح كرد: كس��اني كه اي��ن وام را 
دريافت مي كنند فرم »ج« آنها قرمز نمي شود. تمامي 
سازندگان بخش خصوصي، تعاوني ها و افراد حقيقي 
ك��ه پروژه هاي در ح��ال اجرا دارن��د مي توانند براي 
دريافت اين تس��هيالت اقدام كنند. با توجه به اينكه 
در كالنش��هرها پروژه اقدام ملي در نظر گرفته نشده 
اين فرصت را در اختيار بخش خصوصي قرار داديم تا 

بتوانند پروژه هاي خود را به حركت درآورند.
معاون وزير راه و شهرسازي در پاسخ به اين سوال كه 
سقف تسهيالت مسكن ملي افزايش پيدا مي كند يا 
خير، گفت: تقاضاي افزايش رقم تسهيالت طرح اقدام 
ملي در شوراي عالي مسكن مطرح و به بانك مركزي 
ارايه شده كه بررسي و اعالم نتيجه كند ولي فعال در 

حد پيشنهاد است. وزارت راه و شهرسازي توجيحاتي 
مبني بر لزوم افزايش تس��هيالت داشت كه به تاييد 
شوراي عالي مسكن رسيد اما تحقق آن منوط به تاييد 

بانك مركزي است.

    مسكن ملي در يك نگاه
بر اساس اين گزارش، ش��هريوماه ۱۳98 طرح اقدام 
ملي مسكن با حضور رييس جمهور كلنگ زني شد. 
اولين واحدها از اين پروژه 4۰۰ هزار واحدي به تعداد 
۱۱ هزار و 56۰ واح��د در روز يكم آبان ماه ۱۳99 به 
دستور رييس جمهور افتتاح شد. اين پروژه از طريق 
آورده متقاضيان و ۱۰۰ ميلي��ون تومان وام بانكي با 
نرخ سود ۱8 درصد ساخته مي شود. آورده متقاضيان 
در مرحله اول حدود 4۰ ميليون تومان است. ميانگين 
قيمت اين واحدها در كل كشور طبق آخرين برآورد 
از هزينه هاي تابس��تان ۱۳99 به متري 2.7 ميليون 
تومان مي رسد. ثبت نام مرحله اول به پايان رسيده و 
متقاضيان واجد شرايط براي بارگذاري مدارك خود 
بايد به سامانه tem.mrud.ir مراجعه كنند. مهلت 
بارگذاري مدارك و افتتاح حساب، پايان مهر ماه اعالم 
شده بود كه تمديد ش��ده است. در صورت عدم واريز 
وجه يا انصراف متقاضيان اوليه، افرادي از ليست رزرو 

جايگزين آنها مي شوند.
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شرط سفر بيماران كرونايي
با هواپيما و قطار

معاون وزير راه و شهرس��ازي با بيان اينكه امكان سفر 
بيماران مبتال به كرونا با هواپيما و قطار پس از گذار از 
دوران قرنطينه ميسر است، گفت: مبتاليان به كرونا كه 
تست آنها مثبت و كد ملي آنها در سامانه وزارت بهداشت 
ثبت شده است، تا ۱4 روز امكان سفر با هواپيما، قطار و 
اتوبوس ندارند. شهرام آدم نژاد در گفت وگو با فارس بيان 
كرد: افرادي كه تست كرونا آنها مثبت شده است پس از 
گذار از دوران قرنطينه كه سامانه وزارت بهداشت آن را 
مشخص مي كند، امكان استفاده از حمل و نقل عمومي 
مس��افري جاده اي، قطار و هواپيما را خواهند داشت. 
معاون حمل و نقل وزير راه و شهرس��ازي توضيح داد: 
براي صدور بليت هواپيما و قطار با توجه به زيرساختي كه 
فراهم شده است ابتدا كد ملي از مسافر دريافت مي شود و 
سپس استعالم فرد از منظر ابتال به كرونا از سامانه اي كه 
متعلق به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است 
انجام مي شود و در صورت منفي بودن ابتال به كرونا براي 
آنها بليت صادر مي شود. وي ادامه داد: در واقع مبتاليان 
به كرونا كه تست آنها در زمان مراجعه براي خريد بليت 
براي روز انتخابي در سامانه وزارت بهداشت مثبت ثبت 
شده است، امكان سفر را نخواهند داشت. وي اظهار كرد: 
ارايه تست منفي كرونا جنبه عمومي ندارد و افرادي كه 
مبتال به اين بيماري نيس��تند، نيازي به ارايه مدارك 
مرتبط را ندارند. معاون حمل و نقل وزير راه و شهرسازي 
اف��زود: در مورد بليت اتوبوس ه��م به زودي با تكميل 
زيرساخت ها اين اتفاق رخ مي دهد، پيش از اين براي 
صدور بليت اتوبوس كد ملي از مسافر دريافت نمي شد از 
اين نظر تكميل زيرساخت هاي اتصال به سامانه وزارت 
بهداشت در مورد صدور بليت اتوبوس براي بيماران غير 
كرونايي كمي با تاخير انجام شد ولي از اوايل هفته پيش 
روي اين موضوع اجرايي مي شود. آدم نژاد اظهار داشت: 
زيرساخت ها در روزهاي گذشته با تالش دو وزارتخانه 
بهداشت و راه و شهرسازي فراهم شده است استعالم از 
سامانه وزارت بهداشت بابت بررسي ابتال به كرونا براي 
همه مسافران انجام مي ش��ود و كساني كه تست آنها 
مثبت بوده و در سامانه وزارت بهداشت درج شده است 
با تشخيص سامانه به انها بليت عرضه نمي شود. وي بيان 
كرد: هر فردي كه در ايام مراجعه براي خريد بليت تست 
مثبت كرونا داشته باشد و در سامانه وزارت بهداشت كد 
ملي وي ثبت شده باشد پس از گذرندان دوران قرنطينه، 
)۱4 روز( امكان استفاده از حمل و نقل عمومي مسافري 

جاده اي قطار و هواپيما دارد.

مسافران در اتوبوس صحبت نكنند
مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران با تأكيد بر 
اهميت و ضرورت رعايت هرچه بيش��تر پروتكل هاي 
بهداشتي در شرايطي كه شاهد اوج گيري كرونا هستيم، 
به مسافران توصيه كرد كه در اتوبوس عالوه بر استفاده 
ماس��ك، از صحبت كردن با ديگران يا با تلفن همراه 
خودداري كنند. به گزارش ايسنا محمود ترفع، صحبت 
كردن را يكي از راه هاي انتقال ويروس كرونا از سوي فرد 
ناقل به ديگران برشمرد و افزود: به همين دليل، به همه 
مسافران اتوبوس تأكيد مي كنيم كه ضمن استفاده از 
ماسك در ايستگاه و داخل اتوبوس، از گفت وگو با ساير 
مسافران به ش��دت پرهيز كرده و با تلفن همراه خود 
صحبت نكنند. بنا براعالم روابط عمومي شركت واحد 
اتوبوسراني تهران، وي در بخش ديگري از صحبت هاي 
خود با اعالم اينكه نحوه تأمين نيازهاي حمل و نقلي هر 
كالن شهر در دوران كرونا به عوامل متعددي بستگي 
دارد كه از جمله مي توان شرايط مسيرهاي تردد، استقرار 
مراكز اداري، تجاري، فرهنگي، درماني و بهداش��تي و 
مكان يابي ساير مشاغل را نام برد، خاطرنشان كرد: انجام 
اين مهم در محدوده سرويس رس��اني تهران بزرگ با 
توجه به شرايط موجود، برنامه ريزي شده تا جابه جايي 
ش��هروندان در خطوط تندرو و فيدر با اختالل مواجه 

نشده و تا جاي ممكن، با سرعت و سهولت انجام شود.

 نامه شوراي شهر به
بنياد مستضعفان بدون پاسخ ماند

عضو هيأت رييس��ه شوراي ش��هر تهران با اشاره به 
لزوم حمايت دولت از اقش��ار ضعيف مانند كارگران 
روزمزد و دستفروشان در شرايط كرونايي گفت: نامه و 
درخواست ما از بنياد مستضعفان در اين زمينه بدون 
پاس��خ مانده است. زهرا نژادبهرام عضو هيأت رييسه 
ش��وراي ش��هر تهران در گفت وگو با ف��ارس، درباره 
تعطيلي دوهفته اي پايتخت به دليل شرايط كرونا و 
مشكالت مالي برخي از خانواده ها مانند دستفروشان 
و كارگران اظه��ار كرد: دولت باي��د كمك هاي الزم 
معيشتي و مالي را به اين افراد داشته باشد و مديريت 
شهري هم تالش كرده اقدامي در راستاي فعاليت هاي 
خود انج��ام ده��د. وي افزود: تعطيل��ي دو هفته اي 
در تهران ش��امل تعطيلي فعاليت دستفروشان هم 
خواهد بود و شوراي شهر در همه زمينه ها كاماًل تابع 
تصميمات س��تاد ملي مقابله با كرونا است.   او گفت: 
از ابتداي شيوع كرونا، تالش كرده ايم كه اقداماتي را 
جهت حمايت از دستفروشان به دليل شرايط نامساعد 
اقتصادي داشته باشيم و از بروز نگراني آنها تا حدودي 
بكاهيم. البته مديريت شهر از ايجاد كلوني دستفروشان 
جلوگيري كرده ولي فعاليت آنها با اغماض ادامه داشته 
است.  عضو هيأت رييسه شوراي شهر تهران اظهار كرد: 
پس از شيوع كرونا طي دو مرحله كمك هايي از طريق 
بنياد مستضعفان به برخي از دستفروشان پايتخت ارايه 
شد، ولي پس از آن درخواست هاي مجدد ما از بنياد 
مستضعفان بدون پاسخ مانده است.  وي گفت: اخيراً 
طي نامه و تماس با بنياد مستضعفان درخواست كمك 
از اين بنياد براي دستفروشان پايتخت داشته ايم ولي 
متأسفانه نتيجه اي حاصل نشده و اميدواريم اقداماتي 

در اين زمينه ايجاد شود.

سگ گرداني در بوستان ها 
ممنوع است

عضو ش��وراي شهر تهران با اش��اره به اينكه بر اساس 
مقررات جاري كش��ور س��گ گرداني در بوستان ها و 
پارك ها اقدامي خالف اس��ت، گفت: بايد در مواجهه 
با پديده اجتماعي سگ گرداني از تجارب كشورهايي 
كه فرهنگي مش��ابه ايران دارند، استفاده كرد. حسن 
خليل آبادي عضو كميس��يون فرهنگي و اجتماعي 
ش��وراي ش��هر تهران اظه��ار ك��رد: در ورودي همه 
بوستان هاي پايتخت تابلويي مبني بر ممنوعيت ورود 
حيوانات مانند سگ به بوس��تان اعالم شده و آوردن 
حيوانات شخصي در بوستان ها به طور كلي ممنوع است. 
وي با اشاره به اينكه سگ گرداني در بوستان ها و پارك ها 
از نظر مقررات جاري كشور اقدامي خالف است، گفت: 
قانون هايي در اين زمينه وج��ود دارد ولي بايد به اين 
مساله نيز توجه داشت كه موضوع سگ گرداني پديده 
جديد اجتماعي است و بايد رويكردهاي جديدي نسبت 
به آن داشت. به گزارش فارس، زهرا صدراعظم نوري 
رييس كميسيون سالمت شوراي شهر تهران نيز در 
اين زمينه گفت: اختصاص بخشي از بوستان هاي يا 
محيط هاي خاص براي حيوانات خانگي سبب مي شود 

تا اين مشكل برطرف شود.

۴  درصد از خيابان هاي تهران 
مناسب دوچرخه سواري نيستند

مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران گفت: 
فقط 4 درصدخيابان هاي تهران شيب تند دارند و براي 
دوچرخه سواري مناسب نيست و استفاده از دوچرخه 
شخصي يا اش��تراكي مي تواند به كاهش آلودگي هوا 
كمك كند. به گزارش مهر، حسين شهيدزاده با تأكيد 
بر اينكه توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي 
يك اولويت انكارناپذير اس��ت، افزود: با وجود شرايط 
سخت اقتصادي موجود و محدوديت اعتبارات دولت، 
كمك به حمل و نقل شهري در اختصاص همين منابع 
محدود نيز در اولويت قرار دارد، چرا كه نوسازي و توسعه 
ناوگان حمل و نقل عمومي فق��ط ترافيك را كاهش 
نمي دهد، بلكه آلودگي هوا را هم كاهش مي دهد. وي 
با اشاره به اينكه عمر متوسط اتوبوس هاي تهران باالي 
۱۱ سال است در صورتي كه سن فرسودگي اتوبوس 
در كالن شهرها ۱۰ س��ال است، اظهار كرد: وضعيت 
تاكس��يراني نيز بهتر از اتوبوسراني نيست، چنانكه از 
۱5 هزار دستگاه تاكسي فرسوده تهران كه رانندگان 
آنها براي تعويض شان ثبت نام كرده اند، تا به حال تنها 

۱2۳4 دستگاه تاكسي نو تحويل شده است.

كاهش 96 درصدي جابه جايي 
مسافر در پروازهاي بين المللي

مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران با 
اشاره به تاثير منفي شيوع كرونا بر پروازها، از كاهش 
96 درص��دي اع��زام و پذيرش مس��افر در پروازهاي 
بين المللي فرودگاه هاي كش��ور از فروردين امسال تا 
پايان مهر در قياس با مدت مش��ابه پارسال خبر داد. 
سياوش اميرمكري در گفت وگو با فارس با اعالم اين 
خبر اظهار كرد: در پروازهاي بين المللي فرودگاه هاي 
تحت مالكيت ش��ركت فرودگاه ها، در هفت ماه سال 
جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نشست و 
برخاست 87 درصد، در اعزام و پذيرش مسافر 96 درصد 
و در ارسال و پذيرش بار و پست 8۱ درصد كاهش روي 
داده است. مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي 
ايران اف��زود: در پروازهاي داخلي فرودگاه هاي تحت 
مالكيت شركت فرودگاه ها در هفت ماه سال 99 نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته در نشست و برخاست 28 
درصد، در اعزام و پذيرش مسافر 4۱ درصد و در ارسال 
و پذيرش بار و پست 4۳ درصد كاهش داشته ايم. وي 
اظهار داشت: در مجموع پروازهاي فرودگاه هاي تحت 
مالكيت شركت فرودگاه ها در مهر ماه امسال نسبت 
به ماه مشابه س��ال گذشته در نشس��ت و برخاست 
۱۳ درصد، در اعزام و پذيرش مس��افر 26 درصد و در 
ارس��ال و پذيرش بار و پست 22 درصد كاهش وجود 
داشته است. اميرمكري بيان كرد: در پروازهاي داخلي 
فرودگاه هاي تحت مالكيت شركت فرودگاه ها در مهر 
ماه 99 نس��بت به ماه مشابه سال گذشته در نشست 
و برخاست هش��ت درصد، در اعزام و پذيرش مسافر 
2۱ درصد و در ارسال و پذيرش بار و پست ۱5 درصد 

كاهش وجود داشته است.

بدون قرمز شدن فرم »ج«، وام ۱۰۰ ميليوني مسكن ملي به پروژه هاي نيمه تمام اعطا مي شود

پول پاشي در بازار مسكن كالنشهرها

از ابتداي سال جاري تا پايان مهرماه صورت گرفت

درآمد ۲ هزار ميليارد توماني شهرداري از فروش امالك
شهرداري تهران از ابتداي امسال تا پايان مهر، بيش 
از آنچ��ه در بودجه متعهد بوده توانس��ته چيزي در 
حدود 2 هزار ميليارد تومان از فروش امالك درآمد 

كسب كند.
به گزارش ايلنا، محمدن��ادر محمدزاده، مديرعامل 
سازمان امالك و مستغالت شهرداري تهران با اشاره 
به تحقق بودجه غير نقد در امسال توضيح داد: بودجه 
غيرنق��د در حوزه امالك ۱۰۰ درصد محقق ش��ده 
است؛ اما از زمان تحقق تا بهره برداري از پول، به دليل 
پروس��ه طوالني ثبت به طور ميانگين سه ماه زمان 
مي برد. او با اشاره به نشست اخير هم انديشي شوراي 
ش��هر و ش��هرداري گفت: در آن نشست شهرداري 
اعالم كرد كه بر اساس بودجه سال ۱۳99، ميزان 2 
هزار و 4۰۰ ميليارد تومان در بخش غير نقد در امسال 

بايد جذب شود كه در هفت ماه چيزي در حدود يك 
هزار و 4۰۰ ميليارد تومان بايد محقق مي ش��د. اين 
در شرايطي است كه در هفت ماه امسال نزديك به 2 
هزار ميليارد تومان فقط در حوزه فروش ملك محقق 
ش��ده اس��ت. محمدزاده ادامه داد: اگر درآمدهاي 
غيرنقد در حوزه شهرس��ازي هم اضافه شود، ميزان 
محقق شده از ابتداي س��ال تا آخر مهر، از 2 هزار و 
4۰۰ ميليارد تومان هم بيشتر مي شود؛ اما ثبت اين 
بودجه زمان بر اس��ت. مديرعامل سازمان امالك و 
مستغالت ش��هرداري تهران با بيان اينكه بخشي از 
عمليات غير نقد شهرداري قابليت ثبت ندارد، افزود: 
مانند مطالباتي كه از رساتجارت داريم و به سال هاي 
گذشته بازمي گردد، مثال ملكي در سال ۱۳9۳ واگذار 
شده و االن معامله مي شود. درواقع جنس عمليات 

غير نقد متفاوت است و پيچيدگي هاي خاص خود 
را دارد. عمليات به روز شده ما در بودجه غير نقد در 
امسال ۱2 هزار ميليارد تومان است؛ اما درآمدي كه 
توانستيم ثبت كنيم هنوز به يك هزار و 5۰۰ ميليارد 

تومان نرسيده است.
او درباره مش��كالت امالك براي تامي��ن وثيقه و يا 
تهاتر و فروش به منظور تحقق بودجه غيرنقد گفت: 
نخس��تين مساله ما اين اس��ت كه وقتي ندانيم چه 
امالك و دارايي هايي داريم، قاعدتا نمي توانيم از آن 
آنها استفاده و بهره برداري كنيم. زماني كه ملكي رها 
و يا تصرف مي شود يا با برخي مسائل حقوقي مواجه 
اس��ت، اگر دقت و پيگيري الزم صورت نگيرد طرف 
مقابل صاحب حق مي شود. اين مقام مسوول تاكيد 
كرد: برخي امالك ش��هرداري به دليل كاربري و يا 

نوع پايانكار، منطبق با آيين نامه داخلي بانك براي 
پرداخت تسهيالت نيس��ت در حالي كه شهرداري 
خودش مرجع اعالم كاربري و صدور پايانه كار است و 
بانك مي تواند در اين زمينه تسهيالتي را فراهم كند.

محمدزاده شناسايي امالك شهرداري تهران را يك 
تكليف عنوان كرد كه به گفته او؛ انجام آن به عنوان 

حفظ حقوق عامه ضرورت دارد.
او ادامه داد: شناس��ايي امالك براي بهره برداري از 
آنها ض��رورت دارد در عين حال كاري نيس��ت كه 
به س��رعت بتوان آن را انج��ام داد. برخي از امالك 
شناخته نشده و ممكن است معاوضه شده باشد، از 
طرف ديگر درص��دي از امالك براي دريافت اطالع 
دقيق تر به خصوص در سطح مناطق حتما به بازديد 

ميداني نياز دارند.

تدوين بودجه شهري ۱۴۰۰ با محوريت نگاه اجتماعي
معاون ش��هردار تهران از موافقت شهردار تهران با تدوين 
بودجه سال ۱4۰۰ شهرداري حول محور اجتماعي خبر 
داد. ب��ه گزارش مهر، حامد مظاهريان در بازديد از منطقه 
پنج اظهار كرد: با توجه به پتانسيل هاي گسترده اين منطقه 
در غرب پايتخت همچون سكونت طبقه اجتماعي متوسط 
تحصيل كرده، وضعيت اقتصادي، اختصاص رتبه باالي 
ميزان خريد و فروش واحدهاي مس��كوني و… مي تواند 
با اتكا به اين قابليت ها در بين ساير مناطق پيشرو باشد و 
در صورت حمايت و سرمايه گذاري الزم، اهداف مديريت 
شهري را سريع تر محقق كند. وي با اشاره به وجود ۳ پروژه 
اجرايي داراي اولويت باال در منطقه پنج گفت: يكي از پروژه ها 
به خوبي پيش رفته است. اما با توجه به اعتبار تخصيص يافته 
به پروژه هاي اولويت دار، دو پروژه ديگر هم بايد تا پايان سال 
به سرانجام برسد. معاون برنامه ريزي، توسعه شهري و امور 
شوراي شهرداري تهران گفت: پروژه هاي محله محور در 
اين منطقه تا پايان آبان ماه 9 درصد پيشرفت داشته است 
و بايد روند آن سرعت يابد. او تفويض اختيار به مناطق را از 
رويكردهاي جديد مديريت شهري عنوان كرد و افزود: اين 
موضوع در برگزاري مناقصات و… به خوبي خود را نشان 
مي دهد و بنا داريم در پيش��برد پروژه ها بين ستاد و صف 
هماهنگي ايجاد كنيم. مظاهريان با اشاره به تدوين بودجه 
سال ۱4۰۰ شهرداري تهران تصريح كرد: حدود 7۰ درصد 
بودجه هاي دولتي ساليانه در كشور ما از قبل تعيين تكليف 
ش��ده و صرف پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل، بيمه، 

ماليات، ديون و… مي ش��ود. اما ف��ارغ از آن، بخش ديگر 
مي تواند صرف تحول شده و در قياس با سال هاي گذشته 
تمايز ايجاد كند. او بودجه را ابزاري براي اعمال سياست ها 
و پيش��برد برنامه هاي مديريت شهري دانس��ت و افزود: 
رويكردهاي مورد نظر مديريت شهري در چارچوب برنامه 
سوم توسعه شهر و اولويت هاي مدنظر مديريت شهري و 
شوراي شهر تهران تدوين و براي هريك از برنامه ها رديف 
بودجه مش��خصي در نظر گرفته مي شود. معاون شهردار 
تهران با طرح اين س��وال كه در سال ۱4۰۰ كدام بخش از 
بودجه مي تواند تحول ايجاد كند، اذعان داشت: اينكه در 
شرايط كنوني كشور چه بخش هايي از برنامه و سياست ها 
قابليت و ارزش دارد كه در اولويت قرار گيرد بايد شناسايي 
شود و مناطق در اين زمينه بنا بر ذات اجرايي خود بايد ياريگر 
ستاد در اجراي سياست ها و بر نامه ها باشند. وي افزود: براي 
س��ال آينده آنچه در اين مسير مي تواند راهنماي ما باشد 
توجه به خواس��ته هاي مردم است كه عمومًا حول محور 
سالمت )كرونا( و اقتصاد مي چرخد. مظاهريان تاكيد كرد: 
باور دارم شهرداري تهران بايد در نقطه تالقي با دغدغه هاي 
مردم قرار گيرد و بودجه ساليانه خود را اهرمي براي كمك 
به رفع نگراني ها و مسائل شهروندان قرار دهد. وي با بيان 
اينكه شهرداري ها در ارتقاي شاخص هاي اقتصادي چون 
GDP، ايجاد شغل و مسائل مرتبط با تحريم فاقد وظايف 
و اختيارات قانوني هستند، افزود: اما در حيطه اختيارات 
شهرداري مي توانيم خدمات اجتماعي به مردم ارايه دهيم.
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خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف )تضمين شركت در مناقصه( از طريق آدرس ايالم بلوار شهيد بهشتي روبروي انبار غله اداره كل نوسازي مدارس استان ايالم شماره تماس 08432223222 انجام مي پذيرد. 

پيمانكاران محترم مي بايست تنها پاكت ضمانتنامه را به صورت فيزيكي ارائه دهند. هزينه اين آگهي روزنامه و روزنامه هاي قبلي مربوط به اين پروژه به عهده برنده مناقصه مي باشد.

روابط عمومي اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان ايالم

اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس 
استان ايالم

دريافت اسناد
كميسيون   مناقصه تسليم پيشنهاد تا آخر وقت اداري عودت اسناد در صورت انصراف 

تا   تاريخ از تاريخ 

چهارشنبه 19 آذر 1399سه شنبه 18 آذر 1399 سه شنبه 18 آذر 1399شنبه 8 آذر 1399پنجشنبه 29 آبان 1399

آگهي فراخوان  مناقصه يك مرحله اي عمومي
 به شماره آگهي 12-1399 )نوبت اول(

جدول 1 زمانبندي مناقصه

جدول 2: مشخصات پروژه ها
مدت پيمان )ماه( رشته و رتبه پيمانكار مبلغ تضميني )ريال( مبلغ برآورد )ريال( محل اجرا عنوان پروژهرديف 

مطابق گواهي صالحيت پيمانكاري صادره از سازمان برنامه 6/343/733/790317/186/691آبدانان/سراب باغ تكميل مركز كانون پرورش فكري سراب باغ  1
3و بودجه 

مطابق گواهي صالحيت پيمانكاري صادره از سازمان برنامه 13/999/672/151699/983/609آبدانان/ مركزي تكميل سالن ورزشي آبدانان2
9و بودجه 

مطابق گواهي صالحيت پيمانكاري صادره از سازمان برنامه 3/263/141/562163/157/079سيروان/ مركزي تكميل محوطه سازي و ديواركشي مدرسه چم روته سيروان3
3و بودجه 

مطابق گواهي صالحيت پيمانكاري صادره از سازمان برنامه 4/585/921/673229/296/085چرداول/ هليالنتخريب و بازسازي مدرسه يك كالسه كالته هليالن4
6و بودجه 

مطابق گواهي صالحيت پيمانكاري صادره از سازمان برنامه 5/088/328/022254/416/402چرداول/ هليالنمدرسه 1 كالسه بان قال هليالن5
6و بودجه 

مطابق گواهي صالحيت پيمانكاري صادره از سازمان برنامه 35/122/098/8121/756/104/942چرداول/ هليالناحداث هنرستان هليالن 6
12و بودجه 

مطابق گواهي صالحيت پيمانكاري صادره از سازمان برنامه 6/408/478/466320/423/924چرداول/ هليالنمدرسه 2 كالسه شاران هليالن7
7و بودجه



با آغاز همه گيري ويروس كرون��ا و ظهور بيماري كوويد 
١٩ از اواخر سال ٢٠١٩، صنايع مولد يكي پس از ديگري 
وارد ركود ش��دند و با دستورات سازمان جهاني بهداشت 
)WHO( و تبع آن و به ناچار، دولت ها براي س��فر مردم 
محدوديت هايي ايجاد كردند ك��ه افول بخش خدمات 
به ويژه گردشگري حتي در كشورهاي پررونق گردشگري 
آغاز ش��د. با وجود اين، فناوري ارتباطات هوش��مند در 
صنعت گردشگري مي تواند با آموزش و اقناع سازي، مردم 
و گردش��گران را به تعويق سفر در زمان شيوع و اوج كرونا 
ترغيب و برنامه اي تشويقي براي سفر در پساكرونا به آنها 
ارايه كند.ش��رايط پيچيده دوران همه گيري كوويد ١٩، 
تاثيرات ويرانگر در اقتص��اد و ركود عميقي در »صنعت 
گردش��گري« در جهان ايجاد كرده اس��ت، به طوري كه 
اين روزها مقاصد گردش��گري از آس��يا تا اروپا و حتي در 
امريكا سوت وكور ش��ده اند؛ فعاالن اين صنعت در نيمه 
اول س��ال ۲۰۲۰ ميالدي متحمل خسارتي حدود ۴۰۰ 
ميليارد دالر شدند كه اين رقم بيش از سه برابر ضرروزيان 
صنعت گردش��گري جهاني در بحران اقتصادي جهاني 
سال ۲۰۰۹ميالدي است. نه فقط در ايران، بلكه در همه 
كشورهاي جهان تعداد گردشگران  به شدت كاهش پيدا 
كرده است، كاهش بيش از ٨٠ درصدي تقاضاي سفر، آثار 
فاجعه باري را رقم زد كه خسارات آن تا سال ها پس از خروج 
از بحران كرونا قابل پيش بيني است؛ البته كشورهاي پيشتاز 
در توس��عه گردشگري بالفاصله تالش كردند با تشكيل 
صندوق و تدوين  برنامه هاي حمايتي به كمك صاحبان 
كسب و كار و كاركنان اين بخش بيايند. براساس يك برآورد 
جهاني، اكنون ضريب اش��غال تخت در هتل ها به شدت 
س��قوط كرده و در حدود ۱۵درصد ش��ناور است، تقريبًا 
۱۲۰ ميليون ش��غل در بخش گردشگري و سفر، حذف 
شده  و يا به زودي از ميان خواهد رفت و پيش بيني مي شود 
با كاهش حدود ۴۰۰ ميليارد دالري درآمدهاي مسافرت 
بين المللي و كاهش ۶۰ تا ۸۰ درصد شمار گردشگران در 
سراسر جهان، صنعت گردشگري با خسارت ۹۱۰ تا ۱۲۰۰ 

ميليارد دالري تا پايان سال ۲۰۲۰ مواجه شود.
 

     خسارت ۱۲ هزار ميليارد توماني كرونا
به گردشگري ايران

با شيوع كرونا در ايران از اسفند٩٨ نيز برنامه هاي دولت 
دوازدهم با اولويت و محوريت حفاظت از جان و سالمت 
مردم تدوين و عملياتي ش��د و بر اس��اس شيوه نامه هاي 
بهداشتي، »محدوديت در تردد و سفر« به عنوان يكي از 
مهم ترين دستورات پيشگيري از شيوع و ابتال به بيماري، 
در صدر همه اصول قطع زنجيره انتقال ويروس كرونا قرار 
گرفت. اين تصميم اگرچه به كاهش خسارات جاني منجر 
شد، اما صنعت گردشگري را به شدت تحت تاثير قرار داد. 
اين در حالي  است كه ابعاد خسارت هاي اقتصادي در ايران 
شكل ديگري دارد، شرايط در ايران متفاوت تر و سخت تر از 
ساير كشورهاي منطقه و جهان است؛ اقتصاد ايران اكنون 
فشار دو لبه كرونا و تحريم را تحمل مي كند؛ فشار شديد 
اقتصادي كه به جن��گ تمام عيار اقتصادي امريكا بر ضد 
مردم ايران تعبير مي شود از سال ٩٧ كاهش حداقل ساالنه 

۵٠ميليارد دالر از درآمدهاي نفتي كشور را به اقتصاد كشور 
تحميل و همراه شدن آن با شيوع بيماري كرونا، مشكالت 
دولت و مردم را مضاعف كرده است. علي اصغر مونسان وزير 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي زماني كه هنوز 
موج سوم كرونا آغاز نشده بود ميزان خسارت واردشده به 
بخش گردشگري را تا پيش از پايان فصل سفر تابستاني، 
۱۲هزار ميليارد تومان اع��الم كرد كه يقينا با آغاز فصل 
پاييز و ايجاد محدوديت هاي بيشتر در ماه هاي اخير، اين 

خسارت ها افزايش هم يافته است.

     آينده گردشگري در پساكرونا
با شدت گرفتن ش��يوع كرونا از اواخر سال ٢٠١٩ سفرها 
و البته مس��افرت هاي با رويكرد تفريح و گردش��گري با 
محدوديت هاي اجباري از سوي سازمان جهاني بهداشت 
)WHO( مواجه شده است. مردم و مسافران هر روز و هر 
ساعت شرايط جهاني را رصد مي كنند تا براي كوچك ترين 
جابه جايي هاي خود برنامه ري��زي كنند، اما فعال برنامه و 
راهي جز »در خانه ماندن« جود ندارد، اما براي گردشگري 
بايد پساكرونا را هم در نظر گرفت. گردشگري در پساكرونا 
جذاب خواهد ب��ود، ورود ربات هاي مهماندار يا حمل بار 
در هواپيماها و فرودگاه ها، راه اندازي رستوران هاي كامال 
هوشمند با گارسون هايي با گان ها و نقاب هاي مخصوص و 
حفاظتي و آسانسورهاي ضدعفوني در هتل ها، يك ضرورت 
و يك كيفيت در اماكن و مقاصد گردشگري و شايد يكي 
از جذابيت هاي سفر خواهد شد و به نظر مي رسد برنامه و 
خدمات گردشگري دچار تغيير و تحوالت عميقي شده 
و يك بازبيني جديد در قوانين از س��وي سازمان جهاني 
گردش��گري )UNWTO( صورت بگيرد. به هر صورت 
كرونا و تحريم تمام مي شود و جوامع مانند همه بحران ها و 
سختي ها از جنگ، زلزله و سيل با تغيير سبك زندگي خود، 
همزيستي و كنار آمدن با اين بيماري را انتخاب مي كنند و 
راه هاي پيشگيري و مصونيت از آن را پيدا خواهند كرد و دوره 
رونق سفر و گردشگري مجدد آغاز مي شود، اما اكنون كه در 
اين شرايط امكان فيزيكي سفر وجود ندارد، سياست گذاران 
و برنامه ريزان حوزه گردشگري مي توانند برنامه هايي در 

قالب آموزش گردشگري به ويژه براي گروه سني كودكان و 
نوجوانان براي آشنايي با جاذبه هاي گردشگري ايران، تببين 
كد اخالق گردشگري و ارتقاي فرهنگ گردشگرپذيري 
جوامع از طريق فناوري هاي نوين و شبكه هاي مجازي سطح 

كيفي اين صنعت را براي آينده افزايش دهند.

     گردشگري الكترونيك؛ 
برنامه سفر ارزان و كسب و كار در خانه

امروزه فن��اوري اطالعات و ارتباطات ب��ه عنوان راهبرد 
جديد توسعه و نشان توسعه يافتگي است و به عنوان يكي 
از مهم ترين ابزارهاي استراتژيك كه جنبه هاي مختلف 
اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي، زندگي بشر را تحت تاثير 
قرار مي دهد، نقطه عطفي در صنعت گردش��گري است. 
گردشگري الكترونيك، مهارت تلفيق فناوري اطالعات 
و روندها و فرآيندهاي كسب وكار الكترونيك و بهره مندي 
از شيوه ها و ابزارهاي نوين براي تدارك، ارايه و پشتيباني 
خدمات گردش��گري براي تامين نيازهاي مس��افران با 
هزينه هاي كمتر و كيفيتي باالتر اس��ت. گردش��گري 
الكترونيك، مهارت تلفيق فن��اوري اطالعات و روندها و 
فرآيندهاي كسب وكار الكترونيك و بهره مندي از شيوه ها 
و ابزارهاي نوين براي تدارك، ارايه و پش��تيباني خدمات 
گردش��گري براي تامين نيازهاي مسافران با هزينه هاي 
كمتر و كيفيتي باالتر اس��ت به طوري كه همه خدماتي 
كه گردشگران س��نتي از آنها استفاده مي كردند، امروزه 
به ص��ورت الكترونيك��ي و از طريق فض��اي اينترنت در 
دسترس گردش��گران قرار مي گيرد. كارشناسان حوزه 
فناوري ديجيتال معتقدند كه شرايط كشور در حوزه رونق 
گردشگري و توسعه آن به رغم ظرفيت ها و توانمندي هاي 
بس��يار خوب، هنوز در جايگاه واقعي خود قرار ندارد، اما 
با توجه به ثبات مديريتي در چند سال گذشته در حوزه 
وزارت ميراث فرهنگي، گردش��گري و صنايع دس��تي و 
اتخاذ سياست هاي مناسب در حوزه فناوري هاي نوين در 
بازاريابي و تبليغات، منجر به رشد دو برابري جذب گردشگر 
در ۷ سال گذشته شده است. از طرفي با توسعه صفحات 
وب و نرم افزارهاي تلفن همراه، بسياي از محدوديت هاي 

سيستم توزيع جهاني گردشگري برطرف مي شود و نظام 
نويني تحت عنوان گردشگري الكترونيك شكل مي گيرد 
به نحوي كه فناوري اطالعات با طبقه بندي و دسته بندي 
اطالعات حوزه گردش��گري، امكان كار و فعاليت در اين 
حوزه هم »در خانه« و هم »در محل كار« فراهم مي شود، 
اين در حالي است كه به راحتي و با كمي آموزش در بستر 
اينترنت و فضاي مجازي و با صرف كمترين سرمايه گذاري 
مي توان كسب وكارهاي گردشگري جديد راه اندازي و به 
ايجاد اشتغال پايدار دست يافت. گردشگري در چارچوب 
فضاي اينترنتي، وسيله اي كارآمد است كه با به كارگيري 
آن يك عالقه مند به سفر مي تواند در زمان كوتاه، با هزينه 
بهينه و با يك برنامه هدفمند و هدايتگر به مكاني خاص 
مسافرت كند، كه نخستين مرحله از ايجاد ذائقه و سليقه 
و لذت بردن از سفر است. گزارش ها نشان مي دهد به رغم 
خسارت عميق به صنعت گردشگري و صنايع وابسته آن، 
برخي از شركت هاي بخش فناوري اطالعات و ارتباطات 
سودآوري داشته اند؛ اما اينكه تا چه ميزان در اين شرايط 
كرونايي اين بخش به حوزه گردشگري توجه نشان داده و 
مي تواند راهكار اقتصادي و عملياتي هم داشته باشد، قابل 
بررسي است و شركت هاي دانش بنيان و نوپاي كشور در 

اين زمينه مي توانند سرمايه گذاري كنند.

    بسته هاي تشويقي براي تعويق سفر به آينده
ايران رتبه دهم جاذبه هاي باستاني و تاريخي و رتبه پنجم 
جاذبه هاي طبيعي را در جهان دارا است، فناوري ديجيتال 
در اين زمينه نقش مهمي دارد و بهره مندي از اين ظرفيت 
موجود، مستلزم پيوند حوزه گردشگري با فناوري اطالعات 
است. اگر محدوديت و ممانعت از سفر تاكيد پروتكل هاي 
بهداشتي اس��ت، تبليغ برنامه »به سفر نرويد« با اولويت 
حفاظت از سالمت مردم بايد جذابيت آينده نگرانه اقناعي و 
آگاهي بخشي داشته باشد، اگر بانك اطالعاتي ثبت شده اي 
از نرخ سفر جاده اي، ريلي و هوايي گردشگران محل هاي 
اقامت وجود دارد، امروز سياست هاي تشويقي براي كنترل 
ميل و انگيزه سفر را با اعطاي بسته تشويقي با توصيه »پس 
از كرونا س��فر كن« قابليت برنامه ريزي داشته و مي توان 
حجم ترافيكي سفر و حضور در مناطق گردشگري و بازديد 
از اماكن تاريخي فرهنگي و تفريحي را هدايت و مديريت 
كرد. فناوري هوش��مند ارتباطات در حوزه گردش��گري 
مي تواند عالوه بر جلوگيري از ترافيك و ازدحام جمعيت، 
امكان ظرفيت سنجي اقامت و بازديد از اماكن فرهنگي 
و تفريحي و محدوديت س��فر را مطاب��ق با پروتكل هاي 
بهداش��تي مقابله با كرونا، براي گردشگران برنامه ريزي 
كند؛ البته طراحي يك سامانه جامع بر اساس فناوري نوين 
نيازمند يكپارچه سازي همه نرم افزارهاي هوشمند موجود 
)تحت وب و تلفن همراه(، و متمركز كردن برنامه هاي سفر 
در حوزه حمل ونقل، اسكان و اقامت در هتل ها و شناسايي 
پذيرايي ها و مراكز تفريحي و تجاري است؛ اين برنامه بايد از 
جذابيت فوق العاده اي برخوردار باشد تا عالوه بر جذب مردم 
به عنوان كاربر با اقناع سازي، آنها را براي به تعويق انداختن 
سفر در زمان كرونا تشويق و بسته اي جذاب براي سفر در 

پساكرونا برنامه ريزي و به گردشگران ارايه كند.

6 دنياي فناوريويژه
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ايجاد سكوهاي بزرگ آموزشي 
به عنوان پيشران اقتصاد ديجيتال 

دبير شوراي عالي فضاي مجازي كشور بر اهميت ايجاد 
سكوهاي بزرگ آموزشي كه پيشران اقتصاد ديجيتالي 
در كش��ور باشند، تاكيد كرد و گفت: بايد در آينده اين 
سكوها تبديل به يك اكوسيستم ش��ده و حوزه هاي 
پژوهش، اش��تغال و خدمات اجتماعي را نيز پوشش 
دهد. س��امانه ش��اد نمونه خوبي در ايجاد سكوهاي 
آموزشي است و با توسعه فضاي مجازي نوع جديدي از 
حكمراني در حال شكل گيري است. به گزارش سيتنا، 
دكتر س��يد ابوالحس��ن فيروزآبادي، در ديدار با دكتر 
طهرانچي رييس دانشگاه آزاد اسالمي ضمن بحث در 
خصوص سيستم آموزش مجازي دانشگاه هاي كشور 
با بررس��ي ميزان يكپارچگي سيستم آموزش آنالين 
گفت: آموزش كشور به يك سكو )پلتفرم( بزرگ يا چند 
سكوي توانمند نياز دارد تا تمام ظرفيت هاي آموزش 
خصوصي و دولتي در كشور روي آنها شكل بگيرند.وي 
با اشاره به اينكه در كنار قانون گذاري، مميزي و ارزيابي 
سكوهاي بخش خصوصي بايد به آنها آزادي عمل داده 
شود تا بتوانند بازارسازي كرده و انگيزه پيشرفت و توسعه 
داشته باشند، افزود: خوشبختانه پروژه سامانه شاد كه 
با وزارت آموزش و پرورش راه اندازي شده به خوبي در 
حال پيشرفت است و نمونه خوبي در ايجاد سكوهاي 
آموزشي در كشور خواهد بود.فيروزآبادي تاكيد كرد: 
بايد در آينده اين سكوها تبديل به يك اكوسيستم شده 
و حوزه هاي پژوهش، اشتغال و خدمات اجتماعي را نيز 
پوشش دهد، بدين معنا كه در اين سكوي آموزشي عالوه 
بر پرونده آموزشي دانشجو، ميزان سنجش استعداد و 
فرصت شغلي مناسب در داخل و خارج از كشور براي 
آن تضمين و پيشنهاد شود.دبير شوراي عالي فضاي 
مجازي كشور با اشاره به اينكه دانشگاه ها با خأل دروس 
جديد و مباحث چند رشته اي مواجه هستند، تصريح 
كرد: كشور در حوزه فضاي مجازي با نوعي تاخر سوادي 
نخبگي كه فراتر از سواد فضاي مجازي است روبه روست 
كه درك مناسبي از اقتصاد و فرهنگ و نگاه جامع فلسفي 
و نظري در اين حوزه وجود ندارد و اين كمبود در كنار 
فقدان توجه و تمركز كافي ب��ر دروس و پژوهش هاي 
تخصصي حوزه هايي همچون هوش مصنوعي، پردازش 
كوانتومي و نانو الكترونيك احساس مي شود.وي با بيان 
اينكه با توسعه فضاي مجازي نوع جديدي از حكمراني 
در حال شكل گيري است تصريح كرد: حاكميت دولت ها 
و حكومت ها همچون گذشته نخواهد بود بنابراين نياز 
است تا هر چه سريعتر درحوزه هاي رسانه، آموزش و 
پولي و بانكي فعاليت كنيم تا در آينده اي نه چندان دور 
نظام جهاني و اكوسيستم جهاني در حكمراني داخلي 
ما نتواند مداخله كند.رييس مركز ملي فضاي مجازي با 
تاكيد براينكه دراين اكوسيستم جديد جهاني بخش 
خصوصي نقش بيشتري يافته است، افزود: در كشور 
با توجه به نبود بخش خصوصي قدرتمند دانشگاه ها 
مي توانند اين خأل را پر كرده و پيشران اقتصاد ديجيتالي 
شوند.فيروزآبادي با اشاره به نقش مهم نهادهاي پرقدرت 
دانش بنيان در نظ��ام حكمراني جهاني گفت: بخش 
خصوصي در دنيا مقررات گذاري و شاخص گذاري در 
غالب حوزه هاي تكنولوژي، علم، اقتصاد و بازار را برعهده 
دارد اما در ايران هنوز صرفا بر سازمان هاي دولتي تكيه 
شده است كه اين مهم مي تواند توسط موسسات علمي 
بزرگ ايجاد شده و اين موسسات از آموزش صرف خارج 
شده و تبديل به موسسه هاي فعال در حوزه هاي آموزشي 

اقتصادي و استاندارد سازي شوند.

ارتقاي روابط اصفهان و شيان
در مبارزه با كرونا 

شهردار ش��يان گفت: روابط دو ش��هر خواهرخوانده 
اصفهان و ش��يان در دوران مبارزه مش��ترك با كرونا 
تعميق و ارتقا يافت از همين رو مايل به همكاري با شهر 
اصفهان براي تحكيم بيشتر و ارتقاء روابط دوستانه از 
يك نقطه شروع جديد تاريخي هستيم.به گزارش اداره 
ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، لي مينگ يوان 
در نامه اي به شهردار اصفهان با اشاره به برگزاري متفاوت 
سي و سومين جشنواره بين المللي فيلم هاي كودكان و 
نوجوانان اصفهان در شرايط كرونايي و در آستانه روز 
نكوداشت اصفهان اظهار كرد: از آنجايي كه سي و سومين 
جشنواره بين المللي فيلم هاي كودكان و نوجوانان در 
شهر شما برگزار شد، بابت برگزاري غيرحضوري و آنالين 

اين جشنواره در ايام كرونا قدرداني مي كنم.

90 برنامه ويژه روز اصفهان
رييس سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي اصفهان 
گفت: به مناسبت روز نكوداشت اصفهان كه با روز حماسه 
و ايثار مردم اصفهان پيوند خورده است، بيش از ۹۰ عنوان 
برنامه اجرا مي شود. به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي 
ش��هرداري اصفهان، محمد عيدي در نشست خبري 
برنامه هاي نكوداشت اصفهان و گراميداشت حماسه ۲۵ 
آبان به نام روز حماسه و ايثار مردم اصفهان اظهار كرد: 
پيشينه اقتصاد فرهنگ در شهر اصفهان مزيت مطلق ما 
به عنوان يك جهانشهر است كه از طريق آن كاالهاي 
هويتي را مي توانيم توسعه دهيم.وي با اشاره به اينكه بايد 
در اين حوزه سه سطح ارتباط در حوزه درون استاني، ملي 
و جهاني تعريف شود، گفت: اصفهان همچنين از ديرباز 
كانون ميان فرهنگي در مس��ير جاده هاي بين المللي 
از جمله جاده ابريش��م بوده است؛ ديپلماسي شهري 
اقتضا مي كند راهبردهايي را در اين زمينه تدوين كنيم. 
رييس سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري 
اصفهان تصريح كرد: خالقيت هنري اگر در چارچوب 
مرزها قرار گيرد، درخت خالقيت فرهنگي خشكيده 
مي ش��ود بنابراين بايد در برآيند ديپلماسي شهري به 
صورت مش��خص تر ورود پيدا كني��م.وي افزود: اخيرا 
حضور اصفهان به عنوان تنها ش��هر ايران در نمايشگاه 
CIIE ش��انگهاي چين كه بزرگ ترين نمايشگاه چند 
منظوره آسيا است، يكي از نمونه هاي ديپلماسي شهري 
است كه توانستيم در نمايشگاهي در دوران كرونا بدون 
حضور يك نفر از مجموعه شهرداري حضور پيدا كنيم. 

قابليت استوري
به توييتر اضافه مي شود

 توييتر ويژگي پيام ها ي حذف شونده پس از ۲۴ ساعت را 
كه مانند استوري است، در سراسر جهان عرضه مي كند. 
به گزارش مهر به نقل از آسوشيتدپرس، توييتر مشغول 
عرضه جهاني قابليت جديد پيام هايي است كه پس از 
۲۴ س��اعت حذف مي شوند. اين ويژگي جديد»فليتز 
)Fleets( « نام دارد و ش��باهت زيادي به پس��ت هاي 
حذف شونده اسنپ چت فيس بوك و اينستاگرام دارد. 
دليل نام گذاري اين ويژگي ماهيت س��ريع و زودگذر 
آن است و در پاسخ به نگراني هاي برخي كاربران جديد 
توسعه يافته كه احتماالً ماهيت عمومي و دايمي توييت ها  
برايشان جذاب نيست. توييت ها يي كه تحت اين ويژگي 
منتشر مي شوند قابليت بازنش��ر يا اليك ندارند. افراد 
مي توانند به آنها پاسخ دهند اما اين پاسخ ها در بخش 
دايركت مسيج فرد منتشركننده نشان داده مي شود و 
عمومي نيست. اين شبكه اجتماعي ويژگي »فليتز« را 
قبل از عرضه جهاني در ايتاليا، هند و كره جنوبي آزمايش 
كرده است. ويژگي جديد توييتر در حالي عرضه مي شود 
كه جك دورسي مدير ارشد اين شبكه اجتماعي و مارك 
زاكربرگ مدير ارشد فيس بوك با سواالتي درباره شيوه 
كنترل اخبار جعلي انتخابات رياست جمهوري امريكا از 

سوي كميته قضايي مجلس سنا  روبه رو شدند.

تيك تاك به والدين قابليت 
كنترل فرزندانشان را مي دهد

تيك تاك قابليت جدي��دي اضافه كرده و به والدين 
اج��ازه مي دهد محتوايي كه فرزندانش��ان تماش��ا 
مي كنند را تح��ت كنترل بگيرند. به گزارش مهر به 
نقل از رويترز، اپليكيش��ن اشتراك گذاري ويديوي 
تيك تاك به والدين قابليت كنترل بيشتري مي دهد 
از جمله آنكه آنها مي توانند از محتوايي اطالع يابند 
كه نوجوان در ش��بكه اجتماعي تماشا مي كند. به 
گفته اين شبكه اجتماعي چيني از اين پس والدين 
مي توانند درباره محتوا، كاربران، هشتگ يا اصواتي 
كه فرزندانشان جست وجو مي كنند، تصميم بگيرند. 
همچنين والدين درباره عمومي يا خصوصي بودن 
حساب كاربري فرزندانشان نيز قابليت تصميم گيري 
خواهند داشت. تيك تاك مشغول گسترش ويژگي 
»جفت شدن با خانواده )Family Pairing(« است 
كه اوايل سال جاري ميالدي عرضه كرد تا والدين به 

حساب كاربري تيك تاك كودك متصل شوند.

هك رايانه هاي ويندوز 
دشوارتر مي شود

 مايكروسافت اعالم كرد يك فناوري امنيتي طراحي 
كرده كه شركت هاي اينتل و AMD قصد دارند آن را 
در پردازنده ها ي رايانه شخصي تعبيه كرده و امكان مقابله 
با هكرها و حمالت سايبري را تقويت كنند. به گزارش 
ايسنا به نقل از بلومبرگ، شركت هاي تراشه سازي اينتل 
و AMD اعالم كردند فناوري جديد كه مايكروسافت 
آن را پلوتون ناميده است، تا چند سال ديگر آماده خواهد 
بود. شركت كوالكام از اين رويكرد حمايت كرده اما اعالم 
نكرد آيا اي��ن طراحي خاص را در تراش��ه ها يش مورد 
استفاده قرار مي دهد يا خير. مايكروسافت و شركت هاي 
تراشه سازي سال هاست به دنبال راه هايي براي تقويت 
پشتيباني از رايانه از طريق قفل كردن اطالعات مهمي 
مانند كلمات عبور و تاييديه ها ي امنيتي در سخت افزار 
هستند تا بهره برداري از آسيب پذيري هاي يك برنامه 
رايانه اي يا بخشي از يك دستگاه و استفاده از آن ضعف 
امنيتي براي تحت كنترل قرار دادن كل دستگاه را براي 
هكرها دشوارتر كنند. طراحي مايكروسافت مستقيما 
در پردازنده رايانه تعبيه خواهد ش��د ك��ه هك رايانه و 
لپ تاپ را براي هكرها دشوارتر مي كند و اگر اين فناوري 
به طور گس��ترده مورد اس��تفاده قرار گيرد، استحكام 
بيشتري در امنيت رايانه شخصي فراهم مي كند. مزيت 
اين فناوري نسبت به حفاظت نرم افزاري اين است كه 
دسترسي فيزيكي به دس��تگاه براي هك آن ضروري 
است در حالي كه در حفاظت نرم افزاري رايانه از راه دور 
و از طريق اينترنت هدف حمله قرار مي گيرد. اين مساله 
در دوران پاندمي ويروس كرونا اهميت بيش��تري پيدا 
كرد زيرا كارمندان بسياري از شركت ها به جاي كار در 
محيط هاي دفتري كه توسط فايروال هاي تشكيالتشان 
حفاظت مي شوند، با دستگاه هاي خانگي به دوركاري 
مشغول هستند. اگرچه اين تراش��ه ها  در حال حاضر 
براي حفاظت از پسوردها و ساير اطالعات ضروري مورد 
استفاده قرار گرفته اند اما اغلب از واحد پردازنده مركزي 
رايانه شخصي جدا هستند و ارتباط ميان اين دو تراشه 
از س��وي هكرها به عنوان يك آسيب پذيري احتمالي 
شناسايي ش��ده است. با ساخت مدار امنيتي در داخل 
پردازنده، ديگر  به چنين ارتباطي نياز نيست و بخش هاي 
باز كمتري براي دسترس��ي غيرقانوني وجود خواهند 
داشت. مايكروسافت در تالش است از اين فناوري كه در 
كنسول هاي بازي ايكس باكس براي جلوگيري از هك 
سخت افزار و اس��تفاده مجاني از بازي هاي پولي به كار 
گرفته است، براي دشوارتر كردن هك رايانه هاي ويندوز 
استفاده كند. اين فناوري توسط تيم مهندسان تراشه 
مايكروسافت طراحي شده است كه با ورود اين شركت 
به طراحي پردازنده ها ي سفارشي و ساخت محصوالتي 
نظير ايكس باكس توسعه پيدا كرده است. پانوس پاناي، 
مدير محصوالت مايكروسافت اظهار كرده كه اين شركت 
قصد دارد به توس��عه فعاليت در حوزه تراش��ه ها  ادامه 
دهد اما بعيد است مانند شركت هاي اينتل، AMD و 
كوالكام به ساخت تراشه ها يي براي اهداف كلي بپردازد. 
ايده گنجاندن امنيت در تراشه ها  ايده جديدي نيست 
و سازندگان تراشه در گذشته سيستم هايي ساختند و 
بخش هاي حفاظت شده اي را در پردازنده ها ي مركزي 
آنها اختصاص دادند تا دسترس پذيري به كلمات عبور، 
كليدها و تاييديه ها ي ديجيتال را دشوار كنند. با اين حال 
حمالت سخت افزاري كه چند سال قبل پردازنده ها ي 
اينتل را هدف گرفت، نشان داد هيچ راهكاري غيرقابل 

نفوذ نبوده است.

فناوري اطالعات و ارتباطات راهبرد جديد توسعه و نقطه عطفي در صنعت گردشگري است

فرشاد مومني استاد اقتصاد دانشگاه عالمه

خريد محبوبيت براي خود به هزينه نظام ملي براي نظام ملي قبيح و محكوم است

چشم انداز گردشگري هوشمند  در زمان پساكرونا

»خريد محبوبيت براي خود به هزينه نظام ملي قبيح و 
محكوم است.« اين عباراتي است كه استاد اقتصاد دانشگاه 
عالمه طباطبايي با استفاده از آنها تالش مي كند نوري 
به ابعاد پنه��ان داليلي بتاباند كه برخي افراد و جريانات 
با اس��تفاده از آنها تالش مي كنند ت��ا به قيمت افزايش 
مش��كالت اقتصادي مردم براي خود و طيف سياس��ي 
مورد نظرشان محبوبيت هاي مقطعي و انتخاباتي كسب 
كنند. رفتارهاي مخربي كه از منظر فرشاد مومني، براي 
اهداف سياسي كوتاه مدت، منافع بلندمدت و پايدار مردم 
را در معرض خطر قرار مي دهند. هرچند ممكن اس��ت 
برخي از افراد و جريانات سياس��ي را براي مدتي بر اسب 
مراد سوار كند. استاد اقتصاد عالمه در همين خصوص 
اظهار داش��ت: پديده شگفت انگيزي كه اخيراً مشاهده 
مي ش��ود اينكه يكي از اضالع كليدي مشاركت كننده 
در تصميم گيري هاي اساس��ي كش��ور ناگهان ژس��ت 
اپوزيسيون به خود گرفته اس��ت. اين موضوع حكايت 
از آن دارد ك��ه همه ما به ش��دت نيازمند گفت وگوهاي 
بيشتري با يكديگر هستيم، برداشتم اين است كه فقدان 
گفت وگوهاي ملي شفاف و صريح و باز شدن افراطي راه 
براي فرصت طلبان، چاپلوسان و افراد كمتر صالحيت دان 
در كارهاي تخصصي به ضرر كل كشور تمام شده است.

فرش��اد مومني كه با خبرگزاري ايلنا گفت وگو مي كرد 
در واكنش به اظه��ارات اخير رييس مجلس ش��وراي 
اسالمي اظهار داشت: در شرايطي كه كشور در معرض 
انبوهي از چالش ها و بحران هاس��ت، بديهي اوليه عقلي 
حكم مي كند همه كساني كه دل در گرو آينده كشور و 
سرنوشت مردم دارند؛ صادقانه، بدون هرگونه چشم داشت 
و انگيزه نفع طلبانه ش��خصي هر آنچ��ه در توان دارند را 
در طبق اخالص بگذارن��د و به نظام تصميم گيري هاي 
اساسي كشور كمك كنند تا با كمترين هزينه و بيشترين 
دستاورد از شرايط فعلي عبور كنيم و گرهي از كار مردم 
نازنين كشور كه با صبوري؛ ناكارآمدي ها، ناهماهنگي ها 

و ناتواني ها را تحمل مي كنند را بگشايند.
وي ادامه داد: پديده ش��گفت انگيزي كه اخيراً مشاهده 
مي شود اينكه يكي از اضالع كليدي مشاركت كننده در 
تصميم گيري هاي اساسي كشور ناگهان ژست اپوزيسيون 
به خود گرفته اس��ت. اين موضوع حكايت از آن دارد كه 
همه ما به شدت نيازمند گفت وگوهاي بيشتري با يكديگر 
هستيم، برداشتم اين است كه فقدان گفت وگوهاي ملي 
شفاف و صريح و باز شدن افراطي راه براي فرصت طلبان، 

چاپلوسان و افراد كمتر صالحيت دان در كارهاي تخصصي 
به ضرر كل كشور تمام شده است. بنابراين بايد از دل اين 
ماجراها، درس بزرگي را بگيريم مبني براينكه به شيوه 
عقال عمل كنيم و راه گفت وگو را باز كنيم.مومني افزود: 
شايد جزو ابتدايي ترين آموزش هايي كه به سران قوا بايد 
داد اين است كه در حالي كه در چند جلسه در هفته دور 
يك ميز جمع مي شوند، بهتر است فقط مساله كشور و 
مردم، گرفتاري ها و چالش ها را مطرح كنند و سوءتفاهم ها 
را بردارند و حداقل آنها را به حوزه عمومي نكشانند چون 
دود اين ماجراها بيش و پيش از همه به چش��م مردم به 
ويژه فرودستان و توليدكنندگان خواهد رفت كما اينكه 
تا امروز اينگونه بوده است.رييس موسسه دين و اقتصاد 
خاطرنشان كرد: به گمانم در مورد دو مساله حياتي نياز 
به باز شدن باب گفت وگوي ملي داريم، نخست در مورد 
طول و عرض تحريم ها و دوم در مورد طول و عرض تاثير 
كرونا بر نظام اقتصادي و اجتماعي ملي. به ويژه در مورد 
تاثير تحريم ها كه درجه سياس��ت زدگي و برخوردهاي 
فرصت طلبانه و غيركارشناسانه بيداد مي كند، اين نياز 
ش��ديدتر و سنگين تر است. اينكه كس��اني پيدا شوند و 
ادعا كنند كه تحريم ها هيچ نقش��ي در نابساماني هاي 
كنوني ندارد، حداق��ل اين داوري را درب��اره او داريم كه 
نش��انه نابالغي غير متعارف و دور ب��ودن غيرمتعارف از 
شناخت واقعيت هاس��ت. براي اولين بار در موج نخست 
تحريم ها، تحريم كنندگان به صراحت سخن اعالم كردند 
كه تحريم ها بر اساس براندازي هدف گذاري شده است. 

بنابراين كساني بيايند و بگويند كه تحريم ها نقشي ندارد، 
واقعاً بايد به آنها سوبسيد بدهيم كه از عبارت هاي مذكور 
اس��تفاده كنيم.وي ادامه داد: مساله حياتي ديگري كه 
در موج جديد تحريم ها بايد به ان��دازه اهميت آن مورد 
توجه قرار بگيرد اين است كه تحريم كنندگان استراتژي 
خود را به فروپاش��ي از درون متمرك��ز كرده اند بنابراين 
صحبت ه��اي فرافكنانه و مطالبي ك��ه در واقع تضعيف 
انس��جام ملي را به هم��راه دارد و انگي��زه اي براي خريد 
محبوبيت براي اهداف آتي باشد، محكوم و مطرود است. 
در واقع دامن زدن به ش��كاف هاي موجود به نفع كشور 
نيست و خطرناك ترين آسيب اين مناسبات، دور كردن 
ما از واقع بيني و نگاه عالمانه و صادقانه به مس��ائل كشور 
است.اين اقتصاددان يادآور شد: اگر گفته شود كه انگيزه  
اصلي تحريم ها سوءاستفاده از آسيب پذيري هاي جامعه 
بوده، حرف متيني است، اما بايد بدانيم كه سابقه فرايند 
آسيب پذيرسازي اقتصاد ملي حداقل به ۳۰ سال گذشته 
برمي گردد، بنابراين كاناليزه كردن آن به س��مت دولت 
فعلي با همه نارساني ها، خطاها و فسادهايي كه دارد، كار 
شايسته اي نيس��ت و نسبتي با علم و حقيقت و صداقت 
هم ندارد. اگر اين حرف از زبان كس��ي باشد كه حداقل 
خود يكي از اركان تصميم گيري اوضاع و احوال شرايط 
كشور است، بس��يار غم انگيز تر خواهد بود و بيش از هر 
چيزي نشان دهنده نابالغي در عرصه حكومت داري است.

وي اضافه كرد: بدون ترديد سياست هايي كه در ارتباط با 
تحريم و كرونا اتخاذ شده، خطاهاي بسيار چشمگيري 

دارد اما آنها بايد از موضع غير   سياست زده و صرفًا از كانال 
كارشناسي مورد بررسي قرار بگيرند و بنابراين صميمانه 
توصيه مي كنم كه اين ش��يوه ها را كن��ار بگذارند و اگر 
چشم داشتي به فرصت هاي ناشي از سيكل هاي سياسي 
دارند ، منافع ملي را قرباني آن نكنند. رييس محترم مجلس 
اگر حداقل گزارش هاي خود مركز پژوهش هاي مجلس 
در م��ورد آثار و پيامدهاي تحريم و كرونا را خوانده بود به 
هيچ وجه هرگز از اين عبارت ها استفاده نمي كرد.اين استاد 
دانش��گاه عالمه طباطبايي يادآور شد: عالوه بر اين خود 
ايشان مدتي است در تصميم گيري هاي اساسي كشور 
نقش اساسي دارند و بخش بزرگي از خطاهاي سياستي 
كه االن گريبان كش��ور را گرفته، يكس��ره به توصيه ها و 
تحليل هاي س��طحي، ناقص و فاقد كيفي��ت از جاهاي 
مختلف مربوط مي شود. بنابراين وقتي همه در يك كشتي 
هس��تيم و هر يك به س��هم خود و جايگاه خود اينگونه 
مساله را وانمود كند كه در نابساماني هاي اخير يك گروه 
نقش دارد و بقيه را ناديده بگيرند اين بسيار غم انگيز است.

مومني افزود: بنده به رييس مجلس گرامي توصيه مي كنم 
كه حداقل به اظهارنظرهاي انتقادي مركز پژوهش هاي 
مجلس در مورد طرح هاي ناپخته و خطرناك در همين 
مدت اخير اين مجلس مراجعه و مالحظه كنند كه اين 
ش��يوه برخورد نه به نفع شخص ايشان و نه به نفع كشور 

است و به پرستيژ مجلس هم اضافه نمي شود.
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: اگر راه براي گفت وگو هاي 
عالمان باز كنيم كه توسط اهل نظر و با رعايت انصاف گره 
گشايي مي كنند، همه ما س��ود خواهيم برد. به ويژه به 
كساني كه اينگونه مشاوره ها را به رييس محترم مجلس 
مي دهند توصيه مي كنم حتي اگر ايشان فرصت كافي 
را ندارند، خود مشاوران گزارش هاي مركز پژوهش هاي 
مجلس را بخوانند تا آگاهي آنها از واقعيت ها افزايش يابد.

مومني تاكيد كرد: براي اينكه كشور ما از اين گرفتاري ها 
خارج شود همه بايد دست به دست هم بدهند و راه را باز 
كنند تا كيفيت تصميم گيري هاي درون دولت، مجلس 
و به ويژه س��ران قوا ارتقاء يابد. راه نجات ما از اين مسير 
مي گذرد و به كس��اني كه از اين آب گل آلود ماهي هاي 
شخصي مي گيرند بايد نصيحت كرد كه اين شرايط براي 
اينچنين هدفي به هيچ وجه مناسب نيست و اميدوارم 
نياز نباشد كه با تكرار چنين صحبت هايي، تناقض هاي 
پرشماري كه در اين سخنان اخير وجود دارد با جزييات 

باز كنيم و آن كار هم شايد به نفع كشور نباشد.



تعادل| فرشته فريادرس |
»روغن در بازار نيست«، »روغن هست، اما محدود است«، 
»در صورت خريد كلي مي توانيد روغن خريداري كنيد«، 
»رب و چاي بخريد تا روغن بدهيم«، »اگر دالر ۴۲۰۰ توماني 
حذف نمي شد، كمبود روغن نداشتيم«، »توليد افزايش 
يابد، مشكل عرضه روغن حل مي شود«، »اگر روغن هاي 
دپو شده ترخيص مي ش��دند، االن با كمبود روغن روبرو 
نبوديم«، »به زودي مش��كل روغن در بازار حل مي شود«، 
»وعده تامين روغن در بازار كذب اس��ت« اصال همه اينها 
به كنار »اگر تحريم نبوديم االن روغن داشتيم!« اينها تنها 
بخشي از اظهاراتي است كه طي يكماه اخير زياد به گوشمان 
خورده، اما هنوز مشكل سرجاي خودش باقي است: »روغن 
كمياب است.« اواخر شهريورماه بود كه خبر كاهش عرضه 
روغن جامد در فروش��گاه ها خبرساز شد. كمبودي كه به 
افزايش قيمت اين محصول نيز دامن زد. چندي نگذشت 
كه خبر آمد، روغن مايع نيز در بازار كمياب اس��ت؛ »عين 
قديم ها يعني همان اواخر دهه پنجاه.« خيلي ها هجوم بردند 
براي خريد اما با برچسب خريد محدود است روبرو شدند؛ 
»هر نفر يك روغن.« مس��ووالن وعده دادند روغن در بازار 
توزيع شده و مشكل حل مي شود. اما شواهد چيز ديگري 
را به مانشان مي دهد؛ »روغن كم است وگران.« بازهم گفته 
شد تامين وتوزيع ۱۴۰ هزار تن روغن شامل مايع خوراكي 
و جامد از محل ذخاير استراتژيك كشور درحال انجام است 
كه مشكل بازار روغن را حل خواهد كرد. اين يعني بازهم بايد 
منتظر ماند. اما چرا روغن كمياب و گران شد؟ براي پاسخ 
به اين پرسش مي توان ۴ دليل عمده »تحريم ها«، »حذف 
دالر۴۲۰۰ توماني ب��راي واردات مواد اوليه روغن جامد«، 
»عدم ترخيص روغن هاي دپوشده« و »افت توليد روغن 

ساخته شده نباتي« را عنوان كرد. 

    چند روايت از خريد روغن
به گزارش »تعادل«، طي هفته هاي اخير، با مساله كمبود يا 
نبود روغن مايع و جامد مواجه شديم. نگراني ها از نبود اين 
قلم كاال موجب شد تا مردم روانه فروشگاه ها، بازار و انبارهاي 
عرضه كننده روغن براي خريد شوند. نتيجه اين امر، كاهش 
بيشترموجودي اين قلم كاال را در بازار رقم زد. در اين ميان 
البته روايت هاي متفاوتي هم از سوي خريداران روغن مطرح 
مي شد. اما پاسخ مشترك خيلي از آنها اين بود كه »روغن 
نيست، اگر هم پيدا شود، با قيمتي دو تا سه برابري عرضه 
مي شود.« مشاهدات ما نيز از بازار روغن طي روزهاي پيشين 
حكايت از اين داشت كه خريد روغن به صورت محدود عرضه 
مي شود.  به طوري كه در برخي از فروشگاه ها با اين برچسب 
كه »خريد روغن محدود است« و »اجازه خريد بيش از يك 
ليتر روغن را نداريد«، مواجه شديم اما برخي از خريداران 
اظهار مي كنند كه وقتي به فروشگاه ها مراجعه مي كنند، 
اصال روغني وجود ندارد كه بخواهند خريداري كنند. در اين 
ميان حتي خود فروشندگان هم از اين وضعيت چندان دل 
خوشي ندارند، چرا كه آنها مي گويند با توجه به نوسان قيمت 
روغن در هفته هاي اخير، در فروش اين محصول، به مشكل 
برخورده اند و مشتريان از اين افزايش قيمت بسيار ناراضي 
هستند؛ چراكه روغن مايع در بازار به ندرت يافت مي شود، 
روغن جامد هم اگر باش��د با قيمت چندين برابري وجود 
دارد. برخي هم با بيان اينكه روغن مايع در فروشگاه موجود 
است و قيمت آن هم به تعادل رسيده اما عنوان مي كنند كه 
مشتريان زيادي سراغ روغن نباتي را از ما مي گيرند، اما چون 
در بازار موجود نيست، نمي توانيم به آنها قولي در زمينه تأمين 
آن در فروشگاه دهيم، بنابراين آنها مجبور به خريد روغن مايع 
مي شوند. بماند كه مسووالن به آنها قول تامين اين قلم كاال را 
داده اند اما هنوز خبري نيست. حتي يكي ديگر از فروشندگان 
مي گويد: بيشتر از يكماه است كه پيگير دريافت روغن بوديم 
اما از هيچ كدام از شركت هاي توزيع كننده، پاسخي دريافت 
نكرده ايم و از چند هفته قبل روغن موجود در انبارمان تمام 
شده است.از اظهارات فروشندگان مي توان اينطور برداشت 
كرد كه روغن مايع در فروشگاه هاي زنجيره اي وابسته به 

دولت پيدا مي شود، اما بين بازاريان و بنكداران خير. 
اما روايت جالب تر از بازار روغن اينكه خريدآن مشروط به 
خريد محصوالتي چون »رب، چاي وكنس��رو ماهي و...« 
شده است. يكي از شهروندان در گفت وگو با ما در اين زمينه 
مي گوي��د: وقتي براي خريد روغن به يكي از فروش��گاه ها 
مراجعه ك��ردم، عنوان كرد روغن را ب��ه افرادي مي دهيم 

كه خريد كلي داشته باشند؛ يعني فروش يك ليتر روغن 
نباتي منوط به خريد كااله��اي ديگري مانند رب گوجه 
فرنگي و كنسرو ماهي تن شده است.برخي هم مي گفتند 
كه برخي فروشگاه ها فروش روغن را به خريد باالي ۳۰۰ 
هزار تومان گره مي زنند. اين در حالي اس��ت كه خريداران 
مي گويند چرا ما بايد كااليي را كه به آن نياز نداريم بخريم تا 

به ما روغن بدهند.

    وقتي پاي تنظيم بازار مي لنگد
اما بازار آش��فته روغن كه اين روزها قيمتش چند برابر 
شده، نياز به تنظيم دارد؛ بنابراين پاي مسووالن ستاد 
تنظيم بازار به موضوع روغن باز مي ش��ود.  اما گويا پاي 
تنظيم بازار اين روزها مي لنگد.آنها نيزوعده حل شدن 
كمب��ود روغن با توليد بيش��تر را داده ان��د. بطوري كه 
عباس قبادي دبير ستاد تنظيم بازار پيشتر در اين باره 
و در اظهاراتي گفته بود كه با پيگيري هاي وزير صمت 
وقفه اي كه در توليد روغن به وجود آمده بود با افزايش 
توليد و افزايش عرضه به بازار در حال حل شدن است. اما 
نزديك به دو هفته اي از تاريخ اعالمي دبير ستاد تنظيم 
بازار گذشته و بررسي هاي ما نشان مي دهد كه مشكل 
بازار روغن كماكان پابرجاست. انبارهاي فروش عمده 
روغن هنوز خالي مانده و خبري از تنظيم بازار نيست. 
مش��اهدات عيني ما نيز از مراكز پخش عمده روغن و 
مغازه هاي س��طح شهر نش��ان مي دهد، اين محصول 
اساس��ي يا به دست فروشنده نمي رسد يا كارخانجات 
آنها را براي چند جعبه روغن، مجبور به خريدن س��اير 
محصوالت مي كنند. با باال گرفتن ماجرا، دولت دست 
به كار ش��د تا معضل كمبود روغن در ب��ازار را اين بار از 
طريق واردات ح��ل كند. از همي��ن رو، وزير صمت از 
امكان ترخيص كاالها با ارز متقاضي خبر داد. اقدامي كه 
مي تواند مسير را براي ورود كااليي مثل روغن به بازار 
داخل تس��هيل كند. در همين حال البته، معاون دفتر 
برنامه ريزي تامين، توزيع و تنظيم بازار وزارت صمت 
درباره موضوع روغن جامد بخش صنف و صنعت، نيز در 
اظهاراتي گفته بود كه بر اساس مصوبات ستاد تنظيم 
بازار براي اين بخش نيز از محل ذخاير استراتژيك كشور 
۷۰ هزار تن تامين و توزيع شده است. به گفته صارمي، با 
تمهيدات انجام شده و توزيع ۱۴۰ هزار تن روغن از محل 
ذخاير استراتژيك كشور بازار روغن تنظيم خواهد شد. 
همچنين به گفته اين مقام مسوول در وزارت صمت، با 
هماهنگي با بانك مركزي و گمرك، حدود ۱۲۰ هزار 
تن از روغن بخش خصوصي نيز در حال ترخيص است 
كه با انجام اين اقدامات، ظرف يكماه آينده كل مشكل 

روغن حل خواهد شد.

    علت اول: دالر ۴۲۰۰
با اين حال، در پيگيري علت افزايش قيمت روغن جامد به 
چند موضوع برخورد مي كنيم: مساله نخست كه خيلي ها 
هم به آن اذع��ان دارند، ح��ذف دالر ۴۲۰۰ توماني براي 
واردات مواد اوليه روغن جامداس��ت. بطوري كه برخي از 
توليدكنندگان روغن جامد و كره نباتي در اين باره مي گويند: 
دولت به يك باره دست از حمايت توليدكنندگان روغن و كره 
نباتي كشيد و تصميم گرفت ارز دولتي به اين بخش ندهد 
از اين جهت توليد كننده كه بايد مواد اوليه محصول خود را 
از خارج وارد مي كرد با مش��كل مواجه شد، زيرا عمال براي 
بسياري از توليدكنندگان مقدور نبود تا مواد اوليه خود را با 
ارز آزاد يا ارز نيمايي وارد كنند به همين دليل آنها تصميم 
گرفتند به يك باره دست از توليد بكشند. به گفته آنها، اين 
مساله موجب شد تا با كمبود روغن نباتي و كره نباتي در بازار 
مواجه شويم. در مقابل، برخي كمبود مقطعي در بازار برخي 
از اقالم غذايي را مربوط به سياست تخصيص ارز ترجيحي 
به واردات آنها مي دانند و مي گويند كه پرداخت ارز ترجيحي 
رقابت ناسالم در بازار ايجاد كرده است. پرداخت ارز ترجيحي 
همچنين موجب شده در شرايطي كه بانك مركزي توان 
تامين آن را نداشته باشد بازار در بالتكليفي بماند كه نتيجه 
آن وقفه در تامين و عرضه كاال و شوك قيمتي است. از اين 
رو، اگر ارز ترجيحي از كاالي اساسي حذف و بازار از شرايط 
بالتكلفي خارج و رقابت سالم و بدون رانت ايجاد شود، تجار 
مواد غذايي توانايي آن را دارند كه نياز كشور تا 5 سال آينده 

را تامين كنند.

    علت دوم: مساله تحريم ها 
 اما علت ديگري كه ظاهرا به كمبود روغن در بازار دامن زد، 
همان مساله تحريم هاست. به گفته امير هوشنگ بي رشك 
دبير انجم��ن صنفي روغن نباتي اي��ران، 5۰ تا 55 درصد 
مواد اوليه روغن هاي جامد، وارداتي و ۴۰ تا ۴5 درصد نيز 
از دانه هاي روغني توليد داخل استحصال مي شود، كه به 
دليل تحريم هاي ظالمانه با مشكالتي در تامين مواد اوليه 
روغن هاي نيمه جامد مواجه هس��تيم. بنابر اظهارات او، 
نمودار واردات روغن در ۶ ماهه اخير كاهش��ي بوده وماده 
اوليه كارخانجات روغن نباتي كه روغن خام است با كاهش 
حدود 5۰ درصدي نسبت به سال گذشته مواجه شده است 
و وقتي مواد اوليه دچار كاهش مي شود به تبع آن محصول 
نيز در بازار كمتر عرضه خواهد شد. حال با توجه به وابستگي 
۹۰ درصدي كش��ور به واردات روغ��ن و دانه هاي روغني، 
مهم ترين مشكل توليدكنندگان روغن نباتي موضوع تبادل 
ارز براي تامين مواد اوليه و مشخصا روغن خام است و اگر 
مشكل انتقال وجه برطرف نشود و نتوان روغن خام وارد كرد 
عرضه اين محصول با چالش جدي تري مواجه خواهد شد.

    علت سوم: افت توليد
سومين دليل كاهش اين محصول در بازار را مي توان به 
افت توليد روغن در كشور ربط داد. آمارها از روند توليد 
روغن چه مي گويند؟ براس��اس جديدترين آمار منتشر 
شده از سوي وزارت صمت، تا پايان مهرماه ۹۹بيشترين 
كاهش توليد مربوط به روغن ساخته شده نباتي بوده كه 
۲۰.۲ درصد كاهش را نش��ان مي دهد. مطابق آمار ارايه 
ش��ده، ميزان توليد اين محصول در هفت ماهه امسال 
۸۲۱ هزار و ۱۰۰ تن گزارش ش��ده، اين درحالي است 
كه ميزان توليد آن در مدت مشابه سال قبل حدود يك 
ميليون و ۲۹ هزارتن بوده است. براساس آنچه كه روايت 
شد واوضاع آشفته بازار روغن گوياي اين است كه توليد 
روغن بايد افزايش يابد. موضوعي كه به نظر مي رسد، در 

دستور كار وزارت صمت نيز قرار گرفته است. 

    علت چهارم: عدم ترخيص روغن هاي دپويي
موضوع ديگري كه به كمب��ود روغن در بازار دامن زده، 
»عدم ترخيص روغن خام دپو ش��ده از گمركات«است. 
اين درحالي است كه آمارها حكايت از دپوي۶۰ هزار تن 
روغن خام در گمركات دارد. البته س��خنگوي گمرك، 
پيشتر در اظهاراتي، دو محموله ۶۳ هزار تني روغن خام 
را متعلق به شركت بازرگاني دولتي دانست كه به دليل 
عدم ارايه اسناد حمل از سوي شركت حامل به خريدار 
با موانعي در ترخيص مواجه شده است. اما همين نبود 
روغن خام باعث شده تا كارخانجات نتوانند روغن مورد 
نياز مصرفي خانوار را در ليس��ت تولي��د و فروش خود 
داشته باش��ند. اما چقدر روغن تا به حال ترخيص شده 
اس��ت؟ آنطور كه مسووالن گمرك اعالم كردند، پس از 
سفر معاون اول رييس جمهور به استان هرمزگان براي 
سرعت بخش��ي به كاالهاي موجود در گمركات، از ۱۱ 
مهرماه ح��دود ۳۱۱ هزار و ۴۷ تن دانه روغني به ارزش 
۱۶۴ ميليون و 5۸۱ هزار دالر و ۱۲۱ هزار و ۶۹۷ تن مواد 
اوليه روغن خوراكي به ارزش ۱۰۴ ميليون ۹۷۶ هزار دالر 
از گمركات كشور ترخيص شده است.به عبارتي ديگر، 
روزانه بيش از ۴ هزارتن روغن از گمركات كشور ترخيص 
مي شود. اما اينكه آيا اين روغن هاي ترخيصي به دست 
واحدهاي توليدي رسيده است يا خير اطالع دقيقي در 
دست نيست. هرچند برخي خبرها حاكي از اين بود كه 
روغن خام هنوز به آن ميزان كه بايد به دست واحدهاي 
توليد روغن نرسيده است.حال چنانچه براساس مصوبه 
جديد دول��ت، وزارت صمت، بان��ك مركزي و گمرك، 
همكاري و هماهنگ��ي الزم را ب��راي ترخيص اين قلم 
كاالي اساس��ي انجام دهند، بخشي از كمبود روغن در 

بازار حل خواهد شد.

ويژه

گزارش كوتاه
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 ليست نرخ جديد 
محصوالت لبني

 تعادل |در حالي كه سفرهاي مردم روز به روز در 
حال كوچك  شدن است، سخنگوي انجمن صنايع 
لبني اي��ران از افزايش قيم��ت مصوب محصوالت 
لبني مشمول نرخ گذاري دس��توري خبر داد. اين 
محصوالت در مقايسه با قبل ۴۰ درصد گران شده 
اند! معلوم نيست چرا در اين شرايط سخت معيشتي 
مردم، دولت مدام با افزايش قيمت كاالها موافقت 
مي كند.سيد محمدرضا بني طبا، سخنگوي انجمن 
صنايع لبني اظهار كرد: با توجه به افزايش هزينه هاي 
تولي��د از جمل��ه قيمت ش��يرخام، قيمت مصوب 
محصوالت لبني نيز افزايش يافت.وي افزود: قيمت 
شير خام درب دامداري ۴۱5۰ تومان تعيين شد و 
به ازاي هر دهم چربي باالتر از ۲/۳ درصد ۶۰ تومان 
نيز به اين نرخ اضافه مي ش��ود و در صورتيكه كمتر 
از ۲/۳ درصد چربي باشد ۶۰ تومان كسر مي شود.

سخنگوي انجمن صنايع لبني ادامه داد: اين تغييرات 
قيمت در چند روز آينده و با نامه  س��ازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان به تش��كل هاي 
مربوطه ابالغ خواهد ش��د و سپس تغييرات قيمت 
محصوالت لبني قابل اجرا خواه��د بود. نظارت بر 
اين قيمت هاي مص��وب بايد بر كل زنجيره صورت 
گيرد و فق��ط بر محصول لبني نباش��د؛ يعني بايد 
قيمت شيرخام فروخته شده دامداران به كارخانه ها 
نيز توسط س��ازمان هاي ناظر بر بازار رصد شده و با 
هرگونه گرانفروش��ي برخورد شود. ليست قيمت 
جديد محصوالت لبني مشمول قيمت گذاري دولتي 
به شرح زير است: »قيمت ماست دوونيم كيلوگرمي 
دبه پرچرب ۲۴۰۰۰ تومان«، »قيمت ماست دوونيم 
كيلوگرم دبه كم چ��رب ۲۱۰۰۰ تومان«، »قيمت 
شير نايلون 5۴۰۰ تومان«، »قيمت پنير ۴۰۰گرمي 
كاپ ۱۴5۰۰ تومان«، »قيمت شير بطري كم چرب 
۷۱۰۰ تومان«، »قيمت شير بطري نيم چرب ۷5۰۰ 
تومان«، »قيمت شير بطري ۳درصد چربي ۸5۰۰ 
تومان«، »قيمت ش��ير كامل ۸۶۰۰ تومان.« بنابر 
اين گزارش قيمت شير استريل با بسته بندي پاكتي 
چنداليه هنوز اعالم نش��ده، اما بر اساس اطالعات 
موجود توليدكنن��دگان به دنب��ال تعيين قيمت 
۱5هزارتوماني براي هر ليتر از اين محصول هستند.

 وزير صمت: دولت آماده 
حذف دالر ۴۲۰۰ است

وزير صمت ب��ا بيان اينكه به دنبال ح��ذف ارز ۴۲۰۰ 
هس��تيم، گفت: تفاوت ارز دولتي و آزاد فساد زاست و 
دولت در ش��رايط كنوني آماده حذف ارز ۴۲۰۰ است. 
به گزارش وزارت صمت عليرضا رزم حسيني در جلسه 
كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي كه 
به ميزباني وزارت صمت برگزار شد، گفت: استفاده از ارز 
متقاضي يا ارز اشخاص، صرفًا منوط به ثبت در سامانه 
آماري بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و سامانه 
جامع تجارت آزاد شده است كه از هفته آينده اجرايي و 
در سامانه ثبت خواهد شد. وي با اشاره به ديگر تصميمات 
ابالغي از س��وي رييس جمهور تصري��ح كرد: تمامي 
صادركنندگاني كه از سال ۱۳۹۸ تعهد ارزي داشته اند، 
مي توانند تعهد ارزي خود را از محل واردات براي خود يا 
براي غير ايفا كنند كه اين موضوع ابالغ نيز شده است. 
وزير صمت در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد: 
از ديگر ابالغيه هاي رياست جمهوري تسريع در ترخيص 
كاالهاي رسوبي در گمركات بوده است و رييس جمهور 
از اين موضوع با قدرت حمايت كرده است. رزم حسيني 
در اين خصوص گفت: ۸ ميليون و ۳۰۰ هزار تن كاالي 
رسوبي در بنادر و گمركات كشور وجود داشته است كه 
از روز ابالغ اين مصوبه تا زمان بازديد تيم وزارت صمت 
از گمركات شهيد رجايي و امام خميني يك ميليون 
و ۲۰۰ هزار تن از اين كاالها ترخيص ش��ده است. وي 
همچنين ادامه داد: ۸۰۰ هزار تن از كاالهاي ترخيصي 
مرب��وط به كاالهاي اساس��ي و ۴۰۰ هزارتن ديگر نيز 
مربوط به مواد اوليه كارخانجات و واحدهاي توليدي 
بوده اس��ت. وزير صمت همچنين تصريح كرد: چهار 
ميليون تن كاال مربوط به گ��روه كااليي ۲۱ تا ۲۴ كه 
مرتبط با خطوط توليد، اجزا، قطعات، تجهيزات و مواد 
اوليه توليد است نيز با همين مكانيزم ترخيص خواهد 
شد. رزم حس��يني گفت: ظرف يك ماه آينده تمامي 
بنادري كه داراي كاالهاي اساسي و مواد اوليه هستند از 
جمله بندر انزلي، بندر امام خميني، بندر اميرآباد و بندر 
ش��هيدرجايي ترخيص و وارد خط توليد و بازار كشور 
خواهد شد كه تا پايان سال هيچ گونه نگراني از بابت كاال 
و مواد نخواهيم داشت. وي همچنين از خرسندي فعاالن 
اقتصادي كشور از تصميمات ابالغي رييس جمهور و 
س��تاد اقتصادي دولت خبرداد و گفت: وفور و فراواني 
كاال و افزايش مواد اوليه از اثرات اين تصميم است. رزم 
حسيني همچنين در بخش ديگري از سخنان خود با 
تاكيد بر اينكه به دنبال حذف امضاهاي طاليي هستيم، 
بيان كرد: معاونت طرح و برنامه وزارت صمت مسوول 
بررسي، پيگيري و رسيدگي به اين موضوع خواهد بود.

وزير صمت در خصوص تفويض اختيارات نيز بيان كرد: 
هيچ وزارتخانه اي تاكنون در اين خصوص اقدامي انجام 
نداده است و موضوع تفويض اختيارات كه بسيار وسيع 
خواهد بود ب��راي اولين ب��ار در وزارت صمت در طول 
انقالب اسالمي اتفاق مي افتد. رزم حسيني همچنين 
از نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي خواست كه بر 
موضوع تفويض اختيار به استان ها نظارت هاي الزم و 
كافي را داشته باشند. وزير صمت همچنين از عرضه 
محصوالت ف��والدي در بورس خبر داد و گفت: عرضه 
زي��اد قيمت ها را پايين خواه��د آورد و بايد فوالدي ها 
براي عرضه محصوالت خود در بورس ترغيب ش��وند. 
رزم حسيني همچنين تصريح كرد: قانون نيز بر عرضه 

محصوالت فوالدي در بورس تاكيد دارد.

خروج ۴۰۰۰ كاال با ارز متقاضي 
تس�نيم |گمرك اي��ران از ابالغ ليس��ت ۸۰۲ قلم 
ماش��ين آالت و تجهيزات صنعتي كه با ارز متقاضي و 
بدون كد رهگيري قابليت ترخيص دارند به گمركات 
سراسر كش��ور خبر داد. بر اين اساس، پس از مصوبات 
اخير ستاد هماهنگي اقتصادي دولت پيرامون ترخيص 
كاالهاي دپو شده در گمركات كشور، پيگيري  و جلسات 
مختلف پيرامون مصوبات مذكور و اخيرا نيز بازديد وزير 
صم��ت از روند ترخيص كاالها از گمركات كش��ور در 
بندرعباس، وزارت صمت ليست كاالهايي كه با شرايط 
جديد امكان ترخيص آنها از گمركات سراسر كشور وجود 
دارد را به گمرك ايران ابالغ كرد. متعاقب ابالغيه وزارت 
صنعت، گمرك ايران نيز ليست ۸۰۲ قلم ماشين آالت و 
تجهيزات صنعتي كه با ارز متقاضي و بدون كد رهگيري 
قابليت ترخيص دارند را به گمركات سراسر كشور ابالغ 
كرد. مصوبات اخير ستاد هماهنگي اقتصادي دولت و 
ترخيص تجهيزات و ماشين آالت صنعتي با ارز متقاضي 
از اهميت زيادي برخوردار بود زيرا هم بر توليد و هم بر 
اشتغال كشور تاثيرگذار است. در گام اول گمرك ايران 
ليست ۳۰۳۶ قلم كاال از گروه هاي كااليي ۲۲، ۲۳ و ۲۴ 
را براي ترخيص به گمركات سراسر كشور ابالغ نمود. در 
قدم بعدي و با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي، ليستي 
حدود ۳۰۰ قل��م كاال از گروه هاي كااليي ۲۴ و ۲5 كه 
قابليت ترخيص با ارز متقاضي را دارند به همكاران خود در 
سراسر كشور ابالغ كرد. مهرداد جمال ارونقي معاون فني 
گمرك ايران در اين باره گفته است، در سومين مرحله 
نيز ليست ۸۰۲ قلم ماشين آالت و تجهيزات صنعتي كه 
بدون كد رهگيري قابليت ترخيص دارند به گمركات 

سراسر كشور ابالغ شد.

شناسايي ۹۰۰ محدوده معدني 
اميدبخش

رييس هيات عامل ايميدرو با بيان اينكه تاكنون ۹۰۰ 
محدوده اميدبخش معدني شناسايي شده است، گفت: 
در بخش اكتش��اف از س��ال ۹۲ تاكنون، بيش از ۶۰۰ 
ميليارد تومان سرمايه گذاري انجام شده است. خداداد 
غريب پور اظهار داشت: از سال ۹۲ تاكنون حدود ۷۰۰ 
هزار كيلومتر مربع فعاليت اكتشافي توسط ايميدرو و 
شركت هاي زيرمجموعه انجام شده كه بيش از ۴۰۰ هزار 
كيلومتر مربع از اين وسعت، طي دو سال گذشته صورت 
گرفته است. وي گفت: همچنين 5۰ هزار كيلومتر از ۷۰۰ 
هزار كيلومتر عمليات اكتشاف، توسط كنسرسيومي از 
شركت هاي خصوصي انجام شده است. به گفته رييس 
هيأت عامل ايميدرو، تاكنون ۹۰۰ محدوده اميدبخش 
معدني شناسايي شده است. معاون وزير صنعت، معدن 
و تجارت افزود: از محدوده ه��اي جديد، ۲۸۰ مورد در 
اختيار ايميدرو است و بقيه پهنه ها )پس از يك سال( 
براي واگذاري به بخش خصوصي در اختيار س��ازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان ها قرار گرفته است. وي 
گفت: از ۲۸۰ مح��دوده در اختيار ايميدرو تاكنون ۸۰ 
پروانه اكتشاف صادر شده اس��ت. از اين ۸۰ پروانه، ۱۲ 
مورد به گواهي كشف تبديل شده و به بخش خصوصي 
واگذار شده است. غريب پور اعالم كرد: تاكنون ۴۶۰ هزار 
كيلومتر مربع از پهنه ها آزاد شده و ۶۶ هزار كيلومتر مربع 
)از اين پهنه ها( در سال جاري به بخش خصوصي واگذار 
شده است. وي در خصوص ميزان سرمايه گذاري انجام 
شده در حوزه اكتشاف توس��ط اين سازمان، گفت: در 
حوزه اكتشاف ۶۰۰ ميليارد تومان سرمايه گذاري توسط 

ايميدرو از سال ۹۳ تاكنون انجام شده است.

صادرات ۴۰۰ كاميون 
سيب زميني به عراق

فارس |سخنگوي گمرك گفت: در ۴ روز اخير بيش 
از ۴۰۰ كاميون سيب زميني از مرز پرويزخان به عراق 
صادر شد. سيدروح اهلل لطيفي با اشاره به كاميونهاي 
صادراتي حامل س��يب زميني به كشور عراق اظهار 
داشت: طي روزهاي اخير به دليل مزيت صادراتي بازار 
عراق و برداشته شدن ممنوعيت ها طي روزهاي اخير 
بيش از ۴۰۰ دستگاه كاميون به مرز پرويزخان مراجعه 
كردند كه گفته شد اين كاميون ها پشت گمرك معطل 
مانده اند. سخنگوي گمرك افزود: در حال حاضر تمامي 
اين كاميون ها از مرز خارج شدند و هيچ يك از آنها از 
سوي عراق برگشت نخورده است. وي با اشاره به اينكه 
ظرفيت ناوگان حمل و نقل و ب��ازار آنها حدود ۱۰۰ 
كاميون در روز است، بيان داشت: با برنامه ريزي هاي 
صورت گرفته كاميونهاي حامل سيب زميني صادراتي 
طي چهار روز گذشته بدون آنكه برگشتي داشته باشند 

به عراق صادر شد.

ترخيص ۵۷۰۰ تن برنج 
وارداتي در قشم آغاز شد

ايسنا| رييس كل دادگستري هرمزگان از آغاز روند 
ترخي��ص پنج هزار و ۷۰۰ تن برن��ج وارداتي مانده در 
انبارهاي گمرك قش��م در پي تعيين مهلت دستگاه 
قضايي خبر داد. در پي مهلت تعيين شده دستگاه قضايي 
براي ترخي��ص برنج هاي وارداتي مان��ده در انبارهاي 
گمرك قش��م، روند ترخيص و بارگيري اين محموله  
آغاز شده است. وي افزود: با هدف احقاق حقوق عامه و 
به منظور نظارت بر بازار و تعديل قيمت ها، پنج هزار و 
۷۰۰ تن برنج وارداتي موجود پس از مدت ها بالتكليفي 
و ترخيص توسط صاحبان كاال، به وسيله كاميون هاي 
سنگين و نيمه س��نگين در حال بارگيري و ارسال به 
مناطق مختلف كشور است. تأخير در روند ترخيص اين 
محموله ها سبب شده بود كه اين حجم زياد از كاالي 
اساسي برنج در معرض انقضاي مدت مصرف قرار گيرد. 
بنابر گزارش كارشناسان و مسووالن مربوطه درصورت 
ادامه معطلي در روند ترخيص، اين محموله هاي بزرگ 
برنج در معرض فساد قرار مي گرفت و در نهايت چاره اي 
جز معدوم نمودن آنها وجود نداشت كه اين موضوع با 
توجه به تخصيص ارز دولتي به واردكنندگان و منجر 
به تحميل خسارت قابل توجهي به بيت المال مي شد. 

»تعادل« از كمبود و گراني روغن در بازار گزارش مي دهد

سريال ناتمام »روغن« در بازار 

پيامدهاي تعطيلي نامتقارن
 براي حيات افراد ضروري اس��ت، مانند توزيع كنندگان 
م��واد غذايي و دارويي تعطيل ش��ده چگونه صاحبان آن 
مشاغل بتوانند به تعهدات خود عمل نمايند؟ به عنوان مثال 
يك سازنده مسكن كه طي قراردادهايي با پيمانكاران يا 
خريداران منعقد نموده، در ايام تعطيلي چگونه پيشرفت 
كار خود را طبق تعهدات به انجام برساند درحالي كه اگر 
در موعد مقرر به تعهدات خود عمل ننمايد ضرر و زيانهاي 
ناش��ي از اين توقف عملياتي را چه كسي جبران خواهد 
كرد؟ آيا دولت خسارات اين اشخاص را تقبل مي نمايند؟ 
اگر كارفرماياني كه طبق اين اعالم از فعاليت منع شده اند 
چگونه نسبت به پرداخت حقوق و مزاياي افراد شاغل در 
مجموعه هاي خود اقدام نمايند با توجه به اينكه قشر بيشتر 

افراد جامعه ما از قشر كارگر هستند، بدون دريافت حقوق و 
مزايا چگونه گذران زندگي نمايند؟زماني كه بانك ها فعاليت 
خود را ادامه مي دهند صاحبان مشاغل ممنوع از فعاليت كه 
تعهداتي را در آينده به عهده گرفته و چك صادر نموده اند 
چگونه بدون فعاليت توان انج��ام اين تعهدات را خواهند 
داشت؟ بدون ترديد حاصل اين تدبير، مواجه شدن با انبوهي 
از چك هاي تاديه نشده در تاريخ مقرر خواهيم بود و به تبع 
آن با انبوهي از پرونده ه��اي حقوقي و كيفري در محاكم 
قضايي در آينده بسيار نزديك روبرو خواهيم شد. موضوع 
مهم ديگر در خصوص محاكم قضايي است، وقتي ممنوعيت 
تردد هاي بين شهري از روز ۲۸ آبان ماه اعمال خواهد شد 
در پرونده هايي كه نياز به حضور ش��اهد و اداي ش��هادت 

دارندچگونه شاهد هايي كه در شهرهاي ديگر هستند در 
محاكم حاضر شوند؟ همچنين از اين نكته نيز نبايد غافل 
گرديد كه با توجه به انبوه پرونده هاي مطروحه و جاري در 
سيستم قضايي دادگاه ها، دادسراها و شوراهاي حل اختالف 
مملو از حضور افراد هستند كه اين مكان ها خود تاثير بسزايي 
در شيوع اين بيماري خواهند داشت.به بيان ديگر نمي شود 
فقط يك كفه ترازو را در نظر گرفت و از كفه ديگر آن غافل 
شد!اگر قرار است براي مبارزه با اين بيماري تعطيلي اعالم 
شود، كليه مشاغل اعم از بخش دولتي و بخش خصوصي 
به جز مشاغلي كه فعاليت آنها رابطه مستقيم با ادامه حيات 
افراد جامعه دارند بايد تعطيل اعالم شوند و تمامي مواعد 
قضايي و قانوني در زمان تعطيلي به حالت تعليق يا حداقل 

تدبيري اتخاذ گردد تا مقامات محترم قضايي درخصوص 
احضار متهمان يا شاهدان براي اخذ اداي توضيح، تفهيم 
اتهام، دريافت آخرين دفاع، شركت در جلسات دادرسي 
و ... وضعيت اين اش��خاص را از لحاظ سني و بيماري هاي 
زمينه اي درنظر گرفته و جز در موارد مصرح در قوانين كه 
حضور شخص اصيل الزامي است، پرونده هاي اين قبيل 
اشخاص را كه بيشتر در معرض بيماري قرار دارند با حضور 
وكالي ايشان رسيدگي نمايند. فلذا پيشنهاد مي گردد قبل 
از اتخاذ هرگونه تصميمي موارد ياد شده يا مشابه مد نظر 
مسووالن محترم قرار گرفته تا ضمن جلوگيري از تبعات 
جبران ناپذير اينگونه تصميمات مهم با كمترين آسيب 

وضعيت اضطراري پيش آمده سپري گردد.

ادامه از صفحه اول

نفت را از بودجه جدا كنيد
 از سويي با شيوع كرونا قيمت نفت پايين آمد و از سوي ديگر با 
تداوم تحريم ها در بسياري از ماه ها، اساسا پولي از محل فروش 
نفت به كشور نرسيد.با اين وجود تجربه تلخ دو سال گذشته 
با وجود تمام سختي ها به ما ثابت كرد كه امكان بودجه ريزي 
بدون اتكا به نفت نيز وجود دارد و دولت براي كسب درآمد 
به سراغ گزينه هايي مانند ماليات ستاني يا فروش دارايي و 
سهام رفت كه توانستند با وجود مشكالت، بار مالي را به دوش 
بكشند.امروز كه ما به اجبار از نفت خالص شده ايم ديگر به 

صالح نيست بار ديگر درآمد نفت را به بودجه بازگردانيم. از اين 
رو ديگر نيازي به تعيين قيمت جهاني نفت در يك سال آينده 
و البته نرخ تسعير ارز در بودجه نخواهد بود. مجلس و دولت 
بايد به اين سمت بروند كه بودجه را ريالي و بر اساس درآمدها 
داخلي تدوين كنند و ديگر اجازه بازگشت پول نفت به بودجه 
جاري و مشكالتي كه به تبع آن به وجود مي آيد را ندهند.در 
اين بستر، نگراني از تغييرات جهاني و تحريم ها نيز كاهش 
مي يابد. حتي اگر در ماه هاي آينده تحريم ها كنار بروند نيز ما 

بايد در نظر داشته باشيم كه در مدتي كوتاه امكان بازگشت به 
فروش روزانه ۲.5 ميليون بشكه نفت فراهم نخواهد شد و اگر 
بشود نيز نبايد اين پول به بودجه اصلي برسد.براي استفاده از 
درآمدهاي نفتي، مي توان يك بودجه مكمل در نظر گرفت كه 
در چارچوب آن، درآمدهاي نفتي محاسبه شده و ارزيابي شود 
و منابعش نه به بودجه جاري كه به بودجه عمراني تزريق شود. 
بررسي ها نشان مي دهد كه در دهه ۹۰، نرخ رشد اقتصادي، 
نرخ سرمايه گذاري، نرخ استهالك اقتصادي و بسياري ديگر از 

شاخص ها منفي بوده و از سوي ديگر در ماه هاي پيش رو نيز با 
توجه به تداوم بحران ها و ركودي كه تحت تاثير عدم اطمينان 
جامعه از آينده تحريم ها به وجود مي آيد، اقتصاد ايران در سال 
۱۴۰۰ بايد خود را براي شرايطي سخت آماده كند. در چنين 
بستري به كارگيري منابع نفتي در بودجه عمراني و استفاده 
از آن در زيرساخت ها هم مي تواند مشكل ركود را كمتر كند 
و هم از بازگشت نفت به بودجه و معضالت طوالني مدتش 

جلوگيري خواهد كرد.
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چهرهروز

چله سوگ سياوش
خسروي آواز ايران تا رسيدن به اين جايگاه واال رنج فراواني را متقبل شد چنان كه مي گويد: براي ورود به عرصه موسيقي سختي هاي بسياري 
را متحمل شدم و مواردي سر راهم بود كه عالقه اي به راه يافتن در آنها را نداشتم و نيز مسائلي در راديو و تلويزيون وجود داشت كه مزاحم كار 
مي شد.براي معرفي خود به شوراي موسيقي راديو رفتم و اعضاي شورا به تصور اينكه من خواهان حقوق هستم مرا رد كردند و نوازندگان نيز با 
بيان اينكه بچه هاي شهرستاني خارج مي خوانند و ساز ما را خراب مي كنند، از نواختن با من سر باز زدند.زنده ياد »بديع زاده« كه پيشتر كارم را 
شنيده بود مرا به نزد استاد »داوود پيرنيا« برد و ايشان پس از شنيدن صدايم اظهار خشنودي و رضايت كرد و فرداي آن روز به دستور اين هنرمند 

با سنتور روانشاد »رضا ورزنده« قطعاتي را در آواز افشاري با غزلي از حافظ تحت عنوان »ما سرخوشان مست دل از دست داده ايم« خواندم.

میراثنامه

ش��هر تاريخي و به خ��اك خفته »جرجان« در س��ه 
كيلومتري گنبد با نشانه هاي روشني از دوران حكومت 
سامانيان، آل زيار و سلجوقيان كه در سال ۶۲۰ هجري 
بر اثر حمله مغول از بين رفت به دليل استفاده بخشي 
از اراضي آن توس��ط اشخاص در گذشته و اكنون قرار 
گرفتن در طرح توس��عه امام��زاده يحيي كوچك تر 
مي شود. شهر تاريخي جرجان كه بر اساس مطالعات و 
هفت فصل كاوشگري باستان شناسان طي چند دهه 
گذشته بخش هايي از آن از دل خاك بيرون آمده، در 
زمان آباداني خود هزار و ۲۰۰ هكتار مساحت داشت 
اما به داليل مختلف نظير توس��عه بخش كشاورزي، 
س��اخت خانه  و كاوش هاي غيرمج��از از بين رفته و 
اكنون گستره آن به حدود ۲۵۰ هكتار كاهش يافته 
است. به گفته كارشناس��ان، بيش از صدها محوطه 
و تپه باس��تاني در اين شهر وجود دارد كه تنها بخش 
اندكي از آنها شناس��ايي ش��ده و داده ها و يافته هاي 
باستان شناسي نيز نش��انگر آن است كه اين منطقه 
تمامي ش��رايط الزم براي تداوم فرهنگي را تا دوران 
اسالمي داشته و كشف سفالينه هاي مربوط به هزاره 
پنجم قبل از ميالد و عصر آهن در محلي به نام »حبي 

بلي « در محدوده شهر جرجان و در حاشيه رودخانه 
گرگان رود، شاهدي بر اين مدعاست. مدير پايگاه شهر 
تاريخي جرجان همچنين با تاكيد بر ضرورت همكاري 
و مشاركت همگاني براي حفظ عرصه باقي مانده اين 
شهر تاريخي، گفت: از زمان ايجاد اين پايگاه در سال 
۹۷ براي نخستين بار امسال بودجه مستقل براي آن 

تعريف و يك ميليارد و ۱۰۰ ميليون ريال بابت مباحث 
حفاظتي آن تخصيص يافت. اجازه س��اخت و ساز به 
هيات امناي امامزاده يحيي بن زيد )ع( گنبدكاووس 
از س��وي ميراث فرهنگي گلس��تان در حالي صورت 
مي گيرد كه چند ماه پيش اين نهاد با عبور خط لوله 

گاز از شهر تاريخي مخالفت كرد. 

كوچك  شدن شهر تاريخي »جرجان« با زمين خواري و فعاليت عمراني

هنر

فيلم سينمايي »دشمنان« در بخش مسابقه اصلي بيست و چهارمين جشنواره 
فيلم »شب هاي سياه تالين« به نمايش در مي آيد. فيلم سينمايي »دشمنان« اولين 
فيلم سينمايي علي درخشنده به تهيه كنندگي مجيد برزگر و نويسندگي برديا 
يادگاري در اولين حضور بين المللي خود در بخش مسابقه اصلي بيست و چهارمين 
جشنواره فيلم »شب هاي سياه تالين« كه از ۲۳ آبان تا ۹ آذرماه در كشور استوني 
برگزار خواهد شد، به نمايش در مي آيد. اين جشنواره به صورت حضوري و آنالين 
برپا مي شود. نمايش »دشمنان« در اين جشنواره روز چهارشنبه ۲۸ آبان ماه خواهد 
بود. اين فيلم سينمايي در پنج سانس به نمايش در مي آيد. علي درخشنده پيش از 
اين به عنوان دستيار كارگردان و برنامه ريز در تعداد زيادي از فيلم ها حضور داشته 
و فيلم هاي كوتاهي همچون »آماس«، »محاق«، »به همين سادگي« و »صبور 
باش« را در كارنامه خود دارد. رويا افشار بازيگر سينما و تئاتر ايفاگر نقش اصلي اين 
فيلم است و از ديگر بازيگران »دشمنان« مي توان به ندا جبرئيلي، مسعود دلخواه، 
قربان نجفي، علي بي غم، سينوهه دانشمند، توران ياقوتي و سعيد آرمند اشاره كرد. 

»دشمنان« 
در شب هاي سياه تالين

هنر

گروه سوينا )سينماي ويژه نابينايان( به مناسبت روز جهاني كودك، نسخه ويژه 
نابينايان انيميشن سينمايي »سيندرال« اثر چارلز پرو را با صداي ويشكا آسايش 
منتشر مي كند.اين فيلم روز پنجشنبه ساعت ۱۹ از راديو سوينا پخش مي شود 
و پس از آن، روي سايت سوينا در دسترس مخاطبان قرار مي گيرد. نظارت متن 
و ضبط اين برنامه بر عهده محدثه واعظي پور بوده، متن روايت اين فيلم را پژمان 
تيمورتاش نوشته و در استوديو شهر صداي پارسيان ضبط شده است. همچنين 
مرجان طبس��ي صداي اين برنامه را ميكس و تدوين كرده اس��ت. عالقه مندان 
مي توانند با مراجعه به پايگاه اينترنتي سوينا به فايل صوتي فيلم هاي سينمايي 
توضيح دار دسترس��ي داشته باش��ند. اين گروه هر ماه، نس��خه ويژه نابينايان ۲ 
فيلم سينمايي كالس��يك خاطره انگيز را با همراهي هنرمندان منتشر مي كند. 
فعاليت هاي »گروه سوينا« )سينماي نابينايان( از اوايل سال ۱۳۹۸ و به منظور 
ارايه محصوالت فرهنگي و هنري به نابينايان و همچنين حمايت از توانمندي هاي 
نابينايان كشور در زمينه هاي فرهنگي و هنري، با مديريت گالره عباسي آغاز شد.

 »سيندرال« با صداي ويشكا آسايش
 براي نابينايان شنيدني مي شود

جامعه ادامهازصفحهاول

 چرخه انتقال كرونا 
بسيار فعال شده است

 شواهدي وجود دارد كه برخي راهي مسافرت هاي شمال 
شده، گزارش هايي از مغازه ها و فروشگاه هاي مخفي منتشر 
شده و عده اي نيز همچنان پروتكل ها و محدوديت ها را 
رعايت نمي كنند، اگر قرار باشد اين تخلفات و سرپيچي از 
پروتكل ها و محدوديت ها همچنان ادامه داشته باشد، هيچ 
محدوديتي تاثيرگذار نخواهد بود و بايد متاسفانه روزبه روز 
شاهد افزايش آمار ابتال و مرگ و ميرها و اخبار بد باشيم. 
انتظار ما اين بود كه آمارها به مرور كاهشي باشد ولي هنوز 
اين اتفاق رخ نداده و اين مساله نشان دهنده آن است كه 

چرخه انتقال بيماري بسيار فعال شده است.
اين روزها همگي در اطرافيان دور و نزديك خود اخبار ابتال، 
بستري، انتقال به آي سي يو و مرگ و مير را مي شنوند، همه 
شاهديم كه حلقه محاصره كرونا از هميشه تنگ تر شده و 
بيماري به صورت فعال در حال چرخش سريع در سطح 
جامعه است. در صورت اجراي دقيق اين طرح چه از سوي 
مردم و چه از سوي مسووالن و مجريان طرح، چرخه انتقال 
قطع شده و بار بيماري كاهش پيدا مي كند، در اين صورت 
كنترل اپيدمي بسيار راحت تر خواهد بود، ولي زماني كه 
چرخه انتقال بيماري مانن��د اين چند هفته اخير فعال 
باشد، كنترل آن بسيار سخت است. البته اين تعطيلي دو 
هفته اي به عنوان يك مسكن عمل كرده و تا حدودي بار 
بيماري را كاهش مي دهد، درمان اصلي رعايت هميشگي 
پروتكل ها و اصول پيشگيري از ابتال و انتقال بيماريست. از 
ابتداي پاييز كه شرايط به نوعي بحراني شده است بيشتر 
به خاطر دورهمي هاي خانوادگي و تجمعات غير ضروري 
اس��ت. افراد بايد آگاه باشند كه حتي در صورت پوشش 
ماسك و رعايت پروتكل ها، باز هم احتمال انتقال بيماري 
وجود دارد، چراكه طي ميهماني و دورهمي باالخره افراد 
براي خوردن غذا و هر چن��د به مدت محدود مجبورند 
ماس��ك خود را بردارند يا طي اين مدت ممكن اس��ت 
كوتاهي هايي صورت بگيرد، لذا هيچ تضميني براي عدم 
ابتال و انتقال بيماري در دورهمي هاي هرچند محدود نيز 
وجود ندارد. فراموش نكنيم به سه راهكار ساده مي توانيم 
كرونا را شكست دهيم و آمار مرگ و مير و ابتال را تا ميزان 
زيادي پايين بياوريم. پوشش ماسك، رعايت فاصله گذاري 
فيزيكي و جلوگيري از تجمعات. اگر همين چند كار ساده را 
رعايت كنيم موفق مي شويم ولي اگر همچنان پروتكل ها 
و محدوديت ها را رعايت نكني��م، چرخه فعال اپيدمي 
همچنان در جامعه مي تازد و آمار ابتال و فوتي ها به صورت 
صعودي ادامه پيدا مي كند. اين آخرين هشداري است كه 
به مردم مي دهيم و آنها بايد مساله را جدي بگيرند. فقط 
كمي بي توجهي و تعلل در رعايت محدوديت ها مي تواند 
آمار مرگ و مير روزانه را به بيش از يك هزار نفر برساند و 
تعداد افرادي كه هر روز به كرونا مبتال مي شوند نيز از مرز 
۲۰ هزار ابتال در روز هم خواهد گذشت. روزهاي سختي 
را پيش رو داريم و اگر مراعات نكنيم معلوم نيس��ت چه 
چيزي در انتظارمان است. مردم بايد باور كنند كه كرونا با 
كسي شوخي ندارد و فقير و غني نمي شناسد و هر كسي 
كه پروتكل ها را رعايت نكند حتما مبتال خواهد شد. در 
حال حاضر بيش از ۵۰ درصد افرادي كه در آي س��ي يو 
بستري مي شوند، جان س��الم به در نمي برند و اين آمار 
بسيار تكان دهنده است و مردم بايد مساله را جدي بگيرند.

مردم خون اهدا كنند
در حال حاضر در سازمان انتقال خون 
به تم��ام گروه هاي خوني ني��از داريم و 
افرادي ك��ه داراي گ��روه خوني منفي 
هستند بايد اقبال بيشتري براي اهداي 
خون داشته باشند چون فقط ۱۰ درصد 
از مردم كشور ما داراي گروه خوني منفي 
هستند . سخنگوي سازمان انتقال خون 
با اعالم اين مطلب گفت: در حال حاضر 

سازمان انتقال خون بايد جوابگوي نياز بيمارستان هاي 
كل كشور به خون و فرآورده هاي آن باشد و در حال 
حاضر پالسماي كوويد ۱۹ از بيماران بهبود يافته  از 
سوي متخصصان در بيمارستان از سازمان درخواست 
مي ش��ود. بش��ير حاجي بيگيوي ادامه داد: در حال 
حاضر نزديك به ۹۰۰ بيمارستان و مركز درماني در 
كل كشور خون و فرآورده هاي آن را از سازمان انتقال 
خون ايران دريافت مي كنند و در كالنش��هر تهران 
نزديك به ۱۶۰ بيمارستان و مركز درماني وجود دارد، 

تهران جزو پرمصرف ترين استان از نظر 
خون و فرآورده هاي آن اس��ت. او افزود: 
ساالنه نزديك به يك ميليون پالكت از 
مراكز انتقال خون براي بيمارستان هاي 
سراسر كشور درخواست مي شود تا براي 
بيماران س��رطاني يا بيماري هايي كه 
داراي خونريزي هستند استفاده  شود، 
همچنين ساالنه حدود ۷۵۰ هزار واحد 
پالسما در كش��ور بين مراكز درماني و بيمارستاني 
توزيع مي شود كه براي بيماراني كه داراي سوختگي، 
بيماري كبدي و جراحي هاي بزرگ هس��تند، مورد 
اس��تفاده قرار مي گيرد. حاجي بيگي گفت: در حال 
حاضر در س��ازمان انتقال خون به تم��ام گروه هاي 
خوني نياز داريم و افرادي كه داراي گروه خوني منفي 
هستند، بايد اقبال بيشتري براي اهداي خون داشته 
باشند، چون فقط ۱۰ درصد از مردم كشور ما داراي 

گروه خوني منفي هستند .

حضور يك سوم همكاران فرهنگي در مدارس از اول آذر
مديركل آموزش و پرورش شهر از حضور 
يك سوم همكاران فرهنگي در مدارس و 
ادارات آموزش و پ��رورش از اول آذر خبر 
داد. عبدالرض��ا فوالدوند گفت: به دنبال 
تصميمات جديدي كه ستاد مقابله با كرونا 
براي كشور در شهرهاي با وضعيت قرمز 
اتخاذ كرده است، ما هم تابع اين مصوبات 
هستيم، تعليم و تربيت و آموزش به صورت 

غير حضوري و مجازي تداوم دارد. او افزود: عوامل اجرايي 
مدارس به ميزان يك سوم در مدرسه روزانه حضور دارند 
و مباحث تدريس و رفع اشكال و تهيه بسته هاي آموزشي 
و درسنامه و همچنين رصد آموزش در كالس هاي درس 
را برعهده دارند و حدود دو سوم عوامل اجرايي دوركاري 

دارند و روزانه يك س��وم حضور خواهند 
يافت. فوالدوند اضافه كرد: وظيفه اصلي 
عوامل اجرايي مدارس، روند رسيدگي و 
رصد آموزش كالس هاي مجازي اس��ت 
و همكاران اداري هم به ميزان يك سوم 
در ادارات به تشخيص مسووالن ذيربط 
حضور مي يابند. انش��ااهلل بتوانيم با اين 
تدابير، ميزان تلفات و ميزان شيوع بيماري 
كرونا را به حداقل برسانيم. ما در وضعيت بحراني هستيم 
و آموزش در بحران را رقم مي زنيم و نگران سالمت حال 
تك تك همكاران خود هستيم. در روند آموزش حتما 
كالس هاي تربيت بدني و پرورشي و نشاط دانش آموزان 

مد نظر باشد تا از اين مسير به سالمت عبور كنيم.

۱۳۴۲۱ ابتال و ۴۸۰ فوتي جديد كرونا در كشور
سخنگوي وزارت بهداشت آخرين موارد 
شناسايي و فوتي ناشي از كوويد۱۹ در 
كش��ور را اعالم كرد. دكتر سيماسادات 
الري گف��ت: از ديروز تا ام��روز ۲۸ آبان 
۱۳۹۹ و ب��ر اس��اس معيارهاي قطعي 
تشخيصي، ۱۳ هزار و ۴۲۱ بيمار جديد 
مبتال به كوويد۱۹ در كش��ور شناسايي 
شد كه دو هزار و ۸۳۷ نفر از آنها بستري 

شدند. او افزود: مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور 
به ۸۰۱ هزار و ۸۹۴ نفر رسيد. متاسفانه در طول ۲۴ 
ساعت گذش��ته، ۴۸۰ بيمار كوويد۱۹ جان خود را 
از دس��ت دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري 
به ۴۲ ه��زار و ۹۴۱ نفر رس��يد. س��خنگوي وزارت 
بهداش��ت گفت: خوش��بختانه تا كنون ۵۷۶ هزار و 
۹۸۳ نفر از بيماران، بهبود يافته و يا از بيمارستان ها 

ترخيص شده اند. وي افزود: ۵۷۱۲ نفر از 
بيماران مبتال به كوويد۱۹ در وضعيت 
ش��ديد اين بيماري تحت مراقبت قرار 
دارند. همچنين ت��ا كنون پنج ميليون 
و ۶۲۶ هزار و ۶۳۱ آزمايش تش��خيص 
كوويد۱۹ در كش��ور انجام شده است. 
به گفته او، استان هاي تهران، اصفهان، 
قم، آذربايجان شرقي، خراسان جنوبي، 
سمنان، قزوين، لرستان، اردبيل، خوزستان، كرمانشاه، 
كهگيلويه و بويراحمد، گيالن، بوشهر، زنجان، ايالم، 
خراس��ان رضوي، مازندران، چهارمحال و بختياري، 
الب��رز، آذربايجان غربي، مركزي، كرمان، خراس��ان 
شمالي، همدان، يزد و كردستان در وضعيت قرمز قرار 
دارند. استان هاي هرمزگان، فارس، گلستان و سيستان 

و بلوچستان نيز در وضعيت نارنجي و زرد قرار دارند.

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترسميروزنامهدردسترساست

تعادل| س��خنگوي وزارت بهداش��ت با 
تاكيد بر اينكه محدوديت هاي اعمالي از 
شنبه بسيار محكم خواهد بود و با متخلفان 
برخورد مي ش��ود، درباره تكليف مشاغلي كه مجبور به 
تردد در ساعات منع تردد هستند، توضيح داد. دكتر سيما 
سادات الري در نشست ويديوكنفرانسي با خبرنگاران، در 
پاسخ به سوالي درباره محدوديت هاي جديد كرونايي از 
شنبه و تكليف مشاغلي كه مجبور به تردد در ساعات منع 
تردد هستند، گفت: درباره اين مسائل قرارگاه عملياتي 
كرونا تصميم گيري مي كند و اعالم شده كه حتما بايد در 
اين باره هماهنگي شود. زيرا اين محدوديت ها بسيار محكم 
است و دوربين ها از پالك هاي ماشين عكس برداري كرده و 
جريمه مي كنند. اين هماهنگي ها بايد از سوي خود ادارات 
انجام شود. به عنوان مثال در صورتي كه پالك هايي براي 
غير از آن استان و شهرستان است، اطالع دهند. كميته 
امنيتي و اجتماعي قرارگاه باي��د در اين باره ابالغيه ها را 
مطرح كند و هماهنگي ها از طريق آنها انجام مي ش��ود. 
هماهنگي ها بايد از سوي خود ادارات انجام شود و اعالم 
كنند كدام خودروهايش��ان مي خواهن��د تردد كند كه 

برايشان مشكل ايجاد نشود.

    چگونگي اجراي ممنوعيت سفر  براي
كرونامثبت ها

او با بي��ان اينكه بحث حم��ل و نقل و ت��ردد به صورت 
هدفمند بررسي مي شود، گفت: بر اين اساس افرادي كه 
تست شان مثبت شود، به طور هوشمند اطالعات شان از 
طريق سامانه ها به مراكز حمل و نقل و تردد كشور منتقل 
مي شود. اكنون شركت هاي قطار اين كار را انجام داده و 
سيستم هايشان را تطبيق دادند و شش الي هفت شركت 
هواپيمايي  هم اين اقدام را انجام دادند. الري ادامه داد: در 
تاكسي هاي اينترنتي به اين صورت است كه راننده اي 
كه تس��تش مثبت بوده تا ۱۴ روز چراغ اين راننده قرمز 
مي ماند و اين راننده طي اين ۱۴ روز نمي تواند مس��افر 
بگيرد. همچنين در ليس��ت مسافري كه چه در مرحله 
صدور بليت است و چه زماني كه دارد سوار قطار يا هواپيما 
مي شود، اگر تستش مثبت باشد، از سوار شدنش ممانعت 
مي شود. همه اين موارد منوط به افزايش تست است كه 
با تامين تست هاي رپيد محقق مي شود. تست هاي رپيد 
بسيار راحت است و سوآپ هاي ريزي دارد كه طي ۲۰ الي 
۲۵ دقيقه پاسخ را نشان مي دهد. اين تست ها مي تواند 
انقالبي را ايجاد كند. البته به شرط اينكه ايزوالسيون انجام 

شود و يك ضمانت اجرايي براي قرنطينه افراد مثبت باشد.
او در پاسخ به سوالي درباره اظهاراتي مبني بر تست كروناي 
رايگان و ارايه داروي رايگان در برخي مراكز، گفت: يكي از 
مسائلي كه از بابت آن بسيار خوشحاليم و آن را يك عامل 
موفقيت مي دانيم، موضوع تست است. ما متوجه شديم 
كشورهايي كه تست بيشتري انجام دادند، توانستند افراد 
مثبت ديگري را شناسايي كنند و آنها را ايزوله كنند و بر اين 
اساس در كنترل بيماري موفق شدند. بر اين اساس ما تا 
يك ماه قبل به طور متوسط بين ۱۷ هزار تا ۲۰ هزار تست 
انجام مي داديم كه اين ميزان براي ما ۶.۵ ميليارد تومان 
هزينه داشت. به هر حال ما افراد ثابتي داريم و اين كار هم 
كار تخصصي است. اكنون ظرفيت انجام تست PCR را 

افزايش داديم و آن را به روزانه ۴۰ هزار تست رسانديم.

     تست رايگان كرونا در مراكز دولتي؛ به زودي
الري ادامه داد: از طرفي بحث تس��ت هاي آنتي ژن رپيد 
و س��ريع پيش آمد كه گشايشي در كل دنيا است كه ما 
درخواست داديم تا هم از كره جنوبي خريد شود و هم هفته 
آينده اولين نمونه اين تست ها در كشورمان توليد مي شود 
و با قيمت مناسب فقط در اختيار مراكز ۱۶ ساعته، ۲۴ 
ساعته و مراكز درماني دولتي قرار مي گيرد و به صورت 
رايگان اين تست براي افراد انجام مي شود. اين يك نويد 
است. قبال فقط افراد آس��يب پذير و باالي ۶۰ سال را در 
مراكزمان به صورت رايگان تست مي كرديم، اما در حال 
حاضر تست هاي رپيد وارد مراكز مي شود و مي توانيم تعداد 
افراد بيشتري را تست كنيم. البته فقط افراد عالمت دار را 
تست مي كنيم و مي توانيم براي غربالگري استفاده كنيم.

الري در پاس��خ به س��والي، درباره درمان سرپايي و ارايه 
داروي رايگان به بيماران كرونا، گفت: وزارت بهداش��ت 
يك بازنگري كرده تا بتواند در حوزه درمان هاي سرپايي 
بيماران، مراقبت بهتري كند. ما مشاهده كرديم كه اگر 
داروهاي آنتي وايرال )ضد ويروس( در فاز ابتدايي به بيماران 
داده شود، به احتمال بسيار زياد مي تواند از شدت بيماري 
بعد از شش الي هفت روز پيشگيري كند كه اين موضوع با 
دانشگاه هاي علوم پزشكي مطرح شده و اجازه داده شده 
كه داروهايي مانند اكتمرا، كلترا، هيدروكسي كلروكين، 

ايورمكتين كه ضد انگل است و فاويپيراوير در مراكز ۱۶ 
ساعته و ۲۴ ساعته پيشنهادي دانشگاه ها باشد، حتي به 
صورت كارآزمايي باليني در اختيار افراد گذاشته شود و اين 

افراد پيگيري شوند. او با بيان اينكه در شهرها هر ۲۵۰۰ 
نفر يك مراقب بهداشت دارند و در روستا هر ۶۵۰ نفر يك 
مراقب س��المت دارند، گفت: بر اين اساس از اين طريق 

بيماران مي توانند فالو شوند كه خود اين موضوع مي تواند 
يك كارآزمايي باليني باشد تا نتيجه اين داروها را بدهد. 
البته قطعا دقت مي شود داروهايي ارايه شود كه كمترين 
ضرر را داشته باشند و طي اين مدت در كل دنيا استفاده 
شده است. اين داروها به صورت رايگان در اختيار بيماران 
قرار مي گيرد.الري درباره زمان آغاز اين طرح، گفت: فكر 
مي كنم ابتدا بايد رپيد تست ها )تست هاي سريع( بيايد. 
به هر حال هماهنگي هاي آن انجام شده است. همه اين 
موارد بايد باهم اتفاق بيفتد و سازوكارش نوشته شده كه از 

هفته هاي آتي عملياتي مي شود.
 

    واكسن كرونا پيش خريد شده  است
او درباره وضعيت پيش خريد واكسن كرونا از كووكس، 
گفت: ما هم در حوزه توليد واكسن كرونا اقدام مي كنيم و 
هم از آنجايي كه ممكن است كشورهايي در اين حوزه از 
ما جلوتر باشند بايد در پيش خريد مشاركت مي كرديم 
كه اين اقدام هم انجام شده است. در بين ۱۸۰ كشوري كه 
در كووكس قرار دارند، برخي كشورهاي ضعيف و متوسط 
هستند و اكثر كشورهاي اروپايي هم حضور دارند. در عين 
حال ۸۴ كشور پرداخت كننده پول هستند كه ما هم جزو 
آن هستيم. البته امريكا جزو اين گروه كشورها نيست. 
پيش پرداخت حدود ۵۲ ميليون دالر بوده كه در حال 
انجام است. به هر حال ما مقداري مشكل تبادالت ارزي 
داريم، اما رييس جمهور روي اين موضوع اصرار دارند. البته 
ميزان واكسني كه از اين طريق خريداري كنيم، تقريبا 
مي تواند ۱۰ درصد جمعيت ما را پوشش دهد. سياست 
سازمان بهداشت جهاني دسترسي عادالنه به واكسن 
است و اعالم مي كنند كه از آنجايي كه اين بيماري پاندمي 
است، اگر همه كشورها واكسن نداشته باشند، زنجيره 

انتقال بيماري قطع نمي شود.

    اصرار داريم پروژه واكسن ايراني را پيش بريم
الري ادامه داد: از طرفي يكس��ري پروژه ها با يكس��ري 
ش��ركت هاي بين المللي دني��ا هم انجام ش��ده مانند 
ش��ركت هايي در هند كه دارند واكسن توليد مي كنند 
تا بتوانيم ۱۰ درصد ديگر هم از اين طريق تامين كنيم. 

بنابراين واكس��ن خارجي نهايتا ۲۰ درصد جمعيت ما 
را پوشش مي دهد كه افراد مس��ن، بيماران زمينه اي و 
كاركناني كه ارتباط مس��تقيم با بيماران دارند را شامل 
مي شود. براي بقيه جمعيت اصرار داريم كه پروژه واكسن 
خودمان را پيش بريم و از رقابتي كه در دنيا است، عقب 
نمانيم و بتوانيم تعداد بيشتري از مردم را واكسينه كنيم. 
گرچه هنوز هيچ واكسن تاييد شده اي وجود ندارد و دارند 
كارآزمايي هاي خود را طي مي كنند. او همچنين افزود: در 
عين حال هنوز مشخص نشده كه ايمني واكسن چقدر 
خواهد بود. همه واكسن ها دو دوزه است و مشخص نشده 
دوز دوم آن را كي بايد تزريق كنيم و بعد از آن ميزان تاثير 
چقدر خواهد بود. اين ها مواردي است كه بايد در توليد 

واكسن داخلي مان هم مورد نظر قرار دهيم.

     محدوديت هاي مطالبه وزارت بهداشت بود
الري در بخش ديگري از صحبت هايش درباره وضعيت 
محدوديت ه��ا، گفت: اعم��ال محدوديت هاي دقيق 
مطالبه وزارت بهداشت بود. حتي اگر روساي دانشگاه ها 
براي تعطيلي دو هفته اي نامه دادند، نگران بودند كه 
شايد محدوديت هاي قس��متي نتواند به خوبي اجرا 
شود. البته بعد از جلسه با مقام معظم رهبري و تشكيل 
قرارگاه خوشبين تر هس��تيم. زيرا فرآيندها دقيق تر 
مشخص شده است. مقام معظم رهبري فرمودند كه 
محدوديت ها را بايد وزارت بهداشت پيشنهاد دهد كه 
همين روال در حال انجام اس��ت. در قرارگاه س��ه روز 
فرصت دارند كه نظراتشان را روي محدوديت ها ارايه 
كنند كه بر اين اساس تمام دستگاه ها عملياتي بودن 

اين محدوديت ها را مي سنجند.

     جريمه ها افزايش يافت
او ادامه داد: در حال حاضر با توجه به س��ازوكاري كه در 
قرارگاه وجود دارد و وظايف هر يك از دستگاه ها مشخص 
شده اس��ت و نظارت عاليه هم با وزارت بهداشت است، 
اميدواريم اين محدوديت ها به خوبي پيش رود. اتفاقي كه 
از شنبه مي افتد اين است كه تمام مراكز استان ها و ۱۶۰ 
شهرستان در شرايط قرمز هستند و جز مشاغل يك كه 
ضروري هستند، ساير مشاغل تعطيل هستند و سازوكار 
براي اين محدوديت ها ديده شده است و جريمه ها باالتر 
رفته و مشخص شده كه چه كسي بايد جريمه را اعمال و 
چه كسي بايد نظارت كند. به نظر مي آِيد اين محدوديت ها 

جدي تر انجام شود.

گزارش
سخنگوي وزارت بهداشت اعالم كرد

بهزوديتستكرونادرمراكزدولتيرايگانميشود

كلی�اتط�رحجام�عمديريتهوش�مند
محدوديتهامتناس�بباوضعی�توروند
بیماريكوويد19درشهرهايكشور،ازسوي
كمیتهامنیتي،اجتماعيوانتظاميستادملي

مديريتبیماريكرونا،اعالمشد.
1-دراينطرح،وضعیتش�هرهايكلكشوربه
سهدستهزرد،نارنجيوقرمزتقسیمشدهاست.

2-حوزههاوفعالیتهادرهمهاينشهرها
درپنجبخش:ادارات،تج�اري،خدماتيو
بازرگاني،آموزش�ي،فرهنگيواجتماعي،

ترددهارادربرميگیرد.
3-متناس�بباروندبیماريدرهرش�هر
وضعیتس�هگانهون�وعمحدوديتهاي

مرتبطتعیینواعمالشود.
4-شاخصتعیینوضعیتشهرهادراين
PCRطرحمتمركزبرتعدادبستريباتست
مثبتروزانهاستدرسهدستهذيلاست
شهرهايزرد:بستريباتستPCRمثبت

روزانه4نفربهازايهرصدهزارنفر.

شهرهاينارنجي:بستريباتست...

 ذره بين
كلياتطرحجامعمديريتهوشمندمحدوديتهايكرونايياعالمشد


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

