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 حسيني هاشمي: تسعير ارز 
ريختن بنزين روي آتش تورم است

دو سناريو براي توليد 
در نيمه دوم  99

هدف دولت از تسعير ارز و ايجاد منابع 150 هزار ميليارد توماني 
در شرايط كسري بودجه چيست؟

 طي پژوهشي ميزان اثرپذيري كسب وكارها
 از كرونا تشريح شد
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يادداشت- 1

بدهي كالن دولت به طرح 
جامع حمل و نقل عمومي

بده��ي دول��ت ب��ه 
سيستم حمل و نقل 
همچن��ان  ش��هري 
رو به افزايش اس��ت 
و به مبلغ��ي بيش از 
450 ه��زار ميليارد 
است.  رسيده  تومان 
ته��ران  جمعي��ت 
در حال حاض��ر 9 ميليون نفر برآورد ش��ده 
است و تعداد س��فرهاي درون شهري به 20 
ميليون س��فر در روز رس��يده كه بر اساس 
طرح جامع حمل و نقل عمومي تهران بايد 
10 ميليون س��فر با مترو، 5 ميليون س��فر 
با اتوبوس و 5 ميليون س��فر هم با تاكس��ي 
و خودروهاي ش��خصي انجام ش��ود. اما در 
حال حاضر چنين امكان��ي در تهران وجود 
ندارد، چرا كه براي انجام 10 ميليون س��فر 
با مترو ما بايد حدود 450 كيلومتر خطوط 
ريلي در تهران داش��ته باش��يم كه درحال 
حاضر تنه��ا 200 كيلومت��ر از اين خطوط 
س��اخت و راه اندازي شده اس��ت. براي اين 
تعداد س��فر نياز به 12 خط مترو داريم كه 
تنها 7 خط مترو در تهران راه اندازي ش��ده 
اس��ت. بر اس��اس همين طرح باي��د 9 هزار 
دس��تگاه اتوبوس عم��ود بر مت��رو حركت 
كنند و از ايس��تگاه هاي مترو مسافران را به 
مقصد نهايي برس��انند كه البت��ه اين تعداد 
اتوبوس هم نداريم. اما بر اس��اس قانوني كه 
س��ال 54 درايران به تصويب رسيده دولت 
موظف اس��ت هزين��ه س��اخت و راه اندازي 
حمل و نقل ريلي را پرداخت كند. همچنان 
كه موظف اس��ت هزينه هاي شركت واحد 
اتوب��وس راني را ب��راي تهي��ه اتوبوس هاي 
نو بپ��ردازد. زماني ك��ه ط��رح هدفمندي 
يارانه ها به تصويب رسيد قرار بود كه دولت 
10 درصد از درآمد افزايش قيمت س��وخت 
و ديگر حامل هاي انرژي راب��ه حمل و نقل 
شهري اختصاص دهد، كه اين مبلغ مي شد 
معادل س��الي 4 هزار ميلي��ارد تومان كه تا 
كنون پرداخت نشده اس��ت. اين پول مانند 
بودج��ه تصويبي در مجلس نيس��ت كه اگر 
به سال بعد موكول شود س��وخت مي شود 
و ديگ��ر قابل پيگي��ري نيس��ت. اين بدهي 
دولت به حمل و نقل ش��هري و هر سال هم 
افزايش پي��دا مي كند و تا كن��ون به بيش از 
450 هزار ميليارد تومان رس��يده است. در 
واقع ما اگر مي خواهي��م مصوبات مديريت 
مصرف س��وخت، مب��ارزه با آلودگ��ي هوا و 
... اجرا ش��ود بايد حمل و نقل ش��هري را به 
شكلي درس��ت گس��ترش بدهيم. اينكه ما 
از اتوبوس ه��اي فرس��وده كه خ��ود باعث 
آلودگ��ي هس��تند در حمل و نقل ش��هري 
استفاده كنيم، نوعي قانون شكني به حساب 
مي آيد. تا زماني كه بده��ي دولت به حمل 
و نقل ش��هري چه در تهران و چ��ه در ديگر 
شهرهاي كشور پرداخت نشود، گسترش و 
بهينه سازي آن غيرممكن به نظر مي رسد. 
ما همي��ن االن ه��م از برنامه ط��رح جامع 
حمل و نقل عمومي عقب هستيم در حالي 
كه دول��ت مي تواند در اين ش��رايط كه دالر 
گران ش��ده با در نظر گرفتن مبلغي كم ارز 
مورد نياز اين بخ��ش را پرداخت كند به اين 
وضعيت خاتمه دهد. از سوي ديگر اگر قرار 
باش��د قانون مديريت مصرف س��وخت در 
تهران به خوبي اجرا ش��ود، بايد 30 درصد 
از حمل و نقل عمومي تهران توس��ط مترو، 
20 درصد توس��ط اتوبوس و 25 درصد آن 
توسط تاكسي ها انجام ش��ود. از سوي ديگر 
مصوب��ه اي در س��ال 95 در دول��ت مطرح 
شد كه بر اس��اس آن دولت موظف است 2 
ميليارد يورو به قطار ش��هري بدهد و وزارت 
كشور هم بايد اين پول را صرف توليد واگن 
مترو در داخل كش��ور بكند، ولي متاسفانه 
هنوز اعتبار اسنادي براي آوردن تجهيزات و 
دادن آن به كارخانجات ساخت واگن عملي 
نش��ده اس��ت. همچنين قرار بود با اين پول 
19 هزار دستگاه اتوبوس براي كل شهرهاي 
ايران به حمل و نقل درون شهري اختصاص 
يابد كه از اين ميزان 5 هزار دستگاه اتوبوس 
متعل��ق به ته��ران ب��ود، س��اخت 40 هزار 
دس��تگاه ميني بوس هم در دستور كار قرار 
داشت كه از اين تعداد هم 10 هزار دستگاه 
به تهران تعل��ق مي گرفت اما هي��چ كدام از 
پول ها پرداخت نشده است. مادامي كه اين 
روند ادامه داشته باشد ما نمي توانيم انتظار 
داش��ته باش��يم كه طرح جامع حمل و نقل 
شهري به بهترين شكل اجرا شده و ما هم در 
مديريت مصرف سوخت موفق باشيم و هم 

در مبارزه با آلودگي هوا.

محسن هاشمي

پرونده ويژه » تعادل« از تاثير منفي كرونا بر اشتغال و اقتصاد  زنان

كرونا  ونابودي اقتصاد زنان
با تصويب طرح مجلس 
60 ميليون نفر سهميه 

كاال مي گيرند

»صندوق ملي 
قرض الحسنه مسكن« 

تشكيل مي شود 

 حذف طرح كودكان دختر
 از روي كتاب رياضي سوم  دبستان

كوپن در 
پوشش يارانه

 مسكن سازي 
با منابع مالياتي

نگاه 
 جنسيت زده

 به كتاب ها رسيد
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بورس جاي مناسبي براي 
حضور دولت ها نيست

 جهش توليد
توسعه اقتصادي

 جنسيت
 و كتاب هاي درسي

 كوپن 
دردي دوا  نمي كند

 راهكار افزايش
 مشاركت مردم در انتخابات

ش��اخص بورس تا كجا قرار 
اس��ت بريزد؟ اين پرسش��ي 
اس��ت ك��ه اي��ن روزه��ا به 
تناوب از س��وي دوس��تان، 
اطرافيان و اعض��اي خانواده 
مط��رح مي ش��ود و ضرورت 
پاس��خگويي به آن احساس 
مي ش��ود. براي آنكه بدانيم 
طي يكي دو س��ال اخير چه اتفاقاتي در بازارس��رمايه 
افتاده، بايد مقدماتي را پيگيري كنيم. واقع آن اس��ت 
كه تحوالت بورس ناشي از يك تحول ناگهاني نيست، 
يك درك آنچه كه بر بورس كش��ورمان گذشته الزم 
است سلس��له وقايعي را در كنار هم ببينيم و قطعات 
پازل بازار سرمايه را در كنار هم تحليل كنيم. اهميت 
اين بازخواني ها در آن اس��ت كه هم درك تازه اي براي 
اتخاذ رفتارهاي اس��تاندارد در بازارهاي مالي به عموم 
مردم مي دهد و هم درسهاي مهمي را به سياستمداران 
و تصميم سازان )اگر گوشي براي شنيدن داشته باشند( 
مي دهد كه نبايد وارد بازي خطرناك بورس ش��وند. به 
عنوان مثال، اگر شما تصميم به فروش منزلي كه در آن 
سكونت داريد بگيريد و براي به دست آوردن قيمت خانه 
به مش��اوران امالك مراجعه كنيد متوجه يك واقعيت 
روشن خواهيد شد و ...  ادامه در صفحه 4

سال گذش��ته از طرف مقام 
معظ��م رهبري، به نام س��ال 
رونق توليد نام گذاري ش��ده 
بود. امس��ال نيز شعار جهش 
توليد از سوي ايشان انتخاب 
گرديد كه اين نشان از اهميت 
توليد در شرايط كنوني براي 
بهب��ود وضعي��ت اقتصادي 
كشور دارد. همان طور كه همه مي دانيم، توليد مهم ترين 
نقش را در توسعه اقتصادي هر كشور بر عهده دارد. توليد 
به عنوان يكي از مولفه هاي مهم رشد اقتصادي درون زا، 
باعث ايجاد ارزش اف��زوده فراوان گردي��ده و بر خالف 
خام فروشي، درآمد زيادي را نصيب كشور مي كند. اگر 
نگاهي به كشورهاي توس��عه يافته صنعتي بيندازيم، 
مي بينيم آنها از طريق توليدات خود بازارهاي جهاني را 
در دست داش��ته و از اين طريق مي توانند سياست هاي 
خود را در زمينه هاي اقتصادي و سياسي به كشورهاي 
ديگر تحميل كنند. با اينكه در س��ال هاي اخير شاهد 
توسعه چش��مگير بخش خدمات ش��ركت هاي بزرگ 
سرمايه گذاري دنيا هستيم، اما توليد همچنان اهميت 
بيش��تري نس��بت به حوزه خدمات دارد. بر اساس آمار 
س��ازمان تجارت جهاني هن��وز 80 درص��د از تجارت 
كشورها مربوط به كاالست و ...  ادامه در صفحه 4

جامعه مرد ساالر، دولت مرد 
س��االر، مجلس مرد س��االر، 
خان��وده م��رد س��االر و حاال 
كتاب هاي مرد ساالر. به نظرم 
اگر چه حذف تصوير دختران 
از روي جلد يك كتاب درسي 
جاي اعت��راض دارد اما جاي 
تعجب ندارد چرا كه متاسفانه 
جنس مونث از حافظه جامعه ما حتي خود زنان هم حذف 
شده است و خانه از پاي بست ويران است. اگر بخواهيم 
نگاه جنسيتي را ريشه يابي كنيم و ريشه ها و داليل غلبه 
نگرش مردانه را پيدا كنيم شايد حذف تصوير دختران از 
روي جلد كتاب رياضي سوم ابتدايي كه هم براي دختران 
است و هم براي پسران يك نشانه باش��د اما همه ماجرا 
نيست. چون در اين نوشته امكان تفصيل و بسط وجود 
ندارد من ساير حوزه ها را به صاحبان فن واگذار مي كنم 
و فقط به حوزه آم��وزش و پرورش مي پ��ردازم و در اين 
زمينه الزم است كه با تاسف اذعان نمايم كه برتري نگاه 
مردانه در نظام آموزشي ما به حذف يك تصوير خالصه 
نمي شود اگر يك بررس��ي دقيق و همه جانبه صورت 
پذيرد خواهيم ديد نشانه هاي فراواني در متن و تصاوير 
كتاب هاي درسي براي اثبات آن وجود دارد و اثبات آن 
هم خيلي ساده است...  ادامه در صفحه 5

ماج��راي كوپ��ن در اقتصاد 
اي��ران، ماجراي��ي طوالن��ي 
و پيچي��ده اس��ت. كوپن در 
دوره هايي اجرايي مي ش��د و 
مزايا و معايب خ��اص خود را 
داشت اما اينكه در دوران فعلي 
چطور بتوان اين سياس��ت را 
اجرايي كرد، سوال و ابهامات 
فراواني دارد. از سويي رعايت شان مردم اهميت فراواني 
دارد. اينكه قرار باش��د مردم در صف بايس��تند و برخي 
كاالهاي اساس��ي را دريافت كنند، قطعا برازنده نيست. 
از سوي ديگر اينكه نحوه توزيع كوپن به چه شكل باشد 
نيز اهميت دارد. در اين فرآيند امكان ايجاد رانت و عدم 
شفافيت وجود دارد و اين خود مي تواند سرآغاز مشكلي 
جديد باشد. اينكه چه گروهي از مردم بايد كاالي كوپني 
دريافت كنند نيز خود محل بحث است. قطعا نمي توان 
انتظار داشت كه همه مردم در شرايط فعلي اين كاالها را 
دريافت كنند و از اين رو نحوه شناسايي اقشار كم درآمد 
اهميت فراوان��ي دارد. براي گروه هاي آس��يب پذير نيز 
بايد طرح هاي ديگري در نظر گرفت. اين اقش��ار نياز 
به بهبود جدي ش��رايط خود دارند و اينكه صرفا با يك 
طرح كوپني بتوان زندگي آنها را تغيي��ر داد، قدري از 
واقعيت ها به دور است.  ادامه در صفحه 5

واقع آن اس��ت ك��ه انتخابات 
مي��ان دوره اي مجل��س در 
ش��رايط فعلي، ش��ايد تاثير 
چندان��ي در آراي��ش كلي و 
نهايي مجلس نداش��ته باشد 
و در كل تفكري يك دست و 
يك جريان سياس��ي خاص، 
كليت مجلس يازده��م را در 
نبود رقيب در اختيار گرفته اس��ت. حاال به فرض كه در 
انتخابات ميان دوره اي، اين كرسي هاي باقي مانده، كه 
كمتر از انگشتان يك دست هم هستند در اختيار جريان 
خاصي هم قرار بگيرد، در آرايش و تركيب كلي مجلس 
اثري نخواهد داشت. موضوع مهم و پرسش كليدي در 
يك چنين انمسفري مي تواند اين باشد كه آيا يك دست 
شدن تركيب مجلس به نفع كش��ور و منافع ملي است 
يانه؟قطعا وجود يك تفكر در پارلمان و اينكه يك جريان 
سياس��ي خاص كليت مجلس را به دست بگيرد به نفع 
نظام و كشور نيست، ضمن اينكه اعداد و ارقام انتخابات 
مجلس يازدهم در سال گذشته هم گوياي اين واقعيت 
روشن است كه مردم از انتخاباتي كه رقابتي سالم و برابر 
در آن شكل نگرفته باشد، استقبال نخواهند كرد. اگر اين 
موضوع به صورت تحليل بررسي شود مشخص مي شود 
كه در تاريخ انقالب اسالمي هرگز مشاركتي چنين پايين 
را كه در انتخابات سال گذشته شاهدش بوديم؛ تجربه 
نكرده ايم. در مجموع تمام انتخابات س��ال هاي پس از 
پيروزي انقالب، انتخاباتي كه با ركوردهاي زير 50درصد 
مشاركت كنندگان، ثبت شده، انتخابات مجلس يازدهم 
در سال 98 اس��ت.وقتي يك جريان سياسي در صحنه 
حاضر باشد و ساير رقبا با تيغ تيز ردصالحيت ها از صحنه 
خارج شوند، طبيعي است مردم احساس مي كنند كه 
ديگر راي دادنشان شايد چندان معنا و مفهومي نداشته 
باش��د. به همين خاطر حداقلي ترين انتخابات در طول 
تاريخ جمهوري اسالمي ثبت ش��د. در شرايط حساس 
فعلي كه كشور به مشاركت هاي افزونتري براي مقابله 
با فش��ارهاي خارجي نياز دارد، چيدن آرايش سياسي 
پارلمان به ش��كلي كه فقط يك جريان با زيرمجموعه 
هايش فرصت حضور در انتخابات را داش��ته باشد نه به 
مصلحت نظام است و نه منفعت كشور را تامين خواهد 
كرد. به همين دليل معتقديم كه اين شرايط بايد تغيير 
پيدا كند، كشور ما داراي ساليق و عاليق گوناگوني است 
و بايد به اين تكثر در ديدگاه ها و ساليق احترام گذاشته 
ش��ود. از س��وي ديگر، تعريفي كه از اكثريت در قانون 
انتخابات مجلس مي شوند بايد تغيير كند، اينكه اعالم 
شود اگر كسي 20درصد آرا را كسب كند، حايز اكثريت 
اس��ت، به نظرم منطقي نيس��ت. ب��ه هيچ وجه معناي 
اكثريت 20درصد آرا نيست و اين مفهومي كه از اكثريت 
ارايه مي شود بيشتر به يك جوك شبيه است و نيازمند 
بازنگري است.   ادامه در صفحه 4

گزارش روز

واكنش وزارت امور خارجه
 به ادعاي مايكروسافت مبني بر 
تالش ايران براي تاثيرگذاري 

بر انتخابات امريكا 

مهدي تقويمحمد داوريمجيد  محسني مجدعلي مختاري داريوش قنبري

جاسوسي 
هكرهاي 

 ايراني 
يك ادعاي 

مضحك است

مايكروسافت به تازگي اعالم كرد كه هكرهايي از ايران، 
روسيه و چين در تالش هستند كه افراد و سازمان هاي 
فعال در انتخابات رياست جمهوري سال 2020 امريكا را 
هدف قرار دهند. اين در حالي است كه سعيد خطيب زاده 
س��خنگوي وزارت خارجه كش��ور در تكذيب اين ادعا 
گفت: اياالت متحده كه دهه ها در انتخابات كشورهاي 
ديگر از جمله ايران دخالت كرده، با كودتا دولت منتخب 

مردم ايران دكتر مصدق را سرنگون كرده و كارزار فعال 
ضداطالعاتي عليه ديگر كشورها را رهبري مي كند، در 
مقامي نيست كه چنين ادعاي مضحكي بكند. شركت 
مايكروسافت روز پنج شنبه 20 ش��هريورماه اعالم كرد 
هكرهاي مرتبط با روسيه، چين و ايران براي تجسس بر 
افراد و گروه هايي كه در زمينه انتخابات رياست جمهوري 
سال 2020 امريكا فعال هس��تند، تالش مي كنند. در 

بيانيه مايكروس��افت آمده اس��ت كه يك گروه ايراني 
هك به نام فسفر در يك تالش ناموفق مي خواستند به 
اطالعاتي در كاخ  س��فيد دسترسي پيدا كنند. به گفته 
مايكروسافت گروه فسفر تالش داشته تا به حساب هاي 
كاربري مقامات رس��مي كاخ س��فيد و اطالعات كارزار 
انتخاباتي ترامپ نفود كند. در اين بيانيه آمده كه اين گروه 
هكرهاي ايراني در ماه هاي مي و ژوئن اقدام به هك كاخ 
سفيد كرده اند. اين شركت گفت كه همان گروه روس 
كه مسوول هك ستاد مبارزات انتخاباتي حزب دمكرات 
در سال 201۶ بود در حمالت سايبري تازه نقش دارد. 
مايكروس��افت گفته روشن اس��ت كه گروه هاي فعال 
مرتبط با خارج بر تالش خود براي هدف گرفتن انتخابات 
افزوده اند. براس��اس اين گ��زارش كارزار دونالد ترامپ، 
رييس جمهوري امريكا، و رقيب او ج��و بايدن از حزب 
دمكرات هدف گرفته شده است. در بيانيه مايكروسافت 
آمده كه هكره��اي روس از گروه اس��ترانتيوم بيش از 
200 سازمان را هدف گرفته اند كه بسياري از آنها به دو 
حزب عمده امريكا مرتبط هستند. اين شركت گفت كه 
هكرهاي چيني حمالتي را عليه افراد مرتبط با كمپين 
جو بايدن انج��ام داده اند و هكره��اي ايراني به تالش ها 
براي هدف گرفتن افراد مرتب��ط با كمپين ترامپ ادامه 
مي دهند. به گفته مايكروس��افت اين حمالت سايبري 
ادامه در صفحه 2 عمدتا ناموفق بوده اند. 

مصطفي اقليما :  جامعه مرد ساالر است و شايسته ساالري زمان زيادي است كه به محاق رفته
يلدا  راهدار : تالش  هايي كه در گذشته براي ايجاد اشتغال زنان شده بود، با شيوع كرونا از دست رفت

گروه اجتماعي|  اشتغال زنان در دوران كرونا بيش 
از هر زمان ديگري دس��تخوش آسيب ها شده است. 
بسياري از آنها در صف اول تعديل نيرو قرار داشتند. 
كسب و كارهايي كه آس��يب ديدند بيش از هر زمان 
ديگري زنان را اخ��راج كردند و اين مس��اله اقتصاد 
خانواده ها را با آس��يب هاي جدي مواجه كرده است. 
برخالف آن چيزي كه جامعه سنتي ايران به آن نگاه 
مي كند، سال هاست كه زنان نقش بسزايي در رونق 
اقتصادي خانواده داش��ته اند، برخالف آن چيزي كه 
دولت ها س��عي دارند در جامعه جا بيندازند و زنان را 
به چارچوب خانه و خان��ه داري و فرزندآوري محدود 
كنند، ش��رايط اقتصادي باعث ش��ده تا تعداد زناني 
كه بيرون از خانه هم مش��غول به كار هستند هر روز 
بيشتر از روز قبل ش��ود. تورم اقتصادي خود عاملي 
شده تا زنان بيشتري به بازار كار روي بياورند و نقش 
موثري در تامين هزينه هاي زندگي برعهده بگيرند. 
عالوه بر زناني كه تنها سرپرس��ت خانواده هستند، 
تعداد بي شماري هم هستند كه پا به پاي همسر خود 
براي تامين هزينه ه��اي زندگي تالش مي كنند و در 
عين حال به وظايف خود در خانه هم مي رس��ند. اما 
در اين ميان ناگهان پاندمي كرونا همه معادالت را به 
هم زد و باعث شد تا بس��ياري از اين زنان شغل خود 
را از دست بدهند. شرايط اقتصادي هر روز سخت تر 

مي ش��ود و تورم افسارگس��يخته هم باعث ش��ده تا 
بس��ياري از خانواده ها حتي توان تامين هزينه هاي 
روزمره خود را نداش��ته باش��ند. اين در حالي است 
كه حتي قبل از پاندمي كرونا هم زنان در دس��تيابي 
به مشاغل رس��مي با موانع بس��ياري مواجه بوده اند 
و اين امر موجب گرايش آنها به بازار غير رس��مي كار 
شده است. بسياري از كارفرمايان براي اينكه حقوق 
كمتري پرداخت كنند و يا از زير بار بيمه و مزايا شانه 

خالي كنند، زنان را اس��تخدام مي كردند. بس��ياري 
از زنان براي اينكه بتوانند در اين ش��رايط نا بسامان 
اقتصادي كمك هزينه زندگي باشند، تن به كار كردن 
با شرايط غيرمنصفانه كارفرمايان دادند و در شرايطي 
كه پاندمي كرونا كس��ب و كارهاي زي��ادي را از پاي 
درآورد، اين زنان بودند كه ب��دون پرداخت هر گونه 
مزايا از سوي كارفرمايان خود تعديل نيرو شدند و از 

كار بازماندند. 

    با وعده و وعيد نمي توانيم زندگي كنيم
مينا 40 ساله اس��ت و دو فرزند دارد، او كارشناس ارشد 
حسابداري است و همسرش مهندس برق است. هر دو 
در يك شركت خصوصي مشغول به كار بوده اند. با شروع 
پاندمي كرونا وضعيت شركت به هم ريخته، در اين بين 
مينا در ماه س��وم اين پاندمي در ليست تعديل نيروي 
شركت قرار گرفته. درآمد مينا در اقتصاد خانواده نقش 
بسزايي داش��ته، در واقع او هزينه هاي جاري تحصيل 
فرزندانش را پرداخت مي كرده و همسرش هم مسوول 
پرداخت اجاره خان��ه و ديگر هزينه ه��اي زندگي بوده 
است. اما حاال با بيكار ش��دن مينا يك پاي زندگي آنها 
مي لنگد. خبري از بيمه بيكاري نيست. با اينكه ماه هاست 
براي دريافت بيمه بيكاري ثبت نام كرده هنوز مبلغي به 
حساب او واريز نشده اس��ت.مينا به »تعادل« مي گويد: 
با وعده و وعيد نمي توانيم زندگي كنيم. با اينكه بچه ها 
در خانه درس مي خوانند، اما هزينه هايش كم نش��ده 
است، باالخره هزينه ثبت نام مدرس��ه را بايد پرداخت 
مي كرديم. هزينه اينترنت ب��راي كالس هاي مجازي 
و خيلي چيزه��اي ديگر كه ح��اال آنها را به س��ختي 
تامين مي كنيم. 5 ماه است كه از پس اندازمان هزينه 
مي كنيم و آنها ديگر رو به اتمام اس��ت، 4 ماه است كه 
شركت به همس��رم حقوقي پرداخت نكرده اگر اوضاع 
ادامه در صفحه 6 همين طور پيش برود ما كه...  

نگاه- 1

كاهش رفاه اجتماعي زنان سرپرست
جن��س كار زن��ان بيش��تر از 
جن��س خدمت  رس��اني ب��ه 
انسان هاست، مانند آموزشگاه 
يا سالن هاي آرايشي داشتن 
و آنها عمدتا ب��ا اجتماعات و 
گروه هاي انس��اني س��رو كار 
دارند. زن��ان و به وي��ژه زنان 
سرپرس��ت خانوار بيشتر در 
مش��اغل خدماتي حضور دارند، براي مث��ال نيروهاي 
خدمات تاالرهاي پذيرايي، آرايش��گاه ها، ش��ركت ها، 
صفحه 6 را بخوانيد مدارس و مهدكودك ها.  

فاطمه  دانشور

نگاه- 2

سهم  زنان از اشتغال دوران كرونا
از نيمه اس��فند 98 ب��ا ورود و 
ظهور بيماري همه گير كرونا 
در كشور، اكثر مشاغل يك باره 
دس��تخوش رك��ود ش��دند، 
اوج تعطيلي كس��ب و  كارها 
فروردين 99 و با اجراي كامل 
قرنطين��ه ب��ود، در اين ميان 
كافي شاپ ها،  رس��توران ها، 
سالن هاي زيبايي و ورزشي، آژانس هاي مسافرتي، مراكز 
فرهنگي و مراكز خريد شايد بيشترين سهم را از كسادي 
صفحه 6 را بخوانيد اقتصادي داشتند.  

مهديس  پرپنچي 



چند ماه پس از آغاز به كار مجلس يازدهم، نمايندگان اين 
مجلس تعدادي از طرح هاي اقتصادي خود را به مراحل 
نهايي نزديك كرده اند، طرح هايي كه هرچند مخالفان 
پرشماري دارد اما به نظر مي رسد ساكنان بهارستان در 
اجراي تعدادي از آنها، مصر هستند. يكي از طرح هايي 
كه در ماه هاي گذش��ته بارها مطرح شده و مخالفان و 
موافقان زيادي را در برگرفته اس��ت، طرح بازگرداندن 
كوپن به اقتصاد ايران است. طرحي كه با توجه به شرايط 
خاص اقتصادي كشور، طرفداراني دارد اما در عين حال 
با توجه نامشخص بودن س��اختارهاي الزم براي آن و 
محدوديت هاي دولت در تامين منابع اعتباري الزم، با اما 
و اگرهايي مواجه است. با اين وجود به نظر مي رسد تعداد 
نمايندگاني كه موافق اجرايي شدن آن هستند، بيش از 
مخالفان است و از اين رو امكان اجرايي شدن آن، حتي 
در نيمه دوم سال جاري نيز وجود دارد.  تاريخچه كوپن 
در اقتصاد ايران به سال 1359 باز مي گردد. اقتصاد ايران 
كه با پيروزي انقالب اسالمي در سال57، تغيير و تحوالت 
جدي را تجربه مي كرد و از سوي ديگر با تحريم هاي يك 
جانبه امريكا، با محدوديت هايي مواجه ش��ده بود، در 
نيمه سال 59 با حمله ناگهاني صدام حسين، وارد جنگ 
تحميلي هشت ساله شد. در طول اين سال ها با توجه به 
تحوالت اقتصادي از يك سو و چينش نابرابر توزيع ثروت 
در دوره پهلوي از سوي ديگر، اقشار كم درآمد جامعه با 
محدوديت ها و مشكالتي مواجه شده بودند و آغاز جنگ 
نيز دغدغه هاي اقتصادي كشور را گسترش داد. از اين 
رو دولت وقت با كمك بسيج اقتصادي، تصميم به توزيع 
كوپن يا كاالبرگ گرفت. در دل اين تصميم، گروه هاي 
مختلف مردم، كوپن هايي دريافت مي كردند و با ارايه 
آنها به فروشگاه هاي اعالم شده، كاالهايي با محوريت 
محصوالت غذايي را با قيمت پايين تر دريافت مي كردند 
و به اين ترتيب، دولت براي بهبود سطح معيشت خانوار 
به تعدادي از كاالهاي اساس��ي يارانه مي داد. گوشت، 
مرغ، تخم مرغ، كره و پنير، مواد ش��وينده، برنج، قند و 
شكر، روغن نباتي و حتي سيگار جزو كاالهايي بودند 
كه در اين سال ها به شكل كوپني در اختيار مردم قرار 
مي گرفتند. هرچند به نظر مي رسيد اين راهكار دولت 
براي كوتاه مدت و در دوران جنگ اجرايي خواهد شد اما با 
پايان جنگ نيز همچنان انتشار و توزيع كوپن ادامه پيدا 
كرد. در سال 1389، در دولت دوم محمود احمدي نژاد 
و همزمان با اجراي گام نخست قانون هدفمندي يارانه ها، 
انتشار كوپن متوقف ش��د. در اين دوره با طرح دولت و 
مجلس وقت، اقشار مختلف مردم يارانه نقدي دريافت 
كردند و ب��ه اين ترتيب يارانه غير نقدي كه به ش��كل 
كاالبرگ توزيع مي ش��د، متوقف شد. حال و با گذشت 
حدود 10 سال از قطع روند انتش��ار كوپن، در اقتصاد 
ايران، بار ديگر صحبت از توزيع كاالبرگ اين بار با سبكي 

جديد مطرح شده است.

    مكانيزم هاي نوين كوپن
در طول تمام اين سال ها، نظام كوپني، مخالفان و موافقان 
سرسختي داشت و هريك بر اساس دغدغه هاي خود، 
داليل مخالفت يا موافقتشان را ارايه مي كردند. جلوگيري 
از سوءاستفاده در نظام توزيع يارانه، افزايش شفافيت در 
ارايه كاالها به اقشار هدف و توزيع عادالنه كاال، اصلي ترين 
مزاياي اجراي طرح كوپن در اقتصاد ايران بوده و دو نرخي 
ش��دن كاالها، ايجاد بازار سياه براي كاالهاي كوپني و 
شكل گيري صف هاي طوالني معايب اصلي اجراي اين 
برنامه بودند. مخالفان توزيع كوپن معتقدند، اين نظام در 
شرايط جنگ و موقعيت خاص اقتصادي جنبه اجرايي 
دارد و در غير اين صورت باعث افزايش نقش تصدي گري 

اقتصادي دولت و عدم شفافيت در قيمت كاالها مي شود. 
موافقان امروزي طرح نيز استدالل مي كنند با توجه به 
تحريم هاي همه جانبه امريكا و محدوديت هاي زماني 
مانند ش��يوع كرونا، شرايط اقتصادي امروز نيز تفاوتي 
با ش��رايط جنگي نمي كند و دولت بايد با اجراي ساز و 
كاري جديد، از اقش��ار كم درآمد جامعه حمايت كند. 
هرچند در حال حاضر چيزي به نام كاالبرگ در اقتصاد 
ايران وجود ندارد اما حمايت دولت از بهره مندي اقشار 
كم درآمد از كاالهاي اساسي با روش هايي ديگر در حال 
انجام اس��ت. ارز چند نرخي كه خ��ود به طور جداگانه 
انتقادهاي شديدي را در برگرفته، به نوعي يارانه يا كوپن 
ارزي دولت به مردم است. در اين طرح دولت به تعدادي 
از كاالهاي اساسي، ارز 4200 توماني مي دهد كه در حال 
حاضر نرخش با بازار آزاد فاصله اي بيش از 20 هزار توماني 
دارد. طرفداران راه اندازي دوباره نظام كوپني معتقدند، 
ارز 4200 توماني به شكل غير مستقيم به مردم مي رسد 
و در اين مس��ير چه از طريق سودجويان و چه به دليل 
نبود شفافيت، عمال بسياري از اقشار مردم از دسترسي 
به اين يارانه محروم شده اند. در اين چارچوب مي توان با 
دادن دوباره كوپن، اين حمايت را به شكل مستقيم در 
اختيار مردم قرار دارد. ساز و كار اجرايي كوپن جديد اما 
با توجه به شرايط روز كشور متفاوت خواهد بود. افزايش 
زيرساخت هاي مدرن شناسايي و خريد كاال و پايگاه هاي 
اطالعاتي دولت در طرح هدفمندي يارانه ها مي تواند 
اين كمك را بكند كه به جاي انتشار كاالبرگ، به شكل 
الكترونيكي اين حمايت ها واريز شود. ابهام موجود در 
اين مسير عدم شناسايي دقيق اقشار كم درآمد كشور 
در سال هاي گذشته است. همانطور كه در زمان اجراي 
طرح سبد معيشت خانوار پس از گران شدن بنزين در 
آبان98، مش��خص نبود كه چه گروه هايي بايد از اين 
بسته بهره مند شوند و دولت 60 ميليون ايراني را در قالب 
حدود 18 ميليون خانوار در اين فهرست قرار داد، براي 
توزيع يارانه كوپني جديد نيز مشخص نيست كه چه 
گروه هايي در اين فهرست قرار مي گيرند و چطور مي توان 
هم از جاماندن نيازمندان جلوگيري كرد و هم به اقشاري 

كه نيازي به اين كمك ندارند، كوپن نداد. با وجود اين 
ابهام ها، به نظر مي رسد طرح جديد مجلس نيز همچنان 

در رابطه با همان 60 ميليون نفر عملياتي خواهد شد.

   كوپن جديد در نيمه دوم امسال
محمدرضا مير تاج الديني -  نايب رييس كميسيون 
برنامه و بودجه مجلس شوراي اسالمي - درباره طرح 
جديد مجل��س در رابطه با كوپن گفت��ه: در صورت 
تصويب طرح تامين كاال هاي اساسي؛ حساب يارانه اي 
60 ميليون نفر هر 3 الي 4 ماه به صورت غيرنقدي براي 
خريد اقالم اساسي غذايي شارژ خواهد شد، اين يارانه 
جداي از يارانه نقدي و بالعوض خواهد بود. طرح اوليه را 
تغيير و ارتقا داديم، در طرح اوليه تامين كاال هاي اساسي 
صرفا با ارز دولتي مد نظر بود، اما ما گفتيم كه بايد در 
حمايت از معيشت مردم قدرت خريد را افزايش دهيم. 
60 ميليون نفر يارانه بگير كه شامل اقشار متوسط و 
متوسط به پايين جامعه مي شوند مشمول اين طرح 
مي شوند كه كارت يارانه آنها هر 3 الي 4 ماه به صورت 
غير نقدي از سوي دولت شارژ خواهد شد، اين عالوه بر 
واريز يارانه نقدي خواهد بود.ميرتاج الديني گفت: اين 
يارانه غير نقدي در واقع اعتبار خريد كاال است كه بر 
اساس تعداد نفرات يك خانواده و در حساب يارانه اي 
سرپرست خانواده شارژ مي شود و مشموالن با مراجعه 
به فروش��گاه هاي داراي كد اقتصادي مي تواند صرفًا 
براي خريد مواد غذايي مورد نياز خانواده اقدام كنند. 
حدود 20 قلم كاال كه عمومًا از سوي بانك مركزي به 
عنوان كاالي اساسي اعالم مي شود با اين كارت ها قابل 
خريد هس��تند. وي تصريح كرد: براي نيمس��ال دوم 
1399، حدود 30 هزار ميليارد تومان اعتبار براي اين 
طرح الزم است و اكنون نيز بحث ما با دولت در تامين 
منابع است، پيشنهاد هايي از سوي كميسيون و مركز 
پژوهش هاي مجلس براي تأمين منابع ارايه شده است 
لذا اگر توافقي با دولت در اين خصوص انجام گيرد طرح 
تامين كاال هاي اساسي يكي از طرح هاي خوب مجلس 
يازدهم خواهد بود. مير تاج الديني تقويت قدرت خريد 

مردم در اين شرايط اقتصادي را هدف اصلي اين طرح 
خواند و گفت: طبق آمار مركز پژوهش ها ميانگين مواد 
غذايي مورد نياز يك نفر در خانواده، 120 هزار تومان 
است البته اين رقم در شرايط مختلف، متفاوت است 
لذا ما مي خواهيم حداق��ل 50 درصد اين رقم را براي 
خانواده ها تامين كنيم. اين كارت امكان نقدشوندگي 
ندارد و صرفًا براي خريد در فروشگاه هاست در همان 
كارت يارانه نقدي شارژ مي ش��ود. سعي خواهد شد 
دارندگان اين يارانه به سمت فروشگاه هايي كه داراي 
تخفيف ويژه براي اين نوع خريد هستند هدايت شوند 
كه رونق خوبي را نيز در فروش��گاه ها به همراه خواهد 
آورد. نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه خاطرنشان 
كرد: اين يارانه غير نقدي بالعوض است و تا زماني كه 
از اين شرايط عبور كنيم به عنوان يك حمايت يارانه اي 
از مردم خواهد بود. در ط��رح هدفمندي يارانه ها نيز 
عالوه بر يارانه نقدي، واريز يارانه غير نقدي هم وجود 
دارد، اما تاكنون فقط يارانه نقدي به مردم داده مي شد 
لذا اين طرح چيزي شبيه به يارانه غير نقدي است، ما 
مي خواهيم امنيت غذايي خانوار ها را تامين كنيم. اگر 
توافق خوبي صورت بگيرد در نيمه دوم امسال اين طرح 

عملياتي خواهد شد.
طرح تش��ريح شده از سوي مير تاج الديني مربوط به 
طرح يك فوريتي مجلس براي تامين كاالهاي اساسي 
مردم است كه در 29 تير امسال تصويب شده بود. به 
نظر مي رس��د در طول اين دو م��اه مجلس با جديت 
طرح خود را دنبال كرده و حتي اين برنامه را با دولت 
به اش��تراك گذاشته اس��ت. تنها ابهام باقي مانده در 
اين مسير، موافقت دولت اس��ت. دولتي كه در سال 
جاري با كس��ري بودجه جدي مواجه است و در كنار 
مخالفت هايي كه با اصل راه اندازي دوباره كوپن داشت، 
حال بايد 30 هزار ميليارد تومان منابع اعتباري جديد 
نيز براي طرح مجلس تامين كند. با وجود اين ابهام ها، 
با توجه به پيگيري جدي مجلس، بعيد نيست در سال 
جاري، پس از حدود 10 سال، كوپن اين بار در قالبي 

جديد و پوشش يارانه به اقتصاد ايران بازگردد.
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 مصدوميت 
آيت اهلل العظمي صانعي

حال عمومي حضرت آيت اهلل صانعي با ثبات است 
اما بايد تحت عمل جراحي قرار بگيرند.

به گزارش شفقنا، در پي شكستگي استخوان لگن و 
دست حضرت آيت اهلل صانعي در شامگاه پنجشنبه 
كه در اثر زمين خوردگ��ي در منزل به وجود آمد، 
يكي از پزش��كان مطلع درب��اره آخرين وضعيت 
درماني ايش��ان به خبرنگار شفقنا گفت، از همان 
لحظات ابتدايي انتقال اين مرجع تقليد شيعه به 
بيمارستان، تمام اقدامات الزم صورت گرفت تا با 
تشخيص صحيح و دقيق ابعاد و ميزان مصدوميت، 
مراحل درمان آغاز شود. اين پزشك مطلع افزود: 
همان طور كه قبال اطالع داده شد، حضرت آيت اهلل 
صانعي دجار شكس��تگي لگن و استخوان دست 
شده اند، كه بايد با تصوير برداري ها و انجام آزمايشات 
مقدماتي، آماده عمل جراحي شوند و در حال حاضر 
مراحل مشاوره هاي پزشكي در حال انجام است كه 
اگر همه پاسخ ها مثبت باشد، آنگاه عمل جراحي 
بر روي ايش��ان انجام خواهد شد. اين كادر درماني 
حال عمومي حضرت آي��ت اهلل صانعي را با ثبات و 
رضايتبخش توصيف كرد، اما يادآور شد كه طبيعت 
اين شكستگي ها به گونه ايست كه فشار زيادي را به 
بيمار مخصوصا در سنين باالتر وارد مي سازد و تالش 
تيم پزشكي بر آن است كه عوارض اين مصدوميت را 
به حداقل برساند و ان شاء اهلل با دعاي مومنين هرچه 

سريع تر ايشان بهبود يابند.

برگزاري دور دوم انتخابات 
مجلس شوراي اسالمي

روز گذش��ته )جمعه( دور دوم انتخابات مجلس 
شوراي اس��المي يازدهم در حوزه هاي انتخابيه 

باقي مانده برگزار شد.
رييس س��تاد انتخابات كشور با اش��اره به اينكه 
چش��م انداز دقيق و روش��ني درباره پايان شيوع 
كرونا وجود ندارد، گفت: به هر حال بايد برگزاري 
انتخابات دور دوم مجلس ش��وراي اسالمي را به 
عنوان نوعي مانور براي تجربه اجراي انتخابات در 

شرايط كرونايي در نظر گرفت.
به گزارش ايسنا، جمال عرف كه به منظور شركت 
در جلسه ستاد انتخابات البرز و بازديد از شماري 
شعبه هاي اخذ رأي در جريان برگزاري انتخابات 
مرحله دوم مجلس ش��وراي اس��المي به استان 
البرز س��فر كرده بود، با اش��اره به اينكه در ميان 
حوزه هاي ده گانه اي كه انتخابات مرحله دوم در 
آنها برگزار مي ش��ود، حوزه انتخابيه البرز )كرج، 
اش��تهارد و فرديس(، بزرگ ترين حوزه اس��ت، 
اظهار ك��رد: تمامي اقدام��ات الزم در چارچوب 
قوانين انتخابات و منطبق بر دس��تورالعمل هاي 
بهداشتي براي حضور مردم در پاي صندوق هاي 
رأي فراهم شده است و نظارت هاي جدي در اين 
زمينه اجرا مي شود. عرف با اشاره به اينكه آينده و 
چشم انداز دقيق و روشني درباره پايان شيوع كرونا 
وجود ندارد، تأكيد كرد: به هر حال بايد برگزاري 
اين انتخابات را به عنوان نوعي مانور براي تجربه 
اجراي انتخابات در شرايط كرونايي در نظر گرفت. 
چهار انتخابات مختلف را در سال 1400 پيش رو 
داريم و الزم است آمادگي هاي الزم براي برگزاري 
انتخابات ها را در ش��رايط شيوع كرونا و با در نظر 
گرفتن دستورالعمل هاي بهداشتي داشته باشيم.

معاون سياس��ي وزير كشور در بخش��ي ديگر از 
سخنان خود با اشاره به اينكه در شرايطي بسيار 
خاص به واس��طه ش��يوع كرونا، تداوم فشارها و 
تحريم هاي ناجوانمردانه و غيرقانوني و نيز جنگ 
رواني گسترده ضد انقالب و دشمنان عليه مردم 
شريف هستيم، اظهار داشت: تحمل چنين شرايط 
خاصي، همراهي و صبر و تحمل مردم را مي طلبد 
كه انصاف��ًا با نهايت همدل��ي و نجابت، همراهي 
و تحم��ل مي كنن��د و واقعا قدردان و ش��اكر اين 

همراهي و تحمل مردم هستيم.
وي افزود: اميدواريم پس از اين س��ختي و عسر، 
به تعبير مقام معظم رهبري، دوره يس��ر فرا رسد 
و گش��ايش حاصل ش��ود. دولت هم ب��ه واقع در 
حال مديريت و اداره ش��رايطي بسيار استثنايي 
و خاص اس��ت ك��ه الزامات و مقتضي��ات خود را 
داراس��ت و بدون همراهي و ايس��تادگي مردم، 
ممكن و ش��دني نيست. رييس س��تاد انتخابات 
كشور در پايان، دو وظيفه اصلي مجريان انتخابات 
را تأمين سالمت و امنيت انتخابات دانست كه با 
رعايت دقيق مولفه هايي ه��م چون قانونمداري 
و بيطرفي مجريان انتخابات حاصل مي ش��ود. با 
توجه به ش��يوع ويروس كرونا، وزارت كش��ور در 
اطالعيه هايي از رعايت پروتكل هاي بهداش��تي 
در محل برگزاري انتخابات خبر داد و تغييراتي را 
در نحوه راي گيري از مردم اجرايي كرد. بر اساس 
اطالعيه شماره 46 ستاد انتخابات كشور به منظور 
رعايت اصول بهداشتي براي پيشگيري از شيوع 
ويروس كرونا، اخذ اثر انگشت در فرآيند اخذ راي 
حذف شده است همچنين رعايت فاصله گذاري 
اجتماعي و نيز اس��تفاده از ماس��ك و خودكار در 
شعب اخذ راي الزامي است. متن كامل اطالعيه 
شماره 46 ستاد انتخابات كشور بدين شرح است: 
به آگاهي راي دهن��دگان مرحله دوم يازدهمين 
دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي مي رساند، 
به منظور رعايت اصول بهداشتي براي پيشگيري 
از شيوع ويروس كرونا، اخذ اثر انگشت در فرآيند 
اخذ راي حذف ش��ده اس��ت. همچني��ن رعايت 
فاصله گذاري اجتماعي و نيز اس��تفاده از ماسك 
و خودكار در ش��عب اخذ راي الزامي مي باش��د . 
نمايندگان فرماندار/ بخشدار و رييس شعبه و نيز 
ماموران بهداش��تي موظف به نظارت و كنترل بر 
رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي در شعب اخذ 

راي مي باشند.

جاسوسي هكرهاي ايراني
يك ادعاي مضحك است

تام برت، معاون مايكروسافت در يك پست وبالگي 
گفت: فعاليت اين هكر ها نشان مي دهد، گروه هاي 
خارجي تالش هاي خود را براي مداخله در انتخابات 
رياست جمهوري امريكا در س��ال 2020 تشديد 
كرده ان��د. آنچه ما ديده ايم ب��ا الگوي حمله قبلي 
سازگار است كه نه تنها نامزدها و كارمندان ستاد 
انتخاباتي را هدف قرار مي دهد، بلكه كساني را كه 
در مورد موضوعات اصلي مش��ورت مي دهند نيز 
مورد هدف هستند. برت همچنين در وبالگ خود 
درباره ايران نوشته است كه هكرهاي مورد حمايت 
حكومت ايران بين ماه هاي مه و ژوئن تالش هاي 
بي نتيجه اي براي حمالت سايبري به حساب هاي 
كارزار س��تاد انتخابات دونال��د ترامپ و مقام هاي 
دولتي داش��تند. تام برت همچنين تصريح كرده 
اس��ت كه گروه مرتبط با بخ��ش اطالعات نظامي 
روسيه كه مس��وول هك ستاد مبارزات انتخاباتي 
حزب دموكرات در سال 2016 بود، اينك اقدامات 
خود را حمالت س��ايبري ب��ه اه��داف مرتبط با 
انتخابات امريكا از س��ر گرفته و كوش��يده است تا 
به كامپيوتره��اي 200 نهاد از جمله س��تادهاي 

انتخاباتي و مشاوران آنها نفوذ كند.
مقام هاي اطالعاتي امريكا در ماه اوت گفته بودند 
كه روس ه��ا مي خواهن��د كه ترام��پ همچنان 
رييس جمهور باق��ي بماند با اي��ن حال چيني ها 
بايدن معاون رييس جمهور سابق امريكا را ترجيح 
مي دهند. با اين حال مايكروسافت در بيانيه خود 
گفته اس��ت كه هكره��اي مورد حماي��ت دولت 
چين »افراد برجسته مرتبط با انتخابات« از جمله 
افراد مرتبط با كارزار باي��دن را هدف قرار داده اند. 
مايكروسافت با اين حال مي گويد كه اغلب تالش ها 
براي هك از س��وي عوامل روسي، چيني و ايراني 
توس��ط نرم افزاهاي امنيتي مايكروسافت خنثي 
شده اس��ت. با اين حال اين ش��ركت درباره اينكه 
حساب كاربري چه كسي ممكن است با موفقيت 
هك شده باش��د يا او را تحت تاثير قرار داده باشد 

اظهارنظر نمي كند.
مايكروسافت درباره اينكه كداميك از عوامل اين 
كشورها تهديد بيش��تري براي سالمت انتخابات 
رياست جمهوري امريكا هستند، ارزيابي  ارايه نكرده 
اما كارشناس��ان امنيت سايبري مداخله روسيه را 
جدي تر عنوان مي كنند. جان هالتكوئست، مدير 
تجزيه و تحليل اطالعات در شركت امنيت سايبري 
فايرآي به آسوش��يتدپرس گف��ت: معتقديم كه 
بخش اطالعات ارتش روسيه همچنان بيشترين 
تهديد را براي روند دموكراتيك ايجاد مي كند. وي 
تاكيد كرد كه بيانيه مايكروسافت نشان مي دهد 
كه بخ��ش اطالعاتي ارتش روس��يه همچنان به 
دنبال اهداف مرتبط با انتخابات است كه با وجود 
اقدام هاي قانوني، تحريم و اقدام هاي متقابل ديگر 

متوقف نشده است.
خبرگزاري آسوش��يتدپرس مي گوي��د با وجود 
اينكه مقام هاي اطالعاتي امريكا ماه گذشته گفته 
بودند كه روس��يه به دونالد ترامپ و چين به جو 
باي��دن تمايل دارند، اما مايكروس��افت مي گويد 
هكرهاي چيني افراد نزديك به س��تاد انتخاباتي 
جو باي��دن را نيز هدف ق��رار داده ان��د. اين مقام 
مايكروسافت گفته است هكرهاي مورد حمايت 
حكومت ايران بين ماه هاي مه و ژوئن تالش هاي 
ناموفقي براي حمالت سايبري به مقام هاي ستاد 
انتخابات دونالد ترامپ داش��تند. در همين حال 
مقام هاي امنيت سايبري در امريكا به »سي ان ان« 
گفته اند، مايكروسافت توانسته فعاليت هكرهاي 
براي دس��تيابي ب��ه ايميل هاي اف��راد مرتبط با 
ستادهاي انتخاباتي را رصد كند، اما شواهدي در 
دست نيست كه مجموعه هاي مرتبط با سيستم 

انتخابات در امريكا هدف قرار گرفته باشند.

    واكنش تهران به ادعاي مايكروسافت
رابرت اوبراين مشاور امنيت ملي كاخ سفيد پيش 
از اين در 14 شهريور به چين، روسيه و ايران نسبت 
به هرگونه دخالت در انتخابات رياست جمهوري 
امريكا در س��ال 2020 هشدار داده و تاكيد كرده 
بود، چين گسترده ترين برنامه را در بين كشورهاي 
جهان ب��راي دخالت در انتخابات م��اه نوامبر در 
اياالت متحده دارد. مشاور امنيت ملي كاخ سفيد 
همچنين گفته بود: ما ب��راي چيني ها، روس ها 
و ايراني ه��ا و برخي ديگر از كش��ورهايي كه )نام 
آنها( را اعالم نكرده ايم، روش��ن ساخته ايم كه هر 
تالشي براي دخالت در انتخابات امريكا با عواقب 
خارق العاده روبرو خواهد ش��د. هرچند روسيه و 
چين در ماه هاي اخير پيوس��ته هرگونه دخالت 
در انتخابات امريكا و يا حمالت س��ايبري به نهاد 
و س��ازمان هاي سياسي  امريكا را رد كرده اند. اين 
گزارش در حالي منتشر شده است كه مقام هاي 
اطالعات��ي امري��كا مي گويند ك��ه تاكنون هيچ 
مدركي درباره نفوذ مشاهده نكرده اند. همچنين 
ادعاي مايكروس��افت مبني بر ت��الش هكرهاي 
مرتبط با روسيه، چين و ايران براي تاثيرگذاري 
بر انتخابات امريكا با واكنش س��خنگوي وزارت 
امور خارجه مواجه ش��د. س��عيد خطيب زاده در 
مصاحبه با شبكه تلويزيوني CNN در تكذيب اين 
ادعا گفت: اياالت متحده كه دهه ها در انتخابات 
كش��ورهاي ديگر از جمله ايران دخالت كرده، با 
كودتا دولت منتخب مردم ايران دكتر مصدق را 
سرنگون كرده و كارزار فعال ضداطالعاتي بر عليه 
ديگر كشورها را رهبري مي كند، در مقامي نيست 
كه چنين ادعاي مضحكي بكند. وي تاكيد كرد: 
همان گونه كه بارها گفته ايم براي تهران، اهميتي 
ندارد چه شخصي در كاخ سفيد رياست مي كند. 
آنچه مهم است پايبندي واشنگتن به حقوق، قواعد 
و نرم هاي بين المللي و دست برداشتن از دخالت 
در كشورهاي ديگر و عمل به تعهدات خود است.

با تصويب طرح مجلس، 60 ميليون نفر سهميه كاال مي گيرند

كوپن در پوشش يارانه

برگزاري رزمايش ذوالفقار99 در آب هاي خليج فارس
مرحله اصلي رزمايش مش��ترك بزرگ ذوالفقار 99 
ارتش، از صبح روز پنجشنبه با رمز يا »سيدالشهداء)ع( 
« و با ش��عار »امنيت پايدار در سايه اقتدار دفاعي« با 
گسترش يگان هاي ش��ناور سطحي و زير سطحي و 
يگان هاي پروازي ني��روي هوايي و دريايي ارتش و با 
حضور نيروهاي جوان در درياي عمان آغاز ش��د و به 

مدت سه روز ادامه دارد.
گستره رزمايش مشترك ذوالفقار 99 ارتش دو ميليون 
كيلومتر مربع از ش��رق تنگه هرم��ز، درياي عمان و 
شمال اقيانوس هند تا مدار 10درجه شمالي است و 
در اين رزمايش طرح هاي تاكتيكي آفندي و پدافندي 
براي حراست از آب هاي سرزميني كشورمان و حفظ 
خطوط مواصالتي، برخي از مهم ترين س��امانه هاي 
رزمي از جمله موش��ك هاي كروز س��طح به سطح و 
ساحل به دريا، اژدر، موشك هاي هوابه سطح و سطح 
به هوا و س��امانه هاي راكت انداز از روي ش��ناورهاي 
سطحي، زير سطحي، يگان هاي پروازي و پهپاد مورد 
تس��ت و ازمايش قرار مي گيرد. دريادار دوم ش��هرام 
ايراني س��خنگوي رزمايش ذوالفقار 99 ارتش گفت: 
ناوگروه شصت و نهم نيروي دريايي ارتش متشكل از 
ناوشكن سهند و ناو پشتيباني بندرعباس كه اكنون 
در اقيانوس هند حضور دارند ضمن اشراف اطالعاتي 
و رصد شناورهاي بيگانه و دشمن در هزاران كيلومتر 
دورتر از آبهاي سرزميني ايران، اطالعات الزم را جهت 
انجام عمليات هاي مقابله در اختيار ديگر يگان هاي 

حاضر در رزمايش قرار مي دهند.
وي افزود: همچنين يگان هاي پروازي نيروي هوايي 
ارتش متش��كل از جنگنده بمب افكن ها و همچنين 
پهپادهاي رزمي در اين رزمايش به اجراي طرح هاي از 

پيش تعيين شده خواهند پرداخت.
رصد و پايش حريم هوايي كش��ور و منطقه عمومي 
رزمايش در سرتاس��ر پهنه آبي جنوب كشور توسط 

قرارگاه پدافند هوايي كشور و حضور گسترده نيروي 
پدافند هوايي ارتش و همچنين اجراي آتش توسط 
سامانه هاي پدافندي براي مقابله با اهداف متخاصم 
بخش ديگري از طرح هايي اس��ت ك��ه در رزمايش 

مشترك ذوالفقار 99 ارتش انجام خواهد شد.
اج��راي عمليات آبخاكي يك��ي از طرح هاي اجرايي 
ش��ده در اين رزماي��ش بود. در اي��ن عمليات پس از 
انجام بمباران هوايي توسط جنگنده بمب افكن هاي 
نيروي هوايي و بمباردمان ساحلي توسط ناوشكن ها 
و شناورهاي موشك انداز و راكت انداز در حجم وسيع 
و انهدام اهداف و نيروهاي متخاصم از هوا، س��طح و 
زيرسطح توس��ط نيروهاي عمليات ويژه، عمده قوا 
و تجهي��زات نيز با حمايت يگان هاي رزمي توس��ط 
ناوهاي نيروبر به ساحل مورد نظر منتقل و عمليات 
هجومي و آفندي آبخاكي با موفقيت انجام شد. حضور 
نيروهاي جوان، واليتمدار و با انگيزه در كنار كاركنان 

زبده و با تجربه از نكات بارز اين تمرين بود كه بيانگر 
آمادگي نس��ل جوان براي اجراي عمليات س��خت و 

پيچيده است.
در تمام مدت اجراي عمليات آبخاكي پوش��ش كامل 
آس��مان و فضاي منطقه توسط چشمان هميشه بيدار 
نيروي پدافند هوايي ارتش تامين و با اس��تفاده از انواع 
حساس��ه هاي موجود در منطقه، سامانه هاي راداري و 
موش��كي و بهره گيري از يگانهاي پروازي با سرنشين و 
بدون سرنشين با هدايت قرارگاه پدافند هوايي در قالب 
ش��بكه يكپارچه، امنيت كامل فضاي منطقه رزمايش 
برقرار شد. همچنين در رزمايش مشترك ذوالفقار99 
ارتش، موشك بهينه شده شلمچه نيروي پدافند هوايي 
تحت هدايت عملياتي ق��رارگاه پدافند هوايي موفق به 
انهدام هدف متخاصم شد. در اين بخش از رزمايش، پرنده 
متخاصم كه يك هدف با سرعت باال و در ارتفاع زياد در 
حال پرواز بود و قصد ورود به منطقه عمومي رزمايش را 

داشت، درحالي كه از سطح مقطع راداري بسيار كمي 
برخوردار بود، توسط سامانه هاي راداري تحت كنترل 
قرارگاه پدافند هوايي خاتم االنبياء )ص( كشف و به منظور 
رهگيري و انهدام به سامانه پدافندي بومي نيروي پدافند 
هوايي ارتش واگذار شد كه با شليك موفق موشك سطح 
به هواي بهينه شده شلمچه از اين سامانه، سرنگون شد. 
در مرحله اصلي رزمايش ذوالفقار 99 ارتش، جنگنده 
بمب افكن هاي F-4 ني��روي هوايي ارتش پس از انجام 
پرواز برد بلند از پايگاه هاي خود به سمت منطقه عمومي 
رزمايش و انجام عمليات سوختگيري هوايي از هواپيماي 
تانكر، با استفاده از موشك هاي بهينه شده، نقطه زن و 
ارتقا يافته هوابه سطح، اهداف سطحي خود را در منطقه 
عمومي رزمايش منهدم كردند. زيردريايي تمام ايراني 
فاتح براي اولين بار در رزمايش مشترك ذوالفقار ارتش 
جمهوري اسالمي ايران حضور يافت. زيردريايي فاتح 
اولين زيردريايي ساخت ايران در كالس متوسط است 
كه با تالش وزارت دفاع و پش��تيباني نيروهاي مسلح و 
همكاري نيروي دريايي ساخته شده و بهمن ماه سال 
1397 با حضور رييس جمهور به ناوگان جنوب نيروي 
دريايي ارتش در بندرعباس ملحق ش��د. س��خنگوي 
رزمايش مش��ترك ذوالفقار 99 ارتش با تاكيد بر اينكه 
در حوزه هواي��ي هم براي نخس��تين بار تجهيزاتي به 
صورت عملياتي به كار گرفته خواهد شد، تصريح كرد: 
براي نخستين بار حضور عملياتي پهپاد كمان به عنوان 
اولين پهپاد رزمي ارتش جمهوري اسالمي ايران كه در 
جهاد خودكفايي نيروي هوايي ارتش طراحي و ساخته 
شده است را خواهيم داشت كه ماموريت رزمي محوله 
را انجام خواه��د داد. در حوزه زميني هم براي اولين بار 
شناورهاي دوزيس��ت بهينه سازي ش��ده كه آمادگي 
عمليات در محيط دريا و خشكي را دارند يك ماموريت 
رزمي را انجام خواهند داد و مسووليت هاي عملياتي را در 
راستاي طرح هاي مقابله با هرگونه تهديد انجام مي دهند.



گروه بانك و بيمه |
به دنبال انتشار خبري در محافل اقتصادي و رسانه ها، مبني 
بر تصميم دولت براي تسعير دارايي هاي بانك مركزي و 
جبران كسري بودجه كه پرسش ها و ابهاماتي ايجاد كرده، 
كارشناسان اين پرسش را مطرح كرده اند كه دولت قرار 
اس��ت به چه ميزان از طريق تسعير ارز، به كاهش بدهي 
دولت به بانك مرك��زي پرداخته و در نتيجه تا چه حد به 
انتشار پول و استفاده از منابع بانك مركزي جهت تامين 
كسري بودجه خواهد پرداخت و اين سياست چه اثراتي 
روي پايه پولي و تورم و نقدينگي خواهد داش��ت و هدف 

عمده دولت چيست؟
در اين زمينه يك مقام ارشد وزارت اقتصاد از موافقت بانك 
مركزي با تسعير دارايي هاي خارجي براي جبران كسري 
بودجه خبر داده تا دولت با هدف جبران كس��ري بودجه 
از طريق تس��عير ارز و دارايي هاي خارجي بانك مركزي 
درآمدي معادل 150هزار ميلياردتومان ايجاد كند.براين 
اساس بايد روشن شود كه سياست تس��عير ارز آيا براي 
دارايي هاي خارجي بانك ها نيز اجرا خواهد شد و وضعيت 
بانك ها نيز در اين زمينه تعيين تكليف خواهد شد؟ يا فقط 

براي دارايي دولت نزد بانك مركزي قابل اجراست ؟
همچنين با كاهش بدهي دول��ت از اين طريق، دولت به 
صورت اسمي و حسابداري، از يك سو بدهي خود به بانك 
مركزي را كاهش خواهد داد  و از سوي ديگر، امكان برداشت 
بيشتر از منابع بانك مركزي را ايجاد خواهد كرد. لذا بايد ديد 
كه از طريق كاهش و افزايش بدهي دولت به بانك مركزي، 
چه اث��ري روي مخارج دولت، پرداخ��ت به پيمانكاران و 
دستگاه هاي اجرايي و حقوق بگيران دولتي خواهد داشت 
و در نهايت تا چه ميزان نقدينگي و تورم را افزايش مي دهد 
و دولت تا چه حد مي خواهد از طريق افزايش نرخ تسعير 

ارز، منابع جديد ايجاد و خرج كند؟
سيد بهاالدين حسيني هاشمي كارشناس اقتصادي و مدير 
عامل اسبق بانك هاي صادرات و سرمايه در اين زمينه گفت: 
جبران كسري بودجه با تسعير دارايي هاي خارجي دولت 
به صورت دالر يا يورو مانند ريختن بنزين روي آتش است، 
مسلما مسووالن بانك مركزي و وزارت اقتصاد به خوبي 
مي دانند كه با اين كار به جز شعله ور تر كردن و گر گرفتن 
ت��ورم و كاهش ارزش پول ملي اق��دام ديگري كه به نفع 
اقتصاد باشد را انجام نمي دهند. تسعير دارايي هاي خارجي 
در اين موقعيت تورمي كه اقتصاد مشكالت مختلفي دارد و 
توليدي در آن وجود ندارد به شدت به ضرر و زيان منافع ملي 
اقتصادي است. مثال اينك در ترازنامه بانك مركزي نرخ 
هر يورو 10 هزار تومان است، وقتي تسعير براساس يورو با 
قيمت 30 هزار تومان صورت بگيرد به اين معناست كه دو 
برابر نقدينگي به اقتصاد تزريق شده در حالي كه ما به ازاي 
اين نقدينگي كاال يا ثروت مادي ايجاد نشده است. در واقع 
تسعير در چنين ش��رايطي كه با افزايش نقدينگي انجام 
مي شود ماحصلي جز تورم ندارد. بي ترديد اگر نقدينگي 
ماحصل تسعير به نقدينگي موجود در اقتصاد وارد شود 
دولت، بانك مركزي و وزارت اقتصاد مسبب وارد كردن پول 
پرقدرت در اقتصاد كشور مي شوند. ضريب فزاينده پولي كه 

از اين طريق وارد اقتصاد مي شود بدون اتكا به توليد كاال و 
ثابت بودن كاال و خدمات موجب چند برابر شدن تورمي 
مي شود كه در اقتصاد ما كمر شكن شده است. قطعا تامين 
بودجه دولت از طريق تس��عير يكي از روش هاي بس��يار 

غيرمعمول در چنين شرايطي است.
اين كارش��ناس اقتصادي در واكنش به اخباري در مورد 
قصد احتمالي دولت براي جبران 150 هزار ميليارد تومان 
از كسري بودجه با تسعير دارايي هاي خارجي بانك مركزي 

هشدار داد اين كار ريختن بنزين روي آتش تورم است.
وي افزود: تسعير نرخ ارز هرگز نمي تواند منبع درآمدي 
براي تامين بودجه جاري دولت باشد. دولت در اين شرايط 
وخيم اقتصادي نمي تواند با تسعير نرخ ارز به قيمت جديد 
براي خود درآمد ايجاد كند تا از محل اين درآمد بدهي خود 
را پرداخت كند، به كارمندان خود حقوق بدهد و مملكت 
را از اين طريق اداره كند. در واقع دولت با تس��عير نرخ ارز 
پول بدون پش��توانه اي را مثل استقراض از بانك مركزي 
وارد اقتصاد مي كند كه مش��كالت اقتصادي بسياري را 
به مردم كه مهم ترين آن افزايش چند برابري تورم است 
تحميل مي كند.  وي در پاسخ به اين پرسش كه مقام ارشد 
وزارت اقتصاد گفته اين منابع به منظور پرداخت بدهي هاي 
دولت استفاده مي ش��ود واثر تورمي ندارد و تاثيري روي 
متغيرهايي مانند پايه پولي به جا نمي گذارد اظهار داشت: 
وقتي دولت تسعير نرخ ارز مي كند عمال بنزين بر روي تورم 
ريخته است. فرض كنيد مجموعه دارايي هاي ارزي دولت 
100 ميليارد دالر اس��ت كه با قيمت مثال هزار تومان در 

ترازنامه بانك مركزي آمده است دولت اين 100 ميليارد 
دالر را با قيمت 200 هزارميليارد تومان يعني دوبرابر به 
عنوان يك درآمد جديد براي خود شناسايي مي كند و وارد 
خزانه خود مي كند، در حالي كه ما به ازاي اين مبلغ كاال 
و خدماتي نداش��ته است. دولتي كه از اين محل به دنبال 
پرداخت بدهي خود است، تالش مي كند تا بدهي خود را 
به پيمانكاران پروژه هاي عمراني پرداخت كند، به كساني 
كه صورت وضعيت داده  و از دولت طلبكار هستند، وقتي 
دولت از محل تسعير بدهي خود را به اين افراد مي دهد آنها 
نيز پول را خرج مي كنند و چون دولت برابر اين پولي كه 
به دست مردم داده كاالي جديدي عرضه نكرده پر واضح 
اس��ت كه اين پول روي قيمت ها تأثير مي گذارد و افزوده 
شدن اين پول روي پول قبلي سطح عمومي قيمت ها را 
حداقل 2 تا 3 برابر باال مي برد حال مقامهاي وزارت اقتصاد 
بايد جوابگوي اين موضوع باشند كه چگونه و برچه اساسي 
معتقدند كه اين پول تورم زا نيست؟! در حالي كه رشد رقم 
نرخ ارز تورم زاست. چگونه كميته تصميم گيرنده تسعير 
نرخ ارز معتقد است از ما به التفاوت ارز 4200 توماني با ارز 
8 هزار و 500 توماني محاسبه شود منجر به افزايش تورم 
نمي شود؟ دولت در حسابداري ملي معادل ريالي تسعير 
ارز را وارد اقتصاد مي كند. مثال خالص ارزش دارايي ارزي 
منهاي بدهي هاي ارزي رقمي 50 ميلياردي مي شود اگر 
اين رقم را حساب كنيم با قيمت ارز دولتي، وقتي دو سه برابر 
و به نرخ باالتر يا آزاد فروخته شود قطعا دولت رقم زيادي 
ريال طلبكار مي شود. دولت ريال را به دست مردم مي دهد 

بدون اينكه كااليي در اقتصاد توليد يا معامله شده باشد با 
اين اقدام به يك باره قيمت ها را چند برابر باالتر مي برد و 
اين تورم به تورم قبلي اضافه مي شود.  وي ادامه داد: فروش 
دارايي هاي خارجي به قيمت روز بدترين كاري است كه 
بانك مركزي مي تواند انجام دهد در حالي كه بهترين روش 
سياست دريافت ارز از مردم به باالترين قيمت است. اگر ارز 
از بازار جمع شود و مردم در بازارها داللي نكنند قطعا بار 
تورمي كاهش مي يابد.  اگر فروش نفت و نظام بانكي تحريم 
نبود حتما و يقينا دولت تالشي براي بستن بودجه بدون 
وابستگي به درآمدهاي نفتي از خود نشان نمي داد. دولت 
از روي اجبار نفت نمي فروشد و بودجه بدون نفت در حال 
اداره شدن است آن هم با اين همه فشاري كه به مردم وارد 
مي شود، بنابراين دولت براي قطع وابستگي به درآمدهاي 
نفتي كاري نكرده است. لذا چون درآمدهاي نفتي قطع 
شده دولت به دنبال ايجاد درآمدهاي ديگري چون فروش 
دارايي هاست، مثل نفت كه دارايي عموم مردم است، حاال 
كه نفت نمي تواند بفروشد با فروختن كارخانه و پااليشگاه 
و پتروشيمي ها تامين درآمد مي كند. هرچند كه فروش 
دارايي هاي دولتي در قالب خصوصي سازي واقعي خوب 
است چرا كه منجر به جمع آوري ريال از بخش خصوصي 
مي شود. مديريت نقدينگي اگر باعث شود كه پول ها از خزانه 
ملت كه همان نظام بانكي است به سمت خزانه دولت برود 
خوب است چرا كه منجر به جمع آوري داللي مي شود اما هر 
چه قدر پول از خزانه دولت به خزانه ملت سرازير شود قطعا 

اثرات تورمي وخيمي بر اقتصاد به جا مي گذارد.
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رسانه هاي خارجي، برنده فضاي 
بي رقيب توليد محتوا خواهند بود

به اعتقاد كارشناسان، با توسعه زيرساخت ها و دسترسي به 
اينترنت پرسرعت در بيشتر نقاط، فضاي توليد محتوا ايجاد 
شده و تقاضا هم براي آن زياد است، اما حاكميت بايد با 
رقابتي كردن اين فضا به توسعه آن كمك كند و اگر فضاي 
رقابتي از بين برود، توليد كنندگان محتوا و سرمايه گذاران 
از اين بازار خارج شوند رسانه هاي خارجي برنده اين رقابت 
خواهند بود. به گزارش وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، 
مهدي يزداني رييس هيات مديره يك شركت تلويزيون 
اينترنتي در نشست  نقد و انديشه با موضوع »توليد محتوا 
در فضاي مجازي« با بيان اينكه تعاريف وسيعي از توليد 
محتوا مي توان ارايه داد، گفت: حدود چهار تا پنج س��ال 
اس��ت كه VODها در كشور تاسيس شده اند و كساني 
كه اين موسسات را تاس��يس كردند مي دانند كه آماده 
كردن زيرساخت، شرط الزم وجود اين پلتفرم ها است 
ولي شرط كافي براي حيات آنها توليد محتوا با كيفيت 
است و مخاطبينVOD ها به دنبال محصوالت باكيفيت 
و حرفه اي هستند. ويبا بيان اينكه بازگشت سرمايه براي 
سرمايه گذار بسيار مهم است، اظهار كرد: در حالت عادي 
براي اكران يك فيلم، دو تا سه ماه زمان الزم است و پس 
از آن براي تسويه حساب سينما با صاحب اثر يك سال 
زم��ان مي برد. اكران آنالين خواب س��رمايه و مدتي كه 
سرمايه معطل مي ماند تا سرمايه گذار كار ديگري انجام 
دهد، كوتاه كرده است. شايد سرمايه گذار در اكران آنالين 
حاشيه سود كمتري داشته باشد ولي تعداد دفعاتي كه 
سرمايه مي تواند گردش داشته باشد در اين حوزه بسيار 
بيشتر شده است. يزداني با اشاره به حفظ حقوق مولف و 
توليدكننده محتوا در كشور گفت: حدود 20 سال است 
كه شبكه نمايش خانگي در ايران فعال شده و از ابتدا نيز 
كپي غيرقانوني فيلم ها وجود داشت و حقوق صاحبان اثر 
از بين مي رفت. در اوايل دهه  80 براي برخورد با متخلفين 
حوزه سمعي و بصري قانوني در مجلس شوراي اسالمي به 
تصويب رسيد كه براي متخلفين جريمه نقدي بين 500 تا 
حداكثر يك ميليون تومان ذكر شده بود كه در بازه زماني 
يك ساله نيز عدد قابل قبولي نبود. شديدترين برخورد 
در همان قانون تعطيلي واحد صنفي بود كه جريمه قابل 
توجهي بود. اكنون در سال هايي كه رفتار مردم در ديدن 
فيلم و سريال متفاوت شده و زيرساخت هاي مخابراتي نيز 
در دسترس مردم است و با هزينه بسيار كمتري مي توانند 
فيلم مورد نظر را در فضاي مجازي و پلتفرم ها ببيند، هنوز 
هم اين قانون وجود دارد كه ديگر كارآيي ندارد زيرا امروز 
اين سايت ها هستند كه هر روز با يك دامنه متفاوت باال 
مي آيند و قانون 20 سال پيش نمي تواند با آن مقابله كرد. 
قانون بايد به روز باشد و 20 سال از خودش جلوتر باشد نه 
اينكه 10 سال از زمان خودش عقب تر باشد. قانون بايد 
بتواند بگويد چگونه در 20 سال آينده از حقوق مولف دفاع 
كنيم. يزداني افزود: س��رمايه ترسو است و اگر در جايي 
ابهام وجود داشته باشد، سريع از آن خارج مي شود. ادامه 
اين كشمكش ها باعث مي شود كه مديران اين پلتفرم ها 
تصميم بگيرند فعاليت آنه��ا را متوقف كنند و ضرر اين 
كار به آن نيروي آموزش ديده اي وارد مي ش��ود كه بايد 
۷00 ساعت برنامه توليد مي كرد و در كوتاه مدت مردم 
به شبكه هاي خارجي رجوع مي كنند و اگر توليدكننده 
داخلي بار ديگر بخواهد به شبكه برگردد، سليقه مردم 
تغيير كرده است و ريسك و هزينه سرمايه گذاري افزايش 
پيدا مي كند. وي با بيان اينكه ما با نظارت مشكلي نداريم 
و بايد وجود داشته باش��د، گفت: از اين دعوا، رسانه هاي 
خارجي و كساني كه هنجارهاي ما را رعايت نمي كنند 
بهره مي برند. حاكميت بايد مراقب باشد تا سرمايه اي كه 
به سختي وارد اين حوزه شده است، به راحتي خارج نشود.

همچنين احمدرضا نخجواني، مديرعامل يك شركت 
ارائه دهنده خدمات اينترنتي، با اشاره به رشد سه برابري 
مصرف پهناي باند در دوران كرونا بيان كرد: با بيان اينكه 
در بحث كار هميشه مي گويم ما نيروي متخصص بيكار 
نداريم، اين موضوع در همه عرصه ها وجود دارد و در حوزه 
محتوا بي نهايت جاي كار وجود دارد. شواهد نشان مي دهد 
تقاضاي مردم براي محتواي داخلي به مراتب بيش��تر از 
محتواي خارجي است و يك پتانسيل ويژه در اين حوزه 
وجود دارد. حداقل امكانات زيرساختي براي توليد محتوا 
در همه كشور وجود دارد. زيرساخت آماده است و تقاضاي 
بسيار زيادي هم براي آن وجود دارد به همين خاطر تمام 
جوانان مي توانند در اين عرصه وارد شوند و كار كنند. بايد 
در نظر داشت اپراتورهاي ثابت نيز محدوديت هايي دارند. 
اپراتورهاي ثابت در هزينه هاي روزمره خود با مشكالت 
زيادي روبرو هستند و وزارت ارتباطات مي تواند با حمايت 
از اپراتورهاي ثابت به توليد محتوا كمك بيشتري كند. 
در دوران كرونا، دهه محرم و اينترنت مدارس، اپراتورها 
با هزينه خ��ود س��رويس ها را رايگان كردن��د و وزارت 
ارتباطات كمكي در اين زمينه به ما نكرد و ما چشم اميد 
داريم كه وزارت ارتباطات با ما همكاري بيشتري داشته 
VOD  باشند. نخجواني با بيان اينكه مسائل مشكالت

ها فراتر از بحث هاي زيرساختي است و ما آماده هرگونه 
همكاري با آنها هستيم، گفت: همين حاال اين پلتفرم ها 
در بازار با سرمايه گذاري صنعت ارتباطات و به اميد آينده 
فعاليت مي كنند. اگر حاكميت فضاي رقابتي ايجاد كند 
تا انحصار شكل نگيرد، ساز وكارهاي بازار زمينه حمايت 
از توليدكنندگان در فضاي مجازي را فراهم مي كند.باقر 
صمدي معاون ديجيتال بزرگ ترين اپراتور ديتاي كشور 
نيز با بيان اينكه وقتي از توليد محتوا صحبت مي كنيم 
بخشي توليد محتواي حرفه اي است كه نهادها و موسسات 
آن را تهيه مي كند و بخشي توليد محتواي كاربرمحور 
است كه ميلياردها نفر در آن حوزه فعال هستند، گفت: 
هم اكنون در كش��ور ما زيرساخت ها وجود دارد و افراد با 
اندك مهارتي مي توانند با يك گوشي ساده محتواهاي 
مختلف را كه قابل انتشار در فضاي مجازي است توسعه 
دهند و از آن درآمد ايجاد كنند. وي در پاسخ به اين سوال 
كه اپراتورها چگونه مي توانند به توليد محتوا در كش��ور 
كمك كنند، گفت: اپراتورها زيرساختي را ارايه كردند و هر 
روز هم آن را توسعه مي دهند و در همه شهرها و روستاهاي 
كشور اينترنت پرسرعت وجود دارد و يك جوان مي تواند 
محتواي توليدشده خود را از طريق شبكه هاي مجازي در 

سطح وسيع انتشار دهد.

اولويت  بانك مركزي
كنترل تورم و تامين ارز 

رييس كل بانك مركزي اعالم كرد: من و همكارانم 
در بانك مركزي، علي رغم تمام سختي ها، مصمم 
به كنترل تورم و دس��تيابي به پاي��داري بازارها 
و تامي��ن ارز ب��راي ملزوم��ات مردم، ب��ه عنوان 
اولويت هاي اصلي هستيم؛ اميدوارم بعد از اينكه با 
سرافرازي از اين شرايط بيرون آمديم، مردم را در 
جريان اقدامات و سختي هاي راهي كه آمده ايم، 
قرار ده��م. همتي ضمن تأكيد ب��ر بهره گيري از 
نقدها و تحليل ه��اي صاحب نظران، اولويت هاي 
اصلي بانك مركزي را كنترل تورم، دس��تيابي به 
پايداري بازاره��ا و تامين ارز براي ملزومات مردم 
دانست. همتي درخصوص نقدهاي انجام گرفته 
توسط صاحب نظران ورسانه ها در مورد عملكرد 
بانك مركزي، گف��ت: اما در اين مي��ان دو نكته 
توس��ط برخي از نوش��ته ها و مصاحبه ها ناديده 
گرفته مي شود. اول، شرايطي كه كشور به لحاظ 
اقتص��ادي در آن ق��رار دارد. در ش��رايط عادي، 
بديهي است كه بسياري از پيشنهادها و راهكارها 
قابل انجام است، ولي در اوضاع كنوني كه اقتصاد 
تحت شديدترين فشارها قرار دارد، اندكي انصاف 
و مس��ووليت پذيري درتحليل و س��خن گفتن با 
توجه به عوامل موثر خ��ارج از كنترل، مي طلبد. 
وي دومين نكته را كاره��ا و اقداماتي عنوان كرد 
كه بانك مركزي دراين دوره دو س��اله انجام داده 
و مي دهد و تصريح كرد: بخش��ي از اين اقدامات 
در قالبي اس��ت كه به اطالع مردم رسيده و نتايج 
آن هم ديده مي شود. اما بخش مهمي از اقدامات 
بانك مركزي، مربوط به فعاليت هايي است كه براي 
جلوگيري از سوءاستفاده واضعان فشار حداكثري، 
س��خني از آنها به ميان ني��اورده ام. اگر نبود اين 
بخش اقدامات و تالش ها، بس��ياري ازمشكالت 
اقتصادي امروز در ابعاد بسيار بزرگتري از اقتصاد 
كش��ور را دچار عدم تعادل ه��اي جدي مي كرد، 
اگرچه به هيچ عنوان منكر مشكالت و رنج مردم 
شريف ايران نيس��تم. همتي اظهار داشت: بارها 
سياست ها و برنامه هاي بانك  مركزي را با مردم در 
ميان گذاشته ام. و هدف اصلي آن ارايه شفافيت در 
كارها بوده است. من به خوبي مي دانم كه با توضيح 
سياست ها، بسياري از كارشناسان و اصحاب رسانه 
به نقد مي پردازند و تجزيه و تحليل مي كنند. اين 
امر براي من و همكارانم همواره مورد احترام بوده 
و از آنها اس��تفاده ك��رده ام.  همچنين رييس كل 
بانك مركزي اعالم كرد: شاخص صنايع بورسي 
كه حدود 50 درصد توليد صنعتي كشور را در بر 
مي گيرد، از رشد توليد ماهانه 1.5 و 2.8 درصدي 
در تير و مرداد ماه 99 نس��بت به ماه هاي گذشته 

سال قبل حكايت مي كند.  
به گفته وي، رش��د اقتصادي بدون نفت در سال 
98 معادل مثبت 1.1 درصد و رشد گروه صنعت و 
معدن 2.3 درصد بوده است. بر مبناي بخش هاي 
فعاليت، رشد بخش كشاورزي مثبت 8.8 درصد، 
گروه صنعت و معدن 2.3 درصد و خدمات عمدتًا 
به خاطر شيوع كرونا در فصل آخر سال منفي 0.2 

درصد بوده است.

تبعات تورمي تزريق منابع 
صندوق توسعه ملي به بورس 

ي��ك تحليلگر اقتصادي در واكن��ش به تصميم 
دولت ب��راي حمايت از بورس مبن��ي بر تزريق 
بخش��ي از منابع صندوق توس��عه مل��ي به بازار 
سرمايه، گفت: اين امر دو ناكارآمدي به اقتصاد 
منتقل مي كند كه يكي مغايرت اهداف موجودي 
صندوق توسعه ملي با اين هدف دولت و ديگري 
افزايش تورم است.حيدر مستخدمين حسيني 
در گفت وگو با ايسنا، درباره تزريق بخشي از منابع 
صندوق توسعه ملي به بورس، اظهار كرد: ماهيت 
موجودي صندوق توسعه ملي در اهدافي تعريف 
ش��ده اس��ت كه با تصميم اخير دولت مغايرت 
دارد. دول��ت مردم را به حضور در بازار س��رمايه 
تشويق كرد و به پيش بيني كارشناسان از ريزش 
 و اصالحات اين بازار بي توجهي ش��د تا سرانجام 
در حال حاضر بورس درگير ريزش هاي متداول 
اس��ت. وي با بيان اينك��ه در پي تزري��ق منابع 
صندوق توس��عه ملي به بورس دو ناكارآمدي به 
اقتصاد وارد مي شود، ادامه داد: ماهيت صندوق 
توس��عه ملي با ه��دف حمايت از بازار س��رمايه 
مغايرت دارد زيرا منابع اين صندوق براي چنين 
امري درنظر گرفته نشده است. همچنين، زماني 
كه از سمت صندوق توس��عه ملي چنين رقمي 
خارج مي ش��ود، طبيعتا بانك مرك��زي بايد آن 
مبلغ را تبديل به ريال كند و اين فرايند تبديل به 
ريال پايه پولي بانك مركزي را افزايش مي دهد 
كه در نهايت موجب تورم مي شود.  اين تحليلگر 
اقتصادي بهترين راه براي حمايت از بازار سرمايه 
را دخالت نكردن در آن دانس��ت و گفت: در اين 
مدت منافع زيادي از اين بازار عايد شده است كه 
در سه ماهه ابتدايي سال درآمد مالياتي حاصل 
از نقل وانتق��ال س��هام بي��ش از 3500 ميليارد 
تومان بوده كه معادل كل درآمد مالياتي س��ال 
گذشته و يازده برابر ماليات اين موضوع در سال 
139۷ است.مس��تخدمين حس��يني ادامه داد: 
ساير بازارهاي اقتصادي به نوعي تعطيل شده اند 
و توجه ها به س��مت بازار س��رمايه جلب ش��ده 
اس��ت؛ به گونه اي كه حضور در بازار پول با توجه 
به تورم موج��ود به صرفه نبوده و قدرت خريد را 
پايين مي آورده اس��ت. همچنين، بازار مسكن 
نيز وضعيت مش��ابهي از نظر اس��تقبال و توجه 
دارد كه پروانه س��اخت در پنج ماهه اول امسال 
نس��بت به سال هاي گذش��ته به حداقل رسيده 
است و اين نش��ان دهنده اين است كه اشتغال و 
سرمايه گذاري در اين حوزه شكل نگرفته است.

هدف دولت از تسعير ارز و ايجاد منابع 150 هزار ميليارد توماني در شرايط كسري بودجه چيست؟

مجيد شاكري: قيمت ارز آزاد پايدار نمي ماند و باعث رشد بورس مي شود

حسيني هاشمي: تسعير ارز ريختن بنزين روي آتش تورم است

سكه در مرز 12 ميليون تومان
گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري |

به دنبال اعالم نرخ دالر 25 ه��زار و 450 تومان، يورو 29 
ه��زار و ۷00 تومان و درهم امارات ۷ ه��زار تومان در بازار 
آزاد و قيمت اونس جهاني به نرخ 1946 دالر، قيمت طال 
و سكه افزايش يافت. مظنه هر مثقال طالي آبشده يا 1۷ 
عيار 4 ميليون و 958 هزار تومان، قيمت طالي 18 عيار 
هر گرم يك ميليون و 145 هزار تومان، قيمت سكه تمام 
بهار آزادي طرح جديد 11ميلي��ون و 850 هزار تومان، 
قيمت س��كه طرح قديم 11 ميليون و 300 هزار تومان، 
قيمت نيم سكه بهار آزادي 5ميليون و 850 هزار تومان، 
ربع سكه بهار آزادي 3 ميليون و 350 هزار تومان و سكه 
گرمي يك ميليون و 830 هزار تومان معامله مي ش��ود.  
گزارش رسانه ها نشان مي دهد كه روز پنج شنبه در برخي 
ساعات سكه با قيمت 12 ميليون تومان معامله شده است 
اما ميانگين قيمت 11 ميلي��ون و 850 هزار تومان بوده 
است. همچنين قيمت فروش دالر در صرافي هاي بانكي 
روز پنج شنبه 20 شهريور 99 با 50 تومان افزايش نسبت 
به روز كاري قبل، 22 هزار و 800 تومان تعيين شده است.

اين صرافي ها دالر را از مردم با قيمت 22 هزار و ۷00 تومان 
خريداري مي كنند.قيمت فروش ي��ورو در صرافي هاي 
بانك ها نيز با 50 تومان افزايش نسبت به قيمت هاي پاياني 
روز كاري قبل 2۷ هزار تومان اعالم شده است؛ قيمت خريد 
يورو در اين صرافي ها 26 هزار و 900 تومان درج شده است.

سامانه سنا نيز نرخ ميانگين دالر معامله شده در 19 شهريور 
را 225۷1 تومان، و سامانه نيما نيز نرخ ميانگين حواله را 
20818 تومان در 19 ش��هريور اعالم كرده است. براين 
اساس اختالف نرخ نيما و بازار آزاد به حدود 4600 تومان، 
اختالف نيما و صرافي ها و س��نا به حدود 1۷00 تومان، 
اختالف صرافي ها و بازار آزاد به حدود 2600 رسيده است.

با ابالغ بان��ك مركزي به صرافي هاي بانك��ي، فروش ارز 
سهميه اي با ارايه كارت ملي در اين صرافي ها از روزهاي قبل 
متوقف شده اين درحالي است كه پيش از اين صرافي هاي 
بانكي با داشتن كارت ملي، كارت شتاب و شماره همراه 
به نام متقاضي از ساعت 10 تا 15 تا 2200 دالر امريكا به 
متقاضيان واجد شرايط عرضه مي كردند. اين ميزان ارز به 

هر متقاضي فقط يك بار در سال فروخته مي شد.
در توضيحات ابالغي به صرافي هاي بانكي آمده است كه 
»به استناد تصميمات متخذه از سوي بانك مركزي فروش 
اسكناس از محل ساير كد )24( تا اطالع ثانوي از سيستم 
سنا حذف گرديد بدين ترتيب فروش 2000 يورو و يا معادل 

آن به ساير اسعار به هر دارنده كارت ملي در سال منتفي 
گرديده است. شايان ذكر است كه نيازهاي واقعي مشتريان 
از جمله ارز مسافرتي، بيماري، دانشجويي و غيره كماكان 
در شعب بانك ها و صرافي ها به متقاضيان ارايه مي شود. 
باتوجه به تأكيد بانك مركزي براي تأمين ارز نيازهاي واقعي 
مشتريان، صرافي ها نسبت به تأمين ارز مورد نياز مصارف 
23 گانه خدماتي از جمله مسافران، بيماران، دانشجويان 
و ... اقدام مي كنند و تنها فروش ارز سهميه اي با كارت ملي 
را متوقف كرده اند.« طبق اطالعات دريافتي از بازار ارز، در 
روزهاي اخير بيش از 95 درصد تقاضا سفته بازي بوده و 
شامل مصارف 23 گانه نبوده است؛ ضمن اينكه خريداران 
ارز بايد توجه داشته باشند كه كليه معامالت ارز اشخاص 
توسط صرافي ها در سيستم ها و سامانه هاي مربوطه ثبت 
و به نهادهاي نظارتي اعم از سازمان امورمالياتي، سازمان 
هدفمندي يارانه ها و... ارسال مي شود. فعاالن بازار، علت 
اصل��ي افزايش قيمت طال و س��كه در روزه��اي اخير را 
افزايش چشم گير قيمت ارز مي دانند و مي گويند: خريد و 
فروش ها دراين بازار هيچ تغييري نكرده و در ركود نسبي 
هستيم. اختالف نرخ ارز در بازار آزاد و صرافي هاي بانكي در 
روزهاي اخير موجب تشكيل صف هاي طوالني خريد ارز 
مقابل اين صرافي ها شده بود؛ عده اي به نيت كسب سود 
حدوداً 4 ميليوني ساعات طوالني در صف خريد ارز مقابل 
اين صرافي ها منتظر مي ماندند؛ فروش ارز سهميه اي در 
صرافي هاي بانكي در روزهاي اخير با جنجال هايي همراه 
بود.بنابراين، صف هاي طوالني و البته جنجال برانگيز خريد 
ارز سهميه اي از صرافي هاي بانكي واكنش بانك مركزي 
را به همراه داش��ت و موجب متوقف شدن فروش 2200 
دالر ارز سهميه اي به هر فرد شد. تصاويري كه در روزهاي 
اخير از مقابل صرافي هاي بانكي منتشر شده است بيانگر 
صف هاي بس��يار طوالني بود؛ افراد حاضر در اين صف ها 
به دليل اختالف نرخ دالر بانكي با آزاد ساعات طوالني در 
صف به اميد خريد ارز دولتي و فروش در بازار آزاد و كسب 
سود حدوداً 4ميليوني حضور پيدا مي كردند. فروش ارز 
سهميه اي در صرافي هاي بانكي متوقف شده و اين تصميم 
زماني از سوي بانك مركزي اتخاذ شد كه همزمان با افزايش 
چشم گير قيمت ارز و ورود دالر به كانال هاي جديد قيمتي، 
صف هاي خريد ارز نيز مقابل صرافي هاي بانكي طوالني تر 
از قبل تشكيل و حتي در مواردي باعث دعواهاي زرگري 
شد.بانك مركزي به صرافي هاي بانكي دستور داد كه ديگر 
مانند قبل نسبت به فروش 2200 دالر به هر فرد )كارت 

ملي( اقدام نكنند.اين سياست فعاًل در دستور كار قرار دارد 
و مشخص نيست تصميم سياس��ت گذار ارزي در آينده 
چه باشد.شايان ذكر است كه نيازهاي واقعي مشتريان از 
جمله ارز مسافرتي، بيماري، دانشجويي و غيره كماكان 
در شعب بانك ها و صرافي ها به متقاضيان ارايه مي شود. 
باتوجه به تأكيد بانك مركزي براي تأمين ارز نيازهاي واقعي 
مشتريان، صرافي ها نسبت به تأمين ارز مورد نياز مصارف 
23 گانه خدماتي از جمله مسافران، بيماران، دانشجويان و 
... اقدام مي كنند و تنها فروش ارز سهميه اي با كارت ملي 

را متوقف كرده اند.

    مجيد شاكري:
 قيمت ارز آزاد احتماال  پايدار   نمي ماند

حذف سهميه 2200 دالري ارز اقدامي به جا از سوي بانك 
مركزي براي مقابله با س��فته بازي ها است. بانك مركزي 
علي رغم وضعيت مناس��ب  از نظر اسكناس، تا زماني كه 
قيمت پايدار در حوزه اسكناس مشخص شود، عرضه ارز 
در قالب »سهميه ساير« را متوقف كرده است.  در ارتباط 
با وضعيت بازار ارز طي روزهاي اخير و افزايش تقاضا براي 
خريد ارز از سوي صرافي هاي بانكي، علت واقعي تشكيل 
اين صف ها اختالف دالر صرافي با دالر بازار آزاد بود/ بانك 
مركزي كه هميشه با توجه به هزينه هاي آربيتراژي تاكيد 
داشت نرخش با بازار تفاوت نداشته باشه، به علت وجود 
ساير سيگنال هاي بازار كه نشان دهنده عدم پايداري اين 
تفاوت نرخ هستند، نرخش را افزايش نداده است. مهم ترين 
سيگنال، سيگنال بازار متشكل ارزي است و عرضه هايي 
كه بانك مركزي در اين بازار انجام داده حداقل گوياي اين 
نكته است كه با توجه به ميزان زياد عمده فروشي اسكناس، 
قيمت بازار آزاد احتماالً نبايد پايدار بماند. در چنين شرايطي 
كه سيگنال هاي متناقضي وجود دارد، اگر بانك مركزي 
بخواهد نرخ خودش را افزايش داده و به نرخ بازار بچسباند، 
احتماالً دستاوردي به جز تثبيت يك قيمت باالتر نخواهد 
داشت، مجموع اين اتفاقات باعث شد كه علي رغم وضعيت 
مناسب  بانك مركزي از نظر اسكناس نسبت به گذشته، تا 
زماني كه قيمت پايدار در حوزه اسكناس مشخص شود، 
عرضه ارز در قالب »سهميه ساير« متوقف شود. بايد توجه 
كنيم كه وضعيت پيشين، بسيار وضعيت بدي بود و آربيتراژ 
ايجاد شده باعث افزايش تقاضا مي شد. بنابراين بستن آن 
پنجره )آربيتراژ(، دو راه حل داشت؛ يا اينكه تفاوت نرخ بازار 
آزاد و نرخ صرافي را كم كنيم يا اينكه )عرضه با قيمت كف 

بازار را( متوقف كنيم كه شاهد هستيم بانك مركزي، راه 
دوم را انتخاب كرده است. حذف سهميه 2200 دالري ارز 
اقدامي به جا و مناسب از سوي بانك مركزي براي مقابله با 
سفته بازي ها است. البته بيان دقيق رابطه حذف سهميه 
ارزي 2200 دالري ب��راي هر كارت ملي با قيمت ارز كار 
مشكلي است، زيرا زياد بودن نرخ بازار آزاد باعث جذابيت 
اين تفاوت شده بود. قباًل بانك مركزي براي مديريت ارز، 
از طرفي قيمت ارز صرافي ملي را باال مي برد و از طرفي نيز 
براي تعديل قيمت، دالر و درهم در بازار آزاد تهران تزريق 
مي كرد. اما با توجه به اينكه بانك مركزي مطمئن نيست 
كه نرخ بازار آزاد چقدر ثبات و پايداري دارد، به جاي اينكه 
قيمت رسمي ارز را افزايش دهد، با حذف سهميه 2200 
دالري، قيمت رسمي چسبيده به كف بازار را موقتاً حذف 
كرده اس��ت و در عين حال، ابزار مداخله خود را نيز حفظ 
كرده است. در خصوص احتمال بازگشت نقدينگي به بازار 
سرمايه نيز بايد توجه كنيم كه وقتي يك نفر سهام خود 
را مي فروشد، شخص ديگري آن س��هام را خريده است. 
پس اساسًا نقدينگي از بازار بورس خارج نمي شود. مساله 
اينجاس��ت كه روند عمومي روزهاي اخير بازار س��رمايه 
گوياي آن است كه حقوقي ها بيشتر در حال خريد هستند 
و شاهد هستيم نوعي انتقال ترجيحات ميان حقيقي ها و 
حقوقي ها در حال انجام است كه بازار را دچار مشكالتي 
مي كند. با اين اوصاف، پيش بيني اين موضوع كه حذف 
سهميه ارزي براي هر كارت ملي باعث رشد بازار سرمايه 
مي شود بستگي به رفتار آتي بازار دارد و بايد ببينيم كه بازار 

چه روندي را پيش مي گيرد.

    بانك مركزي اروپا سياست پولي را تغيير نداد 
به گزارش رويترز، روز جمعه 21 شهريور 99، در حالي كه 
ارزش دالر بار ديگر افزايش يافته است، قيمت طال پس از 
افزايش قابل توجه در جلسه قبل، امروز شاهد كاهش بود 
هرچند كه ترديد ها در مورد ترميم سريع اقتصاد جهاني 
سبب شد تا طال همچنان در مسير رشد هفتگي باقي بماند.

بر اساس اين گزارش، قيمت هر اونس طال به 1939 دالر 
و ۷5 سنت رسيد. چهارشنبه قيمت طال به باالترين رقم 
از دوم سپتامبر يعني 1965 دالر و 94 سنت رسيده بود. 
قيمت فلز زرد در معامالت آتي براي تحويل در ماه دسامبر 
به 1946 دالر و 80 سنت رس��يد. بر اساس اين گزارش، 
قيمت هر اونس طال پس از رسيدن به رقم 1950 دالر و 
51 سنت در روز چهارشنبه به 1946 دالر و 3 سنت رسيد. 



رقيه ندايي| 
حقوقي ها در آخرين روز ب��ازار حدود ۷۳۰ ميليارد تومان 
بيش از افراد حقيقي در صف خريد سهام رفتند. در اين روز 
ارزش معامالت حقوقي ها ۲۰ درصد يعني به دو هزار و ۲۰۰ 
ميليارد تومان رسيد و در مقايسه با حقيقي هاي بازار حدود 
۷ درصد برتري داشتند. ميزان سهام حقوقي ها در ۱۲۱ نماد 
به بيش از يك ميليارد  رسيد.اين درحالي است كه سازمان 
بورس طي ابالغيه و جلس��ه هاي مختلف ميزان عملكرد 
حقوقي ها محدود كرده ب��ود و اين گروه گاه صف فروش و 

گاهي صف هاي طويل خريد تشكيل مي دهند.

   چه خبر از اوراق دولتي
در پانزدهمين حراج، ميزان فروش اوراق دولتي به رقم 
۵.۴ هزار ميليارد تومان رسيد و به بيشترين سطح را در 
۷ هفته اخير ثبت كرد. اين رقم نسبت به حراج چهاردهم 
رش��د ۱۳۵ درصدي تجربه و نسبت به حراج سيزدهم 
رشد ۱۹۴درصدي را ثبت كرده است. بر اساس آخرين 
گزارشات حدود نيمي از اين تقاضا توسط بانك ها و نيمي 
از اين تقاضا از س��وي نهادهاي مالي و س��رمايه گذاران 
حقيقي و حقوقي بوده است. باتوجه به روند نزولي بازار 
سرمايه به نظر مي رسد شركت هاي بزرگ مالي، تقاضاي 
خود را براي خريد اوراق بلندمدت دولتي به عنوان يك 
دارايي با كيفيت و بدون ريسك بيشتر كردند.دولت به 
سه روش توانست بيش از ۵.۴ هزار ميليارد تومان اوراق 
دولت��ي را به فروش برس��اند: اولي��ن روش در بازار بين 
بانكي بود كه حدود ۲.۶ هزار ميليارد تومان اوراق دولتي 
فروخته شد. پس از آن ۸۵۰ ميليارد تومان اوراق دولتي 
را در بورس اوراق بهادار به فروش رساند و در نهايت حدود 
۲ هزار ميليارد تومان نيز از اوراق دولتي توسط نهادهاي 
مالي پذيره نويسي شد.اين بار دوم است كه دولت از اين 
روش براي فروش اوراق استفاده مي كند. نكته قابل توجه 
اين اس��ت كه در هفته گذش��ته نرخ اوراق در بورس از 
آنچه توس��ط بانك ها خريداري شد پيشي گرفته است. 
بررس��ي ها نش��ان مي دهد كه تقاضاي اوراق بيشترين 
س��طح در ۷ هفته اخير بوده اس��ت و شركت هاي مالي 

بزرگ تقاضاي خود را از بورس به بازار اوراق آورده اند.

   ميزان فروش در ۱۵ هفته اخير
براساس آخرين گزارشات بانك مركزي و وزارت اقتصاد، 
طي ۱۵ هفته فروش اوراق دولتي، ۶۶.۷ هزارميليارد تومان 
از اين اوراق به فروش رسانيده است و دولت توانسته با اين 
فروش مقدار قابل توجهي از كسري بودجه خود را جبران 
كند. طي چند روز اخير دولت براي دوم از سه روش حراج، 
فروش در بورس و تعهد پذيره نويسي استفاده كرده است. 
قبل از اين دولت از س��ه روش براي تامين كسري بودجه 

خود استفاده كرده بود.

   عرضه اوراق دولتي در بورس
بخش عمده اي از اوراق دولت��ي در فرآيند خارج از حراج و 
در بورس به فروش مي رسد. در هفته اي كه گذشت، ۳۲۰ 

ميليارد تومان اوراق ۲ ساله اراد ۴۵ با نرخ سررسيد ۲۱ درصد 
و ۵۳۰ ميليارد تومان اوراق ۳ ساله اراد۴۹ با نرخ سر رسيد 
۲۱ درصد به فروش رسيده است. در هفته مذكور نرخ اوراق 
اراد۴۵ در فروش به صورت حراج با نرخ ۲۰ درصد معامله 
شده و درحالي كه اين اوراق در بورس با نرخ سود ۲۱ درصد 
به فروش رسيده است. به نظر مي رسد اين اولين بار است 
كه در بورس نرخ سود اوراق باالتر از نرخ سود اوراق فروخته 

شده در فرآيند حراج است.

   فروش اوراق از سوي فرآيند حراج
براساس اعالم بانك مركزي، در حراج ۱۶ شهريورماه 
س��ال ۱۳۹۹، چهار اوراق ذولتي با نام هاي »اراد۴۵«، 
»اراد ۴۷«، »اراد۴۸«، »اراد ۴۹« به حراج گذاشته شد 
كه براي اين گروه اوراق حراج شده در مجموع ۴.۴ هزار 
ميليارد تومان ثبت سفارش شد و وزارت اقتصاد با ۲.۶ 
هزار ميليارد تومان آن موافقت كرد. »اراد۴۵« كه يك 
اوراق با تاريخ سررسيد مهرماه ۱۴۰۱ است، ۱.۳ هزار 
ميلياردتومان تقاضا داش��ته و وزارتخانه اقتصاد تنها با 
۶۷۰ ميليارد تومان آن با نرخ تا سررس��يد ۲۰ درصد 
موافقت كرده است.همچنين؛ در حراج پانزدهم ۷۹۰ 
ميليارد تومان از اوراق »اراد۴۷« با نرخ سررسيد ۱۸.۹ 
درصد نيز به فروش رس��يده اس��ت. ۱.۱ هزار ميليارد 
تومان نيز »اراد۴۸« با نرخ تا سررسيد ۱۸.۹ درصد به 
فروش رسيده. در حراج ۱۶ شهريورماه، نرخ سود اوراق 

تفاوتي با هفته گذشته نداشته است.

   فروش اوراق از طريق تعهد پذيره نويسي
طي هفته مذكور براي دومين بار دولت براي فروش اوراق 
خود به فروش از طريق تعهد پذيره نويسي روي آورده است. 
در اين روش كه فرآيند آن خارج از حراج است، دولت شرايط 
اوراق دولتي خود را اعالم مي كند، و نهادهاي مالي بزرگ 
مانند تامين سرمايه ها، تقاضاي خود را براي خريد اين اوراق 
اعالم مي كنند و دولت بهترين شركت كننده كه كمترين 
نرخ را اعالم كرده اس��ت انتخاب مي كند.در فروش اوراق 
دولتي كه ۱۶ شهريور ماه ۲ هزار ميليارد تومان اوراق اراد ۵۰ 
كه يك نوع اوراق چهار ساله با تاريخ سررسيد ۱۴۰۳ است، 
با نرخ سود تا سررسيد ۲۱.۵ درصد به فروش رسيده. بيش 
از اين در ۲۸ مرداد ماه سال جاري نيز ۲ هزار ميليارد تومان 
اوراق اراد ۴۶ كه آن نيز چهار س��اله با نرخ ۲۱.۵ درصد به 
فروش رسيده است. براساس آخرين گزارش هفته پانزدهم، 
در فرآيند حراج مجموعا ۲.۷ هزار ميليارد تومان اوراق به 
فروش رسيده اس��ت.در بورس نيز مجموعا ۸۵۰ ميليارد 
تومان و در فروش از طريق تعهد پذيره نويسي ۲ هزار ميليارد 
تومان اوراق دولتي فروخته ش��ده است. بنابراين در هفته 
مذكور ۵.۴ هزار ميليارد تومان اوراق دولتي به فروش رسيده 
است كه بيش��ترين مقدار آن در هفت هفته گذشته بوده 
است. با توجه به وضعيت پيش آمده به نيز مي رسد به  علت 
بي ثباتي در بازارهاي مالي، بهترين گزينه سرمايه گذاري 
اوراق دولتي با ريس��ك صفر بوده اس��ت، در نتيجه در اين 
هفته نهادهاي مالي ب��زرگ تقاضاي خود را براي خريد به 
بازار آورده اند و همچنين ديده شده اوراق با نرخ سود باالتر 

تقاضاي بيشتري نيز داشته اند. نگاهي به نرخ اوراق دولتي 
در بازار ثانويه بورس مانند اوراق اخزا نشان مي دهد كه تقاضا 
در اين بازار افزايشي بوده است.از سوي ديگر نرخ هاي اوراق 
دولتي در پنج هفته گذشته نيز روندي باثبات گذرانده است 
و پس از يك دوره افزايشي تا هفته دهم، و بعد از آن با ثبات 
باقي مانده است. بررسي اين دو بازار كه درواقع بازار اوليه و 
ثانويه اوراق دولتي نشان مي دهد اوراق دولتي با افزايش تقاضا 
در بازار مواجه شده است. اين افزايش تقاضا سبب شده دولت 
اوراق خود را با هر قيمتي به فروش نرساند و بتواند نرخ اين 
اوراق را در ب��ازار كنترل كند. عالوه بر اين، اگر پانزده هفته 
حراج اوراق دولتي را به سه بازه پنج  هفته اي تقسيم كنيم، 
بررس��ي روند فروش اوراق نشان مي دهد كه در پنج هفته 
اول، به جز هفته سوم كه حدود ۹۰۰ ميليارد تومان اوراق 
فروخته شده، و به صورت حدودي بيش از ۵ هزار ميليارد 
تومان اوراق به فروش رسيده است.ميانگين فروش اوراق 
در بازه اول، حدود ۴.۷ هزار ميليارد تومان بوده. در بازه دوم 
كه از هفته پنجم تا دهم بوده است نيز به طور ميانگين در 
هر هفته فروش ۵.۴ هزار ميلياردتومان اوراق دولتي را شاهد 
بوده ايم. اما در بازه سوم، كه از هفته يازدهم تا پانزدهم را شامل 
مي شود، ميانگين فروش هر هفته ۳.۴ هزار ميليارد تومان 
بوده كه كمترين مقدار آن در ميان سه بازه است. اما در هفته 
پانزدهم، رقم فروش اوراق به نسبت هفته قبل از آن با افزايش 
۱۳۴ درصدي را تجربه كرده است. فروش اوراق دولتي يكي 
از راهكارهاي تامين كسري بودجه بدون استفاده از منابع 

بانك مركزي است كه اثر تورمي نخواهد داشت.

4 ادامه از صفحه اول
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جهش توليد توسعه اقتصادي
تنها ۲۰ درصد به بخش خدمات اختصاص دارد و اين 
نش��ان از اهميت باالي توليد در جهان دارد. در كشور 
ما هنوز بخش هاي زيادي از نيازهاي كشور به واردات 
وابسته است كه تأثير زيادي در كاهش توليد ناخالص 
ملي دارد. معموال دولت ها براي جلوگيري از اين موضوع، 
سياست هاي مختلفي اتخاذ مي كنند كه يكي از آنها 
تعيين ماليات براي كاالهاي وارداتي است كه معموال به 
نفع مردم نيست؛ چرا كه در صورت نبود كاالي باكيفيت 
داخلي، مردم مجبور خواهند بود تا كاالهاي بي كيفيت 
خريداري كنند. معموال كشورهايي كه بر توليد تمركز 
مي كنند، مي توانند از يك سو به نيازهاي جامعه خود 
پاسخ داده و از طرف ديگر شاخص توليد ناخالص ملي را 
مثبت نگاه دارند. بايد توجه داشت كه هر شغل مرتبط 
با توليد نيز به طور متوس��ط از سه شغل ديگر حمايت 
و پشتيباني مي كند. از سوي ديگر، راه اندازي كسب و 
كارهاي جديد توليدي معموال به راه اندازي بخش هاي 
توليدي مرتبط با آن نيز مي انجامد. براي مثال افزايش 
كارخانج��ات توليدي، نياز به بس��ته بندي را افزايش 
مي دهد. از سوي ديگر افزايش واحدهاي توليدي سبب 
ايجاد بخش هاي توليدي جديد براي تبديل مواد اوليه 
به كااليي با ارزش افزوده باال خواهد ش��د كه شايد در 
حالت عادي تقاضايي براي آن وجود نداشته باشد. هيچ 
فرايندي همچون توليد نمي تواند منجر به ايجاد اشتغال 
و توانمندسازي اجتماعي شود. جهش توليد به معناي 
ايجاد و گسترش مشاغل جديد با تخصص هاي متنوع 
خواهد بود. اين امر نقش بااليي در شاخص توسعه انساني 
ايفا خواهد كرد و مردم را صاحب منزلت و نقش آفريني 
در اقتصاد و جامعه مي كند. در گذش��ته دو رويكرد در 
قبال رونق رابطه توليد و توسعه اقتصادي وجود داشت؛ 
رويكرد مبتني بر جايگزين سازي واردات كه به معناي 
رف��ع نياز از محصوالت خارجي و تولي��د داخلي بود و 
ديگري گس��ترش صادرات كه نيازمند آزادس��ازي و 
شناور سازي بازار كااليي و مالي داخلي با بازار جهاني 
بود. به نظر مي رس��د جهش توليد خواهد توانست هر 
دو رويكرد را محقق سازد.پژوهش ها نشان داده است 
كه جهش توليد نه تنها با رويه هاي ناتوانمند س��ازي 
عمومي مقابله كرده و قدرت خريد و انعطاف مردم در 
برابر فشار تورمي را كاهش مي دهد، بلكه خود مستقيما 
باعث كاهش تورم مي شود. جهش توليد نقدينگي را در 
مسيري هدفمند هدايت مي كند و از افزايش سرگردان 
آن پيشگيري مي كند.جهش توليد همچنين باعث 
جهش درآمدهاي مالياتي دولت نيز مي شود و اين امر 
دست دولت در س��رمايه گذاري هاي جديد و افزايش 
خدمات اجتماعي خصوصاً براي اقشار آسيب پذير را باز 
مي كند. جهش توليد به معناي افزايش كمي واحدهاي 
توليدي، افزايش درآمدهاي واحدها و نيروي كار فعال 
در آنها، و به تبع افزايش درآمدهاي دولتي خواهد بود و 
اين امتيازي است كه بازارهاي مالي و پولي به خودي 
خود در اختيار قرار نخواهند داد.درباره موضوع توليد و 
جهش توليد بحث فراوان است كه در مقالي ديگر باز به 
آن خواهم پرداخت. نام گذاري اين سال به نام جهش 
توليد امر مباركي است. البته اين بدان معنا نيست كه 
فقط سال ۹۹ به جهش توليد اختصاص داشته باشد، 
بلكه اين تازه آغاز راه است. همان طور كه روستو معتقد 
است بعد از جهش توليد ما به مرحله رفاه خواهيم رسيد 
و تجربه نيز ثابت كرده افزايش درآمدها در جامعه به رفاه 
اجتماعي و اقتصادي منجر خواهد شد اما همانطور كه 
گفته شد، سال ۹۹ تازه آغاز راه جهش توليد است و دوره 
آن ممكن است سال ها به طول بينجامد. نام گذاري اين 
سال از سوي مقام معظم رهبري نقطه عطفي براي ايجاد 
ساز و كارهاي اقتصادي و توليدي كشور در راستاي اين 
مفهوم است. بررسي و پژوهش در خصوص اين مفهوم و 
چگونگي ايجاد ساز و كارهاي آن چند وقتي است كه در 
گروه توسعه صنايع بهشهر آغاز شده و اميدواريم شاهد 

نتايج خوبي در مسير جهش توليد باشيم.

دسترسي ۱000 روستايي
به آب شرب در اصفهان

پروژه تامين آب ش��رب پاي��دار اهالي روس��تاهاي 
جالل آباد، صادق آباد، نادرآب��اد، حاجي آباد و دولت 
قرين س��فلي با جمعيتي افزون بر يك ه��زار نفر، با 
حضور ذاكري، مديركل دفتر امور شهري و شوراهاي 
اس��تانداري اصفهان، فرماندار و جمعي از مسوولين 
بخش و روستاها افتتاح شد. مدير دفتر بهره برداري 
و توسعه تاسيس��ات تامين تصفيه و خطوط انتقال 
آب، هدف از اجراي اين پروژه را تامين آب پايدار براي 
اهالي روس��تاها عنوان كرد و گفت: روستاهاي تحت 
پوشش پروژه كه در بخش وردشت اين شهرستان واقع 
شده اند، به دليل ساخت و سازهاي انجام شده و افزايش 
جمعيت، در بعضي از ايام سال با كمبود آب مواجه بودند 
و از طرفي دو روس��تاي جديد نيز تحت پوشش آب و 
فاضالب قرار گرفتند و بايستي براي تامين آب آنها نيز 
برنامه ريزي صورت مي گرفت.سعيد توكلي، هزينه 
انجام ش��ده براي افتتاح مجتمع آبرساني روستايي 
حاجي آب��اد را مجموعًا بالغ بر ۱۹ ميليارد ريال اعالم 
كرد و اظهار داشت: عمليات اجراي اين پروژه از سال 
۹۶ آغاز شد و براي تكميل آن اجراي ۱۴ كيلومتر خط 
انتقال، حفر يك حلقه چاه عميق، اصالح و بازسازي ۴ 
كيلومتر شبكه توزيع آب داخلي روستاها، احداث يك 
باب مخزن ذخيره بتوني ۳۰۰ مترمكعبي و تعويض 
۱۵۰ فقره انشعاب آب انجام شده است. وي با اشاره به 
اينكه در طراحي اين پروژه، پيش بيني هاي الزم براي 
مقابله با شرايط بحراني نيز صورت گرفته است افزود: اگر 
به هردليلي منبع تامين آب اين مجتمع دچار مشكل 
شود، مي توان از آب چاه هاي بحران شهرستان استفاده 
نموده و آن را وارد مدار كرد. به گفته توكلي، در س��ال 
جاري افزون بر ۲۵ ميليارد ري��ال پروژه در حوزه آب 

روستايي شهرستان سميرم اجرا شده است.

سرمايه گذاري جديد
فوالد مباركه دراصفهان

مديرعامل شركت آبفا استان اصفهان در جلسه بررسي 
مشكالت شهرس��تان مباركه در حوزه آب و فاضالب 
عنوان كرد: سرمايه گذاري فوالد مباركه در احداث شبكه 
فاضالب شهرستان هاي مباركه و لنجان مصداق بارز كار 
جهادي است و فوالد مباركه علي رغم توافق اوليه، فراتر از 
تعهدات خود عمل كرده و شهرهاي ديگر را نيز پوشش 
داده است. هاشم اميني عنوان كرد: از سال ۶۲ تا سال 
۹۲ كه شبكه فاضالب با اعتبارات دولت انجام مي گرفت، 
تنها ۳۰ درصد اين شبكه پيش رفت و پس از عقد قرارداد 
مذكور مابين شركت آبفا و فوالد مباركه سرعت اجراي 
شبكه فاضالب ۱۴ برابر شد و اكنون به بيش از ۹۵ درصد 
پيشرفت رسيده است. وي در ادامه افزود: ده سال پيش 
در كميته سالمت و امنيت قضايي استان بارها جلساتي 
برگزار و موضوع فاضالب شهرهاي مباركه مطرح مي شد. 
فاضالب به طور مستقيم و غيرمستقيم وارد رودخانه 
زاينده رود مي شد و مردم در دفع فاضالب دچار مشكل 
بودند. اميني بسته ش��دن رودخانه زاينده رود را نقطه 
عطفي در پيشبرد اين عمليات دانست و عنوان كرد: در 
اولين سالي كه رودخانه زاينده رود بسته و صنعت استان 
دچار مشكل شد، پيشنهاد شد شركت فوالد مباركه 
براي ايجاد شبكه فاضالب ورود پيدا كند تا عالوه بر حل 
مشكالت شبكه فاضالب شهرهاي مباركه و لنجان و حل 
مشكالت زيست محيطي، صنعت بتواند از محل تصفيه 
پساب و بازچرخاني آن در سيستم بخشي از كمبود آب 
خود را جبران كند. در عين حال با اين كار بار اين پروژه 

كه بر روي دوش دولت بود، برداشته شد. 

روند متعادل تر 
در انتظار بازار سرمايه

امير هامون��ي، مديرعامل فرابورس اظهار داش��ت: با 
مصوبه شوراي عالي بورس در خصوص ثبات بخشي به 
بازارسرمايه و صيانت از حقوق سهامداران، شاهد بازاري 
متعادل، نقدش��ونده و اطمينان بخش خواهيم بود. با 
مصوبه اخير شوراي عالي بورس، بازار جهت خود را پيدا 
كرده و پول    هايي كه در كنار بازار پارك شده بود مجددا 
به بورس برخواهد گش��ت. وي افزود: يكي از مصوبات 
مهم جلس��ه مربوط به الزام حقوقي ها به بازارگرداني 
در بورس و فرابورس اس��ت. همچنين در حالي كه در 
سال هاي گذشته بر اساس قانون رفع موانع توليد و مواد 
۱۶ و ۱۷ ارتقاي نظام بانك��ي موضوع ورود بانك ها به 
سرمايه گذاري در بورس و فرابورس ممنوع شده بود، اما 
بر اساس مصوبه شوراي عالي بورس از روز شنبه بانك ها، 
صندوق ها و نهادهاي مالي زيرمجموعه بانك ها مي توانند 
به سرمايه گذاري در بازار سهام بپردازند. به گفته هاموني 
در كنار مصوبات امروز شوراي عالي بورس همچنين 
س��هام خزانه و اوراق اختيار فروش تبعي راه افتاده اند.

هاموني ادامه داد: خريد س��هام خزانه از طرف ناشران 
مختلف سيگنالي به بازار سهام است كه به ارزشمندي 
سهام خود باور دارند. به عبارت ديگر، شركت هايي كه 
نسبت به اين عمل اقدام مي كنند در واقع به سهامداران 
خود اين اطمينان را مي دهند كه سهام شركت ارزشمند 
بوده و در آينده شاهد اتفاقات مثبتي است.مديرعامل 
فرابورس اظهار داشت: همچنين حقوقي هايي كه اقدام 
به بازارگرداني در بازار س��هام مي كنند بر اساس يك 
سياست تشويقي داراي معافيت كارمزدي خواهند بود و 
ضمانت اجرايي مصوبات امروز شوراي عالي بورس هم در 
قالب دستورالعمل انضباطي اعمال خواهد شد. نوسانات 
فعلي بورس و فراز و فرودهاي آن كاماًل طبيعي است و در 

دوره هاي گذشته نيز شاهد آن بوده ايم.

اعضاي هيات مديره بورس 
تهران انتخاب شدند

اعضاي جديد هيات مديره بورس تهران، روز پنجشنبه 
۲۰ ش��هريور۹۹، در مجمع عمومي عادي س��اليانه 
با حضور بي��ش از ۷۷ درصد از س��هامداران، انتخاب 
ش��دند. در اين مجمع انتخاب اعض��اي هيات مديره 
بورس تهران مطرح و راي گيري شد. پس از راي گيري 
شركت هاي صندوق بازنشستگي بانك ها، بانك آينده، 
سرمايه گذاري صبا تامين، سرمايه گذاري اهداف، كانون 
نهادهاي سرمايه گذاري ايران، سرمايه گذاري تدبير و 
سرمايه گذاري توسعه ملي اعضاي هيات مديره بورس 
تهران را تشكيل دادند.  در ضمن به ترتيب گروه مالي 
ملت، كارگزاري پيشگامان بازار سرمايه و شركت كيميا 
طب مهيا به عنوان اعضاي علي البدل اين هيات مديره 

انتخاب شدند.

اعالم زمان ثبت نام گواهينامه 
حرفه ای بازار سرمايه

امين سادات، مس��ئول مرکز آموزش سازمان بورس و 
اوراق بهادار گفت: به دليل تکميل ظرفيت های اعالم 
شده و تقاضای باالی داوطلبان به منظور ايجاد فرصت 
ثبت نام، با مس��اعدت  های ص��ورت گرفته، ثبت نام 
آزمون های جديد از س��اعت ۸:۳۰ روز سه ش��نبه ۲۵ 
ش��هريورماه آغاز و تا زمان تکميل ظرفيت هر آزمون 
ادامه خواهد داشت.مسئول مرکز آموزش با بيان اينکه 
ظرفيت های جديد به منظور ايجاد فرصت برای ثبت نام 
داوطلبان در آزمون های شش ماهه دوم است، گفت: به 
جهت ايجاد فرصت يکسان و مناسب برای داوطلبان، 
در اين دوره ام��کان تغيير و جابجاي��ی هيچ آزمونی 
وجود ندارد، بنابر اين به داوطلبان توصيه می ش��ود با 
دقت بيشتری زمان و س��اعت آزمون خود را انتخاب 
کنند.سادات در خصوص لزوم رعايت پيش نياز تمامی 
آزمون ها عنوان کرد: الزم است تمامی داوطلبان پيش 
از انتخاب آزمون، قوانين پيش نياز و هم چنين شرايط 

عمومی و اختصاصی را مطالعه کنند.

بررسي »تعادل« از  آنچه در بازار سرمايه مي گذرد

خودرو در انتظار عرضه در بورس كاال

چه باليي سر نقدينگي هاي جديد بورس آمد؟

شركت عمران و توس��عه پايدار ايرانيان در حالي ۲۵ و ۲۶ 
شهريور ماه برخي امالك بانك اقتصاد نوين را به وكالت از 
اين بانك در بورس كاالي ايران عرضه مي كند كه مديرعامل 
اين مجموعه از تداوم عرضه اموال مازاد اين بانك در بورس 
خبر داد. محمدرضا س��يفي اظهار داش��ت: بازار امالك، 
بازاري باس��ابقه و بزرگ، ولي سنتي است اما؛ بورس كاال 
براي كاالهايي كه تا االن در آن پذيرش شده، به يك مرجع 
قيمتي مناسب براي سرمايه گذاران و متقاضيان تبديل 
شده است و شركت عمران و توسعه پايدار ايرانيان و بانك 
اقتصاد نوين اميدوارند اين بستر معامالتي بتواند به عنوان 
يك مرجع شناخته ش��ده در حوزه امالك نقش ايفا كند.
محمدقلي يوسفي استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي 
با بيان اينكه بايد از عرضه امالك مازاد بانك ها در بورس كاال 
حمايت شود، گفت: بانك ها داراي امالك زيادي در سراسر 
كشور هستند كه بخش��ي از اين امالك خالي هستند، از 
اين رو اگر از عرضه امالك بانك ها در بورس حمايت شود، 
به زودي يك ش��فافيت آماري در خصوص ميزان امالك 
خالي بانك ها در كشور ايجاد مي شود. وي افزود: بانك ها 
در اين سال ها با حضور در بازار مسكن امالك زيادي را به 
تملك خود در آورده اند، اين در حالي است كه شمار زيادي 

از اين واحدها خالي است، در صورتي كه براي ساماندهي 
بازار مس��كن اين خانه ها بايد به چرخه عرضه وارد شود. 
حال موضوع عرضه امالك م��ازاد بانك ها در بورس كاال، 
امكان خوبي است تا از اين طريق اين واحد ها به فروش رود 
و خريداران نيز آنها را به چرخه بازار مسكن برگردانند، از 
س��وي ديگر با حضور بانك ها در بورس مي توان اطالعات 
دقيقي از تعداد واحدهايي كه بانك ها در اختيار دارند، به 
دست آورد. بورس كاال در گذشته تجربه انتشار اوراق سلف 
خودروي سراتو متعلق به خودروسازي سايپا را داشته و اين 
كار انجام شده است.استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي 
تاكيد كرد: خودرو هم يك كاال به شمار مي رود، مي تواند وارد 
بورس شود و مورد معامله قرار بگيرد و هيچ شك و شب هاي 
ندارد و مي تواند به صورت ه��اي مختلف از جمله نقدي، 
نسيه، سلف عرضه شود و يا به صورت تامين مالي از طريق 
انتشار اوراق سلف موازي استاندارد براي آن عمل كرد. فالح 
اظهار داشت: الزمه تمام اين موضوعات آن اين است كه آيا 
تصميم و اراده اي براي عرضه خودرو در بورس كاال وجود 
دارد يا خير، كه تصميم گير نهادهاي ذيصالح هستند و اگر 
قرار بر عرضه خودرو در بورس باشد، در بورس يك قيمت 
پايه و يك قيمت كشف شده از عرضه و تقاضا وجود دارد.

مختصات طرح »سامان دهي صنعت خودرو« سخنگوي 
كميسيون صنايع و معادن مجلس الزام به عرضه خودرو در 
بورس كاال را از اساسي ترين محورهاي طرح »ساماندهي 
صنعت خودرو« دانست. حجت اله فيروزي گفت: پس از 
تصويب اين طرح اگر خودرو در بورس عرضه نشود، جرم 
تلقي ش��ده و مجازات آن نيز براساس تبصره )۱( ماده ۱۸ 
قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز تعيين مي شود. وي اضافه 
كرد: الزام عرضه خودرو در بورس اس��تثناهايي نيز دارد؛ 
نخست آنكه در اين طرح مشخص شده كه چه خودروهايي 
مي توانند نسبت به الزام عرضه در بورس استثنا شوند؛ به طور 
مثال خودروهايي كه شمارگان توليد آن با تمام گونه هايش 
در طول ۱۲ ماه گذشته- از زمان الزم االجرا شدن قانون- از 
۵ هزار دستگاه تجاوز نكند، از حكم اين ماده مستثني بوده و 
مشمول الزام عرضه در بورس نمي شوند.اين نماينده مردم 
در مجلس يازدهم ادامه داد: دومين استثناي مربوط به الزام 
خودرو در بورس، مربوط به شركت هاي خودروسازي است؛ 
اگر تمام توليد خودروس��ازي در طول ۱۲ ماه گذشته- از 
زمان الزم االجرا ش��دن قانون- از ۱۰ هزار دستگاه تجاوز 
نكند خودروساز الزامي به عرضه در بورس ندارد. در صورتي 
كه خودروي وارداتي كه در طول ۱۲ ماه گذشته - از زمان 

الزم االجرا ش��دن قانون- بيش از ۵۰۰ دستگاه در كشور 
شماره گذاري شده باشد، مش��مول الزام عرضه در بورس 
كاال مي شود.به گفته سخنگوي كميسيون صنايع و معادن 
مجلس اعمال نظام قيمت گذاري براي عرضه خودرو در 

بورس، ممنوع بوده و قيمت تابع عرضه و تقاضا است.

   تصوي�ب دس�تورالعمل اوراق »خري�د دين 
كااليي«

 مهدي زماني سبزي رييس اداره نظارت بر بازار بورس هاي 
كااليي از تصويب دستورالعمل اوراق خريد دين كااليي در 
هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد.رييس 
اداره نظارت بر بازار بورس هاي كااليي توضيح داد: اوراق 
خريد دين كااليي به عنوان يك ابزار مالي، مختص خريد 
ديِن ايجاد شده ناشي از فروش نسيه در بورس هاي كااليي 
طراحي شده است. فرآيند عملياتي اين اوراق بدين ترتيب 
است كه پس از وقوع فروش نسيه در بورس كاال، فروشنده 
كاال كه دارنده مطالبات است به عنوان ناشر اوراق خريد 
دين اقدام به انتشار اين اوراق مي كند و سرمايه گذاران 
نيز اين اوراق را با انگيزه بهره گيري از ارزش زماني پول به 

تنزيل خريداري مي كنند.

بورس جاي مناسبي براي حضور دولت ها نيست

راهكار افزايش مشاركت مردم در انتخابات

آن اينكه قيمت خانه شما نمي تواند از قيمت كوچه بغلي 
متفاوت باشد و قيمت كوچه بغلي هم نمي تواند با قيمت 
خانه هاي كوچه هاي ديگر تفاوت معناداري داشته باشد. 
تا زماني كه يكس��ري عوامل بنيادي كه در محل ش��ما 
وجود دارد تغيير نكند، قيمت اين ۲دارايي با هم تفاوتي 
نمي توانند داشته باش��د. در علوم اقتصادي به اين اصل 
»قانون قيمت يكسان«مي گويند. دوستاني كه در علوم 
مالي و رشته هاي پولي تحصيل مي كنند، اين اصل را با واژه 
ديگري به كار مي برند و به آن »آربيتراژ گپ«. اين قانون 
چه مي گويد؟ مي گويد ۲دارايي نمي توانند اختالف قيمتي 
بيش از آنچه كه هزينه مبادله بين آن هست داشته باشند. 
يعني اگر در محله اي كه شما در آن خانه سكونت داريد، 

خانه اي دقيق مشابه خانه شما وجود داشته باشد و قيمتش 
ارزان تر باشد، حتما اينقدر تقاضا براي آن كه زياد خواهد 
شد كه قيمتش متعادل با قيمت خانه شما شود. اين اصل 
بسيار ساده پايه محكمي براي همه كساني است كه قصد 
دارند در بازارهاي مالي نگاه بلندمدتي داشته باششند و 
سرمايه گذاري مولد كنند. شايد در كوتاه مدت اختالفي 
بين دارايي ها ايجاد ش��ود اما در بلندمدت اين وضعيت 
نمي تواند تداوم داشته باشد و سرانجام تغيير خواهد كرد. 
براي درك بهتر موضوع اجازه بدهيد مثال هاي ديگري 
بزنيم، فرض كنيد قيمت هر انس طال در بازارهاي جهاني 
به ۲هزار دالر رسيده باش��دف قيمت دالر هم در ايران 
روي ۲هزار تومان قرار گرفته باشد؛ با يك محاسبه ساده 

مي توانيد محاسبه كنيد كه قيمت طال در ايران چقدر 
بايد باشد. معموال در بلندمدت اين اختالفات نمي تواند 
زياد باش��د مگر در كوتاه مدت و به صورت بسيار جزئي.

اما اين مثال ها چه ارتباطي با بازار سرمايه كشور مي تواند 
داشته باشد؟ ازتباطش در اين است كه اگر هر روز قيمت 
دالر را بررسي مي كنيم و در مرحله بعد شاخص بورس را 
با آن اندازه مي گيريم؛ شاخص هم در واقع هم متاثر از دالر 
است و هم خودش مي تواند نشانه اي از وضعيت قيمت ها 
در س��اير بازارها ارايه كند. نمي ش��ود در يك اقتصادي 
قيمت ها ۳برابر بشوند و بورس ۱۷برابر بشود. قيمت ها 
۴برابر بشوند و بورس رش��دهاي باالي هزار درصدي را 
تجربه كند. حتما در نقاطي شكستي در اين بازار رخ داده 

است كه بايد به طور دقيق بررسي شود. برعكس اين هم 
مي تواند خطرناك باشد؛ اگر روزي ديديم كه رشد شاخص 
بورس متوقف ش��ده و دالر ركوردهاي باالي قيمتي را 
درمي نوردد بايد به اصالت موضوع شك كرد. اين مقدمه 
را در اين شماره براي مخاطبان محترم »تعادل« تدارك 
ديدم تا در شماره هاي آينده بتوانيم به صورت جزئي تر 
موضوعات اقتصادي و اتفاقاتي كه در خصوص بورس رخ 
داد و نقش دولت و ساير بازيگران را در اين بازار را بررسي 
كنيم. بارها بر روي اين نكته تاكيد شده كه بورس محل 
مناسبي براي دخالت و حضور دولت ها نيست و بخشي از 
مشكالتي كه در بازار سرمايه در حال وقوع است مي تواند 

برآمده از اين دخالت هاي بي جاي دولت باشد.

اساسا اكثريت در همه جاي دنيا به معناي بيشتر از نصف 
آراست. به همين دليل در همه جاي دنيا، نصف به عالوه 
يك را معيار اكثريت قرار مي دهند. حتي در برخي كشورها 
استقرار نظام انتخاباتي به شكل تناسبي است تا اقليت هم 
فرصت انتخاب و حضور در پارلمان را داشته باشد. حسن 

نظام تناسبي اين است كه هيچ جرياني در مجلس، بدون 
كرسي نيس��ت و هر تفكري جايگاه خود را در مجلس 
خواهد داشت. به همين دليل است كه تحليلگران اعالم 
مي كنند، نظام تناسبي به مفهوم بنيادين دموكراسي و 
مردمساالري نزديك تر است. اما انتخابات اكثريتي هم 

بايد معيارهاي درستي داشته باشند. اگر در قانون اساسي 
و ساير قوانين موضوعي ما معيار اكثريت مورد توجه قرار 
گرفته، اين اكثريت بايد به گونه اي تفس��ير شود كه به 
چهارچوب هاي دموكراسي نزديك تر باشد. اكثريت از 
نامش مشخص است كه بايد حداقل نيمي از آرا را در بر 

بگيرد.اينكه يك برش ۲۰درصدي را به عنوان اكثريت 
معرفي مي كنند و اين معيار را به عنوان معيار اصلي در 
نظر بگيرند به نظرم ايرادي است كه براي آينده بايد در 
خصوص آن تجديدنظر شود تا زمينه مشاركت بيشتر 

مردم در انتخابات فراهم شود.

ادامه از صفحه اول



گروه راه و شهرسازي|
آنگونه كه علي نيكزاد، نايب رييس مجلس در تش��ريح 
جزييات طرح مس��كني نمايندگان مجل��س با عنوان 
»طرح جهش توليد و تامين مسكن« خبر داده، قرار است، 
»صندوق ملي قرض الحسنه مس��كن« تشكيل شود و 
مناب��ع حاصل از ماليات هاي مختل��ف در اين صندوق با 
هدف تسهيل خانه دار شدن مردم تجميع شود. به عبارت 
ديگر، بر اساس طرح مجلس، نمايندگان، نوعي »پس انداز 
ملي« از محل ماليات ها را در دستور كار اقتصاد كشور قرار 
خواهند داد تا از اين طرق، به فرايند خانه دار شدن اقشار 
متوسط و ضعيف كمك شود.  به گزارش »تعادل«، يكي از 
نقايص مشهود ايده اوليه نمايندگان مجلس يازدهم مبني 
بر ساخت 6 ميليون واحد مسكوني در 6 سال، بي توجهي 
به تامين منابع مالي اين ايده بود. البته در آن ايده به مساله 
تامين رايگان زمين و اعمال تخفيف هايي همچون بيمه 
و نظام مهندسي و ... و تخصيص تسهيالت به متقاضيان 
ش��ده بود، اما تامين كننده همه اين موارد، دستگاه ها يا 
بانك هايي هستند كه با مشكالت فراواني رو به رو هستند 
و اساسا از نظر بضاعت مالي نمي توانند چنين تخفيف ها يا 
تسهيالتي را اعطا كنند. اما در »طرح جهش توليد و تامين 
مسكن« كه دو فوريت آن هفته گذشته در مجلس تصويب 
شد، نمايندگان تالش كرده اند كه اين نقيصه را رفع كرده 
و از محل ماليات هاي مختلف، موتور محركه طرح تامين 
مسكن را روشن كنند. فارغ از وجود برخي نگراني ها درباره 
اينكه منابع حاصل از ماليات ها به هدف خانه سازي، به طور 
دقيق و بدون خطا تخصيص خواهد يافت يا خير، از آنجا كه 
با كاهش قيمت و فروش نفت، نقش درآمدهاي مالياتي 
در انجام امور كشور پررنگ تر از هميشه شده است، اجراي 
طرح جهش توليد و تامين مسكن با اين قسم درآمدها محل 
ترديد نيز هست. در اين حال، اين طرح، در ظاهر، نه تنها 
به تامين مسكن متقاضيان مصرفي كمك مي كند كه روند 
فزاينده شكاف طبقاتي را نيز مهار خواهد كرد. اما همانطور 
كه بارها اقتصاددانان و كارشناسان مسكن اعالم كرده اند و 
گزارش تحقيقي مركز پژوهش هاي مجلس در تابستان 98 
نيز نشان داد، يكي از شروط سه گانه و فرابخشي براي تعادل 
بخشي به بازار مسكن، »گذار به دوران ثبات اقتصادي« و 
به عبارت ساده تر، مهار تورم اس��ت. در ادبيات اقتصادي 
از تورم به عنوان »ماليات از جيب فقرا« ياد مي ش��ود و در 
واقع، از همين رو اس��ت كه يك��ي از مهم ترين عوامل در 
شكاف طبقاتي معرفي مي شود. در اين حال، مادامي كه 
اقتصاد كش��ور از تورم هاي دو رقمي رنج مي برد و به اين 
ترتيب، فقرا به ثروتمندان ماليات مي دهند، جمع آوري 
ماليات هاي يك بخش از اقتصاد كشور و ارايه آنها به بخش 
فقير جامعه، مش��كلي را حل نخواهد كرد. افزون بر اين، 
تشكيل صندوق قرض الحس��نه ملي و اساسا طرح هايي 
مانند طرح مسكن مهر، زمينه هاي مداخله بيشتر دولت در 

بازار مسكن را فراهم مي آورد، حال آنكه دولت صرفا موظف 
به بازگرداندن آرامش به اقتصاد و همچنين توجه ويژه به 
اقشار آسيب پذير جامعه و تامين مسكن براي آنها است. 
بي گمان، در پي بي ثباتي هاي اقتصاد طي سال هاي اخير، 
جمعيت فقير كشور با رشد قابل توجهي رو به ازدياد بوده 
و هست و در پي جهش هاي تورمي از »پس انداز كردن« 
براي دستيابي به خانه مطلوب خود ناتوان شده است. كما 
اينكه در تابستان س��ال 97 و در پي موج اول نوسان هاي 
ارزي و تورمي، اعالم شد كه بيش از 60 هزار زوج خانه اولي 
متقاضي وام از صن��دوق يكم، از دريافت اين وام منصرف 
شده اند، چرا كه با جهش قيمتي در بازار مسكن، ديگر قادر 
به تامين هزينه خريد آپارتمان حداقلي خود را نداشته اند. 
در چنين شرايطي است كه به نظر مي رسد، نمايندگان 
مجلس، بايد در كنار ارايه چنين طرح هايي كه مي توانند 
در يك اقتصاد نرمال و طبيعي مفيد واقع ش��وند، به فكر 
مهار اسب سركش تورم باشند. البته اولي تر آن است كه 
زمينه هاي خانه دار شدن مردم از طريق پس انداز خانوار 

هموار شود تا پس انداز ملي.

     اجراي طرح مسكن با ماليات
علي نيكزاد با اشاره به تامين مالي »طرح جهش توليد و 

تامين مسكن«، اظهار كرد: صندوق ملي قرض الحسنه 
مسكن براي تامين منابع مالي مورد نياز پيش بيني شده 
و تمام منابع حاص��ل از ماليات هاي مختلف در آن جمع 
خواهد شد و تش��كيالت حقوقي، منابع 2 درصد در اين 
عرصه را در نظر خواهند گرفت. به گزارش تسنيم، وي با 
اشاره به اينكه بخشي از منابع اين طرح، منابع برگشتي است 
كه تورم ندارد، افزود: همچنين بايد يادآور شد بانك هاي 
تخصصي مانند كشاورزي و صنعت و معدن از اجراي اين 
طرح استثنا شده اند؛ البته بانك هاي ديگر تسهيالت بدون 
خط اعتباري و يارانه به بخش مسكن خواهند داد كه به 
دولت نيز فشاري وارد نمي شود. وي تصريح كرد: ساخت 
100 مترمربع نيازمند 350 ميليون تومان آورده است كه 
با اجراي اين طرح تالش خواهد شد اين عدد كاهش يابد و 
همچنين اقساط افراد به صورت پلكاني در نظر گرفته شود. 
نيكزاد با اشاره به اينكه تمام زمين هاي دولتي براي اجراي 
اين طرح بايد در اختيار گرفته شود، ادامه داد: دستگاه ها 
بايد زمين هاي مازاد خود را ارايه كنند، اگر شوراي عالي 
مسكن برگزار شود، مش��كلي در اين خصوص وجود 
نخواهد داشت. حتي زمين هاي مربوط به مجموعه هاي 
نظامي نيز با اذن رهبر انقالب مي توانند واگذار شوند. به 
عنوان مثال در دولت هاي نهم و دهم ساخت 4 ميليون 

و 300 هزار واحد ش��هري و روستايي شروع شد، در 
حالي كه مشكلي براي تامين زمين آنها وجود نداشت.

     بي مهري نظام بانكي به مسكن
عضو كميسيون عمران مجلس يادآور شد: سيستم بانكي 
كشور 970 هزار ميليارد تومان تسهيالت ارايه كرده كه 
طبق قانون 25 درصد اين رقم بايد به حوزه س��اختمان 
اختصاص داده مي ش��د، اما متاس��فانه فقط 7 درصد آن 
اختصاص يافته است. نيكزاد تصريح كرد: كميسيون عمران 
تالش مي كند در حوزه سياست گذاري، تسهيالت، ماليات 
و... تاثيرگذار باشد، بنابراين با توجه به تصويب كليات اين 
طرح و طي شدن روند قانوني آن در صحن علني مجلس، 
طرح جهش توليد مسكن به شوراي نگهبان ارايه خواهد 
شد، البته بايد يادآور شوم براي تدوين اين مهم از وزارت راه 
و شهرسازي، مركز پژوهش هاي مجلس، انبوه سازان و ساير 

كارشناسان مشورت گرفته شده است.
وي با اش��اره به تفاوت طرح مذكور با طرح ملي مس��كن 
گفت: در 6 سال قبل از حضور اسالمي به عنوان وزير راه و 
شهرسازي و وزير كنوني جهاد كشاورزي، زمين هاي دولتي 
براي ساخت مسكن در اختيار قرار نمي گرفت، اما اكنون 

اين روند در حال پيگيري است.

در شهر
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نامه حناچي به دفتر رهبري
و 2 عضو دولت

ش��هردار تهران در نامه اي به دفتر مقام معظم رهبري 
درخواس��ت كرد كه منابع مالي خريد اتوبوس و واگن 
مت��رو از محل بازگش��ت منابع صندوق توس��عه ملي 
پرداخت ش��ود. به گزارش ايس��نا، ش��هردار تهران در 
نامه اي به حجت االس��الم محمدي گلپايگاني رييس 
دفتر مقام معظم رهبري و همچني��ن نوبخت معاون 
رييس جمهور و نهاونديان دبير شوراي عالي هماهنگي 
امور اقتصادي نوش��ت: »همانطور كه مس��تحضريد 
سامانه هاي مترو و اتوبوس��راني كه وظيفه بخش قابل 
توجهي از جابه جايي هاي روزانه در كالنش��هر تهران را 
برعهده دارند، با كمبودها و چالش هاي قابل مالحظه اي 
روبرو هس��تند. به نحوي كه در حال حاضر بيش از 70 
درصد ناوگان اتوبوسراني تهران فرسوده بوده و در سامانه 
مترو نيز بيش از 50 درصد قطارها از مرز تعميرات اساسي 
عبور كرده اند و اين در حالي است كه شهر تهران با كمبود 
حدود 3000 دستگاه اتوبوس و 1500 دستگاه واگن مترو 
نيز مواجه مي باشد.« حناچي در ادامه نامه خود به دفتر 
رهبري و دو مقام دولتي نوش��ت: »اين مهم در شرايط 
كنوني با توجه به شيوع ويروس كرونا و الزامات ناشي از 
مصوبات ستاد ملي مديريت بيماري كرونا مبني بر رعايت 
فاصله گذاري اجتماعي، بيش از پيش نمود يافته و عدم 
نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي تبعات اجتماعي و 
امنيتي بسيار خطرناكي را در شرايط اقتصادي كنوني 
به دنبال خواهد داشت.« وي نوشت: »با توجه به مراتب 
مذكور، شهرداري تهران به منظور رفع بخشي از معضالت 
مطروحه در نظر دارد نس��بت به خريد 1000 دستگاه 
اتوبوس به مبلغ 30 هزار ميليارد ريال و 210 دس��تگاه 
واگن مترو به مبلغ 50 هزار ميليارد ريال اقدام كند، لذا 
با توجه به محدوديت هاي مضاعف مالي ناشي از شيوع 
بيماري كرونا و عدم امكان تامين منابع مالي از سوي اين 
شهرداري، خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به 
اخذ مجوز استفاده از بازگشت منابع صندوق توسعه ملي 
براي تامين مالي خريد اتوبوس ها و واگن هاي مذكور به 
مبلغ 80 هزار ميليارد ريال اقدام الزم مبذول نمايند.« 
به گزارش ايسنا، رونوشت اين نامه به محسن هاشمي، 
رييس شوراي شهر، مناف هاشمي، معاون حمل و نقل و 
رحيمي، مشاور شهردار در امور دولت نيز زده شده است.

كوپن  دردي دوا  نمي كند
جداي از تمام اين بحث ها، نگاهي به شرايط كالن اقتصادي 
ايران، آينده اقتص��اد را تعيين مي كند. م��ا در ماه هاي 
گذشته با تحريم هاي امريكا مواجه بوده ايم. تحت تاثير 
اين تحريم ها، دسترسي به درآمدهاي ارزي به شكل قابل 
توجهي كاهش يافته و دست دولت در تزريق منابع جديد 
بسته است. عرضه گسترده كاالهاي اساسي در سراسر 
كش��ور قطعا هزينه بااليي خواهد داشت و چه بنا باشد 
اين كاالها رايگان باشند و چه با قيمت ارزان عرضه شوند، 
هزينه بااليي خواهد داشت و اين امر نياز به سرمايه اي كالن 
دارد كه مشخص نيست دولت بناست از كجا آن را به دست 
آورد.تحت تاثير تحريم هاي رييس جمهور امريكا، قيمت 
دالر بس��يار باال رفته و اين موضوع تاثير خود را در تورم و 
افزايش هزينه هاي زندگي مردم نش��ان داده است. براي 
برون رفت از اين شرايط، بايد طرحي كالن در نظر گرفت 
تا دولت موقعيتي كه در آن گير افتاده را تغيير دهد. عبور 
از چنين فضايي با در نظر گرفتن طرح هاي جزئي مانند 
انتشار دوباره كوپن امكان پذير نيست.امروز در كشور ما، 
تعداد قابل توجه��ي فارغ التحصيل اقتصاد و متخصص 
اين حوزه وجود دارند كه هر يك از آنها با استفاده علم روز 
مي توانند طرح ها و راهبردهاي كالن ارايه كنند. متاسفانه 
در سال هاي اخير توجه چنداني به اين نظريات نشده و 
همين مساله دشوارهايي را در مديريت كشور به وجود 
آورده اس��ت. اگر اين اصالحات صورت نگيرد، نمي توان 
انتظار داش��ت طرحي مانند توزيع دوباره كوپن، بتواند 
گره اي از مشكالت اساسي كشور باز كند و شرايط به همين 

منوال ادامه خواهد يافت.

جنسيت  و كتاب هاي درسي
 كافي است االن نزديك به 15 ميليون خانواده ايراني كه 
حد اقل يك فرزند مدرسه اي دارند كتاب هاي آنها را ورقي 
بزنند تا خود برتري جنسيت مردانه را به روشني مشاهده 
كنند.اما امروز واكنش اعتراضي گسترده و شديد جامعه 
)كه بايدآنرا به فال نيك گرفت( متوجه يك مطالبه است 
يك مطالبه اي كه حاال حذف تصوير دختران از روي جلد 
يك كتاب درسي بهانه اي شده است براي آن. مطالبه اي كه 
حداقل از نظر تربيتي و از منظر كارشناسان تعليم و تربيت 
يك ايراد بزرگ و يك اشتباه نابخشودني است.وقتي به هر 
دليلي دانش آموزان دختر خود را نسبت به دانش آموزان 
پسر جنس درجه دوم احساس كنند اين ضربه بزرگي به 
اعتماد به نفس نيمي از دانش آموزان كشور و سرمايه هاي 
آينده اين مرز و بوم مي زند و از آنجاكه در دنياي شيشه اي 
متاثر از شبكه هاي اجتماعي هيچ چيزي مخفي نمي ماند 
واكنش هايي را بدنبال خواهد داشت كه حداقل نتيجه اش 
ش��كاف بين دانش آموز و مدرسه است و بي دليل نيست 
كه در پايان هر س��ال و پس از امتحانات خرداد ماه جشن 
كتاب سوزي به راه مي افتد و يا كتاب ها با نفرت بدور ريخته 
مي ش��ود چگونه كتابي كه تو را حذف مي كند مي تواند 
محبوب تو باشد؟!البته نا گفته نماند كه مشكالت كتاب هاي 
درسي فقط به اينگونه موارد ختم نمي شود و اگر عميق تر 
شويم مي بينيم موضوع تاليف و چاپ كتاب هاي درسي و 
كال سازمان پژوهش و تاليف كتب درسي جزيره اي مستقل 
از آموزش و پرورش است كه داستان هاي غم انگيزي دارد 
و شايد بيراه نباشد اگر از مافيايي به نام مافياي كتاب هاي 
درسي در پيوند با مافياي كنكور و تجارت آموزشي بگوييم 
كه رسالت آموزش��ي و تربيتي را فداي تجارت آموزشي 
كرده است اميد مي رود اينگونه اعتراضات مطالبه محور 
تلنگري باشد براي مس��ووالن نه اينكه پاسخي بدهند و 
داليلي بياورند كه عذر بدتر از گناه باشد مانند اطالعيه روابط 

عمومي سازمان تاليف كتب درسي.

پرداخت وام وديعه مسكن
به ۳ هزار مستاجر

وزير راه از پرداخت وام وديعه مسكن به 3 هزار مستاجر 
خبر داد و گفت: وام وديعه زير 30 ميليون تومان بدون 
ضامن و ب��االي 30 ميليون با يك ضام��ن، پرداخت 
مي ش��ود. به گزارش تس��نيم، محمد اسالمي با بيان 
اينكه روند كند پرداخت وام وديعه مسكن به اين دليل 
بوده كه بانك ها ساز و كار الزم را نداشتند، اظهار كرد: 
براي كمك به متقاضيان، هفته پيش به صورت رسمي 
مصوبه هايي را براي تسهيل در روند پرداخت تسهيالت 
ايجاد كرده ايم. متقاضياني كه تمايل داشته باشند طي 
3 سال بازپرداخت اين تسهيالت را انجام دهند مي توانند 
از اين مصوبه استفاده كنند. وي تصريح كرد: با توجه به 
اينكه بسياري از مستاجران قادر به پرداخت اقساط وام 
وديعه مسكن و اين تسهيالت نيستند، مصوبه به گونه اي 
تنظيم شد تا متقاضيان تنها اقساط كارمزد را پرداخت 
كنند و اين موضوع را در ستاد ملي مبارزه با كرونا مطرح 
كرديم و دو مصوبه را تصويب كرديم. وي افزود: شرايط 
به گونه اي شده كه چنانچه متقاضيان، چك برگشتي 
داشته باشند مشكلي براي دريافت وام نداشته باشند و 
اگر كسي تمايل داشت تسهيالت را تقسيط و سه ساله 
پرداخت كند به راحتي بتوانند اي��ن موضوع را انجام 
دهند.  اسالمي با اشاره به اينكه هم اكنون 12500 هزار 
نام كاربري و پسورد طراحي كرديم و تمامي بانك هاي 
عامل به سامانه متصل شده اند گفت: تاكنون 1000 نفر 
تسهيالت دريافت كرده و سرعت پرداخت تسهيالت 
افزايش يافته است. وزير راه و شهرسازي با اعالم اينكه 
طبق مصوبه بانك مركزي تس��هيالت 30 ميليون 
تومان ضام��ن نمي خواهد و تس��هيالت باالي 30 
ميليون تومان هم تنها يك ضامن كافي است، گفت: 
روان سازي و تسهيل گري براي دريافت تسهيالت 
انجام شده و مصوبه هم در اين زمينه صادر شده كه به 
قدر كفايت موثر است. اسالمي يادآور شد: حدود 89 
درصد از اسباب كشي ها با مصوبات ستاد ملي مبارزه 
با كرونا در حوزه اجاره متوقف ش��ده است و مصوبه 
نقش موثري در ايجاد ثبات در بازار اجاره داشته است.

خيال پردازي »ياتا«
براي واكسن كشف نشده كرونا

اتحاديه بين المللي حمل ونقل هوايي، ياتا، هشدار داد: 
تحويل هرگونه واكس��ن آينده كرونا به سراسر جهان 
بزرگ ترين چالش حمل ونقلي جهان خواهد بود كه 
نيازمند برنامه ريزي دقيقي توسط صنعت هوانوردي 
اس��ت. به گزارش مهر به نقل از سي ان بي سي، »ياتا« 
هشدار داد تحويل هرگونه واكسن آينده كرونا به سراسر 
جهان بزرگ ترين چالش حمل ونقلي جهان خواهد بود 
كه نيازمند برنامه ريزي دقيقي توسط صنعت هوانوردي 
است. ياتا اعالم كرد: سايز بالقوه اين تحويل دارو بسيار 
عظيم است و تحويل تنها يك دوز از آن به 7.8 ميليارد 
نفر جمعي��ت جهان نيازمند 8000 هواپيما با س��ايز 
جمبوجت 747 بوئينگ خواهد بود.چندين واكسن 
در مراحل پاياني آزمايشات انساني خود هستند و تنها 
روسيه واكسني تأييد ش��ده براي استفاده آماده كرده 
است. و اين در حالي است كه توليد و توزيع واكسن كرونا 
به تدريج صورت خواهد گرفت و به گونه اي نيست كه در 
يك لحظه يا يك روز، به اندازه جمعيت جهان واكسن 
موجود باش��د و توزيع شود يا اينكه تنها وسيله انتقال 

واكسن بين شهرها، كشورها و قاره ها، هواپيما باشد.

شفاف سازي قيمت ها
با عرضه امالك در بورس

فردين آقابزرگي، كارش��ناس بازار سرمايه معتقد 
اس��ت: عرضه امالك و مس��تغالت در بورس بايد 
جايگزين مزايده ها ش��ود تا به مرور به كنترل بازار 
مسكن و شفافيت قيمتي كمك كند. آقابزرگي در 
گفت وگو با ايرنا، اظهار كرد: موضوع عرضه امالك 
در بورس كاال اول به صورت شفاف و دوم به صورت 
فراگير، جهت دسترس��ي اطالع��ات خريداران و 
فروشندگان در سطح عام عمل مي كند و موجب 
شفافيت و تنظيم قيمت ها شده و شرايط عادالنه اي 
را براي خريدار و عرضه كننده فراهم مي آورد. در اين 
زمينه برخي مي گويند عرضه امالك و مستغالت 
در بورس، باعث افزايش قيمت خواهد ش��د كه به 
نظر مي رسد اين نظريه درست نيست و اتفاقًا اين 
رويداد، سطح عمومي قيمت ها را متعادل مي كند. 
او افزود: اگر قيمت مسكن و امالك در داخل ايران 
را با كشورهاي فوق العاده پيشرفته مقايسه كنيم، 
خواهي��م ديد كه قيم��ت هر مترمرب��ع زمين در 
كشور ما بس��يار گران تر از آن كشورها است و اگر 
اين قيمت ها را به نسبت درآمد، متوسط هزينه و 
اصطالحًا »خط فقر« در نظر بگيريم، متوجه گراني 
ملك در ايران خواهيم شد كه اتفاق خوبي نيست. 

»صندوق ملي قرض الحسنه مسكن« تشكيل مي شود 

مسكن سازي با منابع مالياتي

نپذيرفتن نظارت بر انتخابات شوراها دليل توقف رشد قيمت مسكن چيست؟
مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي عمراني شهر تهران گفت: 
رشد نجومي قيمت مسكن، سرمايه گذاران اين بازار را 
به سود و ارزش افزوده قابل توجه رسانده، اما وقتي رشد 
قيمتي مسكن با ساير بازارها مقايسه مي شود، اين بازار 
كمتر از ساير بازارها تحت تاثير نوسانات اقتصادي قرار 

گرفته است.
خشايار باقرپور، مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي عمراني 
شهر تهران با اشاره به ارتباط بين رشد بازارهاي سرمايه اي 
و رشد قيمت مسكن گفت: بررسي نوسانات قيمتي در 
بازارهاي مس��كن و بازارهاي سرمايه اي، نشان مي دهد 
نس��بت منطقي، مش��خص و معناداري بين نرخ رشد 
قيمت مسكن و نرخ رش��د بقيه بازارهاي سرمايه اي در 
بلندمدت وجود ندارد، با اين حال، فرضيه قديمي درباره 
نحوه اثرگذاري اين بازارها بر يكديگر را نمي توان رد كرد.

به گ��زارش پايگاه خب��ري وزارت راه و شهرس��ازي، او 
اثر گذاري بازار هاي سرمايه اي بر بازار مسكن را كمتر از 
اثر گذاري بازار مس��كن بر بازارهاي سرمايه اي دانست و 
افزود: حجم و اندازه بازار مسكن، بزرگ تر از بقيه بازارهاي 

سرمايه اي است.
وي افزود: نوسانات در بازارهاي سرمايه اي و مسكن تحت 
تاثير دو مولفه يعني افزايش تقاضا و تورم و كاهش ارزش 
پول ملي اس��ت. در بازه زماني يك س��ال گذشته، رشد 
بسيار شديد پايه پولي و نقدينگي از يك سو، تحريم ها و 
كاهش درآمدهاي ارزي از سوي ديگر، باعث ركود تورمي 
فعلي اقتصاد ايران ش��ده و اين به معناي رشد اقتصادي 
منفي توأم با تورم صعودي اس��ت . باقرپور ادامه داد: در 
حالت اول، يعني افزايش تقاضا، ارتباط بين بازار مسكن 

و بازارهاي سرمايه اي به حداقل خود مي رسد و هر كدام 
از اين بازارها، ضمن افزاي��ش تقاضا مي توانند با رونق و 
افزايش قيمت روبرو شوند. در حالت دوم، يعني كاهش 
ارزش پول ملي، همه بازارهاي سرمايه اي به دليل تورم و 
افت ارزش پول ملي، با افزايش قيمت روبرو خواهند شد. 
لذا ارتباط نوسانات ارزي كه خود نشان از تورم نيز دارد، 
ارتباط بيش��تري با بازارهاي ديگر س��رمايه اي از جمله 
مس��كن خواهد داش��ت.  وي افزود: در ٣ سال گذشته 
ن��رخ دالر با بيش از ٦٠٠ درصد رش��د، از ٤٠٠٠ تومان 
به ٢٥٠٠٠ تومان رسيده اس��ت. در همين مدت زمان 
مسكن هنوز ٦٠0 درصد رشد نداشته است و حدود ٣ تا 
٤ برابر شده است . از اين رو، هنوز مسكن جاي رشد دارد. 
هر چند كه عدم اس��تطاعت مالي افراد در تحمل ارقام 
نجومي مسكن، احتماال ادامه اين مسير را متوقف كرده 
يا حداقل به تأخير خواه��د انداخت. باقرپور ادامه داد: از 
طرفي ش��اخص بورس هم از ٢ ميليون واحد به كمتر از 
١.٦ ميليون واحد رسيده است. تورم كااليي واقعي، يعني 
بهاي قيمت خدمات و محصوالت، در اين سال ها حدود 
٤٠ تا ٥٠ درصد بوده است. تورم پولي يا ارزش پول ملي 
نيز ٦٠٠ درصد كاهش داشته است. مديرعامل اتحاديه  
تعاوني هاي عمراني ش��هر تهران با اشاره به ارتباط بازار 
مسكن و بقيه ٤ بازار سرمايه اي يعني بورس، ارز، طال و 
بانك گفت: در آينده شاهد خواهيم بود كه ارتباط مسكن 
با نرخ بهره بانكي معكوس، ارتباط مسكن با نوسانات دالر 
و يورو مستقيم، ارتباط مسكن با بورس مستقيم و كمتر 
از نوسانات دالر و يورو و ارتباط مسكن با طال معكوس و 

كمتر از نرخ بهره است.

محسن هاشمي، رييس شوراي ش��هر تهران با اشاره 
به ديدار با محمدباقر قاليباف، رييس مجلس ش��وراي 
اس��المي درباره موض��وع نظارت ش��وراي نگهبان بر 
انتخابات شوراها گفت: شوراي نگهبان چنين اقدامي 
را به دلي��ل كمبود امكانات نپذيرفته اس��ت. برخي از 
نمايندگان مجلس يازده��م درصددند با اصالح قانون 
انتخابات و تشكيل كميسيون ملي انتخابات، نظارت 
بر انتخابات ش��وراي شهر و روستا را به شوراي نگهبان 
واگذار كنند؛ موضوعي كه باعث انتقاد بسياري از اعضاي 
شوراهاي شهر در كشور شده است. اين هفته مرتضي 
الويري، رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر 
تهران در تذكري، واگذاري اختيارات مجلس به شوراي 
نگهبان در خصوص انتخابات شوراها را تعجب برانگيز 
توصيف ك��رده و گفته بود با توجه به نظارت ش��وراي 
نگهبان ب��ر انتخابات رياس��ت جمهوري كه نهايتا 10 
كاندي��دا دارد، اين نهاد چگونه مي  خواهد بر انتخاباتي 
مانند شوراها كه نيم ميليون كانديدا دارد، نظارت كند؟ 
محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران در گفت وگو 
با اسكان نيوز در پاسخ به اينكه آيا با مجلس در خصوص 
تذكرات پي درپي اعضاي شورا درباره واگذاري نظارت 
بر كانديداهاي انتخابات ش��وراها رايزني كرده است يا 
خير؟ گفت: من ديداري با رييس مجلس داشتم كه در 
آن ديدار تأكيد كردم بايد تعامل مثبتي بين شوراي شهر 
تهران، مجمع نمايندگان و دستكم كميسيون شوراها 
در مجلس اتفاق بيفتد و الزم اس��ت كه ما با هم تعامل 
داشته باش��يم و گفت وگو كنيم.  وي ادامه داد: اتفاقاتي 
كه قرار است در شهر اجرايي شود، بايد به اطالع يكديگر 

برسانيم و نبايد از طريق مطبوعات با هم حرف بزنيم بلكه 
اگر قرار است فعاليتي شكل بگيرد يا تصميمي گرفته شود 
كه به شهر و شورا مرتبط مي ش��ود، بايد در خصوص آن 
اطالع رساني دقيق شود. اگر اين اطالع رساني ها دقيق و 
به موقع باشد، دليلي ندارد كه اعضا با آن مخالفت كنند. 
هاشمي تأكيد كرد: علت مخالفت ها در شورا و اظهارنظرها 
و واكنش ها نسبت به تصميم گيري ها در مجلس آن است 
كه در واقعيت ما نمي دانيم چه اتفاقاتي در كميسيون ها 
مي افتد. به طور مثال، طرحي ارايه مي ش��ود اما منتشر 
نمي شود؛ تنها گمانه زني هايي مطرح مي شود كه آن هم 
دقيق نيست. رييس شوراي شهر تهران با اشاره به موضوع 
نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات شوراها گفت: اين طرح 
اطالع رس��اني ش��د اما تا جايي كه من خبر دارم، شوراي 
نگهبان چنين اقدامي را به دليل كمبود امكانات نپذيرفته 
زيرا ممكن است تعداد بسيار بااليي در هر شهر كانديداي 
حضور در اين انتخابات باشند كه در مقياس كشوري، عدد 

بسيار بااليي خواهد بود. 
وي افزود: در خص��وص اتفاقاتي كه در مجلس مي افتد، 
مخالفت هاي ب��دون اطالعي هم ش��كل مي گيرد كه با 
اطالع رس��اني دقيق و به موقع نسبت به اين موضوعات، 
جوي ايجاد نخواهد شد. به گفته هاشمي، بعضي از اعضا 
نس��بت به برخي از اقداماتي كه پنهاني انجام مي ش��ود، 
ترس دارند و اين اقدامات در زماني با طرح برخي از مسائل 
مصادف مي ش��ود كه بر اساس گمانه زني ها، حرف هايي 
مطرح مي شود. در حال حاضر اعالم شده كه قرار نيست 
چنين موضوعي )واگذاري نظارت بر كانديداهاي شوراها 

به شوراي نگهبان( مطرح شود.

هشدار درباره فعاليت كالهبرداران در بازار مسكن
يك مقام مس��وول گفت: متقاضيان خريد مسكن قبل از 
خريد، استعالم واحد خود را بگيرند تا گرفتار كالهبرداران 
نشوند. به گزارش مهر، مهدي هدايت از كالهبرداري برخي 
افراد شياد از متقاضيان خريد مسكن در پرديس خبر داد 
و گف��ت: اين كالهبرداران از آگاهي نداش��تن خريداران، 
سوءاستفاده مي كنند و يك واحد را به چند نفر مي فروشند.

وي همچنين با اعالم اينكه برخي واحدهاي مسكن مهر 
بدهكاري مالي، يا مسدودي قضايي دارند، افزود: هموطنان 
حتما قبل از خريد، از ش��ركت عمران پرديس به صورت 
اينترنتي يا حضوري استعالم واحد انتخابي خود را بگيرند 
تا گرفتار كالهبرداران نشوند.  هدايت در خصوص آخرين 
وضعيت واحدهاي شهر جديد پرديس با اعالم اينكه تاكنون 
45 هزار واحد مسكن مهر افتتاح رسمي و تحويل مالكان 
شده است، گفت: 14 هزار واحد طي روزهاي آينده با حضور 
رييس جمهور افتتاح رسمي خواهد شد. مدير عامل شركت 

عمران پرديس با اعالم اينكه فرآيند تحويل اين 14 هزار 
واحد آغاز شده است و تا سه ماه آينده همه تحويل متقاضيان 
خواهد شد، افزود: مالكان براي دريافت كارت قسط به بانك 
مسكن معرفي شدند و بعد از گرفتن كارت اقساط، مي تواند 
بدون پرداخت هيچ هزينه اي براي دريافت كنتور آب، برق 
و گاز اقدام كنند. هدايت همچنين از تحويل 10 هزار واحد 
جديد مسكن مهر پرديس در آذرماه امسال به متقاضيان 
خبر داد و گفت: اين واحدها اكنون در مراحل پاياني ساخت 
است. وي اضافه كرد: تا پايان امس��ال حدود 95 درصد از 
مجموع 82 هزار واحد مس��كن مهر شهر جديد پرديس 
تحويل خواهد ش��د، اما 5 درصد باقي مانده در اواخر بهار 
سال آينده تحويل مي شود. اين مقام مسوول با تاكيد براينكه 
ساخت و توسعه مراكز رفاهي، آموزش و درماني همزمان 
با تحويل واحدهاي مسكوني در دست اقدام است، گفت: 
امسال چند مدرسه ساخته و تحويل آموزش و پرورش شد. 

به اطالع مي رس�اند مجمع عمومي فوق العاده شركت سبدگردان 
س�رآمد بازار )س�هامي خ�اص( س�اعت 15 روز سه ش�نبه مورخ 
1399/07/01 به نشاني تهران، ميدان ونك، خيابان مالصدرا، خيابان 
شيرازي جنوبي، خيابان سامان، پالك 79، طبقه دوم با دستورجلسه 

زير برگزار مي گردد: 
٭ تصميم گيري درخصوص افزايش سرمايه، 

٭ ساير موارد قابل طرح كه در صالحيت مجمع عمومي فوق العاده 
باشد. 

بدين وسيله از سهامداران محترم دعوت مي گردد تا در جلسه مجمع 
يادشده حضور به هم رسانند. 

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده
شركت سبدگردان سرآمد بازار )سهامي خاص( 

به شماره ثبت 474850 و شناسه ملي 14005048711

هيئت مديره شركت سبدگردان سرآمد بازار

آقاي هادي ايرگي فرزند حسين و غزال خانم داراي شناسنامه شماره4520083761به 
شرح دادخواست به كالسه5/99/512از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه ش�ادروان غزال خانم ايرگي فرزند قاس�م بگ و آس�يه خانم به 
شناسنامه شماره 1093در تاريخ 85/11/16 در اقامتگاه دايمي خود بدرود زندگي گفته و 

ورثه آنمرحوم منحصر است به: 
1-رقيه خانم ايرگي فرزند حسين و غزال به شماره شناسنامه27متولد 1313/1/7 فرزند، متوفي
 2-مه�دي ايرگي فرزند حس�ين و غزال ب�ه ش�ماره شناس�نامه2839متولد 1324/7/4

فرزند، متوفي
 3-گوه�ر ايرگ�ي فرزن�د حس�ين و غ�زال خان�م ب�ه ش�ماره شناس�نامه   1094

متولد 7/5/ 1308 فرزند، متوفي
 4-عل�ي ايرگ�ي فرزن�د حس�ين و غ�زال خان�م ب�ه ش�ماره شناس�نامه2539

متولد 1315/4/6 فرزند، متوفي
5-زنوبه ايرگي فرزند حسين و غزال به شماره شناسنامه يك متولد 1320/1/10  فرزند

6-ه�ادي ايرگي فرزند حس�ين و غزال به ش�ماره شناس�نامه4520083761 متولد 
1333/3/2 فرزند

اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي 
اعتراضي دارد يا وصيت نامه اي از متوفي نزد وي مي باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف 

يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.

آگهي حصر وراثت

دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان ايالم



ادامه از صفحه اول
يك خانواده متوس��ط بوديم ب��ه زودي براي تامين 

مايحتاج روزانه مان هم با مشكل مواجه مي شويم. 

   آنها كه شعار مي دهند پاي كار بيايند
پروانه 45 س��اله است. او قبل از پاندمي كرونا منشي 
يك ش��ركت خصوصي بوده و يك فرزند دانش��جو 
دارد، همسرش راننده تاكس��ي است. سه ماه پيش 
شركت تعطيل شد و پروانه علي رغم ميل باطني اش 
خانه نشين شد. حاال زندگي آنها هم با مشكل مواجه 
ش��ده، كرونا هم كس��ب و كار ش��وهرش را به خطر 
انداخته هم او را بيكار كرده. آنها حاال براي پرداخت 
اجاره خانه شان با مشكل مواجه شده اند، صاحبخانه 
براي قرار داد جديد از آنها طلب 30 ميليون پول پيش 
و يك ميليون تومان اجاره كرده اس��ت. آنها س��اكن 
غرب تهران هس��تند و قبال با 150 تومان پول پيش 
و يك ميليون اج��اره خانه اي دو خوابه را اجاره كرده 
بودند و حاال هم بايد پولشان را به 180 ميليون تومان 
افزايش  بدهند و هم ماهيانه 2 ميليون تومان اجاره 
پرداخت كنند. پروانه به »تع��ادل« مي گويد: قصد 
داش��تيم خانه را پس بدهيم و جاي ديگري را اجاره 
كنيم اما وقتي به بنگاه ها معامالت ملكي سر زدم به 
اين نتيجه رس��يديم كه هر طور شده 30 ميليون را 
جور كنيم و ب��ه صاحبخانه بدهيم. براي ما پرداخت 
ماهيانه 2 ميليون تومان اجاره واقعا زياد است، همسر 
من روز مزد اس��ت و اگر يك روز سر كار نرود آن روز 
چيزي براي خوردن هم نداريم. تا زماني كه من سر 
كار مي رفتم هزينه هاي ماهيانه را من تامين مي كردم 
اما حاال واقعا شرايط برايمان سخت شده است. كساني 
كه شعار مي دهند و مي گويند زن بايد در خانه بنشيند 
و بچه داري كند،حاال پاي كار بيايند و كسري هزينه 
زندگي امثال ما را جبران كنند. چطور مي شود با اين 

شرايط اقتصادي زن ها خانه نشين شوند. 

    زير بار مشكالت له شدم
معصومه 55 سال سن دارد و 20 سال پيش همسرش 
را از دس��ت داده و در تمام اين س��ال ها تنها نان آور 
خانواده بوده، او دو دختر دارد كه هر دو دانش��جوي 
كارشناس��ي ارشد هستند. معصومه در يك شركت 
بيمه اي به عن��وان كارمند دفت��ري كار مي كرده و 
حاال 3 ماه است كه به خاطر تعديل نيروي شركت از 
كار بيكار شده، دخترانش هم وضعشان بهتر از مادر 

نيست، يكي روزنامه نگار بوده و تعديل شده و ديگري 
هم حسابدار يك شركت. حاال هر سه نفر خانه نشين 
شده اند، معصومه ماس��ك مي دوزد و سعي مي كند 
با اندك درآمدي كه از اي��ن راه دارد چرخ زندگي را 
بچرخاند اما مگر مي ش��ود. او به »تعادل« مي گويد: 
در همين چند ماه 20 س��ال پيرتر ش��ده ام، زير بار 
مشكالت له ش��دم و فكر مي كنم هيچ كس نيست 
به داد ما برس��د. چطور مي توانيم با اين شرايط هم 

هزينه هاي روزمره مان را تامين كنيم و هم اجاره خانه 
بدهيم. هر روز كه براي خريد به سوپرماركت مي روم 
قيمت ها افزايش پيدا كرده است. از حاال دارم به اين 
فكر مي كنم بهمن ماه كه موعد جابه جايي خانه است 
چه باليي به س��رمان مي آيد. پس انداز چنداني هم 
ندارم كه به آن دلخوش باشم. اوضاع اقتصادي خيلي 
بد اس��ت و دولت هم اصال انگار قرار نيست فكري به 

حال مردم بكند.
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زنان   Sat. Sep 12. 2020  1752   شنبه  22  شهريور 1399   23 محرم 1442  سال هفتم    شماره 

توجه به نقش زنان
در اقتصاد خانواده

روياي برابري جنسيتي 
و برخ��ورداري از حقوق 
برابر با مردان سال هاست 
كه ذهن زن��ان را به خود 
مش��غول كرده، اما آنچه 
در واقعي��ت رخ مي دهد 
همان چيزي نيس��ت كه 
بس��ياري از ما روياي آن 
را در س��ر مي پرورانيم. در هر زمين��ه اي اين زنان 
هستند كه در فرودس��ت قرار مي گيرند كه البته 
اين موضوع هم تنها مختص به زنان ايران نيست، 
در همه جاي دنيا زنان براي دريافت حقوق برابر با 
مردان تالش و مبارزه مي كنند و سال هاست كه به 
آن دست نيافته اند، اينكه در هر سازمان و شركت 
و هر كس��ب و كاري اين مردان هستند كه حقوق 
باالت��ر را مي گيرند، آن هم در قب��ال كاري برابر با 
زنان. حتي در كش��ورهايي كه جهان اول به شمار 
مي آيند هم زنان حقوق كمتري از مردان دريافت 
مي كنند، در حالي كه شايد ساعات بيشتري را هم 
كار كنند و يا حجم كاري كه انجام مي دهند بيشتر 

از مردان باشد. 
حاال با توجه ب��ه اين مقدمه قطعا ب��ه اين نتيجه 
مي رس��يم كه هر چند تمام كسب و كارهاي دنيا 
از كرونا آسيب ديدند اما باز هم اين زنان بودند كه 
آسيب بيشتري را تحمل كردند. در ايران اگر شما 
نگاهي به آمار تعديل نيروها در زمان كرونا بيندازيد 
تعداد زناني كه از كار اخراج شده اند بيشتر از مردان 
است، چرا اين اتفاق رخ مي دهد، خيلي ساده است، 
هنوز در كش��ور ما اين تفكر وجود دارد كه مردان 
نان آور خانواده هستند و كار كردن يا نكردن زنان 
تاثير چنداني درا قتص��اد خانواده ندارد، در حالي 
كه واقعيت جامعه ما چيز ديگري است، سال هاي 
زيادي اس��ت كه زن��ان نقش موث��ري در اقتصاد 
خانواده دارند، با وجود تورم اقتصادي و باال رفتن 
هزينه زندگي ديگر مردان به تنهايي نمي توانند از 
پس هزينه هاي زندگي بربيايند و زنان هم بايد پا به 
پا آنها در بيرون از خانه كار كنند و در حالي كه هنوز 
وظايف داخل خانه را هم به عهده دارند. اما متاسفانه 
نگاه سنتي حاكم بر جامعه به زنان باعث شده اين 
واقعيت ناديده گرفته شود. در واقع كساني كه فكر 
مي كنند زن تنها بايد در خانه بماند و فرزند آوري 
كند و به امور خانه برسد احتماال مدينه فاضله اي 
را مد نظر دارند كه با دنياي واقعي بس��يار تفاوت 

چشمگيري دارد. 
البته كه اگر شرايط اقتصادي براي تمام خانواده ها 
فراهم بود، به س��ياق سابق مردان مي توانستند به 
تنهايي هزينه هاي زندگي را تامين كنند آن زمان 
مي توانستيم توقع خانه داري صرف را از زنان داشته 
باش��يم اما در شرايط نابس��امان اقتصادي چنين 
چيزي قابليت اجرا شدن ندارد. پس به همين داليل 
و نوع نگاه سنتي حاكم بر جامعه است كه در زمان 
كرونا هم اين اش��تغال زنان است كه بيش از پيش 
آسيب مي بيند. از س��وي ديگر در اين دوران زنان 
در خانه هم تحت فش��ار روحي و رواني قرار دارند 
و چه بسا مورد خش��ونت جسمي نيز قرار بگيرند. 
طبق آمارهايي كه سازمان بهداشت جهاني اعالم 
كرده، در زمان پاندمي كرونا آمار خشونت عليه زنان 
بسيار افزايش داشته است، ايران هم يكي از همين 
كشورهاست. زنان در ايران و در برخي از خانواده ها 
حكم كيسه بوكس را براي شوهر خود داشته اند. مرد 
خانه از هر چيزي ناراحت و برآشفته مي شود اين زن 

است كه در معرض آسيب قرار مي گيرد. 
در اين ش��رايط هم كه اوضاع اقتصادي بس��يار نا 
بسامان است و بسياري از زنان هم كه نقش موثري 
در اقتصاد خانواه داشته اند، حاال به واسطه تعديل 
نيرو و يا تعطيل ش��دن كس��ب و كاري كه در آن 
فعاليت مي كردن��د در خانه مانده اند و اين موضوع 
بيش از پيش آنها را در معرض آسيب قرار مي دهد. 
به هر حال در ايران بازار كار همچنان مردانه است 
و زنان براي به دست آوردن شغل هاي كه حداقل 
بتوانند به صورت رس��مي در آن فعاليت كنند و از 
مزاياي آن برخوردار باش��ند، با مش��كالت زيادي 
مواجهند، در اين ش��رايط وقتي زن��ان به بازار كار 
غير رسمي يا همان شركت هاي خصوصي و كسب 
و كارهاي كوچ��ك روي مي آورند، در بحران هايي 
همچون پاندم��ي كرونا امنيت ش��غلي نخواهند 
داشت. چراكه با كوچك ترين آسيبي كه به آن شغل 
يا كسب و كار وارد شود اين زنان هستند كه شغل 

خود را از دست مي دهند. 
فعاالن حقوق زنان مدت هاس��ت ب��ر اين واقعيت 
تاكيد مي كنند كه شرايط ناعادالنه بازار كار منجر 
به اشتغال زنان در مشاغل غيررسمي شده است. 
اين نوع اش��تغال هم حين كار و ه��م در آينده بر 
وضعيت معيشتي زنان تاثير مي گذارد. اكنون كه 
شيوع بيماري كرونا باعث ش��ده بازار كار بيش از 
پيش بهم بريزد، بخشي از زيان هاي اشتغال ناقص 

را به عينه مي بينيم. 
اين در حالي اس��ت كه مثل بسياري از كشورهاي 
ديگر دولت و صندوق هاي تامين اجتماعي وعده 
جبران خس��ارت داده ان��د. در صورتي كه وعده ها 
محقق شود تنها شاهد جبران خسارت بخش هاي 
رس��مي اقتصاد خواهيم بود و ش��اغالن مشاغل 

غيررسمي لحاظ نمي شوند.
در اين ش��رايط وضعيت زنان سرپرس��ت خانوار 
بدتر از بقيه است، چرا كه آنها به تنهايي مسوول 
تامين هزينه هاي زندگي بوده اند و پاندمي كرونا 
ش��غل آنها يعني تنها منبع درآمدش��ان را از آنها 
گرفته است. اين آسيب ها در دراز مدت مي تواند 
نتايج بس��يار تلخي را به بار بي��اورد و باعث بروز 
ناهنجاري هاي اجتماعي زيادي ش��ود. به همين 
خاطر اس��ت كه دولتمردان از همين حاال بايد به 

فكر ترميم اقتصاد براي دوران پساكرونا باشند.

كاهش رفاه اجتماعي زنان سرپرست
فاطمه  دانشور|

جن��س كار زنان بيش��تر از جن��س خدمت  رس��اني به 
انسان هاست، مانند آموزشگاه يا سالن هاي آرايشي داشتن 
و آنها عمدتا با اجتماعات و گروه هاي انساني سرو كار دارند. 
زنان و به ويژه زنان سرپرس��ت خانوار بيش��تر در مشاغل 
خدماتي حضور دارند، براي مثال نيروهاي خدمات تاالرهاي 
پذيرايي، آرايشگاه ها، شركت ها، مدارس و مهدكودك ها. 
طبيعتا با شيوع كرونا همه اين مشاغل آسيب ديدند و از 
جمله ش��اغالن زن هم متاثر از اين موضوع، آسيب هاي 
ج��دي ديدند، به ويژه اين آس��يب ها زماني نگران  كننده 
مي شود كه اين زنان سرپرست خانوار باشند. ما شاهديم كه 
زنان سرپرست خانوار با ماه ها بيكاري به دليل شيوع كرونا 
مواجه شدند. پيش از اين در تاالرهاي پذيرايي، آرايشگاه ها 
و رستوران ها مشغول به كار بودند و يا كارگر خدماتي يك 
منزل و پرستار بودند، اما همه آنها در اين مدت شغلشان را 
از دست دادند. از طرفي اين موضوع با انفجار قيمت مسكن 
مواجه شده، با باال رفتن قيمت ها و تورم مهارنشدني. اين 
شرايط كرونا و هم زماني اش با اين مشكالت، وضعيت زنان 
و به ويژه زنان سرپرست خانوار را شكننده كرده است. در 
ش��رايطي كه ما بيمه هاي كافي و حمايتگر از اين قشر را 
نداريم. بيمه هاي ما نقص دارد و حتي بسياري از اين زنان 
بيمه نيستند و اين مشكالت فزاينده بخش زيادي از اين زنان 
را با مشكل جدي مسكن مواجه كرده است و اجاره هاي خانه  
را نمي توانند پرداخت كنند. عالوه بر اينكه به دليل بيكاري 
اجاره خانه را نمي توانند پرداخت كنند، با وديعه مسكن هم 
مواجه شدند كه چند برابر شده است. با اعمال سياست هاي 
غلط دولت، مرتبا يك ش��رايط تورمي غيرقابل تحمل به 
جامعه تحميل مي شود و دهك هاي پايين جامعه و زنان 
سرپرست خانوار كه تعدادشان هم زياد است و مجبور به 
كار كردن هس��تند، بسيار آسيب ديدند و نمي توانند اين 
شرايط را تحمل كنند. به لحاظ نيروي كار و نيروي انساني 
ما در ايران بس��يار آسيب ديديم و خأل هاي بيمه اي را هم 
داريم. در شرايط كرونا، آسيب هايي به قشر زنان وارد شده و 
هر روز هم بيشتر مي شود. براي كاهش اين آسيب ها، بايد 
خدمات بيمه اي را گسترده تر كرد، بايد يك سري خدمات 
را به صورت رايگان در اختيار خانواده هاي ضعيف قرار داد. 
در بسياري از كش��ورهاي دنيا، قوانين تامين اجتماعي و 
برنامه هاي رفاهي اجتماعي داشتند و حقوق چندماهه به 
آسيب ديدگاه پرداخت شده و سبد غذايي به آنها داده شده 
و دولت ها يك سري كمك به اين اقشار آسيب ديده كردند. 
كشور ما جز دسته كشورهايي بوده كه دولت تقريبا هيچ 
كمكي نكرده اس��ت و حمايت هايي كه قبال مي كرده هم 
ضعيف تر شده است، از جمله سبد كااليي كه حذف شده 
است. با اين وضعيت اين آسيب ها وجود دارد و هر روز هم 
بيشتر مي شود و افق روشني پيش روي ما نيست. بخش 
خصوصي هم با اعمال سياس��ت هاي غلط دولت، خيلي 
ضعيف شده است. من دو دوره عضو هيات نمايندگان اتاق 
بازرگاني تهران و ايران بودم، در 10 س��ال گذشته همواره 
به سياس��ت هاي غلط دولت اعتراض كرديم. نتيجه اين 
سياست هاي غلط در دوره اقتصادي منجر به ضعيف شدن 
بخش خصوصي شده است. اقتصاد زماني پويا و آزاد است 
كه بتواند با دنيا در تعامل باشد. ما مدت هاست كه ارتباطمان 
با دنيا قطع شده و سياست هاي غيرحمايتي دولت هم باعث 
شده بخش خصوصي تقريبا هر روز به سمت از بين رفتن 
برود و ضعيف تر شود و اصال بنيه اي نداشته باشد كه بخواهد 
از دولت حمايت كند. متاس��فانه دولت در اين ش��رايط با 
كسري بودجه شديد مواجه شده است و براي رفع مشكل 

كسري بودجه، جيب مردم را هدف گذاري كرده است.

سهم  زنان از اشتغال دوران كرونا
مهديس  پرپنچي |

از نيمه اس��فند ۹8 با ورود و ظهور بيماري همه گير كرونا 
در كشور، اكثر مش��اغل يك باره دستخوش ركود شدند، 
اوج تعطيلي كسب و  كارها فروردين ۹۹ و با اجراي كامل 
قرنطينه بود، در اين ميان رس��توران ها، كافي ش��اپ ها، 
سالن هاي زيبايي و ورزشي، آژانس هاي مسافرتي، مراكز 
فرهنگي و مراكز خريد شايد بيشترين سهم را از كسادي 
اقتصادي داشتند. گرچه تعداد مشاغل آسيب ديده از بحران 
كرونا بسيار بيشتر از مشاغل به وجود آمده در اين دوران 
است اما مانند تمام بحران ها، آن دسته از صاحبان مشاغل 
كه شرايط را به سرعت پذيرفته و خود را با تغييرات محيطي 
تطبي��ق داده و در جهت تبديل تهدي��د به فرصت عمل 
كرده اند، نجات پيدا كرده و چه بسا در همين شرايط بحراني 
هم مجددا رونق را به كسب و كارهاي خويش آورده اند، از 
جمله مشاغل به وجود آمده در اين دوران، دوخت ماسك 
در خانه، فروش لباس به صورت آنالين از طريق سايت يا 
شبكه هاي اجتماعي، فروش اينترنتي محصوالت هنري و 
دست سازها، ارايه تورهاي گردشگري خصوصي، ارسال 
آرايشگر و مربي ورزشي به منازل، آموزش و مشاوره آنالين، 
تهيه غذاي خانگي نيمه آماده، طراحي و توليد زيورآالت و 
گل هاي زينتي، خدمات مشاوره پزشكي آنالين و مشاغل 
ديگري كه بحران اش��تغال به ويژه در مش��اغل خانگي را 
تبديل به رونق كرد. از جمله مزاياي مشاغل خانگي، حذف 
بسياري از هزينه هاي جاري، اجاره، ماليات، قبوض مصرفي، 
هزينه اياب و ذهاب و استفاده از تخصص اعضاي خانواده به 
جاي جذب نيرو اس��ت.  حتي كساني كه مشمول تعديل 
نيرو و يا كار به صورت پاره وقت شدند، به مشاغل حاصل از 
ظهور و بروز كرونا روي آورده اند، از هنرهاي دستي گرفته 
تا تدريس خصوصي زبان و ساير مهارت ها و يا پيوستن به 
كسب  و كارهاي آنالين كه كه بازارشان اين روزها به شدت 
قوت گرفته است. از آنجايي كه زنان در بازار رسمي اشتغال 
جايگاه حداقلي دارند، و بيشترين سهم را در مشاغل خانگي 
و غيررس��مي دارا هستند، به نظر مي رسد بسياري از آنها 
از اين ش��رايط، با تدبير و پشتكار بيشترين بهره برداري را 
كرده اند و البته ناگفته نماند آن تعداد كه منتظر روزهاي 
بدون كرونا و برگشتن به وضعيت قبل مانده اند، كماكان در 
بحران اقتصادي به سر مي برند و اگر به فكر تغيير مدل كسب 
و كار خود نباشند، در اين بازار كرونايي دوام نخواهند آورد. 
از آنجا كه بسياري از اين كسب و كارها با آگاهي و آموزش 
هنوز قابل احيا شدن هستند، دولت، سازمان هاي مردم نهاد، 
سازمان هاي عمومي غيردولتي )شهرداري ها( با ارايه رايگان 
مش��اوره كسب و كار و تامين س��رمايه اوليه مي توانند به 

حمايت از آنها پرداخته و مانع از تعطيلي شان شوند.

پرونده ويژه » تعادل« از تاثير منفي كرونا بر اشتغال و اقتصاد  زنان

يلدا راهدار، درباره آسيب  هاي واردشده به مشاغل زنان بر اثر كرونا:مصطفي اقليما، جامعه شناس در گفت و گو با »تعادل« عنوان كرد

كرونا  ونابودي اقتصاد زنان

چالش كرونا بر مشاغل خانگيايران يك جامعه مرد ساالر است
گلي  ماندگار|

ب�ازار كار همچنان مردانه اس�ت و 
زنان كماكان فرصت كمتري براي 
اشتغال پيدا مي كنند. باوجود اينكه 
آخرين گزارش مركز آمار نش�ان 
مي دهد بيكاري در زمستان سال 
گذشته به نس�بت زمستان ۹۷، با 
كاهش ۱.۷ درصدي به ۱۰.6 درصد 

رس�يده است، اما برآوردها نش�ان مي دهد در 
آخرين فصل سال ۹۸، ۱۴۵ هزار زن به نسبت 
فصل مشابه سال قبل آن بيكار شده اند. برخي 
كارشناسان بر اين باورند كه آمارهاي ارايه شده 
واقعيت كار و فعاليت اقتصادي زنان را نش�ان 
نمي دهد. هر چند ش�ايد از نظر تعداد، مردان 
شاغل در بخش غيررس�مي اقتصاد بيشتر از 
زنان هستند، اما نس�بت زنان و مردان در اين 
بازار به نسبت بازار رسمي نزديك به هم شده 
است. مشاركت اقتصادي زنان همچنان كمتر 
از ۲۰ درصد است، يعني آنها يك پنجم مردان 
فعاليت رسمي اقتصادي دارند، اما در سال هاي 
اخير افزايش ني�از زنان به كار منجر به فعاليت 
بيشتر آنها ولو در اقتصاد غيررسمي شده است. 
در شرايطي كه شيوع گسترده كرونا اقتصاد را با 
چالش هاي جدي مواجه كرده، بيم آن مي رود كه 
زنان بيشتري جذب بازارهاي غيررسمي شوند. 
براي بررسي شرايط اجتماعي اشتغال زنان در 
دوران كرونا با مصطفي اقليما، جامعه شناس و 
رييس انجمن مددكاري ايران گفت و گويي انجام 

داديم كه در ادامه  مي خوانيد.

   تاثير كرونا بر اش�تغال زنان را چطور ارزيابي 
مي كنيد؟

اول از همه بايد شرايط زنان را در بازار كار مورد ارزيابي 
قرار دهيم، اينكه كارفرمايان با چه ش��رايطي زنان را 
اس��تخدام مي كنند و چه كس��اني از اين شرايط سود 
مي برند. در بس��ياري از مشاغل رس��مي كه راهيابي 
زنان به آن بس��يار دشوار است موضوع كامال مشخص 
است. به همين خاطر بخش اعظمي از زنان براي اينكه 
شغلي داشته باشند، به بازارهاي غير رسمي و يا همان 
شركت هاي خصوصي روي مي آورند. در همه جاي دنيا 
در بسياري از مشاغل زنان دستمزد كمتري از مردان 
مي گيرند و ايران هم از اين قاعده مس��تثني نيس��ت  
ضمن اينكه ش��رايط اقتصادي كشور ما باعث شده تا 
زنان بيشتري با شرايطي سخت اما حقوقي بسيار كم به 
استخدام كسب و كارهايي در بيايند كه كارفرما فقط به 
اين خاطر كه قوانين را به راحتي دور بزند آنها را استخدام 
مي كند. با توجه به اين شرايط قطعا كرونا بيش از همه 
به اشتغال زنان آسيب وارد كرده است. با اينكه بسياري 
از كارفرمايان تمايل دارند كه زنان را استخدام كنند اما 
باز هم وقتي مساله تعديل نيرو باشد اين نيروي هاي زن 

هستند كه در صف اول قرار مي گيرند.
  چ�را كارفرماي�ان بخش خصوصي و كس�ب و 
كارهاي غيررسمي تمايل به استخدام زنان دارند؟

خيلي واضح اس��ت، آنها مي دانند كه زنان با حداقل 
حقوق و بدون هيچ گونه مزايايي براي آنها كار مي كنند 
و البته كه كار بيشتر و با كيفيت تري هم تحويلشان 
مي دهند. اگر ي��ك كارفرما قرار باش��د كارمند مرد 

اس��تخدام كند، بايد بيمه و مزاياي او را 
پرداخت كند، حقوق كافي به او بپردازد 
و البته ك��ه حق س��نوات و مرخصي و 
اين ها هم هست. اما در بسياري مواقع 
زنان به دليل نياز مبرمي كه به كار دارند 
و تنها تالش شان اين است كه به اقتصاد 
خان��واده كمك كنند، با هر ش��رايطي 
مشغول به كار مي شوند، حقوق اندك، 
بدون بيمه و مزايا و حتي س��نوات و مرخصي. ضمن 
اينكه تجربه ثابت كرده در بس��ياري مواقع كيفيت و 
كمي��ت كار زنان بهتر از مردان اس��ت. به اين ترتيب 
كارفرما ترجيح مي دهد كه نيروي كاري با حداقل ها 
را استخدام كند. در اين شرايط او به راحتي مي تواند 

قوانين را دور بزند.
  با اين اوصاف پس چرا وقتي پاي تعديل نيرو به 
ميان مي آيد باز هم اين زنان هستند كه قرباني 

مي شوند؟
كامال واضح است. نيروي كاري كه هيچ حق و حقوقي 
را از كارفرما طلب نمي كند، خيل��ي راحت تر اخراج 
مي شود. زنان در صف اول تعديل نيرو قرار مي گيرند 
چون از ابتدا با كمترين درآمد و البته بدون هيچ گونه 
مزايايي استخدام شده اند. نه بيمه دارند كه شكايت 
كنند و نه قراردادي كه با استناد به آن بتوانند كارفرما 
را به دادگاه بكشانند، به اين ترتيب تعديل كردن آنها 
خيلي راحت تر و بي دردسرتر از نيروي كار مرد است. 
  تاثي�رات اجتماع�ي اي�ن پدي�ده روي زنان 

چيست؟
به هر حال ايران يك جامعه مرد س��االر است. نبايد 
فراموش كنيم كه متاس��فانه شايسته ساالري زمان 
زيادي است كه به محاق رفته و در حال حاضر افراد بر 
اساس توانايي هاي خود بر سر كار نيستند و بسياري 
بر اساس رابطه ها در شغل هاي مختلف مشغول به كار 
هستند. در اين شرايط اين تعديل نيروها و بيكاري ها 
براي زنان مي تواند بس��يار آسيب زا باش��د. چرا كه 
اقتصاد خانواده ديگر به روال سابق نيست كه يك نفر 
كار كند و بقيه اعضاي خانواده اس��تفاده كنند. تورم 
اقتصادي به حدي باالس��ت كه حتي اگر زن و شوهر 
هر دو شاغل هم باش��ند باز ممكن است براي تامين 
هزينه هاي زندگي با مش��كل مواجه ش��وند، پس به 
اين ترتيب زماني كه يك زن بيكار مي ش��ود، آسيب 
غيرقابل جبراني به اقتصاد خانواده وارد مي شود. در 
اين شرايط اوضاع سخت تر هم هست. چه بسا مرد هم 
يا بيكار شده باشد يا كسب و كارش با مشكل مواجه 
شده و يا اينكه ماه ها حقوق دريافت نكند. به اين ترتيب 
فشارها بيشتر هم مي شود. خب اولين كساني هم كه 
آسيب مي بينند، زنان هستند، آنها هم بايد فشارهاي 
اقتص��ادي را تحمل كنند، هم ممكن اس��ت در اين 
شرايط مورد خشونت هاي خانگي قرار بگيرند. از سويي 
اين وضعيت مي تواند منجر به افزايش آمار طالق در 
كشور شود. به هر حال مسووالن بايد براي اين وضعيت 
راه حلي پيدا كنند. زماني كه ما خانواده ها را تشويق به 
فرزندآوري مي كنيم بايد شرايط معيشتي آنها را هم 
مد نظر قرار دهيم. نمي ش��ود به ماجرا فقط به شكل 
دستوري نگاه كرد. افزايش افراد خانواده يعني افزايش 
هزينه ها و اگر شرايط براي تامين اين هزينه ها فراهم 
نباشد نمي توانيم توقع داشته باشيم كه افراد به داشتن 

فرزندان بيشتر فكر كنند. 

فائزه  طاهري|
از اس�فند و ش�يوع كرونا در كشور 
تاكنون مسلما آسيب هاي اقتصادي 
زيادي به كشور وارد شده و بسياري 
از كسب و كارها در اين مدت تعطيل 
شده اند از طرفي آسيب هايي به طور 
خ�اص به زن�ان ش�اغل وارد آمده و 
نيمي از جامعه ك�ه در حالت معمول 

ه�م در براب�ر حوادثي كه ممكن اس�ت رخ دهد، 
آس�يب پذيرترند. با يل�دا راه�دار، نايب رييس 
س�ازمان ملي كارآفرين�ي، درباره آس�يب  هاي 
واردش�ده به مش�اغل زنان بر اثر ش�يوع كرونا 
گفت وگ�و كردي�م ك�ه مش�روح آن را در ادامه 

مي خوانيد.

   به نظر شما زنان شاغل بر اثر شيوع كرونا متحمل 
چه ضرراتي شدند؟

جامعه اشتغال زنان از مردان جدا نيست و همان خساراتي 
كه مردها ديدند، زنان هم ديدند، زيرا كسب وكارها با هم 
تفاوتي ندارند، اما بخشي كه بايد توجه قرار گيرد، بخش 
مش��اغل خانگي است و زنان سرپرس��ت خانوار، يعني 
مش��اغلي كه ممكن است شكل و ش��مايل رسمي هم 
نداشته باشند و جزو آمارهاي اشتغال محسوب نمي شوند، 
زيرا بيم��ه اي براي آنها رد نمي ش��ود. در اين مدت، ۹0 
درصد اين بخش از اشتغال از بين رفته است و جايي هم 
نتوانسته به آنها كمك كند و از آنها حمايتي صورت نگرفته 
است. حتي وام هايي كه براي آسيب ديدگان  كرونا براي 
بحث اشتغال در نظر گرفته شد هم شرايطي داشت كه 
زنان سرپرست خانوار و مشاغل خانگي، نمي توانستند 
از آنها اس��تفاده اي كنند. در بعضي از مشاغل هم مانند 
بخش گردش��گري كه حجم عم��ده اي از كاركنانش را 
زنان تشكيل مي دهند، در بخش هاي مختلف، آنجا هم 
اشتغال زيادي از دس��ت رفت و همه تالش  هايي كه در 
سال هاي گذشته براي ايجاد اش��تغال براي زنان اتفاق 
افتاده بود، با شيوع كرونا متاسفانه از دست رفت و دولت 
هم در برنامه ريزي هايي كه طراحي كرده بود، تقريبا توجه 

ويژه اي به اين بخش نداشت.
   اس�تفاده از ابزارهاي آنالين و فضاي مجازي، با 
توجه به امكاناتي كه اين فضا دارد و نيازي به حضور 
فيزيكي نيست، مي تواند كمك كند به افراد براي 
اينكه آن آس�يب هايي كه در اين مدت وارد شده 

را جبران كنند؟
خير. بسياري از اين مشاغل محصوالت خانگي داشتند 
و چون مرتبا هشدارهاي بهداشتي داده مي شد، بسياري 
از آنها اصال توان فروش محصوالتش��ان را نداشتند. در 
حوزه گردش��گري هم همينطور بوده و اصال ارتباطي با 
فضاي مجازي ندارد. از طرفي برخي از شاغلين در حوزه 
آموزش هم به همين ترتيب مشاغل خود را از دست دادند. 
به صورت كلي فضاي مجازي خودش هم در اين دوران 
خيلي آسيب ديد، برخالف تصور كه فكر مي كرديم اين 
فضا بايد رونق بيش��تري بگيرد، اين فضا هم بي تاثير از 
كرونا نبود. بسياري از حاضران در فضاي مجازي، عمدتا 
اينفلوئنسر هس��تند و ممكن است خودشان توليداتي 
نداشته باش��ند و توليدات ديگران را معرفي مي كنند. 
كساني كه توليدكننده هس��تند و با شيوع كرونا مورد 
 آس��يب قرار گرفتند و امكان درآمدزايي نداشتند براي 
اينكه بخواهند بخشي از آن را به اينفلوئنسرها اختصاص 

دهند براي اينكه آنها هم كار تبليغات را 
برايش��ان انجام دهند. در مجموع فضاي 
مجازي و تج��ارت الكترونيك، آنطور كه 
فكر مي كرديم در دوران كرونا رشد نكرد 
و بخش عظيمي از استارت آپ ها آسيب 

هم ديدند.
  محدوديت ها در مقايسه با ابتداي 
كرونا كاهش يافته است و بسياري از 
كسب و كارها با و گاهي بدون  رعايت پروتكل هاي 
بهداش�تي به حالت اولي�ه بازگش�تند. آيا زنان 
آس�يب پذير و افرادي كه ش�غل خود را از دست 
دادند، توانستند به حالت اوليه و طبيعي برگردند 

و اشتغال را از سر بگيرند؟
كرونا عالوه بر تاثير بر مي��زان عرضه، بر ميزان تقاضا هم 
تاثير گذاشت. ركود حاصل از كرونا هم مشكل عرضه بود و 
هم مشكل تقاضا. االن بحث اصلي اين است كه همچنان 
مشكالت مربوط به تقاضا برطرف نشده و حتي اگر مشاغل 
بتوانند عرضه خود را داشته باشند، موضوعاتي مانند تورم 
و افزايش قيمت دالر و وضعيت اقتصادي موجود، قدرت 
خريد مردم را كم كرده است. با كاهش قدرت خريد مردم، 
ميزان تقاض��ا هم كاهش پيدا مي كند. ضمن اينكه براي 
بازارسازي تال ش هاي بسيار زيادي انجام مي شود، اما اين 
بازار ممكن است با يك تلنگر از دست برود و براي ساختن 
دوباره  اين بازار، بايد همان مسير قبلي باز هم طي شود و 
اينطور نيست كه اگر بازاري از دست رفته، بتوان سريعا با 
همان سهم قبلي، به بازار برگشت، بلكه به همان نقطه اي 
پيش از شيوع بازارس��ازي قبلي برمي گرديد. بنابراين تا 
مشاغل آسيب ديده بتوانند دومرتبه خود را پيدا كنند و رشد 
كنند و سهمي از بازار بگيرند، راهي طوالني در پيش است.

 پيشنهاد شما در اين شرايط چيست؟
آنچه كه اهميت دارد، بحث س��اختار اقتصادي ماست. 
س��اختار اقتصادي ما وضعيت نابهنجاري دارد و همه از 
اين وضعيت اقتصادي، قيمت دالر، بورس و آش��فتگي 
اقتصادي موجود متضرريم و تفاوتي ندارد كه مرد باشيم 
يا زن. تا زماني كه اين ساختار اصالح نشود، هيچ مسكني 

حل كننده مسائل و مشكالت فضاي كسب وكار نيست.
   براي اشتغال زنان به طور خاص چه پيشنهادي 

داريد؟
اگر به ص��ورت خ��اص بخواهيم ب��راي اش��تغال زنان 
پيشنهاد دهيم، بايد قوانين و مقررات حمايت هايي  كه 
از كس��ب وكارهاي آس��يب ديده از كرونا در نظر گرفته 
مي شود، براي زنان سرپرست خانوار و زناني كه مشاغل 
خانگي دارند، تسهيل شود يا متفاوت باشد، براي اينكه 
اين بخش از جامعه هم بتوانند از اين وام ها و حمايت ها و 

بخشودگي ها استفاده كنند.
    پرداخ�ت وام ه�ا و حمايت  ه�اي مال�ي خيلي 
نمي توان�د كمك�ي كنن�د و كس�ب وكارها در 

بازپرداخت اين وام ها با مشكل مواجه مي شوند.
براي مش��اغل بزرگ كمك كننده نيس��ت، اما براي 
مشاغل خانگي مي تواند كمك كننده باشد. باالخره 
نمي توان از دولت انتظار داشت كه به صورت بالعوض 
به كسب وكارها كمك كند، چون دولت هم مشكالت 
مالي خود را دارد، اما همين كه ش��رايط پرداختي در 
قالب وام به كسب وكارها را تسهيل كند، درصد بهره 
بانكي را كاهش دهد، مي تواند به صورت خاص براي 
مشاغل خانگي و زنان سرپرست خانوار اين امكان را 

فراهم كند كه از اين پرداختي ها استفاده كنند.

مريم شاهسمندي



تعادل|
نيمه سخت س��ال براي فعاليت كسب وكارها در راه 
است. همزماني پاييز و كرونا دولت را مجبور به اعمال 
محدوديت هاي بيش��تري خواهد ك��رد وهمين امر 
ش��رايط را براي كسب و كارها س��خت تر مي كند. از 
همين رو، دولت نبايد ش��يوع ويروس كرونا را دست 
كم گيرد وضروري است كه از االن براي 6 ماهه دوم 
س��ال برنامه ريزي صورت گي��رد. در همين رابطه، 
مركز پژوهش هاي اتاق ايران، پژوهشي انجام داده، 
كه داده هاي آن نشان مي دهد، حداقل تا پايان سال 
1399 كسب وكارهاي اقتصادي در بخش هاي توليد، 
عرضه و تقاضا، در درآمدزايي و حفظ نيروي انساني 
با مش��كالت عديده اي روبرو باش��ند. براساس آمار 
ارايه شده در اين گزارش، 38 درصد از كسب وكارها 
در اس��فند 98 و فرودين 99 و ح��دود 21 درصد از 
كسب وكارها در ارديبهش��ت 99 در اثر شيوع كرونا 
تعطيل شده  و فعاليتي نداشته اند. همچنين ميزان 
اثرپذيري فروش بنگاه ها از كرونا در اسفندماه 98 و 
فروردين ماه 99 برابر با 48.8 درصد و در ارديبهشت 
ماه 99 حدود 45.7 درصد بوده است. همچنين نتايج 
اين پژوهش نشان مي دهد، »جريان نقدينگي، نيروي 
انساني، مقدار توليد و ميزان پس انداز« به ترتيب در 
رتبه هاي بعدي تأثير پذيري از كرونا قرار دارند. البته 
مهم ترين مشكالتي است كه از سوي صاحبان بنگاه ها 
به عنوان بزرگ ترين دغدغه عنوان شده، »پرداخت 
حقوق و دستمزد كاركنان« است. با در نظر گرفتن اين 
روند پيش بيني مي شود، رشد توليد ناخالص داخلي 
واقعي براي س��ال 1399 در خوشبينانه ترين حالت 
5.3 و در يك س��ناريوي پرضرر مع��ادل 8.3 درصد 
افت كند. مركز پژوهش هاي اتاق ايران، با استناد به 
نتايج اين پژوهش، پيشنهاد داده كه با توجه به تداوم 
شرايط ويروس كرونا، از يكسو، فهرست كسب وكارها 
پرريسك شناسايي شده تا حمايت به كسب وكارهاي 
توليدي گس��ترش يابد. از طرف ديگ��ر، برنامه هاي 
حمايتي مشخصي براي واحدهاي توليدي و خدمات 
پش��تيبان توليد در دستور كار سياس��ت گذاران و 

برنامه ريزان كشور تا پايان سال 99 قرار گيرد. 

   كرونا ونيمه دوم سخت سال
نشست ش��وراي راهبري بهبود محيط كسب وكار با 
هدف بررسي وضعيت كسب و كارها در شرايط كرونا 
و نحوه حمايت از آنها و همچنين بررسي جايگاه بهبود 
محيط كسب وكار در سياست هاي كلي نظام تشكيل 
جلسه داد. در اين نشست، گزارش مركز پژوهش هاي 
اتاق ايران با عن��وان » اقتصاد ايران گرفتار با ويروس 
كرونا؛ ضرورت حمايت از كسب وكارها با فرض تداوم 
شرايط موجود«، ارايه شد. ارزيابي اثربخشي حمايت 
و اقدامات دولت از مهم تري معيارهايي اس��ت كه به 
گفته رييس مركز پژوهش ه��اي اتاق ايران در تهيه 

اين گزارش مورد توجه قرار گرفته است.
قاس��مي تاكيد كرد كه دولت نبايد ش��يوع ويروس 
كرونا را دس��ت ك��م گيرد و فرض كن��د كه موضوع 
تمام ش��ده بلكه بايد حمايت از كسب و كارها تداوم 
يابد. به خصوص اينكه در مقايس��ه با ساير كشورها 
و دولت هاي ديگر در ايران واكنش مناسبي صورت 
نگرفته و بيم اين م��ي رود كه همزماني پاييز و كرونا 
ش��رايط را براي كسب و كارها سخت تر كند و دولت 
هم مجبور به اعمال محدوديت هاي بيشتري شود. 
بنابراين ضروري اس��ت كه از االن براي 6 ماهه دوم 

سال برنامه ريزي كنيم.
در اين گزارش كه با محور قرار دادن آمارهاي اقتصادي 

منابع داخلي و خارجي تهيه شده، پيش بيني شده كه 
حداقل تا پايان سال 1399 كسب وكارهاي اقتصادي 
)به ويژه كسب كارهاي در تعامل بيشتر با افراد جامعه( 
در بخش هاي توليد، عرضه و تقاضا، در درآمدزايي و 
حفظ نيروي انساني با مشكالت عديده اي روبرو باشند. 
بر همين اساس ضروري است تا برنامه هاي دولت براي 
حمايت از كسب و كارها تا پايان سال 99 اجرايي شود.

بر اساس آمار ارايه ش��ده در اين گزارش، 38 درصد 
از كسب وكارها در اسفند 98 و فروردين 99 و حدود 
21 درصد از كس��ب وكارها در ارديبهشت 99 بر اثر 
شيوع كرونا تعطيل شده  و فعاليتي نداشته اند. ضمن 
اينكه ميزان فروش با تأثيرپذي��ري 48.8 درصد در 
اسفندماه 98 و فروردين ماه 99 و حدود 45.7 درصد 
در ارديبهشت ماه 99 بيشترين تأثير را از شيوع اين 
بيماري پذيرفته اس��ت و جري��ان نقدينگي، نيروي 
انس��اني، مقدار توليد و ميزان پس انداز به ترتيب در 
رتبه ه��اي بعدي تأثير پذي��ري از كرونا ق��رار دارند. 
همچنين، به طور متوسط در كل بخش هاي اقتصادي 
حدود 30.1 درصد در اس��فند 98 و فروردين 99 و 
حدود 20.1 درصد در ارديبهش��ت 99، حداقل يك 

نفر را تعديل كرده اند.
»پرداخت حقوق و دس��تمزد كاركن��ان« از جمله 
مهم ترين مشكالتي اس��ت كه از سوي كسب و كار 
به عن��وان بزرگ تري��ن دغدغه عنوان ش��ده و با در 
نظر گرفتن اين روند پيش بيني مي ش��ود كه رشد 
توليد ناخالص داخلي واقعي براي س��ال 1399 در 
خوشبينانه ترين حالت 5.3 و در يك سناريوي پرضرر 
معادل 8.3 درصد افت كند. مركز پژوهش هاي اتاق 
ايران در اين گزارش پيشنهاد داده كه با توجه به تداوم 
شرايط ويروس كرونا، از يك سو، فهرست كسب وكارها 
شناسايي ش��ده براي حمايت به كس��ب وكارهاي 
توليدي گس��ترش يابد و از طرف ديگر، برنامه هاي 
حمايتي مشخصي براي واحدهاي توليدي و خدمات 
پش��تيبان توليد در دستور كار سياس��ت گذاران و 
برنامه ريزان كش��ور قرار گيرد. گس��ترش پايه هاي 
مالياتي و تمديد مهلت سياست هاي حمايتي دولت 

از كس��ب و كارها از ديگر پيش��نهادهاي اين مركز 
اس��ت. ضمن اينكه ضروري است تا روندهاي اداري 
مربوط به برقراري مقرري بيمه بيكاري تسهيل شود. 
همچنين در اين گزارش، راهكارهايي در حوزه هاي 
»مالياتي«، »تأمي��ن اجتماع��ي«، »تأمين مالي و 
بهبود سرمايه در گردش كسب وكارها«، »هزينه ها 
و عوارض سربار كسب و كارها«، »حقوقي و تسهيل 
قراردادها«، »تجاري«، »توسعه ظرفيت هاي فناوري 
و تجارت الكترونيك« به نظام تصميم گيري پيشنهاد 

شده است.

    ارايه برنامه براي اقتصاد بدون نفت 
در بررسي دستور جلسه دوم نشست شوراي راهبري 
بهبود محيط كسب وكار، داوود دانش  جعفري عضو 
مجمع تشخيص مصلحت نظام بر ضرورت اهميت 
و مشاركت بخش خصوصي در تدوين برنامه هفتم 
تاكيد كرد و گفت: بدون شك بهترين برنامه، برنامه اي 
است كه مش��اركت همه ذينفعان را در برگيرد و در 
تدوين برنامه هفتم، يك��ي از مهم ترين موضوعات 
اين اس��ت كه بخش خصوصي مس��ووليت برخي 
نقش ها را بپذيرد و اين ب��اور را تقويت كند كه قادر 
است برخي برنامه ها را بدون كمك دولت عملياتي 
كند. دانش جعفري ش��رايط فعلي كشور را با توجه 
به محدوديت هاي واردات، فرصت مناس��بي براي 
تقويت توليد دانست و گفت: بودجه و اقتصاد بدون 
نفت بارها مطرح شده و در همين زمينه ضروري است 
كه اگر بخش خصوصي در چارچوب اقتصاد مقاومتي 
براي تحقق اين هدف برنامه اي دارد، آن را ارايه كند. 
برنامه اي كه هم منجر به تقويت بخش خصوصي شود 
و هم توليد را بهبود بخشد. او تاكيد كرد: در وضعيت 
فعلي، دولت مانند گذش��ته توان سرمايه گذاري و 
اجراي پروژه هاي نفتي را ندارد و برنامه هفتم دقيقا 
همان جايي است كه بخش خصوصي نقش و جايگاه 
خود را در اقتصاد آگاهانه تعري��ف و تثبيت كند. از 
طرفي بر خ��الف دولت كه حتما بايد قانوني تعريف 
ش��ود تا دولت بر آن مكلف به اجرا باش��د، در بخش 

خصوصي، اصل ب��ر آزاد بودن اين بخش اس��ت. به 
گفته دانش جعفري، بررسي شاخص ها در دو حوزه 
بهره وري نيروي كار و سرمايه نشان مي دهد كه در 
دهه هاي گذش��ته اين دو شاخص ثابت و با افزايش 
يك دهمي همراه بوده اس��ت؛ به عبارتي بهره وري 
توليد منفي شده است. در همين زمينه حميدرضا 
فوالدگر با اش��اره به تدوين برنامه هاي توسعه اي در 
كشور، اظهار كرد: يكي از مهم ترين انتقادهايي كه 
به تدوين برنامه هاي توس��عه وجود دارد اين است 
كه اين برنامه ها به نحوي تدوين مي ش��وند كه همه 
مش��كالت با هم ديده مي ش��وند و انگار قصد داريم 
كه همه مسائل كشور را هم حل كنيم، بدون اينكه 
اولويت بندي داشته باشيم. او در همين زمينه تاكيد 
كرد كه بايد تمايز برنامه هفتم توس��عه از يك طرف 
همين اولويت بندي مس��ائل اقتصاد كالن باشد و از 
طرفي مش��اركت و تثبيت جايگاه بخش خصوصي. 
فوالدگر همچنين راه اندازي دادگاه هاي ويژه تجارتي 
را يكي از مهم ترين اولويت هاي فعلي محيط كسب 
و كار عنوان كرد كه به رغم تاكيدات رهبري و قانون 

اما هنوز تشكيل نشده است.
محمد زائري دبير شوراي راهبري بهبود محيط كسب 
و كار هم با بيان اينكه در قوانين مختلف تالش شده 
تا نقش و جايگاه بخش خصوصي ديده شود، گفت: 
يكي از مهم ترين موضوعاتي كه مي تواند اين هدف را 
طبق فرمايشات مقام معظم رهبري عملياتي كند، 
اين است كه بخش دولتي و بخش عمومي غيردولتي 
در فعاليت هاي��ي كه بخش ��هاي خصوصي و تعاوني 
امكان انجام آن را دارند، وارد نشود. زائري همچنين 
با تاكي��د بر كاه��ش هزينه هاي فعاليت ه��اي مولد، 
افزود: سياست ها بايد معطوف به كاهش هزينه هاي 
فعاليت  هاي مولد باشد، اما متاسفانه برعكس عمل 
مي شود و اين قضيه مورد بي  توجهي قرار گرفته است. 
اينكه سياس��ت كنترل واردات براي بهبود توليد در 
نظر گرفته مي شود، در كوتاه مدت جواب خواهد داد 
اما نگاهي كه در بلندمدت بايد مورد توجه قرار گيرد، 

توسعه صادرات است. 
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15هزار كارت وارز بازنگشته 
رييس كميسيون صادرات اتاق بازرگاني گفت: برآوردها 
نشان مي دهد كه ارز بازنگشته مربوط به 15 هزار كارت 
است كه از اين عدد تنها 5هزاركارت، كارت بازرگاني 
اس��ت و حدود 9هزاركارت، كارت پيله وري )كارت 
بازرگاني مخصوصي كه به ساكنان مناطق مرزي داده 
مي شود( بوده است. جمشيد نفر اظهار كرد: آمار ارايه 
شده از سوي بانك مركزي كه مربوط به بازنگشتن 27 
ميليارد دالر ارز صادراتي به كشور است بايد با مدرك 
و اطالعات دقيق ارايه شود. اينكه ما بخواهيم بخش 
خصوصي را عامل اين اتفاق بدانيم نه تنها درس��ت 
نيست كه اصال با واقعيت ها سازگاري ندارد. وي با اشاره 
به مسووليت هاي بخش خصوصي براي بازگشت ارز در 
بخش نامه هاي اجرايي، گفت: طبق اين بخش نامه ها، 
كل ارزي كه بايد بخش خصوصي در سال هاي 1397 
و 1398 به كشور باز مي گرداند، حدود 12.5 ميليارد 
دالر بوده است. اين موضوع در نتيجه تحقيقات اتاق 
بازرگاني مشخص شده و در نامه رييس اتاق به معاون 
اول رييس جمهور تشريح شده است. نفر تاكيد كرد: 
معتقدم از ارز بازنگشته، صادركنندگان شناسنامه دار 
هيچ سهمي ندارند. بخش قابل توجهي از اين ارز مربوط 
به كارت هاي پيله وري، ورود موقت كاال يا فروش اماني 
است. در اين ميان صادركننده نماهايي نيز بوده اند كه 
با اس��تفاده از بخش نامه ها و شرايط كشور، ارز خود را 
بازنگردانده اند. وي خاطرنشان كرد: در شرايط فعلي، 
تداوم فش��ارها بر صادركنندگان مي تواند به كاهش 
جدي صادرات منجر ش��ود كه نش��انه هاي خود را از 
ابتداي سال نشان داده اس��ت. متاسفانه هنوز بانك 
مركزي با پيشنهاد ما موافقت نكرده و اگر گزينه هايي 
مانند واردات در برابر صادرات فعال نشود، ما باز شاهد 

ريزش صادرات خواهيم بود.

ممنوعيت صادرات خامه 
وعوارض جديد صادراتي 

شاتا |دبير ستاد تنظيم بازار گفت: ستاد تنظيم بازار، 
سازمان توسعه تجارت را مكلف كرده است نسبت به 
تعيين عوارض براي صادرات شيرخشك اقدام كند. 
محمدرضا كالمي اظهار داش��ت: مدت ها است كره 
از فهرس��ت دريافت ارز 4200 توماني واردات خارج 
شده اس��ت، اما با توجه به اينكه ذخاير كره وارداتي با 
اين ارز در كشور وجود داشت، نظارت كافي و كامل بر 
توزيع اين ذخاير با قيمت هاي متعارف و متناسب با ارز 
4200 توماني صورت گرفت. دبير ستاد تنظيم بازار 
افزود: حاال اما با پايان ذخاير كره با ارز 4200 توماني، 
تاثير تغييرارز مبناي واردات بر بازار روشن شده است، 
البته ستاد تنظيم بازار سازمان توسعه تجارت را مكلف 
كرده است به فوريت نسبت به تعيين عوارض صادراتي 
براي شيرخشك و محصوالت لبني اقدام كند. به گفته 
وي با تصويب ستاد تنظيم بازار، سازمان توسعه تجارت 
مكلف شد به فوريت ممنوعيت صادرات خامه را نيز 
به مرحله اجرا بگذارد. وي گفت: اين تصميم با توجه 
به تاثيرپذيري بازار ش��ير و لبنيات كشور از تقاضاي 
صادرات شيرخشك و خامه اتخاذ شده است. اين مقام 
مسوول تاكيدكرد: سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليد كنندگان مكلف است نسبت به تعيين سقف 
قيمت كره داخلي اقدام و گ��زارش آن را جهت طي 

مرحل تصويب به كارگروه تنظيم بازار ارسال كند. 

 مرز زميني سرخس 
دوباره  بسته شد

ايرنا |تركمنس��تان مرز زميني خود با سرخس در 
شمال ش��رقي خراس��ان رضوي را پس از بازگشايي 
سه روزه و آزمايش��ي دوباره بست. مدير پايانه مرزي 
سرخس افزود: اين مرز زميني پس از تعطيلي 6 ماه و 
نيمه به واسطه شيوع كرونا روز 17 شهريور بازگشايي 
شد و طي سه روز تنها يك محموله تجاري شامل چهار 
تريلر حامل خ��ودروي ترانزيتي از ايران وارد كش��ور 
تركمنستان شد. محمد مهدي رضايي افزود: بر اساس 
توافق  اخير بين مقامات دو كشور، طي سه روز مدت 
توافق شده براي بازگش��ايي مرز، ناوگان باري ايراني 
بايد وارد نقطه صفر مرزي س��رخس مي شد تا روزانه 
بار 10 كاميون بدون يدك كش را تحويل خودروهاي 
تركمنستان دهد و رانندگان تركمن هم بايد اين بار را 
به مقصد نهايي حمل كرده و سپس يدك خالي كاميون 
را به رانندگان ايراني در سرخس تحويل مي دادند. وي 
اضافه كرد: روز چهارشنبه 19 ش��هريور ماه، سه روز 
مدت توافق ياد شده با تركمنستان براي تردد مرزي به 
شكلي كه بيان شد به پايان رسيد و روز پنجشنبه مرز 
از سوي تركمنستان بازگشايي نشد و قرار است طرف 
تركمنستاني تداوم جابه جايي كاال به شكل ياد شده و 

يا بسته بودن مرز را به مقامات كشورمان اعالم كند.

 تغيير ارز واردات كره 
از ۴۲۰۰ به نيمايي

مهر |يك مقام مسوول، با بيان اينكه با تغيير ارز 
واردات كره از رس��مي به نيماي��ي، از واردات اين 
محصول استقبال نمي شود، گفت: قيمت كره اي 
از اين پس وارد كش��ور مي ش��ود با افزايش چند 
برابري مواجه است. مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي 
توليدكنن��ده ف��رآورده لبني گفت: ب��ا تغيير ارز، 
واردات كره از رس��مي به نيمايي، واردكنندگان از 
واردات اين محصول استقبال نمي كنند و يكي از 
علل كمبود كره در بازار همين موضوع است. علي 
احسان ظفري افزود: واردات كره ممنوع نشده بلكه 
ارز تخصيصي به آن از رسمي به نيمايي تغيير كرده 
است و به همين دليل قيمت كره اي از اين پس وارد 
كشور مي شود با افزايش چند برابري مواجه است. 
وي اضافه كرد: از ابتداي سال 98 تا اوايل امسال، 55 
هزار تن كره با ارز تخصيصي 4200 توماني يا رسمي 
وارد كشور شد كه اين ميزان كره تا پايان شهريور 

پاسخگوي نياز مصرفي كشور است.

فروش فوق العاده ماهانه 
خودرو كليد خورد

مهر|سرپرست وزارت صمت از عرضه ماهانه 25 هزار 
دستگاه خودرو در طرح فروش فوق العاده از ابتداي مهر 
تا پايان سال خبر داد و گفت: مردم بايد 10 درصد مبلغ 
خودرو را زمان ثبت نام واريز كنند. جعفر سرقيني گفت: 
پيش از اين به علت اينكه حجم تعهدات خودروسازان 
باال بود 80 درصد از توليدات خودروس��ازان به اجراي 
تعهدات و 20 درصد به ف��روش فوق العاده اختصاص 
مي يافت كه اخي��را با كاهش تعه��دات، 60 درصد از 
تولي��دات به اج��راي تعهدات و 40 درص��د به فروش 
فوق العاده اختصاص يافت؛ از اين رو، تصميم گرفتيم 
تا از ابتداي مهر تا پايان س��ال، هر ماه 25 هزار خودرو 
به طرح فروش فوق العاده اختص��اص يابد. وي با بيان 
اينكه طرح هاي قبلي مانن��د پيش فروش هاي بيش 
از 3 ماه و مش��اركت در توليد همچنان برقرار اس��ت، 
افزود: فروش 25 هزار خ��ودرو ماهانه در طرح فروش 
فوق الع��اده به تامين نياز م��ردم و كاهش عطش بازار 
كمك خواهد كرد و اين خودروها هم از يك ماه تا 3 ماه 
تحويل برندگان خواهد ش��د. وي افزود: كساني كه در 
طرح فروش فوق العاده ماهانه 25 هزار خودرو ثبت نام 
مي كنند 10 درصد از مبلغ خودرو را در زمان ثبت نام در 
حسابي واسط واريز مي كنند، زيرا اگر مبلغي اخذ نشود 
تعداد ثبت نام ها زياد خواهد شد. سرقيني اضافه كرد: 
همچنين تا پيش از اين برندگان قرعه كشي 72 ساعت 
مهلت داشتند تا وجه طرح فروش فوق العاده را تكميل و 
واريز كنند كه اكنون اين ميزان به 120 ساعت افزايش 

يافته تا برندگان راحت تر بتوانند وجه را تكميل كنند.

كانال مالي با سوييس 
رونق مي گيرد

ايلنا |ش��ريف نظام مافي رييس اتاق بازرگاني ايران 
و سوييس در مورد تاثيرات اقتصادي سفر اخير وزير 
امور خارجه سوييس به ايران گفت: ُبعد اقتصادي اين 
سفر راه اندازي و ادامه فعاليت  كانال مالي بشردوستانه 
سوييس )SHTA( و رفع مشكالت مربوط آن است. 
همچنين جلسه با شركت هاي سوييسي كه در ايران 
وجود دارند و رس��يدگي به مش��كالت آنها از جمله 
دس��تاورد هاي اين سفر به ش��مار مي رود. وي ادامه 
مي دهد: مسلما چنين سفري منجر به فعال تر شدن 
كانال بشر دوستانه سوييس مي شود. زيرا در حال حاضر 
اين كانال كه با توافق بانك مركزي صورت گرفته است، 
بر سه صنف متفاوت »غالت، تجهيزات پزشكي و دارو« 
تمركز دارد كه به معامالت تجاري كمك مي كند. در 
اين صورت هماهنگي هايي الزم كه در اين سفر انجام 
ش��ده و در آينده نيز انجام مي شود، مي تواند كميت 
معامالت را بيشتر كند، تا به اين وسيله تجهيزاتي كه 
نياز داريم را از اين طريق فراهم كنيم. وي افزود: از ديگر 
برنامه هاي اقتصادي اين سفر مي توان به رسيدگي به 
مشكالت شركت هاي سوييسي كه در ايران فعاليت 
دارند اشاره كرد، زيرا چالش هايي وجود دارد كه چنين 
سفري مي تواند به آنها كمك كند. اما در مورد موفقيت 
يا عدم موفقيت آميز بودن آن نمي توان اظهارنظر كرد 
و بايد در بلندمدت پرداخته شود. نظام مافي زمان اين 
سفر را مناسب ارزيابي كرد و افزود: بسيار به موقع انجام 
شده و ما تنها 60 روز با انتخابات امريكا فاصله داريم، از 
همين روي تا حدودي كانال مالي سوييس براي حجم 
معامالت بيشتر پس از انتخابات آماده مي شود. البته 
درصورتي كه »جو بايدن« در انتخابات پيروز ش��ود 
حجم معامالت ما افزايش پيدا مي كند و در صورتي كه 
ترامپ انتخاب شود اين كانال مالي مي تواند روزنه اي 
براي انجام معامالت باشد. از همين روي اين سفر نياز 
بوده كه انجام شود و مطمئنا هماهنگي هايي كه با بانك 
مركزي و  وزارت خارجه انجام شده، به رونق گرفتن اين 

كانال مالي كمك مي كند.

قيمت كدام كاالها كاهش يافت؟
ايسنا |جديدترين آمار منتشر شده از سوي وزارت 
صمت نشان مي دهد كه در خردادماه امسال در بين 42 
كاالي اساسي و مهم، قيمت 33 كاال بين 0.8 تا حدود 
147درصد نسبت به خرداد سال گذشته افزايش داشته 
و بيشترين افزايش قيمت هم مربوط به گروه حبوبات، 
تيرآهن و تخم مرغ بوده است. براساس اين آمار در خرداد 
امسال قيمت عدس درجه يك و لپه درجه يك بيش از 
دو برابر شده قيمت اين دو به ترتيب با 146.9 و 117.9 
درصد به 20 هزار و 400 تومان و 24 هزار و 400 تومان 
رسيده اس��ت. در اين ميان 6 كاال هم بين 50 تا 100 
درصد افزايش قيمت داشتند. به عبارت ديگر در خرداد 
امسال قيمت لوبيا قرمز درجه يك 92.1 درصد، سه نوع 
مختلف تيرآهن بين 68 تا 73 درصد، لوبيا چيتي 58.6 
درصد و تخم مرغ 56.9 درصد نسبت به ماه مشابه سال 
قبل افزايش يافته است. بر اين اساس قيمت هر كيلوگرم 
»لوبيا قرمز، لوبيا چيتي و تخم مرغ« در خرداد س��ال 
گذشته حدود 11 هزار و 900 تومان، 14 هزار و 900 
تومان و 6400 تومان بوده و در ماه مشابه سال جاري به 
22 هزار و 800 تومان، 23 هزار و 600 تومان و 10 هزار 
تومان رسيده است. از بين مهم ترين كاالهايي كه در 
مدت ياد شده كمتر از 50 درصد افزايش قيمت داشتند 
هم مي توان به برنج پاكستاني باسماتي درجه يك با 45 
درصد افزايش قيمت، م��وز درجه يك با 38.1 درصد، 
شير استريل پاكتي با 34 درصد، نخود درجه يك با 28.3 
درصد و ذرت خارجي با 25.3 درصد اشاره كرد كه قيمت 
هركيلو از آنها در خرداد امسال به ترتيب به 16 هزار و 
200 تومان، 20 هزار تومان، 7400 تومان، 12 هزار و 
400 تومان و 2100 تومان رسيده است. از بين 9 كاالي 
اساسي كه قيمت آنها در خرداد ماه امسال نسبت به ماه 
مشابه سال گذشته كاهش يافته سيب زميني درجه 
يك با 42.1 درصد كاهش، بيشترين كاهش قيمت را 
داشته و قيمت آن از حدود 7000 تومان به 4000 تومان 
رسيده است. قيمت پياز و گوجه فرنگي نيز در اين مدت 
با 32.1 درصد و 31.2 درصد كاهش به كيلويي 2900 و 

3600 تومان رسيده است. 

طي پژوهشي ميزان اثرپذيري كسب وكارها از كرونا تشريح شد

روند صادرات و واردات ايران با شركاي تجاري اش تا پايان مردادماه 99 چگونه رقم خورده است؟ 

دو سناريو براي توليد در نيمه دوم  99

افت تجارت بدون نفت
تعادل -  گروه تجارت |

رصد كارنامه تجارت خارجي ايران تا پايان مردادماه 
1399 نشان مي دهد كه حجم تجارت كااليي بدون 
نفت حدود 24.6 ميليارد دالر بوده كه در مقايسه با 
رقم 35.6 ميليارد دالري مدت مشابه سال گذشته 
افت 31 درصدي را تجربه كرده است. ميزان صادرات 
كااليي كشور بدون نفت خام در بازه زماني ياد شده، 
حدود 10.9 ميليارد دالر ب��وده كه در مقابل حدود 
13.7 ميليارد دالر كاال به كش��ور وارد ش��ده است. 
تحليل اين آمارها حكايت از اين دارد كه دو بال تجارت 
خارجي كشور در ماه مياني تابستان، نبست به مدت 
مشابه س��ال قبل افت را تجربه كرده است؛ يعني از 
نظر ارزش��ي صادرات افت 39 درص��دي و واردات با 
افت 23درصدي. اين روند موجب شده تا تراز تجاري 
كشور در اين مدت نيز تضعيف گزارش شود. همچنين 
آمارها نشانگر اين است كه »چين« با واردات حدود 
3ميليارد دالري از ايران، بزرگ ترين مقصد صادراتي 
اي��ران و ب��ا ص��ادرات 3.6 ميليارد دالري ب��ه ايران 
بزرگ ترين مبدا وارداتي ايران است. اما تحليل كلي 
تجارت در مقاصد صادراتي و مبادي وارداتي كشور، 
بيانگر اين است كه در 5 ماه نخست سال 99 نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال 98، تجارت كشور با شركاي 

تجاري اش افت محسوس داشته است. 

    جزييات تجارت كااليي در پنج ماه
ارزش تج��ارت كاالي بدون نفت خام ايران با س��اير 
كشورها در 5 ماهه نخست سال حدود 24.6 ميليارد 
دالر بوده كه نس��بت به ارزش 35.6 ميليارد دالري 
تجارت ايران در 5 ماهه نخس��ت سال 1398 حدود 

31 درصد كاهش داشته است. در 5 ماهه نخست سال 
1399 ح��دود 10.9 ميليارد دالر كاالي بدون نفت 
خام از ايران به س��اير كشورها صادر شده و در مقابل 
حدود 13.7 ميليارد دالر كاال به كشور وارد شده است؛ 
ارزش صادرات بدون نفت خ��ام و واردات ايران در 5 
ماهه نخست س��ال 1399 نسبت به 5 ماهه نخست 
سال 1398 به ترتيب 39 درصد و 23 درصد كاهش 
يافته است. مقدار وزني صادرات و واردات ايران نيز در 
مدت مذكور به ترتيب با كاهش حدود 37 درصدي و 
3 درصدي مواجه شده است. تراز تجاري ايران طي 5 
ماهه نخست سال 1399 نسبت به مدت مشابه سال 
قبل به شدت تضعيف ش��ده و از منفي 127 ميليون 
دالر به منفي 2.8 ميليارد دالر كاهش يافته كه به علت 
افت شديدتر صادرات ايران در مقابل كاهش واردات 
ايران بوده اس��ت. مقدار صادرات كاالي بدون نفت 
خام ايران در فروردين تا مرداد ماه 1399 از ماه هاي 
متناظر سال 1398 كمتر بوده است. در مرداد 1399 
صادرات بدون نفت خام اي��ران معادل 7.8 ميليون 
تن بوده كه نسبت به مرداد ماه 98 حدود 30 درصد 
كاهش و در مقايسه با تير ماه 1399، افت 7 درصدي 
داشته است. مقدار واردات هم در مرداد 99 نسبت به 
ماه مشابه سال قبل آن حدود 12 درصد و نسبت به 
ماه قبل، حدود 31 درصد كاهش يافته است. به طور 
كلي؛ روند كاهشي مقدار صادرات كاالي بدون نفت 
خام ايران از آذر ماه س��ال 1398 آغاز شده و به رغم 
نوساناتي كه در نيمه نخست 1399 داشته، همچنان 
تا مرداد 1399 به روند نزولي خود ادامه داده اس��ت. 
حداقل مقدار واردات ماهانه طي پنج ماهه نخس��ت 
سال 1399، مربوط به مرداد ماه اين سال است كه از 

حداقل واردات ماهانه سال 1398 )2.1 ميليون در 
فروردين 98( نيز كمتر است. طي 5 ماه ابتدايي سال 
1399، ارزش واردات و صادرات كاالي بدون نفت خام 
ايران عليرغم نوساناتي، از ماه هاي متناظر سال 1398 
كمتر بوده است. ارزش صادرات در مرداد ماه 1399 
حدود 2.2 ميليارد دالر بوده كه نسبت به مرداد 1398 
كاهش 33.3 درصدي و نسبت به تيرماه 1399، افت 
4.3 درصدي داشته است. در مرداد ماه 1399، ارزش، 
واردات هم حدود 2.8 ميليارد دالر اعالم ش��ده كه 
نسبت به مرداد سال قبل، افت 20 درصدي و نسبت به 
تير ماه 1399 افت 15 درصدي را تجربه كرده است. از 
فروردين تا مرداد سال 1399، ارزش صادرات ايران از 
ارزش واردات آن كمتر بوده و تراز تجاري ماهانه ايران 
با ساير كش��ورها منفي شده است. تراز تجاري ايران 
در مرداد ماه 1399 نس��بت به تراز تجاري مرداد ماه 
1398 حدود 395 ميليون دالر، تضعيف شده است.

    مقاصد صادراتي ايران 
به طور كلي، ارزش ص��ادرات كاالي بدون نفت خام 
ايران در 5 ماهه نخس��ت 1399 ب��ه 5 مقصد عمده 
صادراتي خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 
37 درصد كاهش داشته اس��ت. در 5 ماهه نخست 
1399، چي��ن با واردات ح��دود 3 ميليارد دالري از 
ايران، بزرگ ترين مقصد صادرات كاالي بدون نفت 
خام ايران بوده اس��ت، با وجود آنكه واردات كااليي 
چين از ايران در 5 ماهه نخس��ت 1399 نسبت به 5 
ماهه نخست 1398 حدود 31 درصد كاهش يافته اما 
سهم چين در ميان مقاصد صادراتي ايران در 5 ماهه 
نخست 1399 نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش 

يافته و از 25 درصد به 28 درصد رسيده است. عالوه بر 
اين، كشور تركيه كه با حدود 2.5 ميليارد دالر واردات 
از ايران، مقصد صادراتي اي��ران در 5 ماهه 98 بوده، 
در 5 ماه��ه 1399 با واردات تنها 513 ميليون دالر، 
به جايگاه پنجم رسيده اس��ت. ارزش 871 ميليون 
دالري واردات افغانستان از ايران كه در 5 ماهه 1399 
به جايگاه چهارم مقاصدعمده صادراتي ايران رسيده، 
همچنان از ارزش واردات آن در 5 ماه نخس��ت سال 
1398 معادل 898 ميليون دالر كمتر است. امارات 
متحده عربي نيز با حدود 1.6 ميليون دال واردات از 
ايران سومين مقصد صادراتي ايران در 5 ماهه نخست 
سال 1399 است كه ارزش واردات آن حدود 7 درصد 

نسبت به 5 ماهه 1398 كمتر شده است. 

    مبادي وارداتي 
واردات ايران از 5 مبدا عمده وارداتي در 5 ماهه نخست 
1399 نس��بت به مدت مشابه سال 1398 با كاهش 
حدود 20 درصدي مواجه شده است. در مدت مذكور، 
س��هم چين و امارات از كل واردات اي��ران افزايش و 
س��هم تركيه، هند و آلمان، كاهش يافته است. طي 
مدت مورد بررس��ي، چين به عنوان بزرگ ترين مبدا 
وارداتي ايران حدود 3.5 ميليارد دالر صادرات به ايران 
داش��ته كه نسبت به مدت مشابه سال قبل با كاهش 
17درصدي مواجه شده اس��ت. در اين ميان، ارزش 
واردات كااليي امارات به ايران، رشد 5 درصدي داشته 
است. همچنين در رابطه با كشورهاي تركيه، هند و 
آلمان نيز به ترتيب، كاهش 33 درصدي، 50 درصدي 
و 24 درصدي در ارزش واردات كااليي به ايران طي 5 
ماهه 1399 نسبت به 5 ماهه 1398 اتفاق افتاده است.



W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R  Sat. Sep 12. 2020  1752   شنبه  22  شهريور 1399   23 محرم 1442  سال هفتم    شماره 

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

صاحبامتیاز:موسسهرسانهنگارانخوبانديش
مديرمسوول:الیاسحضرتي
سردبیر:حجتطهماسبي

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

چاپ:همشهري3)روزتاب(-توزيع:نشرگسترامروز-تلفن:61933000
سازمانشهرستانها:66126088

اذانظهر:13:00اذانمغرب:19:34اذانصبحفردا:05:21

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترسميروزنامهدردسترساست

چهرهروز

سهم الدين زماني درگذشت
هنرمند و خالق نخستين »قرآن مصور« در جهان در سن ۷۳ سالگي دار فاني را وداع گفت. او در مصاحبه اي گفته بود: زماني كه اين كار )مصور 
كردن قرآن( را شروع كردم، قسم خوردم كه به هيچ وجه كار دنيايي نكنم. مدتي گذشت و هر چه داشتم خورده شد و به پايان رسيد و چون 
منبع درآمد ديگري هم نداشتم ديگر پولي در بساطم نماند. من مانده بودم و قرآن. يك روز در پيشگاه خدا گله كردم و گفتم وقتي براي خودم 
كار مي كردم كلي در رفاه بودم پس چرا حاال كه براي تو كار مي كنم بايد به اين روز برسم... شب شد و خواب ديدم، خوابي كه باعث شده است ۳۸ 
سال از خدا به خاطر آن شكايت طلب مغفرت كنم. ۴۵ سال است كه كسي ديناري به من كمك نكرد ولي تاكنون در بيش از ۹۰ نمايشگاه داخل 
و خارج كشور شركت كرده ام. صداي تحسين و به به مسووالن را زياد شنيده ام، بزرگاني آمدند وعده تحقق نيافته براي حفظ اين تابلوها، رفتند.

كتابخانه

ثروت ملل- آدام اسميت
آدام اسميت پدر علم اقتصاد است و كتاب »ثروت ملل« اولين اثر جدي اي است كه در مورد اين علم به رشته تحرير درآمد. بعدها دانشمندان 
زيادي نظرات او را به چالش كشيدند و اين علم را پيش بردند. براي خواندن اين كتاب الزم نيست وقت زيادي بگذاريد. تنها يك نگاه گذرا به 
سرچشمه دانش اقتصاد كافي خواهد بود. به خصوص كه مطالعه يك علم بدون در نظر گرفتن تاريخ آن كامل نمي شود. كتاب ثروت ملل، به 
تشريح داليلي كه باعث رشد اقتصادي ملت هاي مختلف شده است، مي پردازد و در اين مورد بيشتر به تاثير نيروي مولد در ثروت ملت ها اشاره 
مي كند. آدام اسميت بر اين باور است كه در كشورهاي ثروتمند، نيروي مولد بيش از ذخائر ارزي يا شرايط خوب اقليمي، در باالبردن شاخص 
رشد اقتصادي و صنعتي آن كشور سهم دارد. اين كتاب ديدگاه جديد و متفاوتي را در مورد داليل ثروت كشورها ابراز مي كند كه با دانستن 
آن مي توان موجبات رشد و رفاه يك ملت را فراهم كرد. در كتاب ثروت ملل، گاه خودخواهي افراد منجر به رشد اقتصادي آن جامعه مي شود.

میراثنامهجامعه

بان��ك س��فال گوهرتپ��ه در اس��تان مازندران 
شامل س��فال ها و آثار به دس��ت آمده از ده سال 
پژوهش هاي باستان شناس��ي است كه در گوشه 
انباري خاك مي خورند و فرس��وده تر مي شوند. 
گوهرتپه به عنوان يكي از بزرگ ترين محوطه هاي 
آغاز شهرنش��يني در حاش��يه درياي مازندران 
شناخته مي شود. اين محوطه بين غارهاي هوتو، 
كمربند، التپه و رستمكال در شرق و غار گميشان 
در غرب واقع شده است. آثار به دست آمده از اين 
غارها نشان مي دهد كه گورهاي انساني حداقل 
از ۱۲ هزار سال پيش و از دوران فراپارينه سنگي 
در منطقه حضور داشته اند. فعاليت هاي باستان 
شناختي در گوهر تپه از سال ۸۰ آغاز شده و در آن 
مجموعه اي از آثار فرهنگي مربوط به ادوار پيش 
از تاريخ، دوره مفرغ و عصر آهن به دس��ت آمده 
است. در وضعيت فعلي بقاياي مربوط به معماري 
و فضاي گورستاني مورد بازديد قرار مي گيرد كه 
در آن مي توان آثاري از نحوه تدفين افراد را در آن 
زمان مش��اهده كرد. اما آنچه كه در اين محوطه 
باستاني تأس��ف بار اس��ت وجود انباري از آثار و 
سفال هاي مطالعاتي اين محوطه باستاني است. 
در اين انبار خاك خورده بس��ياري از يافته ها به 

صورت نامناسبي سال هاست كه رها شده اند چون 
بودجه اي در اختيار مديران اين سايت موزه نيست 
تا بتوانند به آن س��اماني بدهن��د. از طرف ديگر 
مجموعه امكانات اين محوطه باستاني نيز اگر چه 
زماني براي حضور كاوش گران و باستان شناسان 

ايجاد ش��ده بود اما اين امكانات مانند اتاق خواب 
و وس��ايل اقامتي نيز رو به زوال است. همچنين 
بيش از ۱۰ سال اس��ت كه ديگر در اين محوطه 
كاوشي نمي ش��ود اين درحالي اس��ت كه هنوز 
سايت باستاني گوهرتپه كامل كاوش نشده است.

بانك سفال گوهرتپه هم باستاني شد!

احياي تاالب هامون با اعتبار ۱۰ ميليون يورويي
معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط 
زيست از اختصاص ۱۰ ميليون يورو اعتبار براي پروژه 
احياي تاالب هامون خبر داد. احمد رضا الهيجان زاده 
گفت: اين پ��روژه تحولي را در اقتص��اد مردم بومي و 
محلي حاش��يه تاالب به وجود خواهد آورد و بيش از 
۲۰۰۰ شغل پايدار نيز براي مردم محلي پيش بيني 
شده است. او با اشاره به رفتارهاي اكوسيستمي متفاوت 
تاالب هامون در فصل هاي مختلف سال بيان كرد: تاالب 
هامون و تاالب هايي نظير هورالعظيم، شادگان و اكثر 
تاالب هاي كش��ور ايران در مواقعي از سال كه معمواًل 
از آبان و آذر آغاز مي شود، شروع به آبگيري مي كنند 
و يا با س��يالب پر آب مي ش��وند، اما از ارديبهشت تا 
آبان هر س��ال كه بارندگي به حداقل و شرايط تبخير 
به حداكثر مي رس��د در آن صورت مساحتي از تاالب 
به واسطه تبخير و نبود بارندگي از دست مي رود، اين 
حالت رفت و برگش��تي در اكثر تاالب هاي دنيا به جز 
تاالب هايي كه در مناطق نيمه اس��توايي وجود دارد 
معموال حاكم است. همچنين با اشاره به وسعت ۵۷۰ 
هزار هكتار تاالب هامون در شرايط حداكثري كه بين 
ايران و افغانس��تان پهنه دارد، ادامه داد: ميزان تبخير 
در اين منطقه به بيش از ۴۷۰۰ ميليمتر مي رس��د و 
تقريبا باالترين ميزان تبخير كشور به آن منطقه تعلق 
دارد، اين هم به دليل دماي هوا و وجود بادهاي بسيار 
زياد و از جمله بادهاي موس��وم به ۱۲۰ روزه است كه 
باعث شدت تبخير مي شود و اينها جزو طبيعت منطقه 
محسوب مي گردد. الهيجان زاده بيان كرد: زماني كه در 
هامون سيالب اتفاق مي افتد بخشي از هامون ظرفيت 
ماهيگيري دارد و بخش ديگر تاالب به واسطه اينكه در 
مقطعي از سال آب مي گيرد و بعد آب خود را از دست 
مي دهد تبديل به مرتع و در نتيجه علوفه خوب براي 

دامداران منطقه مي شود، يعني بخشي از خدمات تاالب 
همين موضوع دامداري آن است. او در مورد وضعيت 
هامون ادامه داد: اگر خط كش مقايس��ه ما در رابطه با 
هامون ش��رايط دهه ۵۰ شمسي باشد كه يك عرصه 
چند صد هزار هكتاري كه آب و رطوبت داشته قطعًا با 
حاال قابل مقايسه نخواهد بود، اما در دو سال گذشته به 
دليل سيالب هايي كه از طريق رودخانه هيرمند وارد 
تاالب شد چيزي حدود ۵ ميليارد متر مكعب آب وارد 
شده و شرايط بسيار خوبي در مقايسه با سال هاي قبل 
كه خشكسالي مستمر داشتيم را مهيا كرد، در حال 
حاضر شرايط به نسبت خوبي دارد كه در بخشي از آن 
صي��ادي رواج دارد و در بخش ديگر دامداري صورت 
گرفته است و اميدواريم بارندگي ها در منطقه استمرار 
داشته باشد.الهيجان زاده در مورد پروژه احياي هامون 
گفت: به پيشنهاد دولت جمهوري اسالمي پروژه اي به 
تصويب رسيد كه جزو پروژه هاي بين المللي است كه 
با كمك اتحاديه اروپا انجام مي شود و مبلغي حدود ۱۰ 
ميليون يورو ميزان اعتباري است كه براي انجام پروژه 
در نظر گرفته شده است.  او ادامه داد: اين پروژه حدود 
سه ماهي است كه شروع به فعاليت كرده اما حدود پنج 
سال مدت پروژه طول خواهد كشيد و بنابراين هنوز در 

ابتداي راه قرار دارد.

آمار فوتي هاي كرونا رو به افزايش است
سخنگوي وزارت بهداشت از ۱۱۵ فوتي كرونا در كشور 
طي ۲۴ ساعت گذشته خبر داد. دكتر سيماسادات 
الري گفت: از ديروز تا امروز ۲۱ ش��هريور ۱۳۹۹ و بر 
اس��اس معيارهاي قطعي تشخيصي، دو هزار و ۳۱۳ 
بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كش��ور شناسايي 
ش��د كه يك هزار و ۲۵۳ نفر از آنها بس��تري شدند. 
مجموع بيماران كوويد۱۹ در كش��ور به ۳۹۷ هزار و 
۸۰۱ نفر رسيد. متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، 
۱۱۵ بيم��ار كوويد۱۹ جان خود را از دس��ت دادند و 
مجموع جان باختگان اين بيماري به ۲۲ هزار و ۹۱۳ 
نفر رسيد. به گفته وي، خوشبختانه تا كنون ۳۴۲ هزار 
و ۵۳۹ نفر از بيماران، بهبود يافته و يا از بيمارستانها 
ترخيص شده اند. همچنين ۳۷۵۳ نفر از بيماران مبتال 
ب��ه كوويد۱۹ در وضعيت ش��ديد اين بيماري تحت 
مراقبت قرار دارند. تا كنون سه ميليون و ۵۰۷ هزار و 
۹۳۸ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده 
اس��ت. او همچنين گفت: بر اساس آخرين اطالعات 

كرونا در كشور، استان هاي تهران، مازندران، گيالن، 
قم، اصفهان، خراس��ان رضوي، آذربايجان ش��رقي، 
كرمان، خراسان شمالي، سمنان، يزد، زنجان و قزوين 
در وضعيت قرمز قرار دارند. الري درباره اس��تان هاي 
در شرايط هش��دار نيز گفت: همچنين استان هاي 
آذربايجان غربي، البرز، فارس، لرس��تان، هرمزگان، 
اردبيل، بوشهر، كرمانش��اه، كهگيلويه و بويراحمد، 
خراسان جنوبي، مركزي، ايالم، چهارمحال و بختياري، 

گلستان و خوزستان در وضعيت هشدار قرار دارند.

اخباركوتاه

كرونا تا ۲  سال ديگر 
تحت كنترل قرار مي گيرد

نهاد بهداشتي سازمان ملل مي گويد كه نمي توان 
زمان دقيق پايان همه گيري ويروس كرونا را بيان كرد 
اما تصور بر اين است كه در دو سال آينده اين بيماري 
تحت كنترل ق��رار خواهد گرفت. دفتر مطبوعاتي 
سازمان جهاني بهداش��ت )WHO( ضمن اعالم 
اينكه ميزان س��رايت و شدت ويروس كرونا از ۶ ماه 
قبل تغيي��ر نكرده، به خبرگزاري روس��ي »تاس« 
درباره زمان پايان همه گيري كرونا گفت اين سازمان 
زمان پايان بحران مذكور را نمي داند اما تصور بر اين 
است كه اين بيماري در دو سال آينده تحت كنترل 
قرار خواهد گرفت. سازمان جهاني بهداشت اعالم 
كرد: در زمان كنوني نمي دانيم چه زماني همه گيري 
پايان مي يابد، اما احتمال آن هست كه با تالش هاي 
جهاني و فناوري مدرن، همه گيري ظرف چند سال 
تحت كنترل قرار بگيرد. كشورها )براي اين منظور( 
بايد بر روي ۴ اولويت تمركز كنند: ممانعت از تشديد 
وقايع، تقويت مردم براي حفاظت از خود، تمركز بر 
اصول بهداشت عمومي و حمايت از افراد آسيب پذير 
از جمل��ه افراد مس��ن و اف��راد داراي بيماري هاي 
زمينه اي. اين نهاد وابس��ته به سازمان ملل معتقد 
اس��ت با گذش��ت ۶ ماه از اعالم رسمي همه گيري 
جهاني كرونا، شدت سرايت اين ويروس تغيير نكرده 
و در پاسخ به س��والي در اين خصوص گفت: شدت 
بيماري زا بودن ويروس هاي انساني كمتر يا بيشتر 
مي شود. بر اس��اس شواهد كنوني از ۸۰ هزار توالي 
ژنوميك، سرايت و شدت كوويد-۱۹ تغيير نكرده 
است. دفتر مطبوعاتي سازمان جهاني بهداشت در 
پاسخ به سوالي درباره مشاركت روسيه در مقابله با 
شيوع كرونا گفت اين سازمان از همه برنامه هاي توليد 
واكسن در سراسر جهان استقبال مي كند و اكنون 
باالي ۳۰ مورد تالش براي توليد واكسن در مراحل 
مختل��ف آزمايش باليني در سراس��ر جهان وجود 
دارد، از جمله واكسن »اسپوتنيك وي« روسيه. اين 
نهاد افزود: با مقامات روسيه صحبت ها براي كسب 
اطالعات بيشتر درباره اين واكسن را آغاز كرده ايم. 
تا جايي كه مي دانيم اسپوتنيك وي در آستانه آغاز 
مرحله سوم آزمايشات باليني قرار دارد. هر كشوري 
مستقل است و حق انتخاب ابزارها و محصوالتي را 
كه براي جمعيتش مناسب ترين مي داند، دارد. اما 
بايد اين انتخاب با باالترين استانداردهاي علمي و 
اخالقي هدايت شود. دسامبر سال ۲۰۱۹ مقامات 
چيني سازمان جهاني بهداشت را از شيوع كرونا در 
شهر ووهان در مركز اين كشور آگاه كردند. تاكنون 
بنابر آمارها، بيش از ۲۸ ميليون نفر در سراسر جهان 
به اين بيماري مبتال شده اند و بيش از ۹۰۰ هزار نفر 
هم جان خود را از دست داده اند. امريكا همچنان با 
بيش از ۶ ميليون و ۵۰۰ هزار مبتال و ۱۹۶ هزار قرباني 
در صدر كشورهاي جهان به لحاظ خسارت انساني 

ناشي از اين بيماري قرار دارد.

حذف طرح كودكان دختر از روي كتاب رياضي سوم  دبستان

نگاه جنسيت زده به كتاب ها رسيد
گليمان�دگار| طرح جل��د كتاب 
رياضي س��وم دبس��تان، اي��ن روزها 
بدجوري بحث برانگيز شده است. حاال 
ديگر به مدد شبكه هاي اجتماعي هيچ چيز از نگاه 
تيزبين مردم دور نمي ماند و اين جرح و تعديل ها هم 
بازخوردهاي خودش را دارد. اينكه به يك باره عكس 
دو كودك دختر روي جلد كتاب حذب مي ش��ود و 
مسووالن امر به جاي اينكه در اين مورد توضيح دهند 
عذر بدتر از گناه مي آورند و تقصير را به گردن طراح 
جلد مي اندازند كه مي خواس��ته فضاي شلوغ روي 
جلد را كمي خلوت كند! جالب است كه اين خلوت 
كردن تنها و تنها با حذف تصوير دو دختر بچه صورت 
مي گي��رد و اين طراح محترم فكر نكرده تا س��مت 
راست تصوير را كمي خلوت كند و مثال عكس يكي 
از پسر بچه ها را حذف كند.  شايد چنين موضوعي در 
نظر خيلي از ما بي اهميت باشد اما وقتي به ماجراهاي 
رخ داده در تمام اين سال ها نگاه كنيم مي بينيم كه 
اين موضوع هم خيلي بي اهميت نيس��ت. تفكيك 
جنسيتي در دانشگاه ها كه زماني در دستور كار قرار 
گرفت. حذف يك سري از رشته هاي تحصيلي در 
دفترچه انتخاب رشته داوطلبان دختر كنكور، تاكيد 
بس��ياري از مقامات بر اين موضوع كه اشتغال زنان 
مي تواند براي خانواده آسيب زا باشد و خيلي موارد 
ديگر. حاال ما اين نگاه جنسيت زده را به كتاب هاي 
دبستان هم كشانده ايم. اينكه مي خواهيم از همين 
ابتدا به كودكانمان ياد بدهي��م تفاوت هاي زيادي 
بين زنان و مردان است. مردان از آزادي هاي ويژه اي 

برخوردارند و زنان محدوديت هاي بسيار دارند. 

   نگاه جنسيت زده را به جامعه القا نكنيم
پرواز كامراني، روانپزش��ك كودك در اين باره به تعادل 
مي گويد: چنين رفتارهايي مي تواند براي كودكان بسيار 
آسيب زا باشد. اينكه دختران از همين كودكي فكر كنند 
كه افراد حذف شده جامعه هستند و كسي آنها را جدي 
نمي گيرد مي تواند در هدف گذاري آنها براي آينده بسيار 
موثر باش��د. ما نمي توانيم نگاه جنسيت زده يا سنتي 
خودمان را به زور به جامعه القا كنيم. مساله فقط حذف 

كردن يك عكس كارتوني از روي جلد كتاب نيس��ت، 
مساله اين است كه ما از همين كودكي چه احساسي به 
دانش آموزان دختران مي دهيم. اين حذف مي تواند تاثير 
بسزايي در روحيه آنها داشته باشد.  او در بخش ديگري 
ازسخنانش در مورد توضيحاتي كه از سوي مسووالن در 
اين باره داده شده مي گويد: اين عذر بدتر از گناه است، 
يعني اين كتاب ها توسط كساني تهيه و تدوين مي شود 
كه هيچ شناختي از روحيه كودكان ندارند. اينكه چنين 
كاري را خطاي سهوي دانسته يا اصال خطا نمي دانند و 
درصدد توجيه آن بر مي آيند مي تواند بسيار نگران كننده 
باشد. كتابي كه قرار است دانش آموزان را براي ساختن 
زندگي و آينده خود و سرزمينشان آماده كند بسيار حايز 
اهميت است. چطور مي شود كه چنين اتفاقي رخ دهد و 
مسووالن آن بگويند ما فقط مي خواستيم طراحي جلد 

كتاب را كمي خلوت كنيم.  
كامراني مي گويد: ما چه بخواهيم و چه نخواهيم زنان و 
دختران اين س��رزمين براي به دست آوردن آنچه حق 
خود مي دانند هميش��ه در تالش و تكاپو هس��تند، در 
حال حاضر زنان شاغل بخش قابل توجهي از هزينه هاي 
زندگي را تامين مي كنند. آنها مادران خوبي هستند و 
البته همسراني خوب. آنها براي بهتر شدن زندگي خود و 

فرزندانشان تالش مي كنند.

    حقي كه پايمال مي شود
اكثر قريب به اتفاق بازخوردهايي كه در مورد طرح 
جلد كتاب رياضي سوم دبستان از سوي كارشناسان، 
هنرمندان و افراد معمولي بوده منفي است. خيلي از 
كاريكاتوريست ها دست به كارشده اند و اين اشتباه 
فاحش را با يك كاريكاتور به نقد كشيده اند. اينكه 
جامعه خوب مي داند با هر پديده اي چه برخوردي 
داشته باشد، خيلي خوب است، اما اينكه مسووالن 
هنوز نمي دانند، عذرخواهي كردن مي تواند بهترين 
رفتاري باشد كه بعد از چنين اشتباهاتي بايد از خود 
بروز دهند، جاي بحث و گفت وگو دارد. هر رفتاري از 
اين دست مي تواند حق و حقوق نيمي از جامعه را كه 
از قضا جنس مونث هستند، پايمال كند، همانطور كه 
وقتي مسووالن شهري براي هفته هواي پاك سوار 
دوچرخه مي شوند و در شهر مانور مي دهند، اصال در 
اين مورد صحبت نمي كنند، كه زنان هم به عنوان 
نيمي از افراد اين جامعه حق استفاده از اين وسيله 
نقليه را دارند و كس��ي نبايد مانع آنها شود. اگر قرار 
باشد، قوانين به درستي اجرا شود بايد يك بار ديگر 
برخي از قوانين بازنويسي شوند، چرا كه در بسياري 
از آنها حق و حقوق نيم��ي از اعضاي جامعه ناديده 
گرفته شده و در بسياري از موارد پايمال شده است. 

گزارش

باداب سورت چشمه پلكاني تراورتني بي نظير در ايران و كم نظير در جهان است كه واقع در روستاي ارست بخش چهاردانگه شهرستان ساري است. اين چشمه 
توسط سازمان ميراث فرهنگي در سال ۱۳۸۷ پس از كوه دماوند به عنوان دومين ميراث طبيعي ايران در فهرست آثار ملي ايران ثبت شد. ثبت جهاني اين باداب 
نيز پس از پاموك كاله تركيه، به عنوان دومين چشمه آب شور جهان بوده است. چشمه هاي باداب سورت در بلنداي ۱۸۴۱ متري از دريا جاي دارند. اطراف چشمه 
پوشيده از درختچه هاي زرشك وحشي و ارتفاعات باالتر پوشيده از جنگل هاي سوزني برگ است. باداب شامل چندين چشمه با آب هاي كاماًل متفاوت از لحاظ رنگ، 
بو، مزه و حجم آب است. چشمه پرآب داراي آب بسيار شور و استخري با قطر حدود ۱۵ متر و عمق زياد است. چشمه دوم كه در باالدست و شمال غربي اين چشمه 
قرار دارد، ترش مزه و داراي آبي به رنگ قرمز و نارنجي است، در اطراف چشمه كمي رسوب آهن نشسته است. جريان آب هاي رسوبي و معدني اين چشمه ها طي 
سال ها، در شيب پايين دست كوهستاني خود، صدها طبقه و ده ها حوضچه پلكاني بسيار زيبا به رنگ هاي نارنجي، زرد و قرمز در اندازه هاي مختلف پديدآورده است. 

مرزپرگهر

هنر

»يلدا« سومين ساخته بلند سينمايي مسعود بخشي، همزمان با اكران در آلمان، 
در پايان تابستان در هفت جشنواره معتبر جهاني حضور خواهد داشت.  پيراميد 
اينترنشنال، ش��ركت پخش و فروش بين المللي فيلم سينمايي »يلدا« سومين 
ساخته مسعود بخشي به تهيه كنندگي علي مصفا اعالم كرد كه همزمان با استقبال 
تماشاگران و منتقدان آلماني از اكران »يلدا« كه از هفته گذشته در چهل سينماي 
اين كشور آغاز شده است، اكران اين فيلم سينمايي براي هفته دوم و سوم تمديد 
شد. همچنين پيش نمايش هاي اين فيلم طبق اعالم روابط عمومي آن، در فرانسه 
از ١٠ سپتامبر در سينما لوكسور پاريس آغاز شده و تا اكران رسمي فيلم در ٧ اكتبر، 
در شهرهاي مختلف فرانسه ادامه خواهد داشت. جمعه شب گذشته سالن بزرگ 
يوسف شاهين در سينماي تاريخي لوكسور در پاريس براي اولين پيش نمايش 
»يلدا« پر شده بود. »يلدا« از ۱۷ تا ۲۷ سپتامبر )۲۷ شهريور تا ۶ مهر( در بخش 
اصلي جشنواره سينمايي فنالند با نام »جشنواره بين المللي فيلم هلسينكي« و در 
گروه فيلم هاي »بي باك« در كنار آخرين ساخته سينماگر مطرح ايتاليايي ماركو 
بلوكيو )خائن( نمايش داده مي ش��ود.  اين فيلم سپس از ٢٤ سپتامبر تا ٧ اكتبر 
)۳ تا ۱۶ مهر( در سي و نهمين دوره جشنواره بين المللي ونكوور كانادا و در بخش 
»س��ينماي معاصر جهان« در كنار فيلم هاي تازه كارگرداناني همچون توماس 
وينتربرگ )دوري ديگر(، جاني آمليو )همامت(، آبل فررا )سيبريا( و فرانسوا اوزون 
)تابستان ٨٥( به نمايش درمي آيد. »يلدا« همزمان و از ٢٥ سپتامبر تا ٣ اكتبر )۴ 
تا ۱۲ مهر( در بخش جشنواره يازدهمين جشنواره بين المللي ادسا كه به گفته 
سايت جشنواره بيشترين مخاطب را در ميان جشنواره هاي اوكراين و شرق اروپا 
دارد، نمايش خواهد داش��ت.  همچنين اين فيلم در بخش اصلي فيلم هاي بلند 
جشنواره بين المللي بريزبين استراليا پذيرفته شده است. اين جشنواره كه از اول تا 
يازدهم اكتبر امسال در موزه هنرهاي مدرن و سينماتك استراليا برگزار مي شود، از 

مهم ترين رويدادهاي سينمايي و هنري اين كشور محسوب مي شود.  فيلم موومنت 
پخش كننده »يلدا« در امريكا نيز از پذيرش اين فيلم  در سي و چهارمين جشنواره 
دي سي فيلم فست قديمي ترين و بزرگ ترين جشنواره فيلم واشنگتن )۲ تا ۱۱ 
اكتبر، ۱۱ تا ۲۱ مهر(، چهل و س��ومين جشنواره ميل ولي در كاليفرنيا )۸ تا ۱۸ 
اكتبر، ۱۷ تا ۲۷ مهر( و بيستمين جشنواره اسكاتدال آريزونا )۶ تا ۱۰ نوامبر، ۱۶ 
تا ۲۰ آبان( خبر داد. داستان اين فيلم در مورد مريم كميجاني، زن جواني است كه 
به دليل قتل شوهرش به مرگ محكوم شده است. او در شب يلدا به استوديو يك 
برنامه زنده تلويزيوني آورده شده است تا از طرف تنها فرزند مقتول يعني مونا ضيا 
بخشيده شود اما مجموعه اتفاقات در صحنه و پشت صحنه اين برنامه هر دو زن 

جوان را در چالشي جدي براي تصميم گيري قرار مي دهد.

نمايش هاي بين المللي »يلدا« ادامه دارد 
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