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صفحه 2

«تعادل»جداللفظيقاليبافباهمتيبرسرمقصر  گرانيهارابررسيميكند

ميرداماديا جورجيا؟

نگراني از كرونا و تخلفات مالي مديريت گذشته شهر
در شوراي تهران بازتاب يافت

انتقاد از دولت
درخواست از قوه قضاييه
يادداشت1 -

رييس جمهور در جلسه هيات دولت:

اثرانتخاباتامريكا
بر اقتصاد ايران

ناچاربهتعطيليفراگيرهستيم
ربيعي :ممنوعيت تردد بين شهري از اول آذر

س مجلس :آدرس غلط ندهيد
ريي 
رييسكل بانك مركزي  :ما  را به حاشيه و سياست  نكشانيد

محسن شمشيري| روز يكش��نبه  25آبان  ،99چهار
اتفاق قابل توج��ه در ارتباط با ب��ازار ارز رخ داد و به دنبال
نطق پيش از دس��تور محمدباقر قاليباف رييس مجلس
شوراي اس�لامي كه تاكيد كرده بود ،زندگي و معيشت
مردم را نبايد به كاخ سفيد گره زد و بيتفاوتي نسبت به
گراني و رهاكردن بازار به پاستور ،بهارستان ،بابهمايون
و ميرداماد ارتباط دارد نه به جورجيا و ميشيگان و آريزونا،
عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي نيز در پاسخ
به اين نطق ،اعالم كرد كه ريي��س مجلس در نطق خود
به بانك مركزي در ميرداماد اشاره كرده اما بانك مركزي
نبايد وارد سياست و حاش��يهها شود و به كار كارشناسي
خود مشغول است و آنچه بر بانك مركزي گذشته است را
بامردمدرميانخواهدگذاشت.بهدنبالاينپاسخهمتي،
مدير صادرات بانك مركزي نيز تغيير كرد و پس از انتشار
اين خبر ،نرخ دالر در بازار ارز به كانال  25هزار تومان وارد

شد و با ثبت قيمت  25500تومان ،كاهش قابل توجهي
داشت .البته برخي فعاالن بازار ارز ،دستگيري داللهاي
فردايي و خلوت شدن بازار به خاطر شيوع كرونا را عامل
كاهش نرخ ارز ميدانند اما برخي صاحب نظران ،تغيير
مدير ص��ادرات بانك مرك��زي و احتمال تغيي��ر رفتار
بانك مركزي در ارتباط با صادركنندگان و كس��اني كه
بازگشت ارزي نداشتهاند را نيز مزيد بر علتها ميدانند
كه باعث كاهش قيمت ارز شده است .برخي فعاالن بازار
معتقدند كه تغيي��ر مدير صادرات بان��ك مركزي ،عمال
به معناي تغيير رويك��رد و روش برخورد بانك مركزي با
صادركنندگانوكسانياستكهبازگشتارزخودراانجام
ندادهاند و لذا اين موضوع ممكن اس��ت واكنش بازار را به
همراه داش��ته و باعث كاهش نرخ دالر شده باشد .براين
اس��اس ،اگرچه بانك مركزي به اين نكته اشاره كرده كه
وارد سياست و حاشيههاي آن نميشود و تالش دارد كه

با نگاه كارشناسي در بازار حضور داشته باشد ،اما در عين
حال ،نوع عملكرد و رفتار فعاالن بازار ،بازيگران بازار ارز و...
مسائلي است كه بدون ارتباط با مسائل سياسي نيست و
به همين خاطر در بازار سياست ،مجلس و دولت و ساير
نهادها ،هر چن��د وقت يكبار انتقاده��ا و اظهارنظرهاي
مختلفي در مورد داليل گرانيها و ارتباط آن با مديريت
دولت و بان��ك مرك��زي و ...مطرح ميش��ود و در مقابل
عدهاي از كارشناس��ان معتقدند كه بدون گش��ايش در
فضاي بينالمللي ،تحريمها FATF ،و ...نميتوان انتظار
بهبود بازارها را داشت .محمدباقر قاليباف رييس مجلس
شوراي اسالمي در نطق خود و پس از آن در توئيتر گفت:
تصميمات ما در حوزه مسكن ،بورس ،گمرك ،كاالهاي
اساسي ،نظام بودجهريزي ،سوداگري و داللي در بازارهاي
ارز و طال و خودرو ،بيتفاوتي نسبت به گراني و رها كردن
ادامهدرصفحه02
بازاربه...

چالش صندوقهاي سرمايهگذاري براي ابطال

سرمايهگذاري در صندوقهاي بورسي يكي از گزينههاي
ثابت و مهمي اس��ت كه از س��وي كارشناسان اقتصادي
براي افراد پرمشغله يا افراد غيرحرفهاي توصيه ميشود.
يكي از مهمترين اين صندوقه��ا ،صندوقهاي با درآمد
ثابت هستند كه در زمان اوج شاخص عمده سهامداران

يادداشت2-

جديد بازار با تصور اينكه حتي در ش��رايط ريزشي دچار
نوسان نميشود به سمت و سوي اين صندوقها رفتند .با
شرايط حال حاضر بازار سهام و به دليل ترس از ريزشها و
ضررهاي هنگفت نوسهامداراني كه پول و سرمايه خود را
در اين صندوقها قرار داده بودند اقدام به خروج نقدينگي

يادداشت3-

و س��رمايه خود كردند و با اين وجود احتماال مش��كالت
عمدهايبراياينصندوقهابهوجودميآيد.
يكي از كارشناسان بازار سرمايه در صندوق نحوه ابطال
صندوقهايبادرآمدثابتميگويد:درصورتيكهشرايط
بحرانيباشدوسهامدارو...
صفحه  4را بخوانيد

يادداشت4-

موسم اصالحات در اقتصاد

اقتصادمقولهايبينالمللياست

كرونا ،چين و اقتصاد جهان

دي��روز
صحبته��اي
رييسجمهوري در خصوص
تداوم تالشه��ا براي كاهش
وابس��تگي بودجه كشور به
درآمدهاينفتي،يكبارديگر
موضوعاتمرتبطبااصالحات
مهديپازوكي بودجه را در راس ارزيابيهاي
تحليلي نشاند .اقتصاد كشور
در ش��رايط فعلي نيازمند اصالحات فوري اس��ت.هم
اصالحاتدرروابطخارجيبهاينمعناكهسياستهاي
خارجيدرمسيرتوسعهپايداركشوربهكارگرفتهشوند
وهماصالحاتدرساختارهايداخلياقتصادكهشؤون
مختلف اصالحات بودجهاي ،مالياتي ،بانكي ،يارانهاي
و ...را دربرميگي��رد .اصالح س��اختار بودج��ه در واقع
مهمترين ركن اصالحات داخلي در حوزه اقتصاد است.
اما اين پرسش مطرح اس��ت كه اصالحات در ساختار
بودجه با اس��تفاده از چه مكانيسمي محقق ميشود؟
مهمترين پيش ني��از آغاز اصالح��ات بودجه كاهش
ميزان وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي و جايگزين
كردن آن با ماليات است .اين تغيير ريل مجموعهاي از
تحوالت اقتصادي را در ايجاد ميكند كه با استفاده از
اين ظرفيتها ميتوان اصالحات را در بخشهاي ديگر
اقتصادآغازكرد.درواقعاصالحساختاربودجهشاهكليد
تحول و ارتقاي بهرهوري در اقتصاد ايران است .چرا كه
رويكرد و گفتمان كلي اقتصاد كشور را در مسير تحول
قرار ميدهد .بايد بدانيم نفت يك ثروت ميان نس��لي
اس��ت كه تنها و تنها بايد صرف پروژهه��اي عمراني،
ادامهدرصفحه05
زيرساختيوتوسعهايشود.

آنچه كه در عرصه سياس��ت
خارج��ي اي��ران به چش��م
ميخورد ،تزاحم ميان منافع
ملي ب��ا برخ��ي رويكردهاي
خ��اص سياس��ي و جناحي
اس��ت.پارادايم مه��م انقالب
مهديمطهرنيا اسالمي نه ش��رقي نه غربي،
جمهوري اس�لامي است كه
در سطح تحليل س��اختاري متوجه مفهوم قدرت در
عرصه سياست در دو بعد داخلي و بينالمللي ميشود.
به اين ص��ورت كه ايران مدلهاي حكومتي ش��رقي و
غربي را به عنوان مدلي براي تش��كيل نظام حاكميتي
مورد نظر خود نپذيرفت و با استفاده از رايگيري ،نظام
قدرت ت��ازهاي را مبتني بر اصل مردمس��االري ديني
تشكيل داد .س��اختاري كه در عرصه سياست خارجي
به نفي قدرتهاي شرقي و غربي پرداخت و اعالم كرد
كه هيچكدام از اين رويكرده��ا را نخواهد پذيرفت .چرا
كه از منظر حكومت ايران در آن زمان ساختار قدرت در
نظام بينالمللي مبتني بر استيال و چيرگي قرار داشت
كه در دو قطب هم راستا ولي در  2جهت مخالف عمل
ميكردند .يكي بلوك شرق به رهبري شوروي و ديگري
بلوك غرب به رهبري امريكا ك��ه در دو جهت مخالف
ماركسيستي و ليبراليستي عمل ميكردند .مجموعه
اين راهبردها باعث شد تا وزات امور خارجه از ميان همه
عناوين ممكن ،تابلوي نه ش��رقي نه غربي ،جمهوري
اسالمي را بر سر در س��اختمان خود برگزيند .اما امروز
ايران از يك طرف بحث مقابله با امپرياليس��م امريكا را
ادامهدرصفحه04
مطرحميكندو...

همانط��ور ك��ه از هم��ان
روزهايابتداييشيوعجهاني
كرونابرآوردميشد،باافزايش
سرعتشيوعويروس،اقتصاد
كش��ورهاي درگير ب��ا كرونا
نيز با آس��يبهاي احتمالي
روب��هرو بودند و ب��ا توجه به
عليشريعتي
اينكه ظ��رف چند م��اه اين
ويروس به تمام نقاط جهان رسيد ،عمال تمام اقتصاد و
تجارت بينالمللي از اين فرايند آسيب ديد .آنچه كه در
ماههاي ابتدايي قطعي به نظر ميرسيد ،آسيب جدي
چين به دليل قرار گرفتن در مركز ش��يوع ويروس بود
و بسياري پيشبيني ميكردند كه چين با رشد منفي
اقتصادي مواجه خواهد شد اما در عمل نه تنها اين اتفاق
رخ نداد كه حتي امروز چين تنها كشوري است كه روند
رشد مثبت اقتصادي خود را نيز ادامه داده است .چين
توانستازفرصتكرونااستفادهكندوازسوييباكاهش
قيمت نفت ،هزينههاي وارداتي خ��ود را كاهش داد و
از س��وي ديگر با توجه به اينكه چين كشوري است كه
تعدادزياديتوريستبهنقاطمختلفجهانميفرستد
باآمدنكرونا،دراينحوزهنيزصرفهجوييكرد.بهنوعي
ميتوان گفت كه در ش��رايطي كه به نظر ميرسيد در
جنگ تجاري با امريكا ،ش��رايط بر هم ريخته ،چين در
اين حوزه نيز توانست فش��ارها را كاهش دهد .در كنار
آن اما شرايط در ساير كش��ورها متفاوت است .با توجه
به سياستهاي محدودكنندهاي كه در مرزها به وجود
آمد ،تجارت جهاني با افت جدي مواجه ش��د و از سوي
ادامهدرصفحه03
ديگركشورهاييكهدر...

يادداشت5 -

تغيير الگوي فروش سهام عدالت
يك��ي از گزارههاي��ي كه بعد
از نوس��انات نزولي بورس به
عنوان عامل كليدي از سوي
تحليلگران و كارشناس��ان به
آن اشاره ش��د ،نقش افزايش
ناگهاني فروش سهام عدالت
و حاش��يههاي مرتبط با آن
محسنعباسي
در بازار سرمايه بود كه بعد از
آخرين تصميمسازيها رويكردهاي جديدي قرار است
در خصوص آن در پيش گرفته شود .واقع آن است بعد
از تحوالت اخير بازار سرمايه و در شرايطي كه فعاالن
اين بازار در حال مواجهه با اين ش��رايط تازهاي بودند،
فروش س��هامهاي عدالت بدون ارزيابي دقيق تبعات
احتمالي آن بر شاخص و رشد بازار باعث شد تا بورس
با فشار مضاعفي مواجه شود .بنابراين تصميماتي كه
اخيرا در خصوص موكول كردن فروش س��هام عدالت
به بعد از فعاليتهاي بازار گرفته ش��ده اس��ت اقدامي

صحيح و در راس��تاي ديدگاههاي كارشناسي ارزيابي
ميش��ود .در واقع قانونگذار به درستي اين معامالت
را به بعد از فعاليتهاي بازار منتقل كرده اس��ت اما به
نظر ميرسد ،هنوز براي روز بعد از خريد و فروش سهام
عدالت ،س��ناريويي در نظر گرفته نش��ده است .پيش
از اين حقوقيه��ا و كارتلهاي اثرگذار بورس س��هام
عدالت مردم را امروز بعد از ظهر (با توجه به باقي ماندن
صف خريد س��هم در تابلوي خرد) ميخرند و فردا در
صف خريد به سايرين ميفروشند نشان از يك «باگ
قانوني» در اين دس��تورالعمل دارد كه به نظر ميرسد
اصالح آن هرچه س��ريعتر بايد مورد توجه قرار بگيرد.
اين رويكرد برخالف حقوق مردم و س��هامداران خرد
اس��ت و ميتوان از آن به عنوان سواس��تفاده از منابع
مردمي و كالهبرداري سازمان دهي شده ياد كرد .اما
آيا راهحلي براي اين مش��كالت وجود دارد؟ با استفاده
از يك ساز و كار س��اده ميتوان اين مشكل را در مسير
حل و فصل شدن قرار داد .كافي است متوليان بورس

اين شرط را به شرايط خريد اين سهام در تابلوي سهام
عدالت اضافه كنند كه خريدار حق ندارد در يك دوره
زماني مشخص بعد از روز خريد ( t+nروز ،مثال از چند
هفته تا چند ماه) اقدام به فروش سهام خريداري شده
در بازار خرد كند .با اجراي اين تغيير ساده ،آندسته از
حقوقيهايي كه خريدار سهام عدالت هستند ديگر با
انگيزه عرضه سهام در روز بعد ،اقدام به خريد با انگيزه
آربيتراژ نميكنند ،و در صورت خريد هم اقدام به عرضه
آبشاري نخواهد كرد زيرا بايد با يك وقفه زماني ،فروش
سهام را انجام دهد .ضمن اينكه با ايجاد اين مكانيسم
ساده ،حق و حقوق سهامداران عدالت كه اغلب از اقشار
محروم جامعه هستند حفظ ميشود و سهام عدالتشان
به قيمتي عادالنه در بازار فروش ميرود .از سوي ديگر
فشارهاي زايد الوصفي كه به دليل عرضه سهام عدالت
ايجاد شده است از روي دوش بازار برداشته ميشود و
شاهد توزيع زماني منطقي در عرضههاي سهام عدالت
خواهيمبود.

عكس :پايگاه اطالعرساني نهاد رياستجمهوري

نقدينگي ،ابطال صندوقهاي با درآمد ثابت را كمي مشكل كرد

صفحه 5

پس از آنكه ستاد ملي مقابله با كرونا ابتداي هفته جاري بزرگ و سر افراز ايران با توجه به جهش ويروس كرونا و
اعالم كرد كه محدوديتهاي جديدي را در مسير مقابله اوجگيري مجدد بيماري عالمگير كوويد  19در كشور،
با كرونا اجرايي ميكند اما در اين محدوديتها خبري از به پيشنهاد وزارت بهداشت و درمان و قرارگاه عملياتي
تعطيلي سراس��ري يا تعطيلي در شهرهاي بزرگ نبود ،كرونا« ،طرح جامع مقابله با كرونا» در ستاد ملي كرونا به
به نظر ميرسد انتقادات كارشناسان و هشدارهاي آنها تصويب رسيد كه به موجب آن ،اعمال محدوديتهاي
درباره خطرناك بودن وضعيت ش��يوع كرونا در كشور ،شديد در شهرهاي مختلف كشور ،از هفته آينده الزامي
دولت از تغييراتي جديد در سياستهاي محدودكننده ميگردد.دراينشرايط،وظيفهاخالقي،شرعيوانقالبي
خبر داده است .روز گذشته ،بار ديگر تعدادي از اعضاي همهما،حفظحياتجامعهوتوجهبهمسووليتعمومي
ش��وراي ش��هر تهران و نمايندگان مجلس از وضعيت وعملبهاقتضائاتاينشرايطاست.ازاينرووظيفهخود
ميدانم كه موارد زير را به اطالع
سياس��تهاي محدودكننده
ملت ش��ريف ايران برس��انم.
كرونا انتقاد كردن��د و از دولت بيانيههشتبنديروحاني
در كن��ار صحبته��ا و بيانيه
خواس��تند سياس��تهايي
س��ختگيرانهتر در اين رابطه  -1بس�يج همگاني مل�ت و دول�ت را براي رييسجمه��ور ،ديگر مقامات
وضع كن��د .به اي��ن ترتيب به مقابله با موج س�وم كرونا در كش�ور اعالم دولتي ني��ز از محدوديتها و
ميكنم.
اقدامات جديد در مسير مقابله
نظر ميرسد دولت با شنيدن
قوا
ديگر
و
دولتي
هاي
ه
دس�تگا
همه
 -2از
با كرونا خبر دادند .علي ربيعي
ص��داي منتق��دان ،برنامهاي
جديد در رابطه ب��ا كرونا اتخاذ و نهاده�ا ،ميخواه�م كه با اج�راي دقيق سخنگوي دولت ،از اين گفته
ك��رده و تعطي�لات فراگي��ر مصوبات س�تاد ملي كرونا ،با همه امكانات ك��ه دليل ب��ه تاخي��ر افتادن
يكي از گزينههايي اس��ت كه به ياري وزارت بهداش�ت و درم�ان و كادر تعطيالت ،نياز به آماده شدن
درمانيكشوربشتابند.
مقدم��ات الزم در اي��ن زمينه
رييسجمه��ور از آن س��خن
خواهم
ي
م
كرون�ا
عملياتي
 -3از ق�رارگاه
بوده و همچنين در اين راستا از
گفته است .حس��ن روحاني،
روز گذش��ته در جلسه هيات اجراي همه مصوبات س�تاد ملي ،توس�ط ابتداي آذر تردد بين شهرهاي
دستگاههايمسوولراپيگيرينمايد.
كش��ور ممنوع خواهد ش��د.
دولت اظهار كرد :امروز وظيفه
در
خواهم
 -4از سازمان برنامه و بودجه مي
سخنگويدولتگفت:قرارشد
اصل��ي دولت حفظ س�لامت
مردم و مهار ويروس كروناست .اجراي اين طرح ،اعتبارات مورد نياز وزارت ازشنبهاولآذرتعطيليشهرها
به همين منظ��ور و با توجه به بهداش�ت و درم�ان و ديگر دس�تگاههاي اجراي��ي ش��ود و در اين طرح
گسترش بيماري ،افزايش ابتال مس�وول در امر مقابله با كرونا را به فوريت حتي نسبت به خروج از شهرها
تأمينكند.
سختگيري ميش��ود و تردد
و مرگ و مير و فش��ار سنگين
خواهم
ي
م
درمان
و
بهداش�ت
وزارت
 -5از
شهربهشهرممنوعخواهدبود.
به بخش بهداش��ت و درمان،
دولت ناچار اس��ت مطابق نظر بطور كامل و بدون اغماض ،طرح نظارت بر علي ربيعي با اشاره به مصوبات
كارشناس��ان ،سياس��تها و قرنطينهمبتاليانوشناساييحلقهتماسو ستاد ملي مقابله با كرونا اظهار
هشدارودرصورتلزومجريمهرااجراكند.
كرد :نخستين بحث ،موضوع
محدوديتهاي جديدي مقرر
خواهم
 -6از نيروي انتظامي و بس�يج مي
تعطيلي گس��ترده بود كه قرار
كند و با تعطيلي فراگير ،مانع
پيش��روي اين ويروس مخرب اجراي كام�ل و بدون اس�تثناء ،تصميمات شد از ش��نبه اول آذر اجرايي
ش��ود .دكتر روحاني در ادامه ،انضباطي مقررات فاصلهگذاري اجتماعي شود .در اين تعطيلي گسترده
دستور داد نحوه كمك مالي و و محدوديت شديد بهداشتي را اجرا نموده حتي نسبت به خروج از شهرها
معيشتي به اقشار آسيب پذير و ضابطين نس�بت به جريمه اقليت بسيار سختگيريخواهدشدوتردداز
بررسي و به دولت گزارش شود .كوچك متخلفي�ن كه امنيت بهداش�تي شهربهشهرممنوعخواهدبود.
جامعهرابهخطرمياندازند،اقدامكنند.
وي يادآور شد :در اين تعطيل
وي همچنين از مردم خواست
سياس�يون
 -7از رس�انههاي مس�وول و
ً
گسترده صرفا توليدكنندگان
براي تحق��ق اه��داف طرح و
تأمين سالمت خود ،همكاري كش�ور درخواس�ت ميكنم كه با توجه به و تامينكنن��دگان كااله��ا و
الزم را مبذول نمايند .در كنار اولويتقطعيحراستازجانمردم،وظيفه توليدات مورد ني��از و ضروري
اين اظه��ارات رييسجمهور اطالعرس�اني و اقناعس�ازي عموم�ي در مش��غول فعالي��ت خواهن��د
عصر روز گذش��ته در بيانيهاي رعايت مقررات بهداشتي را در اولويت قرار بود .ام��روز همچني��ن عالوه
هش��تبندي خطاب به مردم داده و با سياس�ي و جناحي كردن مس�اله بر تعطيل��ي گس��ترده بحث
مقابلهباكرونا،مقابلهكنند.
افزايش تست نيز مطرح و مقرر
ايران از آخرين وضعيت مقابله
هم
اي�ران
ش�ريف
 -8از م�ردم فهي�م و
ش��د س��ازمان برنامه و بودجه
با كرونا س��خن گفت و از مردم
خواس��ت نس��بت به رعايت استدعا ميكنم در پاسداري از حق الناس بودجهها را در اختي��ار وزارت
محدوديتها به منظور كاهش و حق حيات م�ردم ،رعايت مقررات مقابله بهداش��ت قرار دهد تا تست به
سرعت ش��يوع كرونا ،اقدامات با كرونا را وظيفه ش�رعي و اجتماعي خود صد هزار نفر برسد .سخنگوي
اعالم ش��ده از س��وي س��تاد دانسته و همگان را به اين وظيفه اجتماعي دولت با اش��اره به اس��تفاده از
مقابله با كرونا را اجرايي كنند .دعوت كنند و س�هلانگاري در اين مورد يا ظرفيتهايتوليد...
سوءاستفادهازاينشرايطرابرنتابند.
ادامهدرصفحه06
در اين بيانيه آمده است :ملت

بعد از مدته��ا انتظار،
باالخره نتايج انتخابات
امريكا طبق رسم رايج،
به صورت غيررس��مي
توسط رس��انههاي اين
كش��ور مش��خص شد
و باي��دن نام��زد حزب
مرتضيافقه
دمك��رات را ب��ه عنوان
پيروز انتخابات اعالم نمودند .چه خوشمان بيايد و
چه ناخشنود باشيم ،در اينكه نتيجه اين انتخابات
براقتصاد كش��ور تأثيرگذار است ترديدي نيست و
واكنش سريع برخي بازارهاي مهم اين امر را نشان
داد .در واقع به دليل حج��م و وزن اقتصاد امريكا در
اقتصادجهاني،سياستهاياقتصادياينكشوربر
اغلب قريب به اتفاق كشورهاي جهان به خصوص
اقتصادهايپيشرفتهبسيارتأثيرگذاراست.تأثيراين
انتخابات و تغيير احتمالي سياستهاي اقتصادي
ناشي از آن به طريق اولي بر اقتصاد ايران به مراتب
بيش از ساير كشورهاس��ت .دليل آن البته پنهان
نيست زيرا اقتصاد ايران به دليل سهم درآمدهاي
نفتي هم در بودجه دولت و هم در  ،GDPبهشدت
به اقتصاد جهاني وابسته است .بنابراين ،مادامي كه
فروش نفت و درآمدهاي ناش��ي از آن از يكس��و و
نياز بخشهاي كشاورزي ،صنعت ،خدمات و نفت
به واردات مواد اوليه و واس��طهاي ،از سوي ديگر ،به
روابط سياسي مناسب با ساير كشورها به خصوص
كشورهاي پيشرفته وابسته است ،هرگونه اختالل
در اين روابط ميتواند مس��تقيماً اقتصاد كش��ور و
معيشت مردم را تحت تأثير قرار دهد .اگر چه يكي
از شعارهاي اول انقالب كاهش يا قطع وابستگي به
درآمدهاي نفتي بود اما حاصل سه دهه بي تدبيري
و در بس��ياري موارد س��وءتدبير ،نه تنها منجر به
كاهش وابستگي به خارج نشد بلكه در مواردي اين
وابستگي بيشتر نيز شده است .اين اعتياد شديد به
صدور نفت به خارج و صرف درآمدهاي ارزي ناشي
از آن ب��راي رونق اقتصادي ايج��اب ميكند روابط
سياسي با ساير كش��ورها به خصوص كشورهاي
پيشرفته در سطح مطلوب و قابل قبولي باشد .در
مقابل،هرگونهتنشدراينروابطمستقيماًمعيشت
و رفاه مردم به خصوص توده محروم را تحت تأثير
ش��ديد قرار داده و ميدهد .بعد از اوجگيري تنش
سياس��ي با امريكا و اروپ��ا در دوره احمدينژاد كه
كش��ور را در اواخر دهه  80در آس��تانه شديدترين
بحرانهاي سياسي با نظام اقتصادي جهان قرار داد
اقتصاد كشور در آستانه بحران شديد قرار گرفت و
اگر تغيير رياس��تجمهوري و سپس توافق برجام
نبود ،وضعيتي به مراتب ش��ديدتر و فلج كنندهتر
از شرايط كنوني در همان س��الهاي اول دهه 90
براي كشور پيش ميآمد .برخالف تبليغات وسيع
جريانهاي سياس��ي مخالف برجام ،توافق برجام
به رغم مشكالتي كه داشت نه تنها توانست جهت
حركت رش��د اقتصادي ك��ه به منف��ي  7درصد و
تورم باالي 40درصد رسيده بود را تغيير دهد ،بلكه
امكان رونق اقتصادي در يكي دو سال پس از توافق
را فراهم نمود بهطوري كه نرخ رش��د اقتصادي به
حدود  8درصد در سال  95هم رسيد .اما متأسفانه
تحوالت سياس��ي عميقي ك��ه در امريكا منجر به
روي كار آمدن يك رييسجمهور نامتعارف و ضد
ايران ش��د ،همه تالشهايي كه منجر به توافقنامه
برجام شد را خنثي كرد .صدمات ناشي از رفتارهاي
غيرمتعارف ترامپ البته محدود به ايران نبود و كل
جهان حتي هم پيمانان اروپايي امريكا را هم دچار
را در برگرفت .ترامپ كه نگ��رش ضدايراني و ضد
برجامي خود را در حين مبارزات انتخاباتي آشكار
كرده بود مانع از آن شد تا كشور از مزاياي حداكثري
توافقنامه برجام اس��تفاده كن��د .اگرچه توافقنامه
باعث ش��د جريان ص��دور نفت و س��اير كاالهاي
كشوربراي دوس��ه س��ال به حال عادي برگردد اما
احتمال انتخاب ترامپ در دوره مبارزات انتخاباتي
در اواخر سال  95با توجه به وعدههاي ضدبرجامي
وي ،كش��ورهاي اروپايي و آسيايي كه بعد از برجام
با اش��تياق قصد مش��اركتهاي اقتصادي با ايران
را داش��تند با ترديد مواجه نمود .بع��د از پيروزي و
طبق وعده انتخاباتي ،ترامپ از ابتداي س��ال  97از
برجام خارج شد و شديدترين تحريمهاي تاريخ را
بر كش��ور تحميل نمود .بنابراين ،در طي سه سال
گذشته بيشترين فشار به اقتصاد و معيشت مردم
وارد شد .با اين وصف ،تصميم گيران كشور تصميم
به مقاومت در مقابل فشارها را داشتند به اميد آنكه
بعد از چهار س��ال و با احتمال انتخاب بازگش��ت
دمكراتها به قدرت ،توافق برجام مجدداًبه جريان
بيفتد .در چنين شرايطي توده مردم هم چشمشان
به انتخابات امريكا دوخته شد .اگر چه وجود چنين
فضايي بر انتظارات مردم مورد نكوهش قرار گرفته
اما نكوهش واقعي بايد بر كس��اني وارد ش��ود كه با
س��وءتدبيرها ،و فرصت س��وزيها ،و اتالف منابع
فراوان نتوانستند وابستگي و آسيب پذيري اقتصاد
كش��ور در مقابل تحريمها را رفع يا كاهش دهند.
ادامهدرصفحه03


اقتصاد
هدف بودجه 1400
قطع وابستگي به نفت است

رييسجمهور با تش��ريح چارچوب تدوين بودجه
سال آينده ،تأديه بخش عمده مطالبات كاركنان،
بازنشستگان و س��ازمانهاي بازنشس��تگي و به
سرانجامرساندنبخشمهميازپروژههايعمراني
در برنامه بودجه سال ۱۴۰۰را زمينه مناسبي براي
تدوين برنامه هفتم توسعه دانست.
حجتاالس�لام والمس��لمين حس��ن روحان��ي
رييسجمهور در يكصد و هشتاد و يكمين جلسه
ستاد هماهنگي اقتصادي ،درباره چارچوب بودجه
س��ال  ۱۴۰۰كل كشور گفت :هدف اصلي بودجه
سال  ۱۴۰۰بر كاهش هزينهها ،افزايش درآمدها،
كاه��ش تصديگريهاي دولت ،توس��عه دولت
الكترونيك،قطعوابستگيمستقيمبودجهبهنفت،
رونق و جهش توليد و اجراي سياس��تهاي كلي
اقتصاد مقاومتي استوار شده است.
رييسجمهور افزود :اليحه بودجه س��ال ۱۴۰۰
در چارچوب برنامه كلي اصالح س��اختار بودجه،
سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ،با رويكردهاي
«رش��د بلندمدت از طري��ق تمركز ب��ر صادرات
غيرنفتي»« ،مقابله فعاالنه با شيوع ويروس كرونا
و كاه��ش آثار منفي اقتصادي آن»« ،تس��ريع در
تكميل طرحهاي تمل��ك داراييه��اي توليد»،
«تسهيل فضاي كسب و كار»« ،توجه به معيشت
مردم با اولويت كاالهاي اساسي» و «توسعه الگوي
مشاركت عمومي -خصوصي» تدوين خواهد شد.
روحان��ي اظهار داش��ت :بودجه دس��تگاهها بايد
فرصتهايجديدومنابعجديددرآمديغيرمتكي
به نفت براي كشور ايجاد نمايد ،بدون اينكه موجب
بههمخوردگي تع��ادل قيمت كاالها و خدمات در
همان بخش يا س��اير بخشها و دستگاهها شود.
همچني��ن چالشهاي پيش روي كش��ور را كه با
بودجه در ارتباط است حل كند و موجب تسهيل
فرآيند اجرايي بودجه شود.
رييسجمه��ور تصريح كرد :تقوي��ت و حمايت از
توليدات و ساخت داخل و تمركز بر سياست توسعه
صادرات به خصوص ص��ادرات غيرنفتي با تأكيد
خاص بر كشورهاي همسايه و اوراسيا و ايجاد روابط
بلندمدت تجاري و كاهش تعرفهها در توافقات دو
يا چندجانبه بينالمللي از اصليترين ابزارها براي
مقابله با تحريمها هدفگذاري شده است.

تهران نيازهاي دفاعي بغداد را
يكند
تامين م 

رييس ستاد كل نيروهاي مس��لح از تدوين سند
همكاريهاي دفاعي ايران و عراق خبر داد و گفت :با
توجهبهاينكهامريكاييهابهدنبالگسترشمجدد
ي دفاعي
تروريستها در منطقه هستند ،همكار 
ايران و عراق موجب ايجاد امنيت مناسبتري براي
كشور عراق خواهد شد.
سرلشكر پاس��دار محمد باقري رييس ستاد كل
نيروهاي مسلح ايران در حاشيه ديدار با وزير دفاع
عراق در جمع خبرنگاران با اش��اره به مناس��بات
گسترده و اشتراكات تاريخي دو كشور اظهار كرد:
نيروهايمسلحجمهورياسالميايرانوجمهوري
عراق به عنوان دو كشور همسايه و برادر ارتباطات
و عالئق طوالنيمدتي را داشتهاند كه در سفرهاي
گذش��ته بحثهاي زيادي در اي��ن رابطه صورت
گرفته است.
وي ادام��ه داد :وزير دف��اع و فرماندهان نيروهاي
دريايي ،هواي��ي ،پدافند هواي��ي و برخي ديگر از
فرماندهان عراق به كشورمان آمدند و درباره نحوه
توسعهوتعميقهمكاريهايدفاعيونظاميبحث
و بررسي صورت گرفته است.
رييس ستاد كل نيروهاي مسلح با اشاره به برنامه
هيات نظامي بلندپايه عراقي در سفر به ايران گفت:
دوستان ما بازديدهايي از نمايشگاه صنايع دفاعي
داش��ته و همچنين مالقاتهايي ب��ا فرماندهان
همتراز در نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران
خواهند داشت.
وي افزود :هدف از انجام اين ديدار ،توسعه و تعميق
امنيت در هر دو كش��ور ايران و عراق اس��ت؛ البته
كش��ور عراق طي س��الهاي اخير با توطئههاي
متعددي مواجه بوده است؛ مساله داعش موضوعي
بود كه در س��الهاي اخير اتفاق افتاد و رزمندگان
جمهوري اسالمي ايران و مستش��اران ما در كنار
رزمندگان عراقي حضور پيدا كردند و ما ش��هداي
گرانق��دري را در اين راه تقديم كرديم كه ش��هيد
بزرگوار حاج قاسم س��ليماني در همين مسير به
شهادت رسيد؛ اكنون هم كه امريكاييها به دنبال
گسترشمجددتروريستهادرمنطقههستند،اين
همكاريها موجب ايجاد امنيت مناسبتري براي
كشور عراق خواهد شد.
رييسستادكلنيروهايمسلحعنوانكرد:تاكنون
در همه زمينهها بحثهاي گوناگوني داشتهايم و
خواهيم داشت؛ همچنين دو كشور سندي را آماده
كردهاند كه مراحل آخر را ميگذراند و در آيندهاي
نزديك به امضا خواهد رسيد.
سردار باقري گفت :ما در گذشته همكاريهايي در
حوزه دفاعي و تجهيزاتي داش��تيم و در اين رابطه
قراردادهاييرانيزمنعقدواجراكرديمومحصوالتي
را كه كشور عراق نياز داشته ،توسط وزارت دفاع و
پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران
تأمين شده است .رييس ستاد كل نيروهاي مسلح
خاطرنشان كرد :همچنين همكاريهاي آموزشي،
عملياتي و مستش��اري فراواني با عراق داشتيم و
در اين رابطه مباحث��ي صورت گرفت كه هر زمان
طرف عراقي احساس نياز و ضرورت كند ،ما در كنار
برادرانمان هستيم و خواهيم بود كه مقدمات آن
فراهم شده اس��ت و قرار شد به تناسب وضعيت و
مناطق مورد نياز ،اين همكاريها توسعه يابد.
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اخبار

ايـران

«تعادل» جدال لفظي قاليباف با همتي بر سر مقصر گرانيها را بررسي ميكند

سيامكرهپيكقائممقامشوراينگهبانطينامهايبه
محمدباقرقاليبافرييسمجلسشوراياسالمياعالم
كرد كه با توجه ب��ه افزايش هزينههاي عمومي و عدم
تأمين منابع مالي طرح ال��زام دولت به پرداخت يارانه
كاالهاي اساسي ،مصوبه مغاير اصل ۷۵قانون اساسي
شناختهشد.سيامكرهپيكقائممقامشوراينگهبان
طينامهايبهمحمدباقرقاليبافرييسمجلسشوراي
اس�لامي اعالم كرد كه با توجه به افزايش هزينههاي
عمومي و عدم تأمين منابع مال��ي طرح الزام دولت به
پرداخت يارانه كاالهاي اساس��ي ،مصوبه مغاير اصل
 75قانون اساس��ي شناخته ش��د .متن نامه قائممقام
شوراينگهباندربارهطرحالزامدولتبهپرداخت يارانه
كاالهاياساسيبهشرحزيراست:
رييسمحترممجلسشوراياسالمي
ط��رح ال��زام دول��ت ب��ه پرداخت ياران��ه كاالهاي
اساسيمصوب جلسه مورخ يازدهم آبان ماه يكهزار و
سيصدونودونهمجلسشوراياسالميدرجلسهمورخ
 21آبان 1399شوراينگهبانموردبحثوبررسيقرار
گرفتكهبهشرحزيراعالمنظرميگردد:
 -1با توجه به افزايش هزينههاي عمومي و عدم تأمين
منابع مالي آن ،مصوبه مغاير اصل  75قانون اساس��ي
شناخته شد.
 -2در ذيل بند (الف) ،از اين جهت كه منظور از عبارت
«ساير دهكها» دهكهاي مربوط به حداقل شصت
ميليوننفراستياافرادخارجازآنرانيزشاملميشود
ابهامدارد؛پسازرفعابهاماظهارنظرخواهدشد.

ميرداماديا جورجيا؟

ادامه از صفحه اول|
پاستور ،بهارستان ،بابهمايون و ميرداماد ارتباط دارد
نه به جورجيا و ميشيگان و آريزونا .به مردم آدرس غلط
ندهيد!هر چند از شكست «ترامپ» خوشحاليم اما نبايد
زندگي و معيشت مردم را به شكست يا پيروزي كسي در
كاخ سفيد گره زد.
ترامپ قمارباز
قاليباف تاكيد كرد :هر چند كه از شكست ِ
خوش��حاليم اما عميقا باور داريم كه زندگي و معيشت
مردم را ن��ه ميتوان و ن��ه بايد به پيروزي يا شكس��ت
كس��ي در كاخ سفيد گره زد.تصميمات ما بايد مستقل
از رفتنه��ا و آمدنها باش��د و تصميمات ما اس��ت كه
پايههاي اصلي اقتصاد كشورمان را ميسازد و قدرت ما را
مشخص ميكند و بايد باور كنيم كسي كه واگن خود را
به لكوموتيو ديگران ببندد ،بايد منتظر بنشيند تا با آنچه
در اختيارش نيست ،شادي كند يا عزا بگيرد.تصميمات
ما در حوزه مس��كن ،بورس ،ترخيص كاالهاي اساسي،
نظام بودجهريزي ،اختصاص ارز ترجيحي ،سوداگريها
در بازار ارز ،طال و خودرو ،بيتفاوتي نس��بت به گرانيها
و ره��ا كردن بازار و توليد ملي به پاس��تور ،بهارس��تان،
بابهمايون و ميرداماد ارتباط دارد نه به آريزونا ،جورجيا
و ميشيگان؛ پس به مردم آدرس غلط ندهيد.مهمترين
ريشه مشكالت كشور ،سوءمديريت ،دست روي دست
گذاشتن ،استفاده نكردن از ظرفيتهاي عظيم داخلي و
ناهماهنگي بين نهادهاي سياستگذار و مجري است و
اين سوءمديريتها باعث عدم برقراري ارتباط مناسب
تجاريباكشورهايمهمدنيابهويژهكشورهايهمسايه،
منطقه و آسيا شده است.
رييس مجلس با تأكيد بر اينكه لغو تحريمها بايد يكي از
اهداف در سياست خارجي باشد ،تصريح كرد :واقعبيني
حكمميكندكهلغوتحريمهابدونفرصتسوزيوتوليد
قدرت ،سادهانديشي است و تنها راه برداشته شدن فشار
تحريمها از دوش مردم و نااميد كردن دش��من از فشار
حداكثري اين است كه ايران و همه مردم به ويژه طبقه
مستضعف را قوي كنيم.
اگر اقتصاد داخلي رونق گيرد ،چرخ توليد و اشتغال را به
حركتدرآوريمومعيشتورفاهرابرايمردمايجادكنيم،
قطعاً دشمن از اعمال فشار بيشتر عليه كشورمان نااميد
خواهد شد .همچنين در اين راه ،هر سيگنالي كه تصوير
ضعفونيازبهخارجازدشمنرادارد،فرصتسوزياست.
مجلس شوراي اسالمي معتقد است كه بايد با تغيير
برآوردامريكا،فشارتحريميواقتصاديبرايرانرابراي
آنان هزينهزا كرد و مشخص است كه رييسجمهور
جديد امريكا ادعا ميكند كه سياستها و روشهاي
متفاوتي نس��بت به فرد قبل��ي دارد و همين تمايز،
سياستهاي متفاوتي را در چهار سال پيشرو در آن
كشور رقم خواهد زد .آنچه در عمل تفاوت را مشخص
ميسازد ،لفاظي و ادعاهاي بيهوده نيست و ما ضمن
قائل بودن ب��ه اين تفاوت ،باور داري��م كه فرد جديد
مستقر در كاخ س��فيد نيز اهداف مشخص و روشن
دارد و سياستهاي او پيش از اين اجرايي شده است.

واكنش همتي به قاليباف رييس مجلس
همتي در پاس��خ به س��خنان رييس مجلس ش��وراي
اسالمي اعالم كرد :واردكردن بانك مركزي به مباحث
سياسي و حاشيهاي را توصيه نميكنم و آن را به صالح
كشور نميدانم؛ اعتقاد دارم تمام نيروي اينجانب و بانك
مرك��زي بايدمعطوف به مقابل��ه باتحريمها و كمك به
اقتصاد كشور باشد.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي ،متن كامل نامه
عبدالناصر همتي ،رييس كل بانك مركزي به محمدباقر
قاليباف رييس مجلس شوراي اسالمي به شرح زير است:
حضرتعالي در نطق پيش از دستور مجلس درخصوص
مشكالتاقتصاديكشورمطالبيرابيانفرمودهوبااضافه
كردنمنطقهاستقرارساختمانبانكمركزياينمطلب
را القاء فرموديد كه اگر درجستوجوي داليل مشكالت
اقتصاديهستيددركناربقيهبخشهادرميرداماد(بانك
مركزي) هم بايد آن را جس��ت و نه در جورجيا و آريزونا.
دوهفتهپيشنيزمتأسفانهبانكمركزيرامتهمبهايجاد
خود تحريمي كرديد .براي اطالع حضرتعالي در دو سال
و نيم گذش��ته بانك مركزي درمقابل فشار حداكثري
دولت امريكا ،خط مقدم جنگ اقتصادي عليه كشورمان
را مديريت كرده و با پيروي از رهنمودهاي رهبر معظم
انقالب ،سد محكمي درمقابل توطئه گسترده امريكا و
همپيمانانش براي فروپاشي اقتصاد كشور بوده است.
حضرتعالي به خوبي درجريان مس��ائل و مشكالت
كشور هستيد و چند بار نيز شخصاً جنابعالي را در

جريان مش��كالت قرار داده و شرايط را درجلسات
مختلف مجلس تش��ريح كردهام .لذا ،انتظار دارم،
جنابعالي كه در جريان همه امور قرار داريد ،براي
كمك به رويك��رد بانك مرك��زي در مقابله با اين
فش��ارهاي اقتصادي ،با سياستهاي ضدتورمي و
تالش ب��راي رونق توليد داخلي ،هم��راه و همگام
ش��ويد.هدف از تحرير اين مرقومه نيز صرفا تأكيد
به اين نكته اس��ت كه مردم عزي��ز بدانند اگر بانك
مركزي چش��م به نتيجه انتخاب��ات امريكا دوخته
ب��ود ،اينگونه با قدرت درمقابل فش��ار حداكثري
ايس��تادگي نميك��رد و اينقدر نيز ه��دف حمله
دش��منان قرار نميگرفت .انش��اءاهلل در فرصت
مناسب مردم عزيز را درجريان مسائلي كه بر بانك
مركزي گذشته ،قرار خواهم داد.بارها عرض كردهام
ملت بزرگ ايران پيروز اين ميدان خواهند بود و اين
پيروزي قطعي است.
تبعات تغيير مدير صادرات بانك مركزي
برخي كارشناس��ان معتقدند كه پس از اعالم ليست
صادركنندگانيكهتعهدخودبرايبازگشتارزراانجام
ندادند و اعالم ليستي از كارتون خوابهاي صادراتي
كه عدهاي افراد ضعيف و كارت��ون خوابهاي داراي
كارت بازرگاني مس��وول صادرات بخش عمدهاي از
كاالهاي صادراتي معرفي شده بود ،مشخص شد كه
اين افراد از رقم و عدد و ميزان صادرات وارز حاصل از

آن بيخبر بودند ،و به دنبال آن ،انتقادهاي مختلفي
از سوي مسووالن بانك مركزي و نهادهاي اقتصادي
نسبتبهعملكرداتاقبازرگانيوصدوركارتبازرگاني
و همچنين عملكرد صادركنندگان مطرح شد و حتي
عدهاي بازداشت و تحويل مقامات قضايي شدند.
اي��ن موضوع باع��ث واكنش ات��اق بازرگان��ي و برخي
صادركنندگان نس��بت به بانك مركزي شد و هرچند
مس��ووالن بانك مركزي در ديدار با آنها خواس��تار رفع
مش��كالت موجود ش��دند ،اما تداوم اين مسائل باعث
نوسانات قيمت ارز در هفتههاي اخير شده است.
براين اساس ،بانك مركزي براي رفع مشكالت موجود،
چارهاي جز تغيير مديرصادراتي نديده است هرچند كه
آقاي صمد كريمي از مديران با سابقه بانك مركزي بوده
كه از دول��ت احمدينژاد تاكنون در بانك مركزي فعال
بوده اس��ت ،اما رفع مش��كالت موجود و پيچيده شدن
پروندهصادركنندگانوعدمبازگشتارز،كارتنخوابها،
كارتهاي بازرگاني و ...همگي مسائلي است كه سرانجام
رييس كل بانك مركزي را مجبور به تغيير مديرصادرات
بانك مركزي كرده اس��ت تا شايد مدير جديد بتواند به
احياي رابطه بانك مرك��زي و صادركنندگان بپردازد و
بازگشت ارز افزايش يابد.
ح��ال بايد ديد كه ظ��رف روزهاي آين��ده بازار چه
واكنشي نشان خواهد داد و آيا تغييرمديرصادرات،
باعث افزايش عرضه ارز صادركنندگان به بازار و ثبات
و كاهش نرخها خواهد شد يا خير؟

دولتها در انتظار واكسن  2021را شروع ميكنند

چين نخستين نجات يافته از كرونا
جهان به روزهاي پاياني س��ال 2020نزديك ميش��ود،
سالي كه شايد در دوران معاصر تاريخ بشر ،هيچ شباهتي
به سالهاي قبل و حتي بعد از خود نداشته باشد و همين
مساله اوضاع اقتصادي جهان را نيز منحصر به فرد كرده
است .جهان در حالي س��ال  2020ميالدي را آغاز كرده
بود كه به نظر ميرسيد ،افقي روشن پيشروي بسياري
از دولتها خواهد بود .با فروكش كردن نسبي جنگها در
خاورميانه ،كمرنگ شدن حضور داعش و ثبات نسبي در
كشورهايي مانند عراق و افغانستان ،به نظر ميرسيد در
غرب آسيا نيز شرايط بهتر از قبل خواهد بود ،با اين وجود
اماكابوسيكهبسياريكشورهاازآنميترسيدند،خيلي
زود بر س��ر تمام مردم جهان س��ايه افكند .در هفتههاي
پاياني سال ،2019دولت چين اعالم كرد كه يك ويروس
ناشناخته در بخشهايي از اين كشور ،شيوع يافته است.
اينويروسنوعجهشيافتهايازويروسقديميكرونابود
كهبهنظرميرسيدازحيوانبهانسانانتقاليافتهومحل
ابتدايي آن ،بازار فروش حيوانات وحشي در شهر ووهان
چينبودهاست.هرچنددرروزهايابتداييبهنظرميرسيد
اينويروسنيزمانندديگرتهديداتيكهدرسالهايقبل
بروز يافته بود و در بستري كوتاه متوقف شد ،ميتوان به
توقفكرونانيزاميدداشتاماتصاويريكهدرروزهايبعد
يداد.دولت
ازووهانانتشاريافت،خبرازيكفاجعهبالقوهم 
چيناعالمكردتمامشهرووهانراقرنطينهكردهوبهمردم
اينشهراجازهخروجازخانههايشانرانميدهد،تصميمي
كه چند ماه اجراي آن ادامه يافت و ووهان را به شهر ارواح
شبيه كرد .با وجود آنكه پكن اعالم كرد تالش ميكند از
انتشاربيشترويروسوانتقالآنبهبيرونازچينجلوگيري
كندامادرهفتههايبعد،درگوشهوكنارجهانخبرهايي
ازمشاهدهنخستينمواردابتالمخابرهشدوطولينكشيد
كه بسياري از كشورها از آغاز موج نخست مواجهه با اين
بيماريخبردادند.درايراننيزدولتازابتداياسفنداعالم
كردكهدوموردازابتاليقطعيبهكرونادرقممشاهدهشده
و به دنبال آن سياستهاي محدود كننده را كليد خواهد
زد .در كنار نگراني كه براي س�لامت افراد به وجود آمد،
محدوديتهاي اجتماعي و بستن كسب و كارها ،خيلي
زود در سراسر جهان نتايج اقتصادي شيوع اين ويروس را
نيزنمايانكرد.جزچندكشورمحدود،مابقيكشورهااعالم
كردند كه سياستهايي را براي قرنطينه سراسري كليد
خواهد زند كه چند ماه به طول انجاميد و در نتيجه رشد
اقتصادي بسياري از اين كشورها به سرعت كاهش يافت

و منفي شد .در كنار آن ،با توجه به محدوديتهايي كه در
رفت و آمد بين المللي وضع ش��دند ،چه در حوزه تجارت
و چه در حوزه گردش��گري فشار مالي بسيار سنگيني بر
اقتصادهاآمد.درابتدايشيوعويروسكرونا،سازمانهاي
جهاني پيش بيني كردند كه در سال  2020رقم تجارت
جهانيتا 30درصدافتخواهدكرد،پيشبينيكههرچند
درماههايبعدقدريتعديلشداماآنچهكهقطعيبهنظر
ميرسد،كاهشرشداقتصاديدرسراسرجهاناست.
موردمنحصربهفردچين
شيوعكرونادرچين،درابتدااينگمانهزنيرابهوجودآورد
كهكشورهايمخالفباچيندرعرصهاقتصاديوسياسي
امكان نقش آفريني پشت پرده در اين حوزه را داشتهاند و
شايد هدف از اين ويروس توقف حركت رو به رشد چين
باشد.درعملاماآنچهچندماهبعدثابتشداينبودكهنه
تنها چين توانست از زيربار كرونا خارج شود كه حتي در
فصول بعدي سال  2020به تنها كشوري تبديل شد كه
رشد مثبت اقتصادي خود را حفظ كرده است .آمارهاي
جديديكهسازمانهمكاريهاياقتصاديمنتشركرده
اينموضوعراثابتميكند.
چين ،اولين و تنها اقتصادي بود كه توانس��ت ضررهاي
ويروس كرونا را جبران كرده و رشد ساالنه 4.9درصدي
را براي س��ه ماهه چهارم ثبت كند .در سه ماهه دوم سال

 ،2020اقتصاد چين در مقايسه با سه ماهه مشابه سال
3.2 ،2019درصد رشد را تجربه كرد .اين بدان معناست
كهاينكشورتنهايكفصلبارشدمنفيناشيازبيماري
همهگيرراثبتكرد.
ساير كشورها تنها ميتوانند روياي اين سناريو را ببينند:
اكث��ر اقتصاده��اي اروپايي در پاييز س��ال ج��اري وارد
س��ومين فصل متوالي ضرر در تولي��د ناخالص داخلي
ش��دند و بايد گف��ت اس��پانيا ،پرتغال ،چ��ك و اتريش
تاكنونشاهدبيشترينآسيببودهاند.قرنطينههايناشي
از موج دومكههماكنون در سراسر اين قاره اعمال شده،به
اين معني است كه در سه ماهه چهارم نيز اميدي حاصل
نخواهدشد.
اياالتمتحدهكهبهرغمادامهشيوعويروسكرونااقتصاد
خودرابازگشاييكرد،شاهدتوليدناخالصداخليتقريبا
3درصد كمتر نسبت به سطح سال گذشته بود .هند در
ميانكشورهايعضوسازمانهمكاريوتوسعهاقتصادي
جزو كشورهايي بود كه در سه ماهه دوم 2020بيشترين
ضرررامتحملشدوانتظارميرودزمانيكهارقامسهماهه
سومگزارششود،ادامهاينروندمشاهدهشود.
اميد به2021
شرايط خاصي كه كرونا در اقتصاد جهان به وجود آورده،
دولتهارانيزبرآنداشتهتاتصميماتمتفاوتيبگيرند.در

علت رد طرح تامين
كاالهاي اساسي مجلس

ايراندولتباتوجهبهفشارتحريمها،تصميمبربازگشايي
كسب و كارها حدود دو ماه پس از آغاز تعطيالت گرفت،
موضوعي كه به گمان برخي كارشناسان در آغاز موج دوم
كرونابيتاثيرنبودهاست.درامريكانيزدولتترامپپساز
چندهفتهتعطيلي،حكمبهبازگشاييكارهاداد،موضوعي
كهصدايكارشناسانبهداشتيدراينكشوررانيزدرآورد.
دركشورهاياروپايياماسياستهايبازگشاييدستبه
عصاتر در دستور كار قرار گرفتند اما با اين وجود آمارها در
هفتههايگذشتهنشانميدهدكهموجدومكروناباقدرت
در اروپا آغاز شده و از اين رو چارهاي جز قرنطينه دوباره يا
محدودكردنكسبوكارهاوجودندارد.
دراينبستربهنظرميرسد،همچنانرشداقتصاديمنفي
در بسياري از كشورهاي توسعه يافته ادامه پيدا كند و به
دنبالآنبحراناقتصاديناشيازكرونادرماههايپيشرو
نيزتداومداشتهباشد.
تنها نكته اميدوار كننده در سال  2021در قياس با سال
جاري ،خبرها از دست يابي به واكسن اين ويروس است.
ش��ركت امريكايي فايزر چند روز قبل خبر از دسترسي
قطعي به واكسن داد ،خبري كه در همان ساعات نخست
به رشد قابل توجه بازارهاي بورس جهاني و قيمت نفت
منجر شد و نش��ان داد كه جهان در صورت كاهش خطر
پاندميكرونا،آمادهپيشرفتاقتصاديمجدداست.بااين
وجودهنوزهيچيكازاينواكسنهاكهبرخيازآنهاشرايط
اميدواركنندهايراپشتسرميگذارند،مجوزهاينهايي
را دريافت نكردهاند و پس از دريافت مجوز نيز ،ابهام اصلي
درنحوهتوليدوتوزيعآنهاخواهدبود.
سازمان بهداشت جهاني اعالم كرده خطر كرونا تنها
زماني متوقف خواهد ش��د كه بخش قابل توجهي از
جمعيت كره زمين واكسن دريافت كنند و اين امر نياز
به ميلياردها دالر هزينه و البته برنامهريزي كالن دارد.
در ماههاي ابتدايي سال آينده تنها چند ميليون دوز از
واكسنقابليتتوليدخواهدداشتوكشورهايتوسعه
يافتهازهماكنونايندوزهاراخريداريكردهاند.اينكه
خطوطتوليدوتوزيعبهچهشكلتوسعهپيداكنندكه
در نهايت به واكسيناسيون جهاني منجر شود سوالي
مهم است اما با اين وجود ،به نظر ميرسد در صورتي
كهفرآيندتزريقواكسنآغازشود،اقتصادجهانتكان
مثبتجديراتجربهخواهدكرد،تغييريكهبسياري
از كشورهاي زيان ديده از كرونا در ماههاي گذشته ،به
اميد آن سال  2021را آغاز خواهند كرد.

بررسيايرادات طرح
تامينكاالهاياساسيدرمجلس

نايبرييس كميس��يون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس گفت :در جلس��ه امروز ما در سازمان برنامه و
بودجهبرلزومرفعايراداتطرحالزامدولتبرايپرداخت
يارانهكاالهاياساسي تاكيدواعالم شد،اكنوننسبت
به اين طرح در جامع��ه انتظاراتي به وجود آمده و بايد
اجراييشود.سيدمحمدرضاميرتاجالدينيدرتشريح
نشست امروز اين كميسيون با نوبخت و معاونان وي
در محل سازمان برنامه و بودجه گفت :رييس سازمان
برنامهوبودجهدرابتدايجلسهگزارشيازميزانمنابع
و مصارف طي 7ماهه ابتدايي سال جاري ارايه و اعالم
كرد ،در اين مدت زمان ،بخش��ي از كس��ري بودجه با
صرفه جويي و كنترل مصارف ،تامين ش��ده و ميزان
استفاده از تنخواهگردان بانك مركزي نسبت به مدت
زمانمشابهدرسالگذشتهكاهشپيداكردهاست.وي
ادامهداد:اعضايكميسيونبرنامه،بودجهومحاسبات
مجلس در اين نشس��ت نظرات و پيشنهادات خود را
دربارهاصالحساختاربودجه،اليحهبودجهسال1400
ومنابعومصارفدرسالجاريبيانوپيشنهاداتخود
را مطرح كردند .نمايندگان و مسووالن سازمان برنامه
و بودجه روي موضوع اصالح س��اختار بودجه تفاهم
كامل داشتند .ميرتاجالديني بيان كرد :در اين جلسه
درباره ايجاد منابع پايدار در بودجه به ويژه منابع پايدار
براي تكميل طرحهاي عمراني تاكيد شد .همچنين
درباره بودجه  1400مطالب و رويكردها اعالم ش��د،
البته پيرامون اعداد و ارقام صحبتي نشد ،نوبخت هم
در اين مورد بيان كرد ،ما نس��بت ب��ه 12مورد اصالح
ساختاربودجهارساليازطرفكميسيونتوافقداشته
و به آن عمل ميكنيم .نماينده مردم تبريز ،آذرشهر و
اسكودرمجلستصريحكرد:نمايندگانباتوجهبهايراد
شوراي نگهبان نسبت به نحوه تامين منابع مالي طرح
الزام دولت براي پرداخت يارانه كاالهاي اساسي در اين
جلسهبر همراهيوهمكاريسازمانبرنامهوبودجهبا
مجلس براي رفع ايرادات تاكيد و اعالم كردند ،اكنون
نسبتبهاينطرحدرجامعهيكانتظاريبهوجودآمده
واينسازمانبايدبرايرفعواصالحايراداتدرمشاركت
باكميسيونبرنامه،بودجهومحاسباتكمكهايالزم
را انجام دهد .نايبرييس كميسيون برنامه ،بودجه و
محاسبات مجلس با اشاره به اينكه مسووالن سازمان
برنامهوبودجهپاسخينسبتبه پيشنهاداتنمايندگان
براي رف��ع ايرادات ط��رح بيان نكردن��د ،تاكيد كرد:
نمايندگانضمنارايهمطالبوپيشنهاداتخوددرباره
نحوهتامينمنابعمالي طرحبيانكردند،چگونه دولت
باپيشنهاد 25هزارميليارديدرذيلطرحموافقبود،اما
بااصلطرحمخالفكرد،اگرمنابعينيست،نبايددولت
اينپيشنهادراهمميپذيرفتدرصورتيكهمنبعمالي
اجراي طرح الزام دولت براي پرداخت يارانه كاالهاي
اساسي 30هزارميلياردتوماناست.

حل  70درصد از مشكالت
با اصالح بودجه

نماينده تربت حيدريه در مجلس گفت :اين اصالح
ساختاربودجهبااصالحچندمادهوتبصرهامكانپذير
نيست و يكي از كارهاي زيربنايي است كه ميتواند
 ۷۰درصد مشكالت اقتصادي ،فرهنگي ،اجتماعي
و حتي سياس��ي را حل كند .محسن زنگنه رييس
كميته اصالح ساختار بودجه در جلسه علني امروز
(يكشنبه 25آبان)مجلسشوراياسالميدرتوضيح
اين طرح اظهار داش��ت :يكي از مهمترين طرحها و
احتماالقوانينمجلسيازدهمهميناصالحساختار
بودجه است كه طي ماههاي گذشته در كميسيون
برنامه و بودجه با هماهنگي سازمان برنامه و رييس
مجلس با صرف وقت بسيار تهيه شده است .وي با
اشاره به سخنرانيهاي مختلف مقام معظم رهبري
درباره ضرورت اصالح ساختار بودجه ،افزود :رهبري
در س��ال  1397بطور مش��خص از مجلس و دولت
خواستند كه اصالح ساختار بودجه را در دستوركار
قرار دهند ،اصالح ساختار بودجه با اصالح چند ماده
وتبصرهامكانپذيرنيستويكيازكارهايزيربنايي
اس��ت كه ميتواند  70درصد مشكالت اقتصادي،
فرهنگي ،اجتماعي و حتي سياسي را حل كند.

رويداد
واكنش بازار طال به كرونا
كيتكو عوامل اثرگذار بر روند ب��ازار طال و نقره مانند
ويروس كرون��ا و انتخابات امريكا را بررس��ي كرد .به
گزارش كيتك��و ،اين هفته همه بازارها آش��فته بود.
در حالي ك��ه جو بايدن ،رييسجمه��ور منتخب ،با
برنامهري��زي انتقال پي��ش م��يرود ،دونالد ترامپ،
رييسجمهور اياالت متحده همچن��ان به رقابت بر
سر نتايج ادامه ميدهد .با اين حال ،مهمترين اخبار
اين هفته همهگيري ويروس كرونا بود و نه انتخابات.
فروش ط�لا در  ۱۰۰دالر در حالي ك��ه نقره پس از
اخبار مثبت واكس��ن در روز دوش��نبه  ۷درصد افت
كرد .با اين حال ،توجه به سمت ثبت تعداد مبتاليان
ويروس كرونا ،با گزارش بي��ش از  ۱۲۰هزار مورد در
روز ،معطوف شد.يكبار ديگر بازارها عصبي شدند از
اينكه اياالت متحده محدوديتهاي بيشتري را ايجاد
ميكندوازآنجاكهمعموالًعدماطمينانبيشتربهنفع
فلزاتگرانبهااست،طالونقرهدراواخرهفتهپيشرفت
كردند.تحليلگرانهنوزاطميناندارندكهفضايپس
از انتخابات براي طال عالي خواهد بود .اركيد ريسرچ
با توجه به فضاي پس از انتخابات كه با عدم اطمينان
بيشتر ،محرك بيشتر و افزايش موارد ابتالي ويروس
كرونا مشخص ميشود ،عقبنش��يني خريد طال را
توصيه كرد.به محض اينكه بازارها از اين همه س��ر و
صدا عبور كنند ،خبر واكسن به دليل انتظارات شديد
تورمي خبر خوبي براي طال است .ولز فارگو اين هفته
بهكيتكونيوزگفتاينكهطالتاپايانسال ۲۱۰۰،دالر
در هر اونس داشته باش��د و سپس در سال  ۲۰۲۱به
 ۲۳۰۰دالر صعود كند ،منتفي نيست.

ظرفيت رمزارزها
براي ايران قابل توجه نيست
سخنگوي كميس��يون اقتصادي با اش��اره به اينكه
رمز ارزها امروز به نوع��ي در حال اعمال حاكميت بر
واحدهاي پولي هس��تند ،افزود :ب��ا اين وجود ،حجم
مبادالت از طريق آن براي ايران به ميزاني نيست كه
بتوان حس��ابي باز كرد .مهدي طغياني درباره امكان
استفادهازرمزارزهادرشرايطفعليكشوروويژگيهاي
آن در كاهش فش��ارهاي تحريم��ي ،در گفتوگو با
خبرنگارايبِناگفت:رمزارزهاازويژگيهاييبرخوردارند
كه استفاده از آن را امكا ن پذير و الزام آور ساخته است.
به اين معنا ميتوان آنها را به توليد درآورد ،اما بايد در
نظر داشت هيچيك از كشورهاي دنيا بر آن حاكميت
ندارد و پول ملي هيچ كشوري به حساب نميآيد .رمز
ارز به نوعي در حال اعمال حاكميت بر واحدهاي پولي
است.ويدرايناينرابطهاضافهكرد:رمزارزهاميتواند
براي ما امكانات خوبي فراهم س��ازد ،بايد زمينهاي به
وجود آيد تا موفق شويم از آنها در انجام مبادالت بهره
ببريم.ولينكتهمهمدربارهپولديجيتالكهواقعابايد
به آنها توجه كرد ،اين اس��ت ك��ه حجم مبادالت رمز
ارزها در كل دنيا حدود۵يا ۶ميليارد دالر است و از اين
ميزان به اندازه يك هشتم مبادالتي كه سال گذشته
داشتيم،نصيبكشورماميشود.سخنگويكميسيون
اقتصادي مجلس در ادامه يادآور شد :حجم مبادالت
فوق براي ايران به قدري نيست كه درصدد برآييم بر
روي آن حساب باز كنيم و تمامي مبادالت خود را روي
آن قرار دهيم ،لذا بايد به اندازه خودش آن را مورد توجه
قرار داد .يكس��ري مبادالت جزئي و خرده فروش��ي،
نقل و انتقاالت محدود به آن را بايد عملي ساخت .اين
نماينده خانه ملت در اين ب��اره كه رمزارزها در دوران
تحريم تا چه اندازه ميتواند كمككننده باشد؟ تاكيد
كرد:درشرايطتحريميميتواندياريرسانباشد،ولي
نبايد توقع خود را از آن باال ببريم و تصور كنيم با انجام
اين كار اتفاق فوقالعادهاي خواهد افتاد .بحث توليد و
استخراج آنها مطرح شده ،در دولت هم آيين نامهاي
در زمينه مصرفشان به ميان آمده ،ولي درباره نظارت
بانكمركزيوميزاناعتباروجايگاهشانبحثيمطرح
نشده است.طغياني در اين خصوص كه براي كار با رمز
ارزهانيازبهقانونوجوددارد،اظهارداشت:قانوننويسي
نيازي ندارد ،آييننامه بانك مركزي كفايت ميكند.
آييننامه بان��ك مركزي از اين جهت كه صرافي ،نقل
و انتقال يا مبادلهكنندگان آنها را به رسميت بشناسد،
كافي اس��ت .مجدد تاكيد ميكنم كل مبادالت رمز
ارزهادردنياحدود۵يا ۶ميليارددالراست،درحاليكه
مبادالتسالگذشتهكهنصفدوسالقبلبود،نزديك
به۴۰يا ۵۰ميليارددالرانجامشد،بنابراينازاينقضيه
توقعبهجابايدداشتهباشيم.

نظارت بر جريانهاي مالي
با حذف بازارهاي غيرمولد
كارشناس مسائل اقتصادي گفت :يكي از مهمترين
پيش نيازهاي دولت براي استفاده از ابزارهاي نظارتي،
كنترل و نظارت بر جريان مالي كشور هست و در اين
مسيربايدبازارهايغيرمولدحذفشود.رييسجمهور
اخيرادريكصدوهفتادونهمينجلسهستادهماهنگي
اقتصادي دولت ،با اشاره به برنامههاي اقتصادي دولت
تاكيد كرد :در ش��رايط رو به بهبود اقتصادي دولت با
اتخاذ سياستهاي متناسب مالي و كنترل و هدايت
نقدينگي به سمت توليد و توس��عه سرمايهگذاري،
تقويت ارزش پول ملي و كمك به توليد ملي و رش��د
اقتصادي كش��ور را با قوت دنبال ميكند .در اين باره
وحيدعزيزي؛كارشناسمسائلاقتصاديبهايبناگفت:
اولينگاميكهدولتبايدبرايحمايتاز توليدبردارد،
برطرفكردنمشكلعدمصرفهتوليددركشوراست.
يكي از شاخصهاي مقابله با عدم صرفه توليد ،مبارزه
با بازارهاي موازي اس��ت .وي افزود :بازارهاي موازي
عمدتا غيرمولد هس��تند .يكي از مهمترين كارهايي
ك��ه دولت بايد انجام بدهد ،اين اس��ت كه اوال با وضع
ماليات ،بازارهاي غيرمولد را از صرفه اقتصادي بيندازد
و سودشان را كاهش دهد ،تا كسي به آن سمت و سو
نرودكهدراينخصوصميتوانبهعنوانمثالبهبحث
ماليات بر عايدي سرمايه اشاره داشت.

بانك و بيمه
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تغيير مدير صادرات بانك مركزي ،دستگيري داللها و شيوع كرونا ،قيمتها در بازار ارز و طال را كاهش داد

كاهش پلكاني قيمت ارز ،دالر به كانال  25هزار رسيد
سكه وارد كانال  11ميليون شد

گروهبانكوبيمه|محسنشمشيري|
روز يكشنبه 25آبان ،99بازار طال و ارز تحت تاثير كاهش
قيمتارز،دستگيريداللهايفرداييوخلوتشدنبازار
بهخاطرشيوعكروناقرارداشتوفعاالنبازارمعتقدندكه
اين اتفاقات باعث خلوت شدن بازار شده است .اما برخي
صاحبنظران،تغييرمديرصادراتبانكمركزيواحتمال
تغيير رفتار بانك مرك��زي در ارتباط با صادركنندگان و
كسانيكهبازگشتارزينداشتهاندرانيزمزيتبرعلتها
ميدانندكهباعثكاهشقيمتارزشدهاست.عدهاينيز
تصورميكنندكهقيمتهاكاهشبيشتريخواهدداشت
وبرخيبهخاطركروناكمتربهبازارميآيندوازسويديگر
نبودفعاليتدالالننيزرويعرضهوتقاضاتاثيرگذاشتهو
در نتيجه باعث كاهش قيمت ارز و طال شده است .برخي
فعاالن بازار ،دستگيري دالالن معامالت فردايي ارز و طال
را يك��ي از داليل كاهش نرخ ط�لا و ارز اعالم كردهاند .در
اين رابطه رييس پليس امنيت اقتصادي تهران بزرگ از
دستگيرييكداللارزيخبردادهكهدربررسيمخفيگاه
متهمبيشتراز ۳هزاردالرنيزكشفوضبطشدوماموران
درحالبررسيبرايدستگيريديگرهمدستانومرتبطان
با اين فرد هستند .روز يكشنبه نرخ طال و ارز در بازار روند
نزولي به خود گرفت و در ساعات عصر يكشنبه نرخ ارز و
طالبازهمكاهشيافتودالردربازارآزادبه،25900يورو
 30500ودرهم 72570تومانمعاملهشد.فروشدالردر
صرافينيز 25800تومانوخريددالر 25هزارتوماناعالم
شد.بهدنبالكاهشنرخدالر،قيمتطالنيزكاهشيافتهو
قيمتسكه 11ميليونو 950هزار،نيمسكه 6ميليونو
 600هزار،ربعسكه 4ميليونو 700هزار،سكهيكگرمي
 2ميليون و  100هزار ،هرگرم  18عيار  1ميليون و 153
هزار ،مظنه مثقال 4ميليون و 997هزارتومان اعالم شد.
در ساعات ظهر يكشنبه ،در بازار آزاد ،قيمت دالر 26هزار
و 400تومان ،يورو 31هزار و 500تومان و درهم امارات7
هزار و 420تومان اعالم شد .كارشناسان ميگويند كه در
ادامه روند كاهشي نرخ دالر در روزهاي اخير ،روز يكشنبه
نيز شاهد افت نسبي بهاي دالر و س��اير ارزها در بازار ارز
هستيم .بررسي قيمتگذاري دالر و يورو در صرافيهاي
مجازسطحكشورنشانازتداومروندكاهشينرخارزدارد.
به گونهاي كه در معامالت صبح روز (يكش��نبه بيست و
پنجم آبان ماه )۱۳۹۹بازار ارز ،هر اسكناس دالر امريكا در
صرافيهاي مجازوبانكي سطحكشور،بهقيمت۲۵۵۸۰
تومانازمردمخريداريميشودودرمقابلبهنرخ۲۶۵۸۰
تومان به متقاضي دريافت دالر فروخته ميشود .اين رقم
نسبتبهروزقبل ۱۷۰،تومانونسبتبهپايانهفتهقبل،
 ۲۷۰تومان كاهش نرخ دارد.همچنين هر اسكناس يورو
در اين صرافيها ،به نرخ ۳۰۴۵۰تومان از مردم خريداري
ميشودودرمقابلباافت ۲۲۰تومانينسبتبهروزشنبه،
به قيمت  ۳۱۴۵۰تومان به متقاضي دريافت ارز فروخته
ميشود.اينرقمنسبتبهروزپنجشنبههفتهقبلنيز۳۲۰
تومان ارزانتر شده است .اما در ساعات عصر نيز صرافيها
نرخهارادوبارهكاهشدادند.هماكنونقيمتفروشدالر
درصرافيهاباكاهشنسبتبهقيمتهايپايانيروزكاري
قبل 26هزارو 330تومانوقيمتخريددالرنيزبااختالف
 1000توماني نس��بت به قيمت فروش 25 ،هزار و 330
تومان تعيين شده است .قيمت فروش يورو نيز با كاهش
نسبتبهقيمتهايپايانيروزكاريقبلمعادل 31هزار
و 200تومانوقيمتخريديورونيز 30هزارو 200تومان
اعالم شدهاست.در سامانه سنانيزنرخ ميانيگن معامالت
شنبه نشان ميدهد كه هر دالر با نرخ ميانگين ۲۶هزار و
 ۲۳۰تومان و هر يورو با نرخ ۳۱هزار و ۱۱۸تومان معامله
شد.عالوه بر اين ،در سامانه نيما نيز حواله يورو با ميانگين
قيمت ۳۱هزار و ۸۳۳تومان و براي حواله دالر ۲۵هزار و
 ۹۲۷توماناعالمشد.بررسيقيمتگذاريدالرويورودر
صرافيهايمجازسطحكشورنشانازتداومروندكاهشي
نرخارزدارد.بهگونهايكهدرمعامالتبازارارز،هراسكناس

آغاز بخشودگي جرايم
بيمهثالثموتوسيكلتها
طرح بخش��ودگي جرايم ديركرد بيمه ش��خص
ثالث موتوسيكلتها از  ۱۵آبان تا آخر اسفند اجرا
ميشود.روابط عمومي بيمه مركزي اعالم كرد :با
موافقترييسمجمعصندوقتامينخسارتهاي
بدني و بنا به درخواس��ت بيم��ه مركزي مبني بر
اجراي مجدد طرح بخش��ودگي جرايم بند (ب)
ن بيمه اجباري خسارات وارد شده به
ماده  24قانو 
ش��خص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه
مصوب  1395و در راستاي كمك به آحاد جامعه
به دليل مشكالت ناش��ي از كرونا و پيشگيري از
آس��يبهاي اجتماع��ي و تروي��ج فرهنگ بيمه،
جرايم ديركرد بيمه شخص ثالث موتوسيكلتها
از  15آبان تا  30اسفند بخشوده ميشود.بنابر اين
گزارش ،موتورسواران داراي جريمه ديركرد بيمه
ش��خص ثالث ميتوانند صرفاً با خريد بيمهنامه با
مدت اعتبار يكس��اله از طرح بخش��ودگي 100
درصدي جرايم بهرهمند شوند.

موافقت روحاني
با تسويه مطالبات نظام بانكي

دالر امريكا در صرافيهاي مجاز و بانكي سطح كشور ،به
قيمت ۲۵هزارو ۴۳۰تومان از مردم خريداري ميشود و
درمقابلبهنرخ ۲۶هزارو ۴۳۰تومانبهمتقاضيدريافت
دالر فروخته ميش��ود .اگرچه در اواي��ل آبان نرخ دالر به
بيش از  ۳۰هزار تومان رسيد اما از اواسط آبان و انتخابات
امريكا،سيرنزوليقيمتهاآغازشدوهمچنانادامهدارد،
بطوريكهدالراز ۳۰هزارتوماندر ۱۴آبانماهبه ۲۶هزار
و ۴۳۰تومانرسيد.بررسيروندمعامالتارزيدرروزهاي
اخيرنشانميدهدكهكاهشريسكهايبرونزا،حضور
پرقدرتبازارسازوتقويتعرضهاسكناسدربازارمتشكل
ارزي در راس��تاي سياس��تهاي بانك مركزي در جهت
مديريت نوسانات نرخ ارز ،تثبيت شده تا فضاي هيجاني
و التهابي از بازار ارز فاصله بگيرد و نرخ دالر و ساير ارزها ،به
تدريجبرمبنايمتغيرهاياقتصاديتعيينشود.
سكه  ۱۲ميليون و  ۲۰۰هزار تومان شد
با اع�لام اونس جهاني طال به قيمت 1890دالر و قيمت
دالر  ۲۶هزار و  ۴۰۰تومان و همچنين خلوت شدن بازار
طالبهدليلدستگيريداللهايمعامالتفرداييواخبار
تلفات شيوع كرونا ،قيمت طال و سكه كاهش يافت .بهاي
سكهتمامبهارآزاديطرحجديدروزيكشنبه 25آبان99
با كاهش حدود يك ميلي��ون توماني به روند نزولي خود
در كانال  ۱۲ميليوني ادامه داده و آماده ورود به كانال ۱۱
ميليون توماني شد.سكه تمام بهار آزادي طرح جديد به
 ۱۲ميليونو ۲۵۰هزارتومانرسيدوسكهتمامبهارآزادي
طرحقديمباكاهش ۶۰۰هزارتومانيبا قيمت ۱۲ميليون
تومان معامله شد.همچنين قيمت نيمسكه بهار آزادي با
كاهش ۴۵۰هزار توماني به ۶ميليون و ۸۰۰هزار تومان،
ربعسكه با كاهش ۲۰۰هزار توماني ،به ۴ميليون و۶۰۰
هزار تومان و سكه يك گرمي با كاهش  ۱۰۰هزارتوماني
 ۲ميليون و  ۶۰۰هزار تومان تعيين ش��د.هر گرم طالي
 ۱۸عي��ار با كاهش ۳۵هزار توماني ،به مبلغ يكميليون
و ۱۸۸ه��زار تومان و مظنه هر مثقال طال با كاهش۱۵۰
هزار توماني به بهاي ۵ميليون و ۱۵۰هزار تومان فروخته
شد .بازار سكه كه تا مدتي پيش پر رونق بود ،فعال از سكه
افتادهاستو معاملهگراندستبهعصاحركتميكنند،
فروشندگان و خريداران از بازار سكه عقبنشيني كردند.
البتهدر ۲هفتهاخيرنوساناتارزيوسيرنزوليقيمتارز

روي بازار سكه و طال نيز تاثيرگذار بود با اين حال قيمت
طال،سكهوارزكهطيروزهايپايانيهفتهگذشتهدربازار
باافزايشنسبيهمراهشد،اكنوندوبارهروندكاهشيرادر
پيشگرفتهاست.بررسيروندمعامالتارزيدرروزهاي
اخير نشان ميدهد كه كاهش ريسكهاي برونزا ،حضور
پرقدرتبازارسازوتقويتعرضهاسكناسدربازارمتشكل
ارزي در راس��تاي سياس��تهاي بانك مركزي در جهت
مديريت نوسانات نرخ ارز ،باعث شده تا فضاي هيجاني و
التهابي از بازار ارز فاصله بگيرد و نرخ دالر و ساير ارزها ،به
تدريجبرمبنايمتغيرهاياقتصاديتعيينشود .گفتني
است ،قيمت طال ،سكه و ارز در بازار طي روزهاي نخست
ابتدايهفتهجارينسبتبهروزهايقبلباافزايشهمراه
شدهاند كه يكي از داليل اصلي اعمال تحريمهاي مجدد
برخي بانكهاي ايراني است ،جو رواني حاكم در بازار ارز
موجب شده تا بار ديگر نوسانات شديد قيمتي در بازار به
وجو دآيدودالرنيزازسدقيمتي 30هزارتومانعبوركند.
در هفتههاي اخير ،تش��ديد نوسانات ارزي موجب شد تا
بازارسازتصميمجديبرايمديريتعرضهوتقاضابگيرد
وبرهميناساسعالوهبرافزايشعرضهدربازاربابرداشتن
س��قف فروش در س��امانه نيما ،از س��رگيري فروش ارز
سهميهايوكاهشاختالفدالردربازاررسميوآزادوالبته
آزاد شدن فروش ارز پتروشيميها در صرافيهاي مجاز
مقدماتكاهشنوساناتقيمتيرادربازارارزفراهمكرد.
دستگيريداللهايمعامالتفردايي
طبق اعالم نايبرييس اتحاديه طال و جواهر دستگيري
داللهاي معامالت فردايي ط�لا در بازار موجب كاهش
حجممعامالتوقيمتهادربازارشدهاست؛ضمناينكه
بهدليلشيوعكروناخريداريراهيبازارتهراننميشود.
محمد كش��تيآراي درباره وضعيت بازار طال و سكه در
روز جاري اظهار داش��ت :قيمت طال و سكه با افزايش
قيم��ت ارز مقداري افزايش يافت ول��ي در ادامه روز و با
كاهش قيمت ارز ،قيمت طال و س��كه نيز كاهشي شد.
قيمتدالربرايساعتيتا 27هزارو 500تومانافزايش
يافت و همين امر باعث ثبت قيمت  13ميليون و 200
هزار توماني براي سكه شد ولي در ادامه با كاهش قيمت
دالر به  27هزار و  200تومان ،قيمت سكه با  500هزار
تومان كاهش به  12ميليون و 700هزار تومان كاهش

يافت .نايبرييس اتحاديه طال و جواهر با تأكيد بر اينكه
خريداري در بازار طال و سكه وجود ندارد ،تصريح كرد:
بازار طال ديگر تمايلي به افزايش قيمت ندارد و همين
موضوعباعثثباتنسبيقيمتهادربازارشدهاست.وي
يكي از داليل اصلي كاهش معامالت و قيمتها در بازار
طال را دستگيري داللهاي معامالت كاغذي و فردايي
طالدرروزهايگذشتهاعالمكردوافزود:بههميندليل
نيزسطحمعامالتطاليآبشدهدربازاربهشدتكاهش
يافتهاست.
شيوع كرونا و كاهش معامالت بازار
كشتيآرايگفت:بهدليلشيوعويروسكرونا،سطحتردد
درسطحشهروبازارتهرانبهشدتكاهشيافتهوبرهمين
اساس نيز ميل به خريد طال و سكه كاهش چشمگيري
داشته است؛ ضمن اينكه ثابت بودن طالي جهاني نيز به
ثباتقيمتهادربازارداخليكمككردهاست.بهگفتهاين
فعال بازار طال و جواهر هماكنون در بازار تهران هر قطعه
سكهتمامبهارآزاديطرحقديمباقيمت 12ميليونو400
هزارتومان،سكهتمامبهارآزاديطرحجديد 12ميليونو
 700هزارتومان،نيمسكهبهارآزادي 7ميليونو 150هزار
تومان ،ربع سكه بهار آزادي 4ميليون و 800هزار تومان و
سكهگرمي 2ميليونو 650هزارتومانفروختهميشود.
هر مثقال طال نيز  5ميليون و  220هزار تومان و هر گرم
طالي 18عياريكميليونو 205هزارتومانقيمتخورده
است .تشديد نوسانات ارزي موجب شد بازارساز تصميم
جديبرايمديريتعرضهوتقاضابگيردوبرهميناساس
عالوهبرافزايشعرضهدربازاربابرداشتن سقف فروشدر
سامانه نيما ،ازسرگيري فروش ارز سهميهاي ،آزاد شدن
فروشارزپتروشيميهادرصرافيهايغيربانكيوكاهش
اختالفدالردربازاررسميوآزادمقدماتكاهشنوسانات
قيمتيرادربازارارزفراهمكرد.مهمترينعاملتأثيرگذار
در بازار ارز از ديدگاه فعاالن حاضر در خيابان فردوس��ي،
چش��مانداز مثبت به آينده بازار است؛ از آنجايي كه از ماه
قبل بازار به انتخابات امريكا چشم دوخته بود و براساس
نظرسنجيهايقبلازانتخاباتجهتگيريارزمشخص
ميشد با نهايي ش��دن گزينه رياستجمهوري امريكا،
سناريوهايبدبينانهبرايآيندهكناررفتوبازاربااميدواري
بهآيندهشاهدريزشقيمتهاست.

كميجاني از به حداقل رسيدن نواقص موجود با قانون جديد چك خبر داد

بازنگري در قانون صدور چك و تفاهمنامه قوه قضاييه و بانك مركزي
گروهبانكوبيمه|
قائممقامبانكمركزيبااشارهبهمشكالتاصليحوزهچك
اعالمكرد:امضايتفاهمنامهقوهقضاييهوبانكمركزيدر
مراحلپايانياستوبازنگريواصالحقانونصدورچكدر
دستوركاربانكمركزيقرارگرفتهوبااجرايكاملقانون
جديد چك ،نواقص به حداقل خواهد رسيد .كميجاني با
اشارهبهمشكالتاصليحوزهچك،گفت:عدمساماندهيو
تقويتاعتبارواطمينانبهچكوافزايشريسكمعامالت
و ايجاد ناامني در فضاي كس��بوكار ،اطاله دادرس��ي در
پروندههاي چك و تحميل هزينه باال به فعاالن اقتصادي
وهمچنينضعفنظارتوكنترلبرفرآيندصدورچكو
اتكاي صرف به الشه كاغذي چك ،مهمترين مشكالت و
مسائليبودندكهمنجرشدبازنگريواصالحقانونصدور
چك در دس��تور كار قرار گيرد .وي ادامه داد :اينگونه بود
كهقانونجديدچكباعنوان«قانوناصالحصدورچك»
پس از انجام حجم گسترده بررس��يهاي كارشناسي و
آسيبشناسي دقيق وضعيت بحراني چكهاي بالمحل
و همچنين بهرهمندي از تجارب موفق ديگر كش��ورها
در حوزه قوانين چك ،تدوي��ن و با رأي قاطع نمايندگان
محترممجلستصويبشد.اصالحيهقانونچكبهحدي
مترقياستكهبسياريازاقتصاددانان،فعاالننظامبانكي
وكارشناساناقتصادي،آنرايكجهشاساسيدراصالح
نظام بانكي ميدانند .قائممقام بانك مركزي با اش��اره به
سرعت عمل بانك مركزي در اجراي بخشي از مفاد قانون

اخبار

جديد چك گفت :با توجه به زيرساختهاي توسعهيافته
در بانك مركزي ،اجراي بخشي از اصالحات مقررشده در
قانون «اصالح قانون ص��دور چك» بالفاصله بعد از ابالغ
قانون مذكور ممكن بود و نياز به ايجاد زيرس��اخت فني
خاصي نداش��ت .بنابراين پس از ابالغ قانون در تاريخ23
آبانماه،1397بخشيازتكاليفمندرجدرقانونبافاصله
زماني اندكي توسط قوه قضاييه ،بانك مركزي و بانكها
عملياتي شد.راهاندازي سامانه صياد و ساماندهي صدور
دستهچك،برقرارينسبيتقارناطالعاتدرزمانصدور
چك برايگيرنده از طريق راهاندازي س��امانه اس��تعالم
پيامكيسوابقچكبرگشتيوايجادفرآيندجديدمطالبه
وجهچكازطريقصدوراجراييهدادگاهعليهصادركننده
چك برگشتي بدون رسيدگي ماهوي ظرف كمتر از 20
روز،ازاولينومهمتريناقداماتصورتگرفتهدرراستاي
اجراي قانون جديد چك بوده است .كميجاني همچنين
بااشارهبهمنوطشدناعتبارصدورچكبهثبتاطالعات
آن در سامانه يكپارچه بانك مركزي ،گفت :مطابق ماده
 8قان��ون مذكور ،بانك مركزي مكلف اس��ت امكاناتي را
ايجادكندتاصدورهربرگهچكمستلزمثبتمشخصات
هويتي دريافتكننده ،مبلغ و تاريخ سررسيد چك براي
شناسه يكتاي برگه چك توسط صادركننده در سامانه
يكپارچه بانك مركزي باشد .بنابراين امكان انتقال چك
بهشخصديگرتوسطدارندهتاقبلازتسويه،صرفاًباثبت
هويتگيرنده جديد براي همان شناسه يكتاي چك در

آنسامانهامكانپذيرخواهدبود.سامانهمذكوربهگونهاي
خواهدبودكه در صورت وجود چك برگشتي رفع سوء اثر
نشدهدرسابقهصادركننده،اجازهصدوربرگهچكجديد
براي وي داده نخواهد ش��د .قائممقام بانك مركزي ادامه
داد :در اين صورت افراد بدحساب و كالهبردار امكان اخذ
دستهچكرانخواهندداشت،چراكهاستعالمسوابق،احراز
عدم ممنوعيتها و صدور دستهچك بهصورت متمركز
توسطسامانهبانكمركزيوبرمبناياعتبارسنجيانجام
ميگيرد.ازطرفديگراختصاصكديكتابههربرگهچك،
امكان برقراري تقارن اطالع��ات و افزايش اعتبار چك را
فراهمميكند.بااجراياينقانوناعتبارچكصرفاًمتكيبر
الشهكاغذينخواهدبودوباپشتيبانگيريوثبتاطالعات
مندرج در چك در سيستم متمركز بانك مركزي ،اعتبار
چك افزايشيافت��ه و نگراني در خصوص از بين رفتن آن
در حوادثي از قبيل س��يل ،زلزله و ...وجود نخواهد داشت
و وقوع جرايمي همچون جعل و س��رقت چك به ميزان
قابلتوجهيكاهشخواهديافتوبعضاحتيموضوعيت
نخواهندداشت.ازطرفديگرباتوجهبهمنوطشدنصدور
چكبهثبتاطالعاتآندرسامانه،امكاننظارتبرلحظه
صدوربرگهچكوكنترلافرادپرخطربرايبانكمركزي
فراهم ميش��ود .كميجاني عدم نياز به جابهجايي چك،
هزينهكمتر،سهولتدراطالعرسانينقلوانتقالچكبه
صاحبچكوامنيتبيشتروعدمامكانسرقتومفقودي
چك را از جمله مزيتهاي چك الكترونيك دانس��ت و

افزود :براي راهاندازي چك الكترونيك ،تاكنون اقداماتي
اعم از راهاندازي سامانه مركزي چك الكترونيك (چكاد)،
تهيه و ابالغ الزامات صدور و پردازش چك الكترونيكي به
شبكهبانكيكشور،بازنويسينسخهجديدسامانهصياددر
راستاي ايجاد امكان صدور چك الكترونيكي ،بازنويسي
نس��خه جديد سامانه چكاوك در راس��تاي ايجاد امكان
پردازش چك ديجيتال و ابالغ مستندات فني به بانكها
توس��ط بانك مركزي انجام شده است و س��اير اقدامات
ط كاري صياد و
الزم مس��تلزم اعمال تغييرات فني در راب 
چكاوك توس��ط بانكها در حال انجام است .كميجاني
با بيان اينكه در حال حاضر از س��امانههاي صياد (صدور
يكپارچهالكترونيكيدستهچك)،چكاوك(سيستمانتقال
تصويرچك)وپيچك(سامانهپيگيريمبادالتچك)در
خدماترسانيبهمردماستفادهميشود،گفت:همچنين
درراستايثبتآنيچكبرگشتي،ثبتمشخصاتاتباع
بيگانه و اخذ اطالعات ذينفع چك برگشتي ،مستندات
فنيسامانهجديدچكهايبرگشتي(سماچك:سامانه
متمركز الكترونيكي چك برگش��تي) در دستور كار اين
بانكقرارگرفتوفرمتهاياطالعاتيسامانهمذكوربراي
بهرهبرداريطيبخشنامهايدرتيرماهسالجاريبهتمام
بانكهاارسالشدهكهمطابقآنارسالاطالعاتبهصورت
وبسرويسبهسامانهيادشدهعملياتيوامكاندسترسي
بهاطالعاتدارندهچكبهصورتسيستميبرايبانكها
ايجادميشود.

وزير اقتصاد گفت :پيش��نهاداتي در ارتباط با تسويه
مطالبات نظ��ام بانكي از دولت مط��رح كردهايم كه با
موافقت و دستور رييس محترم جمهور براي پيگيري
سريعموضوعبهستاداقتصاديدولتارجاعشد.فرهاد
دژپسندطيسخنانيدرجلسهمجمععموميساالنه
بانك سپه كه به منظور بررس��ي عملكرد صورتهاي
مالي منتهي به  29اسفند سال  98برگزار شد ،با بيان
اينكه تس��ويه مطالبات نظام بانك��ي از دولت ،يكي از
دغدغههاي جدي دولت اس��ت ،اظهار داشت :وزارت
اقتصادپيشنهاداتيدرهمينارتباطمطرحكردهكهبا
موافقت و دستور رييس محترم جمهور براي پيگيري
سريع موضوع به ستاد اقتصادي دولت ارجاع شد .وي
با ابراز اميدواري بابت تس��ويه مطالبات نظام بانكي از
دولت با توجه به پيشنهادات مطرح شده توسط وزارت
اقتصادگفت:تحققاينموضوعميتواندنقطهعطفي
برايسالمالي 1399بانكهابهويژهبانكسپهباشد.

ادامهازصفحهاول
اثر انتخابات امريكا
بر اقتصاد ايران
در چنين شرايطي بسيار طبيعي بود كه سرنوشت
انتخابات امريكا بر ش��اخصهاي اقتصادي كشور
تأثير فوري خواهد گذاش��ت .به همي��ن دليل با
مشخص ش��دن پيروزي بايدن كه وعده بازگشت
به برج��ام را در دوره مبارزات انتخاباتي داده بود ،و
مطابق با انتظار ،شاخصهاي اقتصادي به خصوص
قيمت ارز و طال بالفاصله واكنش نش��ان دادند و با
ريزش ش��ديد همراه بودند .اما با مقاومت ترامپ
نس��بت به نتايج انتخابات و به ابه��ام رفتن نتايج،
قيمتها مجدداًبخشي از ريزش را جبران نمودند.
در حال حاضر ني��ز بازارها منتظر اعالم رس��مي
پيروزي بايدن در نيمه دسامبر هستند و با قطعي
شدن نتايج اعالم شده ،احتماالً با يك ريزش مجدد
همراه خواهن��د بود .با اين وصف ،ب��ا فرض تداوم
همين شرايط و بازگشت امريكا به توافق برجام و
رفع تحريمهاي فعلي ،شرايط اقتصادي كشور كه
ريشه در بي تدبيريها و سوءتدبيرهاي مزمن دارد،
در بهترين حالت از وضعيت فعلي بدتر نخواهد شد.
بعيد است حداقل تا شش ماه پس از شروع به كار
بايدن مشكالت فعلي كش��ور به صورت ملموس
بهبود يابند .و در صورتي كه شرايط سياسي با ديگر
كش��ورها با ش��روع به كار بايدن بهبود يابد ،رونق
اقتصاديوگشايشچندانيقابلپيشبينينيست
زيرا مشكالت اقتصادي اجتماعي موجود ،بيش و
پيش از آنكه به دليل فشارهاي خارجي باشد ريشه
در ساختارهاي ضدتوليدي و ضدتوسعهاي موجود
دارد .بنابراين بدون تغيير اساسي در اين ساختارها
حتي در بهترين ش��رايط و باالترين سطح روابط
سياس��ي با جهان خارج ،اميد رونق و رفاه مستمر
و پايدار وجود ندارد .و متأسفانه ،هيچ نشانهاي كه
حاكي از عزم تغيير در اين س��اختارهاي معيوب و
ضدتوسعهاي باشد ،در بيان و رفتار تصميمگيران
و تصميمسازان مشاهده نميشود.

كرونا ،چين و اقتصاد جهان
حوزه گردش��گري فعال بودند با زيانهاي هنگفت
مواجه ش��دند .با اوجگيري كرونا ،تقاضا در بازارهاي
جهان��ي كاهش ياف��ت و همين امر به رش��د منفي
اقتصادي انجاميد.در چنين بستري به نظر ميرسد
اقتصاد جهان در انتظار يك تحول مثبت باقي مانده
و آن كشف واكسن و آغاز استفاده از آن است .با توجه
به اين امي��د ،دولتها انتظار دارند در س��ال 2021
سرنوشتي متفاوت را تجربه كنند .هرچند در فرايند
توزيع و مصرف واكسن ابهامهاي مختلفي وجود دارد
ومشخصنيستكهچهزمانيسايهكروناازسرجهان
كم خواهد شد اما گشايش��ي در اين حوزه ميتواند
اقتصادرانجاتدهد.البتهاينموضوعرانيزبايددرنظر
داشت كه افت رشد اقتصادي و كاهش تجارت جهاني
براي جبران به زمان احتياج خواهد داشت و حتي در
صورت دستيابي به واكسن نيز بايد انتظار داشت كه
زماني قابل توجه براي بازگشت به شرايط عادي مورد
نياز باشد .ش��رايط ايران نيز همينگونه خواهد بود.
آمارهاي صادراتي ما تحت تاثير كرونا كاهش يافته و تا
زمان دستيابي به واكسن و فروكش كردن كرونا ،بايد
تالش كرد با افزايش پروتكلها و به روز شدن در مبارزه
با كرونا ،حركت اقتصادي كشور را ادامه داد تا پس از آن
بتوان به اقتصاد پس از كرونا فكر كرد.

اخبار
روحاني بايد پاسخگوي
شرايط فعلي بورس باشد!

صديف بدري ،نماينده م��ردم اردبيل در مجلس
شوراي اس�لامي در جلس��ه روز گذشته مجلس
ش��وراي اس�لامي طي تذكري ش��فاهي ،گفت:
متاسفانه دولت عالوه بر اقتصاد ،اعتماد عمومي را
همهدفقراردادونميشودبههرطريقيمردمرابه
بازار را بورس كشاند و سپس پشت آنها را خالي كرد.
ويخطاببهرييسجمهورگفت:شماهرروزمردم
را به حضور در بورس دعوت ميكرديد و در شرايط
فعليوبهحكمقانونبايدپاسخگويوضعيتفعلي
بازارسرمايهباشيد.نمايندهمردماردبيلدرمجلس
شوراياسالميتصريحكرد:متاسفانهاقشارضعيف
جامعه زير فشار اقتصادي دست و پا ميزنند و تورم
از  ۴۰درصد هم عبور كرده است و بسياري از اقشار
ضعيف جامعه براي هميشه از خير خانهدار شدن
گذشتند .عضو كميسيون عمران مجلس شوراي
اس�لامي متذكر ش��د :آقاي رييسجمهور! يك
سال از افزايش س��ه برابري قيمت بنزين گذشت
در حالي كه گفتيد گراني بنزين به نفع مردم است
و درآمد حاصل از آن بين اقش��ار كم درآمد جامعه
توزيع خواهد شد اما اين اتفاق نيفتاد و بهتر است به
وضعيت اقتصادي مردم نگاه كنيد.
ب��دري با اش��اره ب��ه درگيريه��اي آذربايجان و
ارمنس��تان ،گفت :در روزهاي اخير ش��اهد اتمام
درگيري بين جمهوري آذربايجان و ارمنستان در
منطقه قره باغ هستيم و اميدواريم اين تحوالت با
درايت طرفين به ايجاد صلح پايدار و امنيت منطقه
كمك كند و الزم اس��ت از مواضع حكيمانه رهبر
معظم انقالب در اين باره تشكر كنيم.

عملكرد قابل دفاع
رييس سازمان بورس
سازمان بورس و اوراق بهادار در واكنش به اظهارنظر
محسن عليزاده ،نماينده مردم سپيدان و بيضاء در
مجلس و عضو ناظر مجلس در شوراي عالي بورس
اعالمكرد:پسازمصوبهشورايعاليبورسدرزمينه
الزام سهامداران حقوقي به بازارگرداني ،اين سازمان
اجراي دقيق اين مصوبه را در دس��تور كار قرار داده
اس��ت .در خصوص موضوع بازارگرداني نيز بايد به
اين نكته اشاره داشت كه به موجب آيين نامه حفظ
ثبات بازار سرمايه و صيانت از حقوق سرمايهگذاران
و سهامداران ،داشتن ركن بازارگرداني موثر از سوي
ناشر و س��هامداران شركتها جزو الزامات پذيرش
شركتهااست.درهمينراستاپسازمصوبهشوراي
عالي بورس در زمينه الزام س��هامداران حقوقي به
بازارگردان��ي ،س��ازمان بورس ،اج��راي دقيق اين
مصوبه را در دستور كار قرار داد بهطوري كه از 330
شركت ،بيش از  200ش��ركت قرارداد بازارگرداني
امضاء كردهاند .حدود  20شركت اين قرارداد خود
را تمديد نكردند كه س��ازمان ب��ورس اعالم كرده
شركتهاي متخلف مستوجب جريمههاي مالي
و برخورد هس��تند .در همين راستا نيز بيش از 60
راي تخلفات��ي در موضوع بازارگرداني صادر ش��ده
است .سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن استقبال از
انتقادهاي منصفانه و پيشنهادهاي سازنده ،اميدوار
است از طريق همافزايي ملي و تقويت فضاي حركت
درمسيركارشناسي،امكانتثبيتورشدشاخصها
فراهم آيد.
شايان ذكر اس��ت به تازگي محسن عليزاده ،عضو
ناظر مجلس در ش��وراي عالي بورس ضمن اشاره
به ارس��ال نامهاي به قاليباف اصل ،رييس سازمان
بورس گفته از رييس سازمان بورس خواستهايم تا
سهامداران حقوقي كه برخالف قانون بازارگرداني
نميكنند را به قوه قضاييه و مجلس معرفي كند.
اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه شرايط كنوني
بازار سرمايه متاثر از اين است كه در شوراي عالي
بورسمتناسبباوضعيتبازاربورستصميمگيري
نش��ده اس��ت ،تصرح كرد :امروز براي نجات بازار
س��رمايه از اين وضعيت نياز به اتخاذ تصميماتي
منطق��ي ،علمي ،عقاليي و س��ريع وج��ود دارد و
گرفتن تصميمهايي براي بهبود شرايط آينده بازار
بورس ،به درد نميخورد .به گفته عضو كميسيون
اقتصادي مجلس همچنين سازمان بورس و اوراق
بهادار از ابزارهاي قانوني كه قانونگذار در اختيارش
قرار داده ،در زمان مناسب و به نحو مطلوب استفاده
نكرد و دامنه نوسان و حجم مبنا را در زمان مناسب
تغيير نداد .اين اقدام سازمان بورس و اوراق بهادار به
استناد دستورالعمل اخير رييس قوه قضاييه ترك
فعل محسوب شده و عامل ترك فعل هم در سطوح
مدريتي و مسووالن بايد مجازات شود.
عليزاده تصريح كرد :از دس��ت رفتن سرمايههاي
مردم در ش��رايط فعل��ي بازار بورس ب��ه دليل آن
است كه رييس س��ازمان بورس در زمان مناسب
جرات و جسارت استفاده از ابزارهاي الزم و قانوني
در اختيارش را نداش��ت و بنابراين شخص رييس
سازمان بورس كوتاهي كرده و بايد هماكنون براي
جلوگيري از آسيب بيشتر به بازار سرمايه وارد عمل
ش��ود.عضو ناظر مجلس در ش��وراي عالي بورس
با اشاره به ارس��ال نامهاي به قاليباف اصل رييس
سازمان بورس و اوراق بهادار گفت :به عنوان عضو
ناظرمجلسدرشورايعاليبورسنامهايراتنظيم
و طي آن از رييس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار
خواستمتااقداماتسهامدارانحقوقيراپسازالزام
آنها به بازار گرداني به ما اعالم كند .عضو كميسيون
اقتصادي مجلس بيان كرد :در شوراي عالي بورس
مصوب ش��د تا همه س��هامداران حقوقي ملزم به
بازارگرداني شوند اما اكنون شاهديم كه اين اتفاق
نيفتاده و بسياري از سهامداران عمده و حقوقي اين
كار را انجام ندادهاند و براساس دستورالعمل اخير
رييس دستگاه قضا اين افراد متخلف بوده و سازمان
بورس و اوراق بهادار بايد ليس��ت آنها را به مجلس
ارايه كند تا بعد از بررسي به قوه قضاييه ارسال شود.
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يادداشت

بازارسرمايه

نقدينگي ،ابطال صندوقهاي با درآمد ثابت را كمي مشكل كرد

چالش صندوقهاي سرمايهگذاري براي ابطال

گروه بورس|
س��رمايهگذاري در صندوقه��اي بورس��ي يك��ي
از گزينهه��اي ثاب��ت و مهمي اس��ت كه از س��وي
كارشناس��ان اقتصادي براي افراد پرمشغله يا افراد
غيرحرفهاي توصيه ميشود .يكي از مهمترين اين
صندوقها ،صندوقهاي با درآمد ثابت هس��تند كه
در زمان اوج ش��اخص عمده سهامداران جديد بازار
با تصور اينكه حتي در شرايط ريزشي دچار نوسان
نميش��ود به سمت و س��وي اين صندوقها رفتند.
با شرايط حال حاضر بازار س��هام و به دليل ترس از
ريزشها و ضررهاي هنگفت نوسهامداراني كه پول
و س��رمايه خود را در اين صندوقها قرار داده بودند
اقدام به خروج نقدينگي و سرمايه خود كردند و با اين
وجود احتماال مشكالت عمدهاي براي اين صندوقها
به وجود ميآيد.
يكي از كارشناسان بازار س��رمايه در صندوق نحوه
ابطال صندوقهاي با درآمد ثابت ميگويد :درصورتي
كه شرايط بحراني باشد و سهامدار و مشتري صندوق
را ابط��ال كند اما دارايي نق��دي براي پرداخت وجه
نقد وجود نداش��ته باشد صندوق نامهاي به سازمان
ارس��ال ميكند و توضيح ميدهد ك��ه به كدامين
عل��ت ،تواناي��ي پرداخت پ��ول به مش��تري وجود
ندارد .نقدش��وندگي مولفه بس��يار مهم در بورس و
صندوقهاي س��رمايهگذاري اس��ت و شرايط و جو
حال حاضر بازار اجازه اين نقدشوندگي را نميدهند،
در ح��ال حاضر كه بازار امكان نقدش��وندگي ندارد
مردم و سرمايهگذاران به س��مت ابطال صندوقها
پيش ميروند و اين صندوقها مجبور هستند ميزان
نقدينگي سرمايهگذاري شده رابه مردم بازگردانند
در اصل سازمان بايد يك فرصت به صندوقها بدهد
تا بتوانند درزمان مش��خص سهام خود را فروخته و
پول آن را به مردم بدهند.
يكي ديگر از كارشناس��ان اظهار ميكند كه :مدير
صندوقه��اي س��رمايهگذاري اج��ازه ممانعت از
پرداخت پول به كس��اني كه قصد ابط��ال را دارند،
نداشته و اگر مديري اينچنين اقدامي را انجام دهد
بر خالف قوانين موجود است ،در صندوقهايي كه
داراي ضامن نقدش��وندگي هستند ،ضامن موظف
اس��ت وجوه نقد مورد نياز صندوق جهت پرداخت
به سرمايهگذاران را تأمين كند و از اين رو وجود اين
ركن در شرايطي كه سهام صندوق نقدشونده نيست،
بسيار حائز اهميت ميشود.
بهاره حيدري مقدم مدير صندوق كارگزاري صنعت
ومع��دن ميگوي��د :صندوقهاي با درآم��د ثابت و
مختلط فرقي ندارند ،قوانين صدور و ابطال صندوقها
ني��ز به اين صورت اس��ت كه ،هر زم��ان متقاضيان
درخواس��ت صدور و ابطال بزنند ،در خواستشان با
 NAVروز بعد ثبت ميشود .البته شايان ذكر است
 NAVهر روز ،روز كاري بعد از آن محاسبه ميشود،
از اين رو فرآيند ثبت و تاييد ابطال و صدور مشتري
دو روز كاري زم��ان ميب��رد .اين كارش��ناس ادامه
ميدهد :در اساس��نامه هر صندوق ذكر شده است
كه از زماني كه درخواس��ت ابطال توس��ط مشتري
ثبت ميشود،مجموعه فرصت دارد  ۲تا  ۷روز كاري

پول را به حساب مشتري واريز كند.حيدري مقدم
ميكن��د :همچنين در صورتي كه بنا به هر دليلي از
جمله بسته بودن نماد ،صف فروش و غيره ،صندوق
قادر به تأمين وجه نقد نباشد ،مدير موظف است طي
گزارشي ش��رايط و داليل را به متولي صندوق اعالم
كرده و بالفاصله پس از رفع شرايط اضطراري ،براي
تبديل داراييها به نق��د و انجام پرداختهاي مورد
نظر اقدام كند.
   صندوقهاي سرمايهگذاري
در هفته گذشته چه كردند؟
صندوقه��اي معامل��ه پذير س��هامي و مختلط در
هفتهاي كه گذش��ت بهطور متوس��ط و با توجه به
وضعيت بازار  5.2درص��د افت را در كارنامه خود به
ثبت رساندند ،خالص ارزش دارايي اين صندوقها از
 4.4درصد كاهش يافت و اين موضوع در حالي بود
كه ش��اخص كل بورس طي هفته گذشته افت 5.4
درصدي را به ثبت رسانده بود.
بهترين بازدهي در ميان صندوقهاي سرمايهگذاري
مربوط به «صندوق افق مل��ت» تنها با كاهش 2.1
درصد قيمت بوده و بهترين عملكرد هفتگي مختص
به «صندوق ثروت آفرين پارسيان» بود ،به گونهاي
ك��ه  NAVآن دو درصد كاهش يافت .بيش��ترين
سقوط قيمت صندوقهاي قابل معامله در اين هفته
به صندوق آواي معيار اختصاص داشت؛ «صندوق
آوا» ب��ا اف��ت ۱۰.۲درصدي قيمت مواجه ش��د و با
حباب منفي  ۶.۸روبه رو ش��د .اگر «دارايكم» را در
نظر نگيريم« ،صندوق تجارت شاخصي كاردان» را
ميتوان به عنوان ارزانترين صندوق در شروع هفته

جاري نام برد چراكه قيمت نهايي اين صندوق هشت
درصد پايينتر از قيمت تئوريك آن اس��ت .عنوان
گران صندوق نيز به «صندوق آرمان آتيه درخشان
مس» با انحراف  2.4درصدي قيمت ميرسد.
در هفتهاي كه گذشت صندوقهاي كااليي مبتني بر
سكه ،طال به صورت ميانگين كاهش  13.7درصدي
براي س��رمايهگذاران خ��ود به يادگارگذاش��تند و
گواهي س��پرده يك روزه سكه طالي بانك رفاه نيز
 6.6درصد افت قيمت داش��ت و  2.2درصد كمتر از
قيمت س��كه بازار آزاد به معام�لات اين هفته خود
پايان داد .همچنين «صندوق  ETFپش��توانه سكه
طالي كي��ان» ميزان كمترين اف��ت بازدهي يعني
 1.6درص��د در گروههاي مبتني بر طال به دس��ت
آورد و «صندوق پشتوانه سكه طالي زرافشان» نيز
كه در گذش��ته حباب  3.5درصدي داشت در هفته
ج��اري با حباب منفي  5.4درصدي كار خود را آغاز
كرد و با اين احتس��اب و وضعيت پيش آمد در بازار
صندوقهاي طال در مقايس��ه با ساير صندوقهاي
كمي ارزانتر بودند.
   وضعيت بازارسهام چگونه است؟
شاخص كل بازار سرمايه روز گذشته هم مانند ابتداي
هفته روندي صعودي داش��ت و در ساعات ابتدايي
معامالت به يك ميليون و  ۲۶۸هزار واحد نيز رسيدو
شاخص كل بازار سرمايه با  ۹۷۱۷واحد افزايش رقم
يك ميليون و  ۲۵۷هزار واحد را ثبت كرد .شاخص
كل با معيار هم وزن نيز  ۶۶واحد افزايش يافت و به
رقم  ۳۶۹هزار و  ۶۰۰واحد رسيد .در بازار امروز يك
ميليون معامله ب��ه ارزش  ۱۲۶هزار و  ۵۹۶ميليارد

چه فاكتورهايي در پيشبيني بازار مهماند؟

مراجع و مسووالن بايد رسيدگي الزم را درخصوص
تمامي م��وارد در حوزه اقتصاد و بورس را داش��ته
باش��ند اما نكته مهمتر اين اس��ت كه بازار سهام به
مدار تعادلي خود بيش از گذشته نزديك شده است
و با اين فضاي كاري آنچه را كه االن در بازار سرمايه
انجام ميگيرد مربوط به اصالحات گذش��ته است،
بنابراي��ن در حال حاضر آنچن��ان التهاب منفي در
بازار سهام مش��اهده نميشود و چه بسا خريداراني
ه��م در بازار وجود دارد كه صرف��ا به علت جذابيت
قيمت سهام وارد بازار ش��دهاند .فضاي بازار سهام
به مدار تعادلي وارد ميش��ود .دليل اصلي كه تاثير
خاصي از نرخ دالر در بازار سهام مشاهده نميشود
پيشبيني نوس��ات ارز در گذش��ته است يعني در
گذشته تمامي اين احواالت ديده شده بود و ضمن
اينكه كه ما در حال حاضر قس��مت اعظم صنايع و
شركتهاي بورسي تماما با يك نرخ ارزي پايينتر
از نرخ ارز آزاد در بورس معامله ميش��وند اما پيش
بيني و چشماندازي كه باعث ميشود كه ما انتظارات
تورمي در بازار سرمايه مشاهده كنيم مانند ،بورس
استانبول و امثال اين موارد يكي از شرايطي بورس
باعث ميش��ود ،همچني��ن اگر نتيج��ه انتخابات
نيز عوض ش��ود ب��ورس تحول چندان��ي را تجربه
نميكند زيرا؛ هدف دونالد ترامپ نزديك و مذاكره
با ايران اس��ت و در نهايت با ن��گاه وي يك توافقي
در س��طح جهاني رخ ميدهد يعن��ي در هر صورت
رياس��تجمهوري بايدن و يا ترامپ يك توافق رخ
ميدهد و تنها تفاوت اين دو مس��ير حركت است.
وضعيت بازار س��رمايه در ماههاي گذشته به عنوان
يكي از اصليترين دغدغهها و مشغلههاي مسووالن
اقتصادي كشور مطرح بوده و به نظر ميرسد هر روز
كه ميگذرد ،وضعيت اين بازار براي تصميمگيران
مهمتر ميشود .كارشناس��ان اقتصادي از چند ماه
قب��ل تذكر ميدادند كه رش��د ب��ورس در ماههاي
ابتدايي امسال ،اتفاق طبيعي نيست و واقعيتهاي
اقتصادي ايران ،چيزي خالف آن را نشان ميدهد اما
متاسفانه در ماههاي گذشته از سويي مردم ،گمان
كردند كه بازار بورس ،همواره سود ده خواهد بود و با
قراردادن سرمايههايشان در اين بازار سودي دائم به

دست خواهند آورد و از سوي ديگر مقامات دولتي
با وجود هشدار كارشناسان ،پي در پي اعالم كردند
كه بورس صعودي خواهد ماند و جاي نگراني وجود
ندارد .با گذشت چند ماه ،حاال وضعيت بازار بورس
به هم ريخته و شاخص ريزش طوالني مدتي را تجربه
كرده است و در چنين بستري براي سرمايهگذاران
اين نگراني به وجود آمده كه پولهايشان را از دست
خواهند داد .در وهله اول بايد در نظر داشت كه آنچه
امروز در حال رخ دادن اس��ت ،نتيجه گوش نكردن
به نظر كارشناس��ان اس��ت و آن حركت پر سرعت
صعودي ،سقوط اينچنيني را نيز در برخواهد داشت.
از طرف ديگر هن��وز و با وجود اين ريزشها ،بورس
در ماههاي گذشته رشدي بيش از  100درصدي را
تجربه كرده و بسياري از اين افراد در اين سود شريك
بودهاند و تنها گروه معدودي كه در اواخر تابستان به
بازار آمدهاند با ضرر مواجه هستند
وحيد عباسيون ،مديرعامل سرمايهگذاري كاريزما
اراي��ه پيشبيني از آينده بازار س��رمايه را منوط به
بررسي ش��رايط فعلي آن دانس��ت و گفت :يكي از
موضوعات مهم در اين خصوص ،قيمت روز س��هام
است كه خود تحت تاثير عوامل مختلفي قرار دارد.
در اين ميان ،يك��ي از مهمترين فاكتورهايي كه در
قيمت هر دارايي اعم از سهام يا داراييهاي فيزيكي
ارزش آن دارايي است .وي
و غيره مطرح است ،بحث ِ
اضافه كرد :البته «ارزش» ميتواند مبناي محاسباتي
متفاوت و مختلفي داشته باشد ،اعم از ارزش ذاتي،
ارزش جايگزيني ،ارزش نسبي و ارزشهاي مختلف،
ح��ال در بازار س��هام بح��ث ارزش ذات��ي و ارزش
جايگزيني طي  ۲سال اخير خيلي باب شده است و
خو ِد ارزش ذاتي نيز تحت تاثير دو عامل مهم يعني
جريان��ات اصلي مورد انتظ��ار داراييها و نيز بحث
هزينه فرصت سرمايهگذاري يا همان هزينه سرمايه
است .عباس��يون تصريح كرد :در يك بازار «كارا» و
منطقي بايد قيمت به ارزش نزديك باشد ،در اصل
بايد برابر باشد يا حداقل فاصله زيادي نداشته باشد.
حال وقت��ي ما بحث ارزش ذاتي را مطرح ميكنيم،
بحث جريانات نقدي آتي داراييها مطرح است كه
خود آن تحت تاثير عوامل مختلفي اس��ت .در بازار

سها ِم ما بحث قيمت دالر و فروش شركتها تقريبا
حرف اصلي را ميزند.
وي ادامه داد :از ابتداي س��ال تا مرداد ماه سال جاري
رش��د زيادي را در سهام شركتها شاهد بوده ايم كه
بخشي از اين رشد بابت پيش بيني افزايش شركتها
و ارزش داراييهاي شركتها و سبب افزايش نرخ ارز و
انتظارات آتي از نرخ ارز بود .ولي حاال در يك مقاطعي
به دليل اينكه ورود تعداد زيادي از س��رمايهگذاران و
منابع سرمايهاي در بازاروجود داشت ،سرعتاينرشد
از برآوردهاي واقعي كه براي شركتها وجود داشت،
بيش��تر بود .اين موضوع باعث شد كه بورس بازدهي
خيليزياديراتامردادماهكسبكندكهخيليبيشتر
از بازدهي ساير بازارها و نرخ ارز بود و از طرفي همين امر
سبب شدكهاز مرداد ماهبهبعد شاهدكاهشقيمتها
در بازار سهام باشيم .وي فاكتور بعدي موثر بر ارزش
را بحث «هزينه فرصت» يا «سرمايه» دانست و گفت:
در نظر داشته باشيد كه نرخ بازده بدون ريسك نيز در
اين عامل بسيار تاثيرگذار است .بهطوريكه اگر نرخ
بازده بدون ريسك را اگر همان نرخ اوراق يا نرخ بهره
بين بانكي در نظر بگيريم ،طي سال جاري نرخ بهره
بين بانكي يا حتي سپردههاي كوتاهمدت ابتدا حدود
 ۱۰درصد بود و بعد ب��ه تدريج افزايش پيدا كرد۱۵ ،
درصد ۱۸ ،درصد و س��طوح فعلي هم كه حدود ۲۰
درصد است.
اين كارشناس بازارسرمايه ادامه داد :قيمت سهام تا
زماني كه نرخ بهره پايين بود ،بهش��دت افزايش پيدا
كرد ،اما از مرداد ماه به بعد همزمان با افزايش نرخ بهره
شاهد كاهش قيمتهاي سهام هم بوده ايم .قيمت
س��هام عالوه بر اين ارزش سهام تحت تاثير يكسري
فاكتورهاي ديگر مانند بحث ساختار و مكانيزم بازار و
نيز رفتار سرمايهگذاران هم هست .وي افزود :در يك
بازار كارا فرض بر اين اس��ت كه رفتار سرمايهگذاران
منطقي است و س��رمايهگذاران بر اساس معيارهاي
منطقي و عقاليي تصميمگيري ميكنند .نكته ديگر
هم بحث بازارهاي موازي است .چون به هر حال بازار
سرمايهيكبازارمنفكازبقيهبازارهانيست،جريانات
پولي و مالي بين اين بازارها وجود دارد كه از يكديگر
تاثير ميپذيرند .عباس��يون با بررسي شرايط حاضر

ريال انجام شد.همچنين شاخص كل فرابورس هم
 ۴۴واحد افزايش يافت و به رقم  ۱۶هزار و  ۳۹واحد
رس��يد و معاملهگران اين بازار  ۶۳۱هزار معامله به
ارزش  ۴۴هزار و  ۵۲۰ميليارد ريال انجام دادند.
درروزگذشتهبازارسهامحقيقيهاهزارو 330ميليارد
تومانازبازارسرمايهخارجكردندودرمقابلحقوقيها
نيز حدود  330ميليارد تومان وارد بازار سهام كردند.
ارزشكلمعامالتخرد 14هزارو 190ميلياردتومان
بود كه حقوقيها  13درصد كه مع��ادل هزار و 840
ميليارد تومان ميشود سهام خريداري كردند و مازاد
خريدشانرابهدودرصدازكلمعامالتتاالرشيشهاي
رساندند اما؛ بيشترين تزريق پول توسط حقيقي هادر
گروههاي «س��رمايهگذاري ها»« ،خودرو و ساخت
قطعات» و «استخراج كانههاي فلزي»بود درحالي كه
حقيقيها اغلب خريدار سهام در گروههاي «حمل و
نقل،انبارداريوارتباطات»«،رايانهوفعاليتهاوابسته
به آن» و «فرآوردههاي نفتي» بودند.
در روز مذكور افزايش س��هام حقيقيها در  74نماد
و افزايش س��هام حقوقيها نيز  143نماد به بيش از
يك ميليارد تومان رس��يد كه جمع تغيير مالكيت
دس��ته اول  700ميلي��ارد توم��ان و تغيير مالكيت
دسته دوم  980ميليارد تومان بود .همچنين آخرين
قيمت  109نماد حداقل س��ه درصد نسبت به روز
گذشته خود افزايش داشتهاند و  330نماد نيز بيش
از س��ه درصد كاهش قيمت��ي در كارنامه خود ثبت
كردهاند .نمادهاي «خودرو»« ،صباح» و «ومعادن»
بيشترين افزايش سهام از سوي حقوقيها را داشتند
و حقيقيها نيز اغلب به س��مت و س��وي نمادهاي
«كاما»« ،فملي»« ،شپنا» رفتند.

بيان كرد :قيمت دالر از مرداد ماه كه بورس شروع به
كاهش كرد ،حدود  ۵۰ ،۴۰درصد افزايش داشت .اگر
قيمتهاي فعلي را در نظر بگيريم ،نس��بت به مرداد
ماه ح��دود  ۱۰تا  ۲۰درصد باالتر اس��ت .در همين
فاصله زماني ما در يك سري از سهام ،اصالحات ۶۰
تا  ۷۰درصدي حتي در قيمتها داشته ايم حتي در
ش��ركتهاي بزرگ هم كه يك مدت از آنها حمايت
ميشد ،االن شاهد آن هستيم كه اصالحات بيش از
 ۵۰درصد اتفاق افتاده است و ميافتد .وي ادامه داد:
براين اس��اس ميتوان گفت آن رفتار هيجاني كه از
ابتداي سال باعث شده بود كه قيمتها از ارزش واقعي
شركتها فاصله بگيرند و با سرعت خيلي زيادي رشد
كنند ،االن ديگر وجود ندارد و قيمتها بر اساس نرخ
ارز و پيشبيني فروش ش��ركتها اصالح شدهاند و
چيزي به عنوان سهام گران مطرح نيست .عباسيون
در خصوص فاكتور نرخ بهره گفت :نرخ بهره ممكن
اس��ت از  ۲۰درصد به  ۲۳ ،۲۲درصد برسد ،ولي اين
افزايش  ۲ ،۱درصدي قابل قياس با آن افزايش كه از
 ۱۰درصد به  ۲۰درصد رس��يد ،نيست و به آن اندازه
ديگر نميتواند تاثيرگذار باشد.
مديرعامل سرمايهگذاري كاريزما تصريح كرد :يك
بخش از كاهش شديد قيمت سهام ،به دليل اصالح
و تطبيق با اين افزايش نرخ بهره بود .بازارهاي موازي
مانند بازار ملك ،خودرو و ...به لحاظ قيمتي چندان
جذاب نيس��تند و حداقل نس��بت به بازار س��رمايه
جذاب نيستند ،زيرا رشد خيلي زيادي را داشتهاند.
عباسيون در پاس��خ به اين پرسش كه كدام صنايع
براي س��رمايهگذاري مناسب ترند ،گفت :قيمتها
در همه صنايع و گروهها پايين آمده اس��ت ،به نظر
من در حال حاض��ر خيلي از ش��ركتها در صنايع
مختلف بودجه س��رمايهگذاري دارند ،ولي اول بايد
طبقهبندي صنايع مان را در بازار بررس��ي كنيم .در
بازار طبقههاي مختلفي از صنايع و شركتها وجود
دارد .منظ��ور من از طبقهبندي ،بر اس��اس ماهيت
صنعت و اينكه چه چيزي تولي��د ميكند( ،بهطور
مثال پتروشيمي ،فلزي ،بانكي ،بيمه و )...نيست ،بلكه
منظور طبقهبندي بر اساس محركهاي رشد قيمت
سهام صنايع مانند دالر ،دارايي و  ...است.

وضعيتاسفناكبورس

دردورههايمختلفاتفاقات
ورخدادهاييكهدرپيرامون
كش��ور رخ داده بر بازار ارز و
سرمايهتاثيرمستقيمداشته
اس��ت در حال حاض��ر بازار
سرمايه بعد از روند كاهشي
حامدعليمحمد طوالنيمدتوالبتهاينروند
كاهشي و نزولي بعد از يك
صعود و جهش نامتعارف رخ داد كه برخي كارشناسان
بر اين باور بودند كه بازار سرمايه بعد از جهش مثبت و
وحش��تناك كه به عرش خود رسيده بود در پي برخي
واكنشها روند نزولي و سقوط بيسابقه را آغاز كرد .در
اين حال و در سالهاي گذشته اگر برخي رخدادهاي
نظامي يا سياسي در كش��ورهاي كه با ايران مجاورت
جغرافيايييامجاورتمعنويداشتهاندتاثيريشگرف
بر بازار ارز و سرمايه گذاشتهاند و تصميماتي كه گرفته
ميشود براي روند بهبودي بورس كماكان به بن بست
خوردهوامارخدادهايتازهكهانتخاباترياستجمهوري
در كشور امريكا رخ داده و البته هنوز با توجه به حواشي
موردنظرهنوزابهاماتيوجودداردمانندچنددورهپيش
جرجبوشورغيبخودنيزبهاينمشكلبرخوردهبودند
كه نزديك به پنج هفته زمان الزم بود تا مشكل بررسي
و رفع ش��ود و اما در اين دوره كه هر دو از جناح متقابل
يكديگر بودند تصميماتي را براي آينده كشور خود در
نظر دارند و اين موضوع زماني براي كشورمان مهم شد
كهتاثيراتمستقيمبربازارارزگذاشتهودرپيچندروز
اوليه مشاهده شد كه برخي مردم به صورت هيجاني به
خريد فروش ارز روي آوردهاند برخي نيز اعتقاد بر اين
داشتهاند بازار سرمايه نيز به روند صعودي خود خواهد
رسيدوبهثباتنسبيخواهدرسيد.درروزهايابتدايي
چنينرخندادوليدرادامهبازارسرمايهنيزراهخودرادر
بازگشتبهمنطقهايمناسبوثباتپيداكردهودرچند
روز گذشته در پي ورود افرادي كه با رفتارهاي هيجاني
به تبديل ارز خود به ريال روي آوردند به سمت بورس
سرازير ش��ده و نقدينگي خود را وارد اين بازار كرده كه
بسياريازكارشناسانبراينباورنددرحالحاضربهترين
بازاربرايسرمايهگذاريتاسالآيندهوقبلازانتخابات
رياستجمهوري كشور بورس است و با بيشترين رشد
مواجهخواهدشدحالبايدنگريستوديدكهتصميمات
كه در حواش��ي بازار وجود دارد چه تاثيراتي بر بورس
خواهدگذاشت.البتهدرچندروزكهسهامدارانبسياري
بهسمتخريددوبارهسهامرويآوردندبرخيشركتها
در بررسيهاي انجام ش��ده با تابلوسازي و عدم رعايت
قانونحداقلفروشبهسهامدارانكمتجربهاينسيگنال
را ارسال ميكنند تا بتوانند از منافع خود و كمتجربگي
برخي سهامداران بيشترين سود را برده و قيمت سهام
رابهباالتريننقطهخودبرسانند .دراينمبحثبايدديد
ناظر بازار نگاهي به اين تخلفات كه رخ داده و در آينده
سالعملخواهدداشت.
شايدبيشترخودرانشاندهدعك 
سهامدارانيكهزيانبااليهفتاددرصدرسيدهاندبرسر
دوراهي ماندند كه آيا بايد س��رمايه بيشتري را به بازار
وارد ك��رد و ميانگين قيمت خود را پايين آورد يا اينكه
صبر پيشه كرد و ديد برخي سهام رشدي چند برابري
دارند تا به سرمايه اوليه خود برسند در حالي كه ترسي
درسهامدارانوجودداردكهامكاناينكهدرلحظهدوبار
بازاربورسريزشيشدهوبازهمدچارزيانبيشترازقبل
خواهندشد.توصيههايكارشناساننيزبايكديگرمتغير
استوليغالبكارشناسانبراينباورندباورودسرمايه
جديد به بازار سرمايه رشد قابل توجهي تا انتهاي سال
جاريخواهدداشت.

ادامهازصفحهاول
اقتصادمقولهايبينالمللياست

از س��وي ديگر براي رهايي از استيالي امريكا در حال
پيگيرياتحاداستراتژيكباچيناست.چينكشوري
اس��ت كه در حال تالش براي استيالي بينالمللي به
عنوانابرقدرتدرنظامبينالمللياست.بااينمقدمات
اين پرسش ايجاد ميشود كه اگر ايران بخواهد منافع
خودراازطريقاحيايبرجاموگفتوگوباامريكاپيگيري
كند ،چگونه ميتواند زمينههاي ايجاد تعادل در يك
چنينبافتموقعيتيرافراهمكند؟ازيكطرفچالش
مقابله با امريكا به عنوان سركرده استكبار و چيرگي و
استثماروجودداردكهايرانرادچارتعارضاتگفتماني
ميكندوازسويديگراگرقصدداشتهباشد،گردشبه
شرقراپيگيريكند،ازمرزپارادايمهايبنيادينخوددر
خصوصنهشرقيونهغربيعدولكردهاست.پاسخبه
اينپرسشرابايدازطريقواقعياتاقتصادياستخراج
كرد .چرا كه اقتصاد يك مقوله ملي نيست ،يك مقوله
بينالمللياست.دراينمقولهبينالمللي،نيازسياسي
بهارتباطتنگاتنگبانظامبينالمللدربازارهايجهاني
اقتصاد ،امري گريزناپذير است .واقع آن است كه نظام
بانكي ايران چندين دهه از نظام بانكي جهاني فاصله
گرفتهونظاماقتصاديايراننيزبههميننسبتازمنظر
ارتباطبانظاماقتصادبينالمللبهحاشيهرفتهاست.در
چنين وضعيتي اين پرسش شكل ميگيرد كه چطور
ميتوان اقتصاد ايران را كه در درون دچار مش��كالت
ساختاري،عامليتيوبافتارياستوازبيرونهمتحت
فشارتحريمهايهوشمندوحداكثريقرارگرفتهاست،
درمسيربهبودشرايطقرارداد؟آياايراناساساميتواند
بدونبازگشتبهميزگفتوگووايجادراهبردهايتازه
ارتباطي با قدرتهاي اقتصادي و بازيگران جهاني به
اهدافكالناقتصادي،اجتماعي،رفاهيو...برسد.اين
پرسشي است كه پاس��خ آن را مسووالن ديپلماسي و
طراحانراهبردهايكالنكشوربايدپاسخدهند.امايك
نكتهغيرقابلانكاردرخصوصاينضرورتهاوجوددارد
وآناينكهچهايرانبهفرآيندگفتوگوباامريكابپيونندو
چههمانگونهكهبرخيطيفهايتندرواعالمميكنند
ازهرنوعمذاكرهايباطرفمقابلخودداريكند،درهر
دو حالت بايد متوجه هزينههاي تصميم خود باشد و
تبعاتآنرابپذيرد.

ادامهازصفحهاول
موسم اصالحات در اقتصاد

وقتياقتصادايرانگرفتارتحريمهايظالمانهشد،توفيق
اجباري يافت تا ميزان وابستگي خود را به نفت كاهش
دهد .دولت در سال  99نيز به دليل تحريمهاي نفتي
ميزانوابستگيبهدرآمدهاينفتيرابهپايينترينحد
رسانده است .اما برخي تحليلگران به درستي نگرانند
كه با گش��ايشهاي ارزي و پايان يافتن تحريمها اين
رونددچارتغييرشودوبازهمرديفهايبودجهآغشته
به درآمدهاي نفتي ش��ود .پس ي��ك بخش اصالح در
ساختاردرآمديدولتاستكهشاملاصالحمالياتها
و عدم وابستگي به نفت است و بخش ديگر آن ،اصالح
در ساختار هزينههاي دولت است.چرا كه دولت بسيار
بزرگ شده و گران اداره ميشود .شما اتگر كتاب قانون
بودجهامسالرابررسيكنيد،متوجهميشويدكهدهها
خبرگزاري،روزنامهورسانههستندكهبودجههايآنها
توسط دولت تامين ميشود .مثال صدا و سيما روزنامه
دارد ك��ه بودج��هاش را دولت ميدهد .اساس��ا صدا و
سيما روزنامه به چه كارش ميآيد؟ يا برخي نهادهاي
حاكميتي كه وظايف مش��خصي دارند چه نيازي به
خبرگزاري و ...دارند .از اين نمونهها به تعداد زيادي در
بودجهوجوددارندكهسرمايهگذاريبررويآنهاحقيقتا
اولويت و ضرورت كشور نيس��ت.به عبارت سادهتر ،ما
كشورراگرانادارهميكنيم.ايندركبايددرمجموعه
حاكميت ايجاد ش��ود كه كش��ور با الگوي فعلي قادر
به تحقق اهداف كالن كش��ور نيست و بايد اصالحات
ضروري در پيش گرفته ش��ود .نه دولت ،نه مجلس ،نه
قوه قضاييه ،نه مجمع تشخيص و نه هيچ نهاد ديگري
بهتنهايينميتوانداصالحاتدرنظامماليواقتصادي
كشور را ايجاد كند و بايد كل ظرفيت نظام براي ايجاد
يك الگوي كالن كاربردي مشاركت سازندهاي داشته
باشند .همه اركان نظام بايد ضرورت اجراي اصالحات
نظام مالي را بپذيرند و زمينه تحقق آن را فراهم كنند.
انضباطماليبايدبرنظامبودجهريزيايرانحاكمشود.
اين اصالح نظام مالي كه شامل اصالح درآمدي دولت و
اصالح ساختار هزينهاي دولت و كه اصالحات نظامات
مالياتي ،بانكي وكاهش هزينهها را در بر ميگيرد ،بايد
در دس��تور كار قرار بگيرد .در اكثر اس��تانهاي كشور
هزينههاي هنگفتي براي س��اخت ساختماني شده
است بعد اين ساختمان بدون هيچ ضابطه خاصي در
اختيار نهاد ديگري قرار گرفته ،بعد دوباره ساختمان
بزرگ ديگري ساخته شده است .اين اوضاع در استان
مركزي ،در تهران و ساير استانها به همين شكل رخ
داده است .در زمان دولت احمدينژاد كه خود را دولت
مستضعفانخطابميكرد،ساختمانيراكهبرايامور
آموزشي كشور ساخته شده بود را استانداري تبديل به
يكيازاداراتتحتمديريتخودبدلكرد.اينهاواقعيت
است و داستان سرايي نيس��ت .اين حجم از ساخت و
سازهاي غير ضروري بدون ارزش افزوده مولد ،معلوم
است كه كشور را از مس��ير توسعه دور ميكند .اساسا
يكي از ايراداتي كه مخالفان شاه مطرح ميكردند اين
بود كه كه شاه حجم زيادي از ساختمانهاي بزرگ را
ساختهاست،كليساختوسازبرايمجلسوكاخسنا
و ...داش��ته ،اما امروز ساختان مجلس آرام آرام در حال
رسيدنبهميدانشهدااست.اينفراينددراكثرنهادها
بههمينشكلتدارمداشتهاستوتواناييبودجهكشور
را كه طبيعتا ميبايس��ت صرف توسعه كشور شود در
مسيرپروژههايغيركارشناسيوساختمانسازيهاي
بيهوده شده اس��ت .مجلس  40سال است كه بودجه
عمراني دارد .يا شوراي نگهبان كه در سال ،99بودجه
شورااز120ميلياردتومانبه 150ميلياردتومانافزايش
يافتهاست.ايندرحالياستكهدرزمانامام(ره)بودجه
ش��وراي نگهبان كش��ور5ميليون تومان بود و بسيار
ارزانتر از امروز اداره ش��ده است .اين روند در خصوص
بخشهايفرهنگيهمبههمينصورتاست.هرسال
حجم انبوهي از بودجههاي بدون حساب و كتاب براي
برخي نهادهاي فرهنگي هزينه ميشود ،اما آمارهاي
مستندكشورنشانميدهدكهدرحوزههايفرهنگي
و بخش آسيبهاي اجتماعي شرايط مناسبي وجود
ندارد.وقتيمخارجدولتبياندازهافزايشپيداميكند
و طيفها و جريانات مختلف به دنبال اين هستند كه
تك��ه بزرگتري از بودجه را براي خود و منطقه ش��ان
به دست بياورند .يعني تفكرات ملي و سراسري جاي
خود را به رويكردهاي منطقهاي ،جناحي و قومي داده
است.درقالببرنامهريزيهايآمايشسرزمينيمابايد
ملي فكر كنيم و منطقهاي عمل كنيم .يكي از بهترين
برنامههايتوسعهايكشوركهدرزماندولتاصالحات
و آقاي خاتمي بر اس��اس سند چشمانداز تدارك ديده
شد،برنامهچهارمتوسعهكشوراست.وقتياحمدينژاد
رويكارآمد،بدوناينكهخودشبرنامهايداشتهباشد،
اعالمكردكهاينبرنامهراامريكاييهانوشتهاندوبرنامه
غربيها اس��ت و ...جالب است بدانيد كه برنامه5ساله
توسعه پنجم كه در دولت احمدينژاد نوشته شد يكي
از ضعيفترين و بيمحتواترين برنامههاي توسعهاي
 70سال اخير كش��ور است .در حالي كه برنامه چهارم
همين امروز ه��م كه بازخواني ش��ود ،كيفيت بااليي
دارد .اين برنام��ه رويكردهايي را دنبال ميكرد كه اگر
در طول دهه قبل در پيش گرفته ميشد ،اقتصاد ايران
بدون ترديد امروز وضعيت بسيار بهتري داشت .جالب
اس��ت كه احمدينژاد در ان زمان برنامهاي نداشت و
امروزهمدوبارهباحرفپوپوليستيدرحالفريبافكار
عمومي است .چرا مجموعه نظام زماني كه متوجه شد
احمدينژاد برنامهاي براي اداره كش��ور ندارد از مسير
توسعهكشورصيانتنكردند؟اينهاپرسشهايياستكه
بايدبهآنهاپاسخدادهشود.درجمعبنديصحبتهايم
بايد به اين نكته شااره كنم كه اقتصاد ايران در شرايط
فعلي به دو نوع اصالحات ني��از دارد .اول اصالحات در
روابطخارجيوحوزهديپلماسيفعالباجهانپيراموني
ودوميناصالحاتبايددربخشهاياقتصادداخليكه
شاملاصالحاتساختاريبودجه،اداري،فنيواجرايي
و ...ميشود .مجموعه اين اصالحات اقتصادي ميتواند
كشور را به س��مت پيشرفت ،توسعه رهنمون كند .به
شرطيكهمجموعهحكومتضرورتايناصالحاترا
درككندوزمينهتحققآنهارافراهمكند.بايدمنافعملي
راقربانيمنافعمحلي،قبيلهاي،جناحي،قوميو...نكنيم.

راهوشهرسازي

5

دوشنبه  26آبان  30 1399ربيعاالول  1442سال هفتم شماره Mon. Nov 16. 2020 1803

نگراني از كرونا و تخلفات مالي مديريت گذشته شهر در شوراي تهران بازتاب يافت

انتقاد از دولت ،درخواست از قوه قضاييه

گروه راه و شهرسازي|
انتقاد از عملكرد دولت و س��تاد ملي مب��ارزه با كرونا در
تعطيل نكردن شهرهاي قرمز كرونايي ،انتقاد از عملكرد
صداوسيمادربازتابوارونهتخلفاتماليدردورهگذشته
مديريتشهريبهگونهايكهگوياتخلفاتدردورهجديد
صورت گرفته اس��ت و در نهايت درخواست همزمان از
شهرداربرايدفاعازعملكردهمكارانخوددردورهجديد
و درخواست از مسووالن و مراجع قضايي براي تسريع در
رسيدگي به پروندههاي تخلف مديران سابق شهرداري
تهران،مهمترينمحورمباحثجلسهعلنيديروزشوراي
شهر تهران بودند .محسن هاشمي رييس شوراي شهر
تهرانپسازپايانجلسهدويستوچهلوهشتمشوراي
ش��هر در جمع خبرنگاران گفت :وضعيت كنوني شيوع
كرونا و ابتالي ۱۲هزار نفر به اين ويروس و صحبت از هزار
فوتي با روشهاي نيم بند جواب نميدهد و متاس��فانه
برعكسجوابميدهدوشاهدشلوغيساعاتيازروزشده
ايمبهويژهدرحملونقلعموميوبهخصوصدرساعات
پاياني كه باعث انتشار بيشتر اين ويروس ميشود .نظر ما
همچناندرموردحداقلدوهفتهتعطيليكاملاست.
تذكر به صدا وسيما
محسنهاشميهمچنيندردويستوچهلوهشتمين
جلس��ه ش��ورا درباره انعكاس اخبار مربوط به تخلفات
در قراردادهاي مش��اركتي منطقه  5شهرداري گفت :از
دس��تگاههاي نظارتي تشكر ميكنم كه پس از حدود دو
دهه ،ب��ه قراردادهاي مديريت ش��هري ورود كردند و در
جهتاحقاقحقشهروندانمسائلراپيگيريميكنند،
اين نتيجه شفاف س��ازي ،رويكرد نظارت موثر و تعامل
مديريت شهري در اين دوره با دستگاههاي نظارتي است
كه قراردادها و اقداماتي كه در طول دهه گذش��ته اتفاق
افتاده ،بهدقت مورد بررس��ي قرار گيرد و شوراي پنجم از
هرگونه برخورد غيرسليقهاي ،بدون تبعيض و مبتني بر
بررسيهايكارشناسيباكليهمتخلفانحمايتميكند.
رييسشورايشهرتهرانگفت:امادراينبارهتذكرينيزبه
رسانهمليدارمكهدرانعكاساينموضوعبهگونهايعمل
كرده كه مخاطب تصور ميكند ،تخلفات مربوط به اين
دورهمديريتشهرياست،درحاليكهبازرسيهامربوط
به اين دوره است و تخلفات عمدتا مربوط به قراردادهايي
است كه در دهه گذشته منعقد گرديده است و اگر در اين
دوره نيز قصور يا تقصيري صورت گرفته باشد تداوم روند
گذشته است و ميبايست كليه مقصران براساس نقش و
تاثيرخود در تخلفات مورد پيگيرد و مجازات قرار گيرند.
محسنهاشميافزود:انتظارماازصداوسيماآناستكه
عالوهبرآنكهفرصتپاسخگوييبهمسووالنفعليمديريت
شهري در شفاف س��ازي اين پروندهها را فراهم كند ،به
پروندههايبسياربزرگتريدرشهرداريكهسالهاست
توسط دادسراي نيروهاي مسلح و ساير نهادهاي نظارتي
تحتبررسياستو شهروندانازشورايشهرانتظارارايه
اطالعات درباره آن دارن��د ،نيز بپردازد و به افكار عمومي
درباره آن گزارش دهد.

هشدار درباره خطرافزايشتلفاتكرونايي
رييسشوراياسالميشهرتهرانگفت:نكتهديگردر
موردروندافزايشيپاندميكرونادرتهرانوكشوراست
كه به گفته مسووالن وزارت بهداشت ،به زودي خطر
رسيدن به آمار هزار كشته در روز در كشور وجود دارد.
وي ادامه داد :محدوديتهاي كه در هفته گذش��ته
توسط ستاد ملي كرونا ،ايجاد شد عمال تاثير جدي
در كاهش تردد و رفتار مردم ايجاد نكرده است بلكه
با كاهش س��اعات فعاليت اصناف و سيستم حمل
ونق��ل عمومي ،فق��ط موجب افزاي��ش ازدحام كه
عامل تش��ديد شيوع كروناس��ت فراهم شده است،
پيشنهاد شوراي ش��هر تهران ،تعطيلي دو هفتهاي
كليه فعاليتهاي غيرضروري بشكل كامل است كه
تردد ش��هروندان را كاهش دهد و رياس��ت محترم
جمهوراطمينانداشتهباشندكهاينپيشنهادتوسط
كميسيونتخصصيسالمتشورايشهرتهرانمورد
بررسي كارشناسي قرار گرفته و پس از تاييد در ستاد
مقابله با كروناي تهران به تاييد استانداري تهران نيز
رسيده و كامال پخته است.
چه كسي از تعطيل شدن شهرها
ناراضي است؟
حجت نظري ،رييس كميته مشاركتهاي مردمي
شوراي اسالمي شهر تهران نيز در جلسه علني ديروز
اين شورا گفت :تذكر امروز بنده ،تكرار تذكري است

اتالف 4درصدازدرآمدناخالصمليدرسوانح رانندگي
ناصررزاقمنش،مديرعاملجمعيتطرفدارانايمنيراهها
در حاشيه نشست پويش اجتماعي بانوبان گفت :ضرورت
داردازهدررفتحدود 4درصدازدرآمدناخالص مليكشور
كه ناشي از بروز سوانح رانندگي است ،جلوگيري كرد.ناصر
رزاقمنش در گفتوگو با فارس ،كش��ته شدن ٧٨٩١نفر و
مصدومومجروحشدن ١٤٦هزار ٦١٠نفرازمردمكشوررادر
 ٦ماهابتداييسالجاريدرمقايسهبامدتمشابهسالقبلو
كاهشآنبهترتيب 7.15و 1.25راباتوجهبهمتوسطكاهش
بيش از ٢٠درصدي ترافيك همچنان وضعيت نامناس��ب
رانندگيذكركرد.رزاقمنشافزود:متاسفانهحدود ٤٠درصد
ازآسيبديدگانسوانحرانندگيراموتورسوارانوعابرانپياده
تشكيلميدهندواينپديده،گروهها،طبقاتوردههايسني
مختلفجامعهرادربرگرفتهومشكالتفراوانيرابرايكشور
ومردمفراهمميآوردكهفقطباعزمملي،توجهافكارعمومي،
رعايت كامل قوانين و مقررات رانندگي از سوي هموطنان
و اقدامات مهندس��ي و نظارتي حاكميتي ،ميتوان نسبت
به كاهش و غلبه بر اين آس��يبها گام برداشت .مديرعامل
جمعيت طرفداران ايمن��ي راهها با تأكيد بر اينكه ضرورت
داردازهدررفتنحدود 4درصدازدرآمدناخالصمليكشور
ناشيازسوانحرانندگيدرشرايطوموقعيتفعليجلوگيري
كرد،گفت:برنامههاياينهفتهتداوميافتهوادامهداراست.

 82.5درصد از حوادث رانندگي
ناشي ازحواسپرتي
محمد اسالمي وزير راه و شهرسازي نيز در حاشيه نشست
پويش اجتماعي بانوبان با بيان اينكه۸۲.۵درصد از حوادث
سپرتيوبياحتياطيرانندگاناست،
رانندگيناشيازحوا 
اف��زود :بانوان خانواده با مواظبت و مراقبت ميتوانند نقش
اساس��ي در كاهش حوادث و تلفات جادهاي ايفا كنند .به
گزارشپايگاهخبريوزارتراهوشهرسازي،محمداسالمي،
وزير راه و شهرس��ازي در حاشيه نشست پويش اجتماعي
بانوبانبااشارهبهاهميتاينپويشدركاهشحوادثوتلفات
رانندگيدركشوراظهاركرد:كميسيونايمنيراههادرسال
جارينقشهايمنيراههاراتصويبكردكهايننقشهتكاليفي
رابرايهمهمسووالنكهدرامرحملونقلوپشتيبانيازسفر
وامورامدادونجاتفعاليتدارند،الزاميراايجادكردكهطبق
آنبرنامههاييرابايداجراكنندتاشاهدارتقايروزمرهايمني
روزانهدررانندگيشهريوبيرونشهريباشيم.
زنان در رانندگي منضبطتر از مردان
معاون وزير راه و شهرس��ازي با بيان اينك��ه طبق آمار زنان
در رانندگي منضبطتر از مردان هس��تند ،گفت 25:درصد
متوفيانسوانحرانندگيرابانوانتشكيلميدهند.بهگزارش
فارس ،در اين مراس��م ،شهرام آدمنژاد اظهار داشت :ما براي

كاهش اثرات تصادفات رانندگي به ويژه كاهش كش��تهها
نيازمنداقداماتگستردههستيم.ويادامهداد 20:سالپيش
تعداد 28هزار كشته و يكميليون مصدوم ساالنه در سوانح
رانندگيداشتيم،اماباانجاماقداماتيازسال 82نظيراجراي
استانداردهايبينالمللي ،آموزش ،ارتقاي ايمني راه،بهبود
وضعيتتجهيزات،بهبودارتقايوضعيتناوگان،شخصيو
عموميوكنترلونظارتتوسطسيستمهايهوشمند،آمار
سوانحكاهشيافتوتلفاتتصادفاتبه 17هزاركشتهو600
هزارمصدومدرسالرسيد.رييسكميسيونايمنيراههابا
بياناينكهطرحجامعنقشهراهايمنيراههادنبالشد،گفت:
نقشهراهتهيهشدودرحوزهنظارتوكنترل،تغييراتبنيادي
داديم .آدمنژادافزود:دربارهايمنيراههاورفعنقاطپرحادثهو
ارتقايشبكهعبورومرورنيازمنداصالحمختصاتهندسي
بوديم.برخيويژگيهايناوگانبايدتغييركندوخودروسازان
بايددرحوزهايمنيتوجهخاصداشتهباشند.معاونوزيرراه
و شهرسازي با بيان اينكه در حوزه تصادفات ،زنان ،كودكان
و معلوالن نيازمند توجه بيشتر هستند ،گفت :در همكاري
مشاوروزيرراهوشهرسازيدرامورزنان،دانشگاهالزهرا(س)
وجمعيتطرفدارايمنيراهها،پويشبانوبانموردتوجهقرار
گرفت.ويگفت:دادههايحملونقلينشانميدهدخانمها
نسبتبهآقاياندررانندگيمنضبطترهستندوبيشترمقيد
به قواعد هستند ،البته در واكنش به رفتارهاي رانندگي اين
موضوع متفاوت است .وي با اشاره به اينكه در هفته ايمني
حملونقلقرارداريم،گفت:امروزروزيادمانقربانيانسوانح
رانندگي است .همچنين روز چهارشنبه رييسجمهور در
اين حوزه پيامي خواهد داشت .معاون وزير راه و شهرسازي
افزود :درس��ال جاري بانوان به عنوان همراه��ان و ما دران
آسيبديدگانسوانحرانندگيموردتوجهخاصقرارگرفتند
و پويش زنان عليه سوانح رانندگي امسال راهاندازي شد .در
واقع زنان به عنوان كاربران اصلي ،كاربران همراه و كاربران
ناظرموردتوجهقرارگرفتند.آدمنژادافزود 25:درصدمتوفيان
سوانح رانندگي را زنان تشكيل ميدهند .وي گفت :فعاالن
ايمنيراههابراينامرصحهميگذارندكههروقتازبانواندر
زمينهآگاهيبخشيكمكگرفتهشده،نتايجمثبتيداشته
است.معاونوزيرراهوشهرسازيگفت:كشوريكه 17هزار
كش��ته و 600هزار مصدوم حاصل از سوانح رانندگي دارد،
نيازمنداقداماتگستردهاستكهارتقايآگاهيدراينحوزه
ضروري است .وي افزود :بايد در زمينه آگاهي و آموزش كه
منجربهافزايشمهارتميشود،توجهخاصداشت .معاون
وزير راه و شهرس��ازي تأكيد كرد :اميدواريم روند كاهشي
تصادفات با ارتقاي ايمني ادامه يابد ،البته كاهش تصادفات
امسال بخشي به دليل محدوديتهاي تردد و بخشي هم به
علت اقدامات مثبت همه اعضاي كميسيون ايمني راهها و
پليسراهبودهاست.

كههفتهگذاشتهبندهوتعداديازهمكارانمدرشوراي
ش��هر در مورد تعطيلي تهران مطرح كرديم .مجبور
شدم امروز تذكرم به دولت را در مورد عدم تعطيلي دو
هفتهاي تهران تكرار كنم ،چرا كه متاسفانه همچنان
ترتيب اثر داده نشده اس��ت .وي افزود :جاي تعجب
دارد كه نمايندگان مردم در شوراي شهر تهران با اين
تعطيلي موافقند .استاندار تهران هم در مصاحبهاي
كه انجام داده ،گفته كه با اين تعطيلي موافق اس��ت.
آقاي واعظي كه رييس دفتر رييسجمهور اس��ت و
بايد به امور دفتر رسيدگي كند ،اما باتوجه به اينكه در
تمام امور از سياست خارجي تا موارد داخلي اظهارنظر
ميكنند ،در اين مورد نيز مصاحبه كرده و گفتند كه
آقاي رييسجمهور هم موافق تعطيلي است .نظري
افزود :حاال اينجا سوال اساسي اين است كه پس واقعا
ناراضيكيست؟وقتيمردم،نمايندگانمردمدرشورا،
استانداري و به گفته آقاي واعظي ،رييسجمهور هم
راضي هس��تند ،ناراضي چه كسي اس��ت و چرا واقعا
شهر تهران تعطيل نميشود؟ نظري گفت :چه تعداد
از شهروندان تهراني بايد هر روز جلوي چشم ما پرپر
شوندتابهايننتيجهبرسيدكهبايدشهرتعطيلشود؟
واقعا نميدانم دولت دنبال چيست و اين ميزان از عدم
شفافيت تا كجا بايد ادامه پيدا كند؟ باالخره بگويند
اگر همه موافقند چرا ش��هر تعطيل نميش��ود و چه
اتفاقي بايد رخ دهد كه ما فكر كنيم بحران است ؟ وي
ادمه داد :اگر در شرايطي كه ميزان فوتيهاي روزانه

در تهران بيش��تر از يك هواپيما ش��ده و هنوز به اين
نتيجه نرسيدهايد كه شرايط بحراني است ،پس ديگر
بايد چه اقدامي انجام ش��ود ك��ه بگوييم ما به بحران
رس��يدهايم .به دولت تذكر جدي ميدهم و اميدوارم
كه ترتيب اثر داده شود .شهر تهران با درنظر گرفتن
شرايط ممنوعيت ورود و خروج بايد به مدت معلومي
تعطيل اعالم شود.
تاكيد بر رسيدگي بهتخلفات مديران گذشته
سيد محمود مير لوحي رييس كميته اقتصاد و تنظيم
مقررات شوراي شهر تهران در تذكري به شهردار تهران
گفت :من احساس ميكنم محافظه كاري همكاران ما
در بخشهاي اقتصادي و حقوقي شهرداري ،كم كم به
جاييرسيدهاستكهاشكاالتدورهقبلبهاسمايندوره
ثبت ميشود و من تقاضا ميكنم از آقاي حناچي كه از
زحماتهمكارانخوددفاعكنند.ويباانتقادازمشخص
نبودن وضعيت چند صد گزارش س��ازمان بازرس��ي از
دوره گذشته گفت :رس��انه ملي گزارشي از پروژههاي
مشاركتيسالهاياخيرمنتشرميكندووقتيشهردار
منطقه  5توضيح ميدهد ،باز هم گزارشگر صدا و سيما
در جمعبندي ط��وري موضع ميگيرد كه دوره چهارم
و پنج��م را در بي انضباطيها و تخلف��ات مالي رخ داده
پيوند بزند .محمود ميرلوحي گفت :من از آقاي حناچي
خواس��تهام كه هم به صورت حقوق��ي و هم به صورت
اطالعرساني ،تاخيري در رسيدگي نداشته باشند.

آگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی چالوس

نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب
 90/9/20ملک متقاضی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چالوس مورد
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض وی محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح
ذیل آگهی میگردد 3878 :فرعی از  617فرعی از - 40اصلی واقع در قریه دارکال بخش یک قشلاقی
دهستانکالرستاقبهنامشهابشجاعینسبتبهششدانگیکقطعهزمینباساختمانباستثنایبهای
ثمن اعیان به مساحت 280.02متر مربع مالک رسمی مشاعی لذا به موجب ماده 3قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت
به فاصله 15روز از طریق این روزنامه و محلی  /کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات
الصاقتادرصورتیکهاشخاصذینفعبهآرایاعالمشدهاعتراضداشتهباشندبایدازتاریخانتشاراولین
آگهیودرروستاهاازتاریخالصاقدرمحلتادوماهاعتراضخودرابهادارهثبتمحلوقوعملکتسلیم
ورسیداخذنمایند.معترضینبایدظرفیکماهازتاریختسلیماعتراضمبادرتبهتقدیمدادخواست
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس�ت را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی
واصل نگردد یا معترض  ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت
به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست  .بدیهی
است برابر ماده 13آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ،
واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود  ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و
تحدیدحدودبهصورتهمزمانبهاطالععموممیرساندونسبتبهامالکدرجریانثبتوفاقدسابقه
تحدیدحدود،واحدثبتیآگهیتحدیدحدودرابهصورتاختصاصیمنتشرمینماید.مالف19907029
تاریخ انتشار نوبت دوم99/9/11:
تاریخ انتشار نوبت اول99/8/26:

نیکنامازوجیسرپرستثبتاسنادوامالکچالوس

شركتپااليشنفت امامخميني(ره)
شازند (سهامي عام)

ايرانشهر
حذف «حداقل قيمت»
از منوي ايرالينها

باتصويبشورايعاليهواپيماييكشوريقيمتبليت
هواپيما براي پروازهاي داخلي با افزايش  ۱۰درصدي
نسبت به جدول نرخي اعالم شده در خرداد ماه امسال
مواجه ش��ده و حداقل قيمتها و محدوديت حداقل
قيمتها از اين نرخ نامه حذف ش��د .به گزارش ايسنا،
شامگاه شنبه جلسه شوراي عالي هواپيمايي كشوري
برگزارشد.دراينجلسه،نمايندهشركتهايهواپيمايي
داخلي ،گزارشي از ش��رايط اين شركتها با توجه به
افزايشنرخارز،كاهشتعدادپروازهاومسافرينبدليل
گسترشويروسكرونا،الزامبهرعايتپذيرشحداكثر
 ۶۰درصدي مس��افر در پروازهاي داخلي و فشارهاي
ناشي از تحريم ارايه كرد و در ادامه گزارشي از وضعيت
مالي ش��ركتهاي هواپيمايي و همچنين بهاي تمام
شده هر ساعت صندلي براي پروازهاي داخلي قرائت
شد.درپايانجلسهباتاييداعضاقيمتبليتپروازهاي
داخلي نس��بت به جدول نرخي اعالم ش��ده توس��ط
انجمن ش��ركتهاي هواپيمايي در خرداد ماه۱۳۹۹
به ميزان  ۱۰درصد افزايش يافت .همچنين مقرر شد
محدوديتارزانتريننرخبرايشركتهاازجدولفوق
حذف ش��ده و از اين به بعد هيچ حداقل قيمتي وجود
نخواهدداشت.همچنينهيچشركتهواپيماييمجاز
به افزايش قيمت ،باالتر از س��قف تعيين شده نيست.
الزمبهذكراستانجمنشركتهايهواپيماييمتولي
ابالغقيمتهايجديدبهشركتهابودهوسازمانهاي
نظارتي متولي نظارت بر رعايت س��قف اعمال ش��ده
هستند .براس��اس مصوبه ايرالينها حق ندارند بليت
پروازهاي داخلي خود را بيشتر از  ۱۰درصد گرانتر از
نرخنامهقبليبفروشندكهبرايناساسباالترينقيمت
بهپروازقشمايراختصاصدارد.حداكثرنرخاينپروازدر
خردادماهامسال ۹۹۴هزار ۹۰۰تومانبودكهبامصوبه
شب گذشته قيمت بليت آن نبايد از يك ميليون و۹۴
هزارو ۳۹۰تومانتجاوزكند.

حدود  300هواپيماي كوچك
در كشور فعال هستند

وزيرراهوشهرسازيگفت:بهاندازههواپيمايمسافري،
هواپيماي ش��خصي داريم و شركتهاي دانش بنيان
داخلياينهواپيماهاراميسازند.بهگزارشمهر،محمد
اسالميدرحاشيهمراسمگراميداشتايمنيراههابابيان
اينكهدربسياريازنقاطدنياجنرالاويشين(هوانوردي
عمومي)خصوصياست،گفت:درحالحاضردركشور
مادرفرودگاهالرسرمايهگذارآمدهوسرمايهگذاريكرده
است و پروازهاي برد كوتاه و ايرتاكسي راهاندازي شده
است.ويافزود:ماشركتهايدانشبنيانداخليزيادي
داريم كه هواپيماهاي دو نفره و چهار نفره ميسازند و
كسانيهمهستندكهاينهواپيماهارادراختياردارند،
شركتهايدانشبنيانبراساسضوابطياينهواپيماها
راطراحيوتوليدكردندوماهمبرايگسترشآنمنعي
نداريم و جايي كه س��ازمان هواپيمايي كشوري اجازه
ميدهد و تزاحمي با پروازهاي ديگر نداش��ته باش��يم
مشكلي درباره ايرتاكسي و هوانوردي عمومي نداريم.
وزير راه و شهرس��ازي افزود :اين هواپيماها دو تا شش
نفره(غيرازخلبانوكمكخلبان)وياكميبيشتراست
كهميتوانندمسافرسواركنندوفعاليتداشتهباشند.

آگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی چالوس

نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب
 90/9/20ملک متقاضی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چالوس مورد
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض وی محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح
ذیل آگهی میگردد 3877 :فرعی از  617فرعی از - 40اصلی واقع در قریه دارکال بخش یک قشلاقی
دهستانکالرستاقبهنامشهابشجاعینسبتبهششدانگیکقطعهزمینباساختمانباستثنایبهای
ثمناعیانبهمساحت 207.86مترمربعمالکرسمیمشاعیلذابهموجبماده 3قانونتعیینتکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت
به فاصله 15روز از طریق این روزنامه و محلی  /کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات
الصاقتادرصورتیکهاشخاصذینفعبهآرایاعالمشدهاعتراضداشتهباشندبایدازتاریخانتشاراولین
آگهیودرروستاهاازتاریخالصاقدرمحلتادوماهاعتراضخودرابهادارهثبتمحلوقوعملکتسلیم
ورسیداخذنمایند.معترضینبایدظرفیکماهازتاریختسلیماعتراضمبادرتبهتقدیمدادخواست
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس�ت را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی
واصل نگردد یا معترض  ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت
به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست  .بدیهی
است برابر ماده 13آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ،
واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود  ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و
تحدیدحدودبهصورتهمزمانبهاطالععموممیرساندونسبتبهامالکدرجریانثبتوفاقدسابقه
تحدیدحدود،واحدثبتیآگهیتحدیدحدودرابهصورتاختصاصیمنتشرمینماید.مالف19907041
تاریخ انتشار نوبت دوم99/9/11:
تاریخ انتشار نوبت اول99/8/26:

نیکنامازوجیسرپرستثبتاسنادوامالکچالوس

«تجديد آگهي فراخوان ارزيابي كيفي مناقصهگران»

نوبت دوم

شماره مجوز۱۳۹۹-4568:

شركت پااليش نفت امام خميني(ره) شازند در نظر دارد به استناد قانون برگزاري مناقصات ،انجام خدمات ذيل را از طريق مناقصه عمومي يك مرحلهاي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.
)۱موضوعمناقصه:
الف) شرح مختصر كار:
شمارهمناقصه

موضوعمناقصه

مدت زمان انجام كار

مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار (ريال)

99/13

ايزوگامتعداديازمنازلسازمانيواماكنعموميشركتواقعدرشهرمهاجران-شهركپااليشگاه

6ماهشمسي

4.920.000.000

ب)شرايطمتقاضي:
-۱داشتنشخصيتحقوقي،شناسهمليوشمارهاقتصادي
 -2داشتن توانايي مالي ،امكانات و ماشينآالت مورد نياز ،نيروي انساني با تجربه و سوابق كار مفيد و مرتبط با موضوع مناقصه مذكور و دارا بودن گواهي حسن انجام كار از كارفرمايان قبلي
 -3داشتن گواهينامه تائيد صالحيت ايمني ويژه پيمانكاران و دارا بودن مجوزهاي الزم در خصوص موضوع مناقصه.
 -4توان ارايه تضمين ش�ركت در فرآيند ارجاع كار (در صورت قرار گرفتن در فهرس�ت كوتاه اين ش�ركت) و همچنين توان ارائه تضمين انجام تعه�دات مطابق آييننامه تضمين معامالت دولتي
(در صورت برنده شدن).
 -۵داش�تن صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرس�ي يا اعضاي جامعه حسابداران رس�مي مطابق با ماده  3آييننامه راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي
(در صورت برنده شدن در مناقصه ،مربوط به سال قبل از انعقاد قرارداد به تشخيص كارفرما).
ج) -بودجه برآوردي مناقصه معادل( 111.000.000.000يكصد و يازده ميليارد) ريال ميباشد.
 )2نام و نشاني دستگاه مناقصهگزار :شركت پااليش نفت امام خميني(ره) شازند ،واقع در استان مركزي ،اراك،كيلومتر ۲۰جاده بروجرد.
 )3مهلت ،محل دريافت و تحويل فرمهاي استعالم ارزيابي كيفي:
متقاضياني كه داراي شرايط اوليه مندرج در «بند ب» ماده يك بوده و متقاضي شركت در مناقصه فوقالذكر ميباشند ميتوانند به مدت 5روز كاري پس از انتشار نوبت دوم آگهي (سه روز پس از درج
آگهي نوبت اول چاپ ميش�ود) طي ساعات اداري از ساعت  7صبح لغايت  15:30عصر ضمن ارسال تقاضاي اعالم آمادگي ،فرمهاي استعالم ارزيابي كيفي را از طريق پايگاه اينترنتي اين شركت به
آدرس WWW.IKORC.IR:دريافت و پس از تكميل آنها ،به همراه رزومه كاري در قالب لوح فشرده (سيدي) حداكثر تا دو هفته پس از آخرين مهلت ارسال تقاضا به نشاني :اراك – كيلومتر 20جاده
بروجرد -سه راهي شازند -شركت پااليش نفت امام خميني(ره) شازند -ساختمان مركزي -طبقه دوم -امور حقوقي و پيمانها -اتاق 232تحويل نمايند .ضمنا تلفكس شماره 086-33673701و
تلفن شماره 086-33491085آماده پاسخگوئي ميباشد.
 )4محل ،زمان و مهلت تحويل اسناد و مدارك متقاضيان:
مهلت تحويل اسناد و مدارك متقاضيان (رزومه كاري) در قالب لوح فشرده (سيدي) حداكثر تا دو هفته پس از آخرين مهلت ارسال تقاضا ميباشد .ضمنا محل تحويل مدارك درخواستي مورد نظر،
امور حقوقي و پيمانهاي شركت پااليش نفت امام خميني(ره) شازند به نشاني مندرج در ماده « »3ميباشد .بديهي است به مدارك ارسالي بعد از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد .ضمنا اين
شركت حق و اختيار تام و و تمام قبول يا رد هر يك يا كليه پيشنهادهاي رسيده را دارا ميباشد و دادن پيشنهاد و ارائه اسناد و مدارك هيچگونه حقي براي متقاضيان ايجاد نميكند .الزم بهذكر است
دستگاه مناقصهگزار حداقل يكماه پس از وصول اسناد ارزيابي كيفي نسبت به اعالم اسامي واجدين شرايط اقدام خواهد نمود.
آدرس اينترنتيWWW.IKORC.IR :
روابط عمومي شركت پااليش نفت امام خميني(ره) شازند
WWW.SHANA.IR

اخبار
فيلترينگعاملاصلي
افت كيفيت اينترنت است

وزي��ر ارتباطات و فناوري اطالع��ات گفت :حال
شبكه اينترنت كش��ور به صورت عمومي خوب
اس��ت ،اما فيلترينگ تاثير س��وئي بر كيفيت آن
دارد .محمدج��واد آذري جهرمي در گفتوگو با
ايرنا گفت :ش��اخصهاي كيفي عمومي اينترنت
كشور نشان ميدهد ش��رايط شبكه در بسياري
از نق��اط مطل��وب و در چند اس��تان ،پايينتر از
انتظار اس��ت .وي با بيان اينكه عدم مطلوبيت در
برخي نقاط تراكم پايين س��ايتهاي آنتندهي
است ،افزود :شبكه مخابرات ايران ظرفيت انتقال
مناس��ب را براي اپراتورها فراهم نميكند تا آنها
بتوانند خدمات مناسبي به كاربران خود در نقاط
مختلف كش��ور ارايه دهند .زماني كه مشكالت
مربوط به كيفيت اينترنت به ما گزارش ميشود
و آن را بررسي ميكنيم ،متوجه ميشويم مشكل
اصلي فيلترينگ و اثر س��وئي است كه اين اتفاق
بر تجربه كاربري ميگذارد .وي ادامه داد :روشن
كردن فيلترش��كنها باعث ميش��ود استفاده از
سرويسهاي داخلي عالوه بر هزينه زياد با كندي
روبرو شود .همين مساله كيفيت اينترنت را خراب
ميكند .عمده ش��كايتي كه از كندي ارتباط به
ما ارسال ميشود ناش��ي از تاثير سوء فيلترينگ
بر كيفيت اينترنت اس��ت .آذري جهرمي افزود:
در برخي از اس��تانها مانند مناطقي از كرمان و
سيس��تان و بلوچس��تان ،به دليل محدود بودن
ظرفيت انتقال مخابرات ،با كندي اينترنت روبرو
هس��تيم .اين افت كيفيت در مناطقي از استان
تهران هم گزارش ميشود كه دليل آن بيشتر به
عدم اجازه شهروندان و ش��هرداري براي احداث
س��ايت توس��ط اپراتورها برميگ��ردد .مناطقي
از تهران به دلي��ل متراكم بودن ني��از به احداث
س��ايت بيش��تر دارند ،اما عدم صدور مجوز براي
احداث سايت ،كيفيت اينترنت را با چالش روبرو
ميكند .هنوز براي اين مساله راهحلي انديشيده
نش��ده اس��ت .به گ��زارش ايرنا ،كيفي��ت پايين
اينترنت مسالهاي اس��ت كه معموالً در اعتراض
به وزارت ارتباطات از زبان شهروندان ميشنويم.
بازيكنهاي بازيهاي رايانهاي ،كسبوكارهاي
اينترنتي و حتي كاربراني كه روزانه دقايقي را در
ش��بكههاي مجازي ميگذرانند ،اغلب كيفيت
اينترنت را مطلوب نميدانند .تازهترين گزارشي
كه س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي
منتشر كرد نيز نشان ميدهد جهشي كه در باال
بردن پوش��شدهي اينترنت در كش��ور داشتيم
از نظر كم��ي جهش بينظيري ب��وده ،اما از نظر
كيفيت هنوز نتوانسته تجربه دلنشيني را نصيب
كاربران كند.

راهاندازي نرمافزار مديريت
هوشمند كتابخانه آبفا اصفهان

هاشماميني،مديرعاملشركتآبفااستاناصفهان
گفت :كتابخانه آب و فاضالب استان اصفهان داراي
بيش از  4هزار عنوان كتاب فارسي و بيش از  5هزار
عنوان كتاب التين ميباش��د كه با هدف خدمت
رساني آسان وگسترده به متقاضيان ،از طريق نرم
افزار هوشمند مديريت ميشود .
وي ادام��ه داد :كتابخانه ديجيتال مجهز به  3هزار
نسخه مقاله تخصصي كه مشتمل بر  897عنوان
كتاب الكترونيك حوزه علوم انس��اني 26 ،عنوان
كتاب الكترونيك حوزه صنعت آبفا ،هزار نس��خه
نشريه الكترونيك فارس��ي در پايگاه سيويليكا و
هزار نس��خه نش��ريه الكترونيك التين در پايگاه
سمنتا است  .اميني با بيان اينكه نرم افزار مديريت
هوش��مند كليه اس��تانداردهاي حوزه مديريت
اطالعات را پوشش ميدهد ،اعالم كرد :اين نرم افزار
منطبق بر استانداردهاي كتابداري و خواستههاي
كتابخانههايايرانطراحيوپيادهسازيشدهاست
كه بهطور كامل تحت وب عمل ميكند.
وي ورود اطالعات در نرم افزارمديريت هوش��مند
را متفاوت از س��اير روشها دانست و تصريح كرد:
از طريق اين نرم افزار ورود اطالعات به شيوههاي
مس��تقيم ،در محيط مجازي و دس��تهاي يا غير
مستقيم ميباشد كه در روش س��وم ،اطالعات از
س��اير منابع مانند؛ لوح فشرده كتابشناسي ملي،
س��ايت كتابخانه ملي جمهوري اس�لامي ايران،
س��ايتهاي مربوط ب��ه كتب التي��ن مانند كنگره
امريكا ،كتابخانه ملي پزش��كي و به صورت ISO
ذخيره شده و سپس به صورت موردي يا دستهاي
فرا خواني ش��ده و به محيط تدوين يا پايگاه اصلي
وارد ميش��ود .اميني گفت :در نرم افزار مديريت
هوشمند كتابخانه اين امكان در نظر گرفته شده
اس��ت كه فايلهاي مختلفي تحت عنوان نسخه
ديجيتال ايجاد يا به سيس��تم اضاف��ه گردد .اين
فايلهاميتوانندفرمتهايمختلفيداشتهباشند
كهعموميترينآنهاپيديافميباشد،همچنين
از انواع فرمتهاي مختلف فايلها نيز پش��تيباني
ميكند .اميني ب��ه نحوه عضويت در اين كتابخانه
پرداخ��ت و تصريح كرد :هركاربر ميتواند پيش از
عضويت در كتابخانه از نرم افزار مديريت كتابخانه
در هر مركزي درخواست عضويت نمايد كه در اين
مرحله با پر كردن اطالعات شخصي و ارايه ايميل
به عنوان عضو مجازي شناخته ميشود و ميتواند
با نام كاربري و كلمه عبور خود از امكانات يك كاربر
مجازي مثل جستوجو ،مشاهده درصدي از نسخ
ديجيتال ،مش��اهده تازههاي مدارك و ...استفاده
كند .اما در صورت نياز به خدمات بيش��تر از سوي
كتابخانه ،درخواست خدمات مينمايد و اطالعات
مورد نياز كتابخان��ه را وارد كرده و در صورت تاييد
مس��ووالن ،عضو كتابخانه ميشود و در گروهي از
گروهبندي نرم افزار قرار ميگيرد.
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دنيايفناوري

دانش و فن

بيثباتي در سياستگذاري ،تغيير هرروزه تصميمها ،مداخالت و كمبود دانش فني و تخصص مديران دولتي

دولت بايد تصديگري خود را كاهش دهد

با باال رفتن نرخ ارز ،بهاي نيروي انساني مشغول در حوزه
آيتيافزايشيافتهوبهايتمامشدهخدماتومحصوالت
نيز بهشدت باال رفته است .اين موضوع به شركتها فشار
ميآورد ،زيرا مجبورند مبالغ بيشتري به عنوان حقوق و
دستمزد پرداخت كنند .طبيعتا اين موارد به سرمايه در
گردش بااليي نياز دارد و در شرايط امروز اقتصادي كشور
كهبانكهادرتامينماليضعيفعملميكنندوتقاضاي
كلهمدراقتصادبهدليلكاهشقدرتخريدمردمكاهش
يافته ،اين فشار سرمايه در گردش ،شركتها را مستاصل
كرده است ،در حالي كه يكي از تحليلگران فناوري مالي
تامين مالي شركتها را از مهمترين دغدغههاي فعاالن
بازار حوزه آيسيتي ميداند و در عين حال معتقد است
بيثباتي در سياس��تگذاري ،تغيير هرروزه تصميمها،
مداخالتبيشازحدوكمبوددانشفنيوتخصصمديران
دولتي،ازجملهواقعيتهايياستكهنميتوانانكاركردو
مهمتريناقدامدولتبرايكمكبهاينشركتها،كاهش
تصديگرياست.
صنعت فناوري اطالعات و ديجيتال ،برخالف بسياري از
ي است .در
حوزههاي ديگر اقتصادي ،بر پايه منبع انسان 
حالي كه اصليترين عامل ايجاد ارزش در حوزه معادن،
نيرو و انرژي ،منابع طبيعي است ،در صنعت آيتي اساسا
نيروي انس��اني بزرگترين عاملي اس��ت كه ايجاد رشد
ميكند .با وجود اين در سالهاي اخير به واسطه شرايط
كالن مملكت ،بحرانها و چالشها در شرايط اقتصادي،
فرهنگياجتماعي،بامهاجرتنيرويانسانيروبروشديم.
نيما نامداري عضو س��ازمان نظام صنفي رايانهاي در اين
راستابيانكرد:درشرايطيهستيمكهبسياريازنيروهاي
كليدي كشور ترجيح ميدهند وارد حوزههايي شوند كه
درآمد فوري بيشتري ايجاد ميكند ،حتي اگر احتياج به
تخصصآيتيكمتريداشتهباشد،كمااينكهبسيارياز
افرادكليدياينصنعتدرسالهاياخيربهسمتمعامله
دربورسياسوداگريهاييدربازارهايماليرفتندكهبازده
ل نگرانكننده
سريعي برايشان دارد .اين موضوع يك عام 
و از مهمترين موانع رشد سهم بخش آيسيتي از توليد
ناخالصداخليكشوراست.
لزومپيشبينيراهحلهايجديد
درحوزهتامينماليكسبوكارها
اينتحليلگرفناوريماليادامهداد:مشكالتتامينمالي
شامل ش��ركتهايي كه در بخشهاي مختلف صنعت
فعالند از جمله ش��ركتهاي توليدكننده ،شركتهاي
تجهيزات و سختافزار ،ارايهدهنده سرويسها و خدمات
و ش��ركتهاي نرمافزاري ميشود .اين موضوع مستلزم
پيشبين��ي راهحلهاي جدي��د در ح��وزه تامين مالي
كسبوكارهاست.اگرقرارباشدشركتهاپايانهرماهبراي
پرداختحقوق،نگرانيوداشتهباشندوتوانسرمايهگذاري
روي پروژههاي جديد و فعاليتهاي توسعهاي كم باشد،
سهم اين بخش در اقتصاد افزايش پيدا نميكند .رفع اين

ادامهازصفحهاول

مشكل نيازمند شيوههاي جديد تامين مالي ،استفاده از
ظرفيتهاي بازار س��رمايه در حوزه صندوقهاي پروژه و
سرمايهگذاراناختصاصييااستفادهازظرفيتهاينظام
بانكي براي تامين سرمايه در گردش است .ما اگر بتوانيم
شيوهايپيشبينيكنيمكهشركتهايكارفرماازمحل
مطالباتي كه از شركتهاي تامينكننده و پيمانكارشان
دارند ،ضامن اين شركتها در نظام بانكي شوند ،ميتواند
ظرفيتهاي جديدي براي تسهيالتدهي به شركتها
ايجاد كند .اگر ش��ركتي پيمانكار يك مجموعه دولتي
اس��ت و ميلياردها تومان پروژه در اختيار دارد ،ميتواند
ضامن پيمانكار آيس��يتي براي استفاده از منابع بانكي
شود .وي با اشاره به ظرفيتهاي موجود در حوزه تامين
مالي جمعي در ب��ازار بورس بيان كرد :ما براي پروژههاي
توسعهاي تا سقف  ۱۰ميليارد تومان امكان تامين مالي
جمعي داريم .اينها همه ظرفيتهاي خوبي است كه نياز
به مذاكره و مراوده با نهادهاي ذينفع و رگوالتورها دارد و
سازماننظامصنفيميتوانددربهبوداينروالهاوقواعدو
دادندلوجراتبهنهادهايدولتيوقانونيبراياستفاده
ازظرفيتآييننامههايموجودواجراييكردنآنها،نقش
كليديايفاكند.
تاثيركرونا و تحريم برمشكالت ماليشركتها
عضو سازمان نظام صنفي رايانهاي با اشاره به مشكالتي از
جملهكرونادرقالبافزايشفشارماليبرشركتها،اظهار
كرد :تعطيلي شركتها و توليدكنندگان به دليل كرونا،
ظرفيت توليد و ظرفيت ارايه خدمات را كاهش ميدهد
و بديهي است كه در اين شرايط درآمد شركتها كاهش
پيدا ميكن��د ،در حالي كه پرداخت حقوق و دس��تمزد
همچنانوجودداردوهزينههايشركتهاكاهشنيافته
اس��ت و اين موضوع منجر به بروز مشكل براي شركتها
ميشود.ازسويديگربهواسطهتحريموبيثباتينرخارز،
بسياريازشركتهامجبورندتجهيزاتومايجتاجخودرا

باقيمتهايبسيارباالبخرندودرحاليكهبسياريازاين
كاالهاوتجهيزاتهمبانوعيكميابيمواجهشدهاست.اين
كميابي ضمن اينكه كارها را به تعويق مياندازد ،به دليل
كاهشعرضهدرحاليكهتقاضاكاهشپيدانكرده،بهاي
تمامشدهدرشركتهاراافزايشميدهد.نامداريبااشاره
بهتاثيراتتحريمبرمسائلاقتصاديكشوربيانكرد:اين
موارد همه اقتصاد ملي را تحت تاثير قرار ميدهد و اتفاقا
ما در صنعت آيتي با فرصتهايي روبرو هستيم .صنعت
آيتيبهنسبتصنايعديگر،امكانرشددرو نزايبيشتري
دارد .ما بايد بتوانيم نيروي انساني را در كشور حفظ كنيم
وخدماتوسرويسهايجديدارايهدهيمكهپاسخگوي
بازارداخليباشد.اينتحليلگرفناوريماليبابياناينكه
اصليترين عامل رش��د در صنعت آيتي ،نيروي انساني
اس��ت ،ادامه داد :بخش اعظم توليدات صنعت آيتي به
وارداتتجهيزاتوماشينآالتوكاالهايسرمايهايگره
نخورده اس��ت و اتفاقا به نسبت بخشهاي ديگر اقتصاد
ملي ،صنعت آيسيتي بهتر ميتواند در مقابل تحريم و
كرونا و بيثباتي سياست خارجي كشور ،مقاومت كند و
بنيه قويتري نشان دهد و ارزش خلق كند .اما اين موارد
مستلزم اين است كه دولت تا جاي ممكن تصديگري را
در اين حوزه كاهش دهد .وي خاطرنشان كرد :تغيير هر
روزهقوانينوضوابط،مشكالتتاميناجتماعيوسازمان
مالياتيكهشركتهارامستاصلكرده،چالشهايجدي
اس��ت ،اينكه مدير شركت به جاي اينكه درگير توسعه و
رشد باشد ،مدام در حال رفتوآمد به بيمه ،ماليات ،بانك،
دادگاه و پليس فتاس��ت .بنابراين مهمترين اقدام دولت،
كاهش تصديگري اس��ت .در عين حال دغدغه اصلي،
نيرويانسانياستومابايدبتوانيمبهجوانهايمملكت
اميددهيم.هراقداميكهاميدمردمراكموآنهارابيانگيزه
كند ،به ضرر كل كشور تمام ميشود و صنعت آيتي هم
ضربه مضاعف ميبيند ،زيرا نيروي انساني كه مهمترين
منبع توليد ماست ،از گردونه خارج شده و دست ما براي

توليد و نوآوري بسته ميشود .نامداري با بيان اينكه بحث
تابآوري ماليبحث مهمياستكهبايداقداماتعاجلي
برايآنانجامشود،گفت:درعينحالسازماننظامصنفي
با محدوديتهاي جدي مواجه است و به عنوان يك نهاد
مدني اختيار و ابزار اجرايي ندارد كه خودش اقدامات الزم
راانجامدهد،اماميتواندتسهيلگرباشد.تعاملباشوراي
عاليبورس،بانكمركزي،نهادهايقانونيازجملهوزارت
ارتباطاتوسازمانفناورياطالعاتميتواندبهپيشبيني
ظرفيتهاي قانوني كمك كند .نظام صنفي بايد بتواند
تابآوري مالي شركتهاي صنف و بدنه صنف را افزايش
دهد و براي اين كار به تعامل و گفتوگو و مطالبهگري و
استمراردرپيگيرينيازدارد.
كمبود دانش فني وتخصص مديران دولتي
عضو س��ازمان نظام صنفي رايانهاي با اشاره به ضعفها
و اش��كاالتي كه بخشهاي اقتصادي را تحت تاثير قرار
ميدهد،گفت:بيثباتيدرسياستگذاري،تغييرهرروزه
تصميمه��ا ،مداخالت بيش از ح��د و كمبود دانش فني
و تخصص مديران دولتي ،از جمله واقعيتهايي اس��ت
كه نميتوان انكار كرد .بخش خصوص��ي ميتواند از دو
مسيربرايكاهشاينمشكالتتالشكند.اولينمسير،
گفتوگويمستمروباجديتاستوبايددرارتباطمداوم
با نهادهاي حاكميتي بود و مش��كالت صنف را پيگيري
كند و اين كار هم بايد در يك فضاي ش��فاف انجام شود.
اين تحليلگر فناوري مالي ادامه داد :ما سابقه بدي داريم
از شركتها و مجموعههايي كه به عنوان نماينده صنف
در كارگروهها و ش��وراها و كميسيونهاي دولتي حضور
داشتند،امابهجاياينكهمنافعصنفرادنبالكنند،منافع
ش��خصي خود را دنبال كردند .بنابراين بسيار مهم است
كه تعامالت با دولت در فضاي شفافي صورت گيرد تا اين
اعتماد وجود داشته باشد كه منافع كليت صنف پيگيري
ميش��ود .نامداري با بيان اينكه دومي��ن راهكار ،تالش
براي حضور بيش��تر در شوراها و كميسيونهاي كليدي
است ،گفت :نظام صنفي در شوراي عالي فضاي مجازي و
كميسيونهايزيرمجموعهاينشورانمايندهايندارد.يا
در بازار بورس ،نظام بانكي و صنايع مختلف كه در شوراها
وكميسيونهايشانتصميمگيريهايكليديميكنند،
نمايندهايازبخشخصوصيحضورندارد.بنابراينصنف
بايد از همه ظرفيتهاي قانوني خود براي تعامل با دولت،
مجلسواتاقبازرگانياستفادهكندودرايننهادهاحضور
داشتهباشد.ويادامهداد:صرفحضوردرايننهادهاامكان
خوبيبرايتاثيرگذاريدرتصميمگيريهاايجادميكند.
مجلس به تازگي تغيير كرده و سال آينده همزمان تغيير
دولتاست.مااگربتوانيمسربزنگاههابهدرستيمشاركت
كنيموصندليهايبخشخصوصيرادراينكميسيونها
و نهادهاي تصميمگير حفظ كني��م و افزايش دهيم ،در
توان تاثيرگذاري بيشتر و بهتر بر عملكرد حاكميت تاثير
ميگذارد.

ناچار به تعطيلي فراگير هستيم
داخليدرابزارهايتستگيريگفت:اينتوليدداخليبه
تستهاييكهپاسخفوريدريافتميكنند،كمكخواهد
كردواينيكموفقيتاست.
وي با بيان اينكه طرح مصوب شده حالت پويا دارد و الزاما
بعددوهفتهاجرايآنمتوقفنميشود،تصريحكرد:يعني
اگر پس از دو هفته در منطقهاي تعداد مبتاليان كاهش
داشت ،وضعيت تغيير خواهد كرد و اگر كاهش نداشت،
اجرايآنقابلتمديدخواهدبود.سخنگويدولتبااشاره
به تاكيد رييسجمهوري مبني بر آمادگي براي تصويب
نظرات كارشناسي گفت :همه پيشنهادهاي مطرح شده
از س��وي وزارت بهداشت در جلس��ه امروز تصويب شد و
حتيدربحثآموزشوپرورشتاكيدشدهرسهوضعيت
متفاوتديدهشودورييسجمهوريخواستندتااينقضيه
سختگيرانهترشودوهرسهوضعيتبهشكلغيرحضوري
انجامشود.
ربيعي درباره افزايش درمان سرپايي مبتاليان هم گفت:
تعطيلي و تست گسترده به ويژه درمان سرپايي و تأمين
اعتبار براي آن غربالگري عمومي به همراه نهادينه كردن
فرهنگ در مردم مورد بررسي قرار گرفت كه وزير ارشاد
مسوولنهادينهكردنفرهنگدرمردمشد.صداوسيماهم
بايددراينزمينههمكاريداشتهباشدتااينكارجلوبرود.
سخنگويدولتدربارهاتصالآزمايشگاههابهسامانهسيب
اظهاركرد:وزارتارتباطاتدراينزمينهفعاليتهايبسيار
خوبيداشتهاستوهمهنتايجبهاينسامانهمتصلخواهد
شد .ابتدا موارد از طريق  ۴۰۳۰به افراد تذكر داده خواهد
ش��د اما در صورتي كه افراد مبتال مراعات نكنند با جرايم
سختيروبروخواهندشدوازورودآنانبهراهآهن،هواپيما
واداراتممانعتخواهدشد.وييادآوردشد:گزارشهايي
كهازابتدايفعاليتسامانهبهمارسيدهاستنشانميدهد
تعدادي از افراد مبتال يعني دستكم ۲۵درصد از آنان در
يك روز در سطح ش��هر فعال بودند و حركت ميكردند.
بخشيازرانندههايفعالبهصورتاينترنتيمبتالبودند
وايننشاندهندهايناستكهافرادمبتالدرسطحجامعه
حركت ميكنند .با اين س��امانه از حركت افراد مبتال در
سطحشهرجلوگيريخواهدشد.ربيعيبابياناينكه۱۰۰
شهر با اجراي اين طرح به سمت تعطيل ميرود گفت :در
اجراياينطرحتجاربكشورهايديگرلحاظشدهاست
البتهخدماتبهمردمنبايدتعطيلشود.سخنگويدولت
تاكيد كرد :موضوع ديگري كه رييسجمهوري امشب بر
آنتاكيدكردنداينبودكهوزارترفاهرامكلفكردتادرباره
چگونگيحمايتازافراديكهدرتعطيليدوهفتهايآسيب
ميبينند،بررسيهايالزمصورتبگيرد.دستيارارتباطات
اجتماعيرييسجمهورييادآورشد:مافردابعدازظهرهم
در همين زمينه درباره افرادي كه احيانا از تعطيليهايي

كه در اين دو هفته صورت ميگيرد آسيب خواهند ديد،
جلسهداريم.
وي ادام��ه داد :م��ا يك هدفگذاري س��ه ماه��ه و يك
هدفگذارييكماههراپيشبينيكرديم.درهدفگذاري
يك ماهه باي��د يك درصد خاصي از ش��يوع مرگ و مير
كاه��ش پيدا كند و در هدفگذاري س��ه ماهه بايد درصد
بيش��تري صورت بگيرد .دليل هدفگذاري يك ماهه اين
استكهوقتيما ۲هفتهتعطيليراداريماثرآنظرفيك
ماه مشخص خواهد شد .وي افزود :مجموع مباحثي كه
امروز در دولت صورت گرفت درباره رفع مشكالت وزارت
بهداشت و همچنين درباره زمينه اجرا و چگونگي اجرا و
تعللهاييكهدراجرابودامروزدردولتبود.
س��خنگوي دول��ت تاكيد ك��رد :همه اعض��اي دولت با
سختگيري بيشتري مكلف به اجراي همه تصميماتي
كه در ستاد ملي كرونا گرفته ميشود ،شدند .به خصوص
وزيركشوربهعنوانفرماندهقرارگاهتكليفبيشتريرادر
اينزمينهبرعهدهداردكهچگونگياجرايآنرادرجلسه
توضيحدادندوبحثكردند.ربيعياظهاركرد:برايكنترلو
لگستردهآمادگيهايانتظاميبههمكاري
نظارتبرتعطي 
بسيجموردنيازبودوتعطيلاداراتنيزنيازمندبرنامهريزي
است.سخنگوي دولت با تاكيد بر اينكه مشاغل ضروري و
خدمات عمومي نبايد تعطيل شوند ،تصريح كرد :چنين
تعطيلگستردهاينيازمنداينبودكهيكهفتهتمهيدات
و آمادگي براي آن صورت بگيرد و اگر ما از روز شنبه اعالم
ميكرديمكهازفرداميخواهيماينتعطيليرااجراكنيم
بانواقصبسيار زيادي روبرو ميشديم .وي افزود:براساس
تصميمستادمليكروناوپيشنهادواصراروزارتبهداشت
از اين به بعد افراد در زير سقفها بيش از تعدادي نتوانند
جمع شوند .اين موضوع ممكن بود كل نظام اداري ما را با
مشكل روبرو كند .ربيعي در پايان گفت :حضور يكسوم
كارمندان بر سر كار در نظام اداري نياز به آمادگي داشت
بنابراين تصميم درس��تي بود كه اعضا پيشنهاد كردند
رييسجمهوري هم پذيرفت كه تعطيالت از روز ش��نبه
عملياتي ش��ود.در كنار آن عبدالرضا رحماني فضلي –
وزير كش��ور – نيز از لزوم فراهم شدن مقدمات الزم براي
افزايش تس��تگيري به شكل منطقهاي و محلي سخن
گفته است .وزير كشور گفت :ما بايد در محلهها با كمك
دستگاههاياجراييمانندبسيج،هاللاحمر،شهرداريها
وفرمانداريهاووزارتبهداشتغربالگريعموميبكنيم
وامكاندسترسيبهتسترابرايمردمباالببريمكهمردم
به راحتي بتوانند تست بدهند.رحماني فضلي در حاشيه
جلسه هيات دولت اظهار داشت :مصوب ه روز شنبه ستاد
مقابلهباكرونا درقرارگاههممطرحشدوهمكاران وزارت
بهداشت،درمانوآموزشپزشكيزحماتزياديدرجهت

تهيهاينطرحكشيدند.
رحماني فضلي با بيان اينكه همه تجربيات ،دانش ،علم و
همه يافتهها در اين زمينه در دنيا مورد توجه قرار گرفت،
گفت :تالش ما در اين طرح اين بود كه بتوانيم به صورت
هدفمند ،پويا و هوشمند امور مربوط به كرونا را در عرصه
اجتماعيادارهكنيم.ويخاطرنشانكرد:رييسجمهوري
ازروزنخستتكليفكردهبودندكهمابهجايتصميمات
مقطعيوموردي طرحيراآمادهكنيمكهدراينطرحهمه
ابعادموضوعديدهشدهباشدو طرحپوياييباشدبهگونهاي
كهباتغييرشرايطقابليتاجراداشتهباشد.
وزير كش��ور تاكيد كرد :با تصويب اين طرح در جلس��ه
مس��ووالن كميتهها كه با حض��ور رييسجمهوري بود
حمايت جدي شد و هم در ستاد اين طرح را در كل كشور
وشهرهابهسهقسمتتقسيمكرديممبنادراينطرحدر
شهرستانها و شهرها هستند برخالف تصميمات قبلي
كهاستانهابودند.
رحماني فضلي تصريح كرد :بطور مثال در يك اس��تان
وقتي ۲۰شهرستانيا ۳۰شهرداريمدرگذشتهاگرآماري
دراستانباالميرفتكلاستانتصميمگيريميشداما
اكنوناگر ۵يا ۱۰تاشهرشرايطشاننارنجييازردياقرمز
بشوندفقطبرايآنشهرهاتصميمميگيريمواينموجب
ميشودكه ۵شهريا ۱۰شهردرقرنطينهكاملواگرقرمز
باشدتقريباتعطيلكاملباشدبهجزمشاغلسطحيكو
بخشيازكاركنانكهضرورياستدرمحلكارباشندبقيه
كارها تعطيل است در مرحله قرمز بايد تعطيلي عمومي
داشته باشيم.وي ادامه داد :در شرايط نارنجي مقداري كم
ميشود ولي باز هم در آنجا فضا به گونهاي خواهد بود كه
تجمعات و ترددهاكنترل بشود خوبي اين طرح اين است
كه ما اختيار را به استانداران و فرمانداران داديم يعني اگر
فرمانداران در هر شهري بهداشت آن شهر شاخصها را
اعالم كرد و شاخصها را گفتيم فوتي ۴نفر در طرح هزار
نفرزردششنفردر ۱۰۰هزارنفرنارنجيو ۱۰نفردر۱۰۰
هزار نفر قرمز ميشود.وزير كشور گفت :وزارت بهداشت
روزهايدوشنبهبهصورتهفتگياعالمميشودوبهكليه
شهرستانها ابالغ ميكنيم خود فرماندار با هماهنگي با
استاندار اين كار را انجام ميدهد تاكيد ميكنم كه مردم
انتظارات و توقعات شان حتماً بايد نسبت به اين اقدامات
مديريتشدهباشدوبدانندچهاتفاقيميافتدمايكبسته
ومجموعهداريمباچندبخشقراراستهمهاينبخشها
در اين هفتههاي پيش رو اجرا شود اگر هر كدام از اينها را
انجامندهيمدرعملنميتوانيمبههدفنهاييبرسيم.
رحمانيفضليافزود:يكيازاينهاغربالگريعمومياست
يعنيمابايددرمحالتباكمكدستگاههاياجراييديگر
مانندبسيج،هاللاحمر،شهرداريهاوفرمانداريهاوخود

وزارتبهداشتامكاندسترسيبهتسترابرايمردمباال
ببريمكهمردمبهراحتيبتوانندتستبدهنددوماينكهرقم
تست را كه در هفته قبل ۲۳هزار تست در روز بود و امروز
به ۴۰هزار رسيده بايد ظرف يكي دو هفته آينده حتماً به
 ۱۰۰هزارتستبرسانيم.
وي اظهار داش��ت :گام بعدي قرنطينه است مشكالت ما
اين است كه مردم اصول قرنطينه را خوب به آنها آموزش
نداديموبرخيهمجايمناسبيندارندوقتييكخانواده
در ي��ك آپارتم��ان  ۵۰و  ۶۰متري مينش��يند امكان و
قرنطينه سخت است تدارك ديده شده و دولت تصويب
كرده و رييسجمه��وري حمايت كردند كه ما از جاهاي
مختلفكهدراختياربخشخصوصياستبااجارهايكه
بهآنهاميدهيمازجملههتلهاومسافرخانههاياجاهاي
كه دستگاه دولتي هستند امكان قرنطينهسازي به مردم
بدهيمكهتاكسانيكهتستمثبتميشونددرآنجاتحت
نظر باشد.وزير كشور خاطرنشان كرد :مساله بعد رديابي
فردياستكسانيكهتستشانمثبتميشوددرداخل
آن طرح رديابي كنيم و با رصد مستمر كنترل كنيم و در
آنجااستراحتكنندودرآنجاتحتنظرباشندممكناست
فردي تس��ت بگيرد و قرمز شود ولي بعد از كنترل خارج
ميشود و اينكه رعايت ميكند يا نه با طرحي كه وزارت
بهداشتبهكمكوزارتارتباطاتتحتعنواناپليكيشن
ماسك فراهم كردند به اميد خدا ميتوانيم همه كساني
كه به نوعي مثبت ميشوند اينها را در داخل طرح رديابي
كنيموبارصدمستمركنترلكنيم.رحمانيفضليتاكيد
كرد:مسالهبعديمحدوديتهاوممنوعيتسازياستو
مهمترازهمهاينهابحثرسانههاسترسانههاست.رسانهها
اساس اين كار هستند رسانهها فقط بحث اطالعرساني
نيست البته اطالعرساني خيلي مهم است حتماً موضوع
آموزشدررسانههابايدمدنظرباشدومردمسبكزندگي
باكروناراآموزشببيننداگرميبينيمكهقرمزشودتعطيلي
عمومي در شهرهاي قرمز اگر باشد خواهيم داشت اما اگر
مردمآموزشنبينندكهبهجاياينكهدرخانهبنشينندو
ترددهايشانبهغيرازترددهايضروريكمنكندوكماكان
بخواهنددرخيابانهاومراكزتجمعحضوريابدحتماًنقض
غرضخواهدبود.
هرچند دولت جزييات بيش��تري درب��اره موافقت با
تعطيلي فراگير ارايه نكرده اما به نظر ميرسد با توجه
به هش��دارهاي كارشناس��ان در اين زمينه اقدامات
س��ختگيرانه جديدي اجرايي خواهد شد .بايد ديد
در روزهاي آينده آيا محدوديتهاي جديدي اعمال
خواهد شد يا منظور فعال همان محدوديتهايي است
كه از قبل اعالم شده بود يا بناست به زودي تعطيلي
شبيه به اسفند و فروردين به اجرا در بيايد.

هشدارمايكروسافت
به ناكارآمدي احراز هويت

يكي از مديران مايكروس��افت نس��بت به ناكارآمدي
پسوردهاوهمچنينروشهاياحرازهويتچندعاملي
هش��دار داده اس��ت .به گزارش مهر به نقل از فوربس،
مدير بخش امنيت هويت در مايكروسافت نسبت به
ناكارآمديپسوردهاوهمچنينشيوههاياحرازهويت
چندعامليهشداردادهاست.آلكسوينرتچنديقبل
هشداردادكهپسوردهاكارآمدنيستندوباداليليادعا
كردحتيپسوردهايقدرتمندنيزلزوماكارآمدنيستند.
او در اي��ن باره گفت« :هنگام بررس��ي تركيب و تعداد
كاراكترها ،پس��ورد اهميت زيادي ندارد .به ياد داشته
باشيدهكرهاتمامتوجهشانمعطوفسرقتپسوردها
است.اينيكنكتهتمايزميانامنيتدروضعيتنظري
و عملي اس��ت ».به عبارت ديگر ب��ا وجود تمام تالش
كاربران ،هكرها پس��وردها را سرقت ميكنند و حتي
پسوردهايقدرتمندنيزمانعيبرايمجرمانسايبري
به حساب نميآيد .اين در حالي است كه به گفته اين
مديرمايكروسافتشيوههاياحرازهويتچندعاملي
مبتنيبرتلفن(مانندارسالپيامكرمزيكبارمصرف
براي انجام تراكنش بانكي) نيز ايمن نيست .وينرت در
يك پست وبالگي در اين باره نوشت« :تصور ميكنم
اينغيرايمنترينروشاحرازهويتچندعامليباشد.
هنگاميكهپروتكلهايپيامكيوصوتيتوسعهيافتند،
بدونرمزگذاريطراحيشدهبودند.اينبدانمعنااست
كههركسيكهدسترسيبهشبكهسوييچتلفنهاداشته
باشد ميتواند به آنها دسترسي بيابد» به گفته او براي
اينمنظورميتوانازاحرازهويتمبتنيبراپليكيشن
استفاده كرد .اپ ايمني بيش��تري دارد زيرا براي ارايه
سرويسبهاپراتورموبايلاتكاندارد.كدهادراپتوسعه
يافتهاندوبهسرعتمنقضيميشوند.

ساخت مقر جديد گوگل
در خانه رقيبان

شركت گوگل در حال س��اخت مقر جديدي نزديك
سياتلاستوحضورشدرمنطقهايكهخانهآمازونو
مايكروسافتاستراافزايش ميدهد.بهگزارشايسنا
به نقل از بلومبرگ ،گ��وگل قطعه زمين  ۱۰هكتاري
نزديك مقر فعلي خود در كركلند واشنگتن خريداري
كرده و قصد دارد از آن براي توسعه اين محيط استفاده
كند.پيشتربيزنساينسايدربااشارهبهاطالعاتامالك
گزارش ك��رده بود كه گوگل يك نمايندگي خودروي
قديمي را در اين منطقه خريداري كرده است .گوگل
در ژوييه ۴۰ميليون دالر براي قطعه زمين ديگري در
همان نزديكي پرداخت كرده بود .حتي پيش از شيوع
همهگيريويروسكرونا،شركتهايفناوريبهدنبال
توسعه حضورشان در حومه شرقي سياتل بودند تا به
محل زندگي برخي از كارمندانشان نزديكتر باشند .با
وجوداينكههمهگيريباعثتعطيليدفاترودوركاري
كارمندان شده است ،بسياري از آنها همچنان به اين
برنامههاادامهدادهاند.شركتفيسبوكدربلويوواقع
درجنوبكركلندفضاييراخريداريواجارهدادهاست.
شركتآمازوندرسپتامبراعالمكردقراردادهاياجاره
جديديدربلويوامضاكردهواحتماال ۲۵هزاركارمند
رادراينمحلبهكارميگيردكهباالترازحدودسههزار
نفر در آن زمان بود .يك مدير گوگل در يادداشتي براي
كارمنداناينشركتنوشت«:اينمعاملهتعهدمابراي
اينكه در بلندمدت بخشي از جامعه كركلند باشيم را
عميقتر ميكند و انعطافپذيري ارزشمندي را براي
تسهيلرشدآتيگوگلكركلندفراهمخواهدكرد».

اختالالت آيفون۱۲
كاربران را عاصي كرد

برخي از كاربران آيفون  ۱۲از غيرفعال بودن قابليت
لمس نمايشگر در قسمت قفل آن گله دارند .برخي
گزارشه��ا ني��ز از اخت�لال در بخ��ش پيامك اين
دستگاههاي جديد خبر ميدهد .به گزارش مهر به
نقلازانگجت،هنوزمدتيازعرضهآيفون ۱۲نگذشته
كهبرخيكاربرانازاختالالتيدردستگاههايشانگله
دارند .طبق گزارش وب سايتهاي مك رومرز ،اپل
فوروم و رديت برخ��ي كاربران آيفون  ۱۲ميني ادعا
ميكنندقابليتلمسنمايشگردرقسمتقفلصفحه
غيرفعال است .آنها نه تنها براي باز كردن اپ دوربين
ياچراغقوهبامشكلروبروهستند،بلكهبراياستفاده
از آن با يك دست نيز دچار مشكل شدهاند .البته هنوز
گستردگي اين چالش مشخص نيست .از سوي ديگر
نش��ريه فوربس نيز به يك چالش ديگر آيفونهاي
نسل جديد اشاره ميكند .طبق نوشته اين وبسايت
تعداد انبوه��ي از كاربران آيف��ون  ۱۲ادعا ميكنند
قابليت ارس��ال پيامك در اين دس��تگاهها غيرفعال
اس��ت .برخي از كاربران ادعا ميكنند قادر به ارسال
يا دريافت پيامك نيستند ،برخي ديگر از عدم امكان
ارس��ال پيامك در گروهها و ع��دهاي از عدم دريافت
نوتيفيكيشن براي پيامكها گله دارند .همچنين به
نظر ميرسد اين چالش در برخي مدلهاي قديميتر
آيفون نيز رصد شده است.

عينكهوشمنديكه
مسير را بهكاربران نشان ميدهد

مهندسيبهنامساممارچبااستفادهازيكاپليكيشن
وبرخيتجهيزاتسختافزاريعينكهوشمندي
توليد كرده كه ميتواند مس��ير رسيدن به مقصد
را به كاربران نش��ان دهد .به گزارش فارس به نقل
از نيواطلس ،س��ام مارچ سال گذشته هم ساعتي
هوشمند با قابليتهاي منحصر به فرد توليد كرده
بود.ويكهتمامياجزاوقطعاتاينعينكرابهطور
ش��خصي توليد كرده ،افزوده كه عينك يادش��ده
مجهز به چراغهاي الايدي است و روشن شدن
چراغهاي يادشده در سمت راست يا چپ عينك
مسير حركت را به كاربران نشان ميدهد.

اخبارمهم
برگزاري حراج صنفي
ممنوع است

رييس اتاق اصناف تهران گفت :براساس دستورالعمل
س��تاد ملي كرونا و در راستاي جلوگيري از تجمعات
مردمي برگزاري هر گونه حراج صنفي ممنوع اس��ت.
قاسم نوده فراهاني در گفتوگو با شبكه خبر در مورد
برگ��زاري حراج فروش كيف و كفش توس��ط يكي از
واحدهاي صنفي واقع در پاس��اژي در منطقه شهرك
غربتهراندرروزگذشتهگفت:اينواحدصنفيبدون
مجوزاقدامبهبرگزاريحراجكردهبوددرحاليكهبراي
برگزاري هر گونه حراجي بايد مج��وز الزم از اتحاديه
مربوطه كسب ش��ود .رييس اتاق اصناف تهران افزود:
همچنينواحدصنفيمذكورفاقدجوازكسببودهوبه
عبارتي فعاليت صنفي آن نيز غير مجاز بوده است .وي
افزود :اتاق اصناف تهران پس از مطلع ش��دن از تخلف
صورت گرفته توس��ط واحد صنفي مذكور ،مبني بر
برگزاريحراجوايجادتجمعمردميدرپاساژومحيط
بس��ته ،اكيپي از بازرسين اتاق اصناف تهران به همراه
مامورين نيروي انتظامي به محل اعزام كرد و به دنبال
بيتوجهيمالكواحدصنفيبهتذكراتبازرسين،واحد
صنفيپلمبشد.نودهفراهانيبااشارهبهاينكهبرگزاري
هر گونه حراج براي فروش اجناس در شرايط كرونايي
از سوي ستاد ملي كرونا ممنوع اعالم شده ،گفت :اتاق
اصناف تهران نيز براين اساس روزانه بازرسيهايي در
سطح ش��هر تهران انجام ميدهد و با هر گونه تخلفي
مطابق قانون برخورد ميكند .وي بيان داشت :در چند
ماه گذشته اتاق اصناف تهران در مجموع  112هزار و
 700بازرسي انجام داده كه 9هزار و 700واحد صنفي
به علت عدم رعايت پروتكلهاي بهداش��تي مبارزه با
ش��يوع كرونا براي اعمال قانون به تعزيرات حكومتي
معرفيشدهاند.

فهرست 60قلم كاالي وارداتي
ممنوعهبهعراق

پايگاه خبري اتاق تهران| ليست ممنوعه وارداتي به
عراقمنتشرشد.سازمانتوسعهتجارتايرانفهرست
كاالهاي وارداتي ممنوعه به عراق كه از س��وي دولت
اين كشور مصوب شده را براي اطالع توليدكنندگان و
صادركنندگانبهاتاقهايبازرگانياعالمكرد.براساس
اين فهرست كه  60قلم كاال را در برميگيرد ،برخي از
كاالها براي واردات به كش��ور عراق نياز به اخذ مجوز و
موافقتهاي ويژه از وزارتخانههاي اين كشور دارد در
حاليكهوارداتبرخيديگرازكاالهابهطورخاصبهاين
كشورممنوعاعالمشدهاست.برهميناساس،صادرات
محصوالت كش��اورزي تحت قوانين قرنطينه وزارت
كش��اورزي عراق بايد صورت گيرد .البته برخي از اين
محصوالتبامجوزخاصوزارتزراعتعراقدرفصول
غيربرداشتبهطورموقترفعممنوعيترويآنصورت
گيرد.همچنينكاالهاييمانندموادشيمياييوگازها،
كودهاياكلرنيازمندموافقتهايخاصوويژههستند
ودارونيزبايدبرابرمصوباتويژهوزارتبهداشتبهعراق
وارد شود .همچنين «سيمان» به غير از سيمان سفيد
كه آن هم مصوبه ش��وراي وزيران را الزم دارد ،از ديگر
كاالهايي است كه ورود آن به عراق ممنوع است .روغن
خودرو،آهكولباسنظامينيزازديگركاالهايياست
كهبهنظرميرسددرايرانظرفيتتوليدوصادراتآن
وجوددارداماوارداتشبهعراقممنوعشدهاست.جالب
توجهاينكهدرفهرستكاالهايممنوعهوارداتيبهعراق
يكبندباعنوان«محصوالتاسراييلي»وجوددارد.

 90درصد نهادههاي دامي
توزيع نشده است

يك مقام مسوول گفت :براس��اس اعالم وزارت جهاد
كشاورزي  52واحد توليدكننده مرغ بر مبناي ميزان
نهادههاي دامي دريافتي بايد  ۲ه��زار و  317تن مرغ
تحويلشبكهتوزيعكشورميكردندامااينامرمحقق
نشدهاست.سعيدمحمديپوربااعالماينمطلباظهار
كرد:براساساعالموزارتجهادكشاورزيطيماههاي
مرداد و شهريور به 52واحد مرغداري در استان تهران
پنجهزارو 794تننهادههايداميتحويلدادهشدهكه
از اين ميزان بايد دو هزار و 317تن مرغ به شبكه توزيع
تحويل داده ميش��د .وي افزود :براساس بازرسيهاي
صورت گرفته شده از س��وي بازرسي سازمان صمت
استانتهرانمشخصشدكهازاينتعدادمرغداري45
واحدمتخلفهستندوبراساسميزاننهادههايدامي
كهتحويلگرفتهاند،مرغتحويلشبكهتوزيعندادهاند.
وي افزود :واحدهاي مرغداري متخلف 241،ميليارد و
 300ميليونريالجريمهشدهوپروندهآنهابهسازمان
تعزيرات ارجاع شده است .محمدي پور تصريح كرد:
بازرسي و نظارت س��ازمان صمت استان تهران نشان
ميدهد كه از 52واحد مرغداري فعال در سطح استان
تهران 45واحد مرغداري نسبت به توليد و توزيع مرغ
در شبكه مرغ اقدام نكردهاند .اين مقام مسوول اظهار
كرد :متاس��فانه بيش از 90درصد نهادههاي دامي در
مرغداريهاي استان تهران تبديل به مرغ براي توزيع
درشبكههايرسمينشدهاست.

توليدكنندگانالستيك
به دنبال افزايش قيمت!

تسنيم| رييس اتحاديه فروش��ندگان الستيك از
عدم اب�لاغ قيمتهاي جديد الس��تيك خب��ر داد و
گفت :شنيدهايم توليدكنندگان ميخواهند افزايش
۵۰درصديرااعمالكنند.داوودسعادتينژادبااشارهبه
اينكهباوجودمصوبهستادتنظيمبازارهنوزقيمتهاي
جديد الس��تيك كه قرار است آزادس��ازي شود ابالغ
نش��ده ،اظهار كرد :بهنظر ميرسد با افزايش قيمتها
توسطكارخانجاتشكافقيمتيميانكارخانهوبازار
الستيك از بين رفته است و دست دالالن از بازار كوتاه
خواهدشد.وي گفت:اگرمثلگذشتهتوزيعالستيك
بهافراديخاصاختصاصپيداكنددالليوواسطهگري
همچناندربازارالستيكوجودخواهدداشت.

صنعت،معدنوتجارت
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وزارت صمت منتشر كرد

ليست گران كاالهاي اساسي در يكسال

تعادل  -گروه صنعت|
فهرستقيمتياقالماساسيمنتشرشد.جزيياتآماري
منتشر شده از سوي وزارت صمت نشانگر اين است كه
در شهريور س��ال جاري در بين  ۸۶قلم كاالي اساسي،
قيمت  ۷۱قلم كاالي اساس��ي بين  ۰.۳تا حدود ۲۰۲.۶
درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش داشته
و بيشترين افزايش قيمت هم مربوط به گروه آهنآالت
و حبوبات بوده است .همچنين ارزيابيها نشان ميدهد،
در بازه زماني مورد بررسي ،قيمت ۱۵كاال نيز در مدت ياد
شده بين  ۰.۴تا  ۲۴.۲درصد كاهش داشته كه كمترين
كاهش قيمت مربوط به «جوجه يك روزه گوش��تي» و
بيشترين كاهش قيمت نيز مربوط به «كاغذ چاپ ۷۰
گرمي اندونزي» بوده است .البته جديدترين آمار وزارت
صمت از قيمت برخي كاالهاي اساس��ي در مهرماه ۹۹
نيز نشان ميدهد كه «برنج تايلندي»« ،برنج پاكستاني
باسماتي»« ،برنج تايلندي»« ،برنج طارم اعال»« ،برنج
داخلي هاش��مي»« ،شكر س��فيد »« ،شكر بسته ۹۰۰
گرمي»« ،گوش��ت گوسفندي»« ،گوش��ت گوساله»
«گوشت مرغ» جزو اقالمي اساسي و پرمصرف بودند كه
نسبت مهرماه سال ۹۸و همچنين ماه قبل از خود يعني
شهريور ۹۹افزايش قيمت را تجربه كردند.

جزييات قيمتي كاالهاي اساسي
تحليل دادههاي منتشر شده نشان ميدهد ،قيمت ۱۰
قلم كاال ش��امل چهار نوع تير آهن ب��ا  ۱۶۵.۷تا ۲۰۲.۶
درصد ،دو نوع ميلگرد با  ۱۳۲و  ۱۳۴درصد ،ورق سياه با
 ۱۳۵.۵درصد و همچنين لپه ،.۱۲۲عدس ۱۵۲.۳و برنج
هنديو ۱۸۸.۳درصدافزايشقيمترادرشهريورامسال
نسبت به ماه مشابه سال قبل بيش از ۱۰۰درصد تجربه
كردهاند و بين دو تا س��ه برابر شده است.بنابراين قيمت
هر كيلو لپه ،عدس و برنج هندي در شهريور به ترتيب به
حدود  ۲۵هزار و  ۲۰۰تومان ۲۱ ،هزار تومان و  ۱۷هزار
و  ۲۰۰تومان رسيده است .اما در اين ميان هفت كاال هم
بين  ۵۰تا  ۱۰۰درصد افزايش قيمت را تجربه كردهاند.
يعني بنابر آمار اعالمي ،در بازه زماني ياد ش��ده ،قيمت
«برنج پاكستاني باس��ماتي درجه يك» در شهريور 99
نسبتبهشهريور 98درمجموع 90.3درصدرشدداشته
است .البته در همين گروه كااليي ،قيمت هر كيلوگرم
برنج باسماتي پاكستان بطور متوسط در شهريور سال
گذشته  107هزار و  810ريال بوده كه در شهريور  99به
 205هزار و 140ريال افزايش يافته است .همچنين برنج
تايلندي نيز در اين بازه زماني  36.5درصد و برنج طارم
اعال 17.1درصد افزايش قيمت داشته است.
«شكركيلوييوبستهبندي» ۵۷.۶و ۵۱.۴درصدافزايش
قيمت را تجربه كرده است« .تخممرغ» نيز در شهريور
 99نسبت به شهريور 98در مجموع 61.8درصد افزايش
قيمت داشته و از هر كيلو 78هزار و 595ريال در شهريور
 98به 137هزار و 162ريال در شهريور 99رسيده است.
قيمتهركيلوگرمتخممرغدربازهزمانييكماههيعني
از مرداد  99تا ش��هريور  99نيز  10درصد افزايش يافته
است« .كنجاله سوياي وارداتي» با  ۹۷.۹درصد« ،لوبيا
قرم��ز» با  ۹۱.۹درصد و «لوبيا چيت��ي» با  ۶۰.۲درصد
افزايش قيمت از ديگر كاالهايي هس��تند كه بين  ۵۰تا
 ۱۰۰درصد افزايش قيمت داشتهاند .قيمت هر كيلو از
اين هفت قلم كاال در شهريور امسال به ترتيب به ۲۰هزار
و  ۵۰۰توم��ان ۱۲ ،۸۰۰۰ ،۸۲۰۰ ،هزار و  ۷۰۰تومان،

 ۲۳ ،۵۸۰۰ه��زار و  ۷۰۰تومان و  ۲۴هزار و ۴۰۰تومان
رسيده است .از سوي ديگر رصد قيمت كاالها از شهريور
سال گذشته تا شهريور سال جاري نشان ميدهد ،از بين
مهمترينكاالهاييكهدرمدتيادشدهكمتراز ۵۰درصد
افزايش قيمت را تجربه كردهاند ،ميتوان به «نخود درجه
يك» با  ۳۹.۱درصد« ،موز درجه يك» با « ،۳۲.۲نخود
درجه دو» با ۲۸.۳درصد« ،ذرت خارجي» با« ،۴۰.۹قند
حبه» با « ،۴۸.۷ماكاروني» با حدود  ۴۰و «پنير»۵۲۰
گرمي با  ۴۰.۸درصد افزايش قيمت اشاره كرد.
كدام كاالها كاهش قيمت داشتهاند؟
از سوي ديگر ،ارزيابيها نشان ميدهد ،در بازه زماني
مورد بررس��ي ،قيمت  ۱۵كاال نيز در مدت ياد ش��ده
بين  ۰.۴تا  ۲۴.۲درصد كاهش داشته است ،كمترين
كاهش قيمت مربوط به «جوجه يك روزه گوشتي»
بوده كه در شهريور ماه هر قطعه از آن به قيمت۱۸۰۰
تومانعرضهشدهوبيشترينكاهشقيمتنيزمربوط
به «كاغذ چاپ ۷۰گرمي اندونزي» بوده كه قيمت هر
بند از آن از  ۵۱هزار و  ۶۰۰تومان در ش��هريور س��ال
گذش��ته به  ۳۹هزار و  ۱۰۰تومان در شهريور امسال
رسيده اس��ت .قيمت سيب زميني درجه يك ،كاغذ
روزنامه وارداتي ،الستيك اتوبوس و گوساله زنده نيز
در يك سال مورد بررسي به ترتيب۱۵.۸،۱۶.۸،۱۹.۹
و  ۱۱درصد كاهش يافته است.
رصد قيمتي كاالهاي اساسي در مهر ۹۹
البته جديدترين آم��ار وزارت صمت از قيمت برخي
كاالهاي اساسي در مهرماه  ۹۹نشان ميدهد« ،برنج
پاكستاني باسماتي» درجه يك در شهريور  ۹۹در هر
كيلو گرم برابر ۲۰هزار و ۵۱۴تومان بوده كه در مهرماه
 ۹۹با افزايش  ۱۴درصدي به  ۲۲هزار و  ۴۰۰رسيده

است .اين درحالي است كه قيمت همين قلم كاال در
مهرماه ۹۸در هر كيلو گرم برابر با ۱۱هزار تومان بوده
كه در مهرماه ۹۹به ۲۲هزار و ۴۰۰رسيده كه افزايش
 ۱۱۲درصدي را تجربه كرده است« .برنج تايلندي»
نيز در شهريور ماه س��ال  ۹۹هر كيلوگرم برابر با ۱۰
هزار و ۳۰۰تومان بوده كه در مهرماه ۹۹با افزايش۲۳
درصدي به ۱۲هزار و ۶۸۰رسيده است.قيمت همين
قلمكاالدرمهرماه ۹۸برابر ۷هزارو ۳۹۹تومانبودهكه
درمقايسهبامهرماه ۹۹كهقيمتآنبه ۱۲هزارو۶۸۹
رسيدهافزايش ۷۱درصديراتجربهكردهاست« .برنج
طارم اعال» ،نيز در شهريورماه  ۹۹هر كيلوگرم برابر با
 ۲۶هزار و۷۷۷تومان بوده كه در مهرماه ۹۹با افزايش
بيش از ۹درصد به ۲۹هزار و ۳۴۱تومان رسيده است.
اين درحالي است كه قيمت اين قلم كاال در مهرماه۹۸
در هر كيلوگرم برابر با  ۲۲هزار و  ۸۵۳تومان بوده كه
با افزايش بيش از  ۲۸درصد به  ۲۹هزار و  ۳۴۱تومان
در مهرماه  ۹۹رسيده است« .برنج داخلي هاشمي»
نيز در شهريور ماه  ۹۹در هر كيلوگرم  ۲۶هزار و ۲۵۲
تومان قيمت خورده كه با افزايش بيش از  ۹درصدي
در مهرماه  ۹۹به  ۲۹هزار و  ۳۴۱تومان رسيده است.
اما قيمت اين نوع برنج در مهرماه سال  ۹۸برابر با ۲۲
هزار و  ۴۷۸تومان بوده كه در مهرماه  ۹۹به  ۲۸هزار
و  ۶۹۷تومان رسيده كه رش��د ۲۷درصدي را در بازه
زماني يكماهه در سال ۹۸تجربه كرده است.
«ش��كر س��فيد » نيز از ديگر اقالمي اس��ت كه بنابر
آمارها افزايش قيمت را تجربه كرده است .بطوريكه
در ش��هريورماه  ۹۹قيمت اين قلم كاال برابر با  ۸هزار
و ۱۸۲توم��ان بوده كه در مهرم��اه  ۹۹با افزايش ۰.۵
درصدي به  ۸هزار و  ۲۱۹تومان رس��يده است .البته
مطابق آمارها قيمت اين ش��كر سفيد در مهرماه ۹۸
برابر با  ۵ه��زار و  ۱۹۷تومان بوده كه در مهرماه  ۹۹با

افزايش  ۵۸درصدي به  ۸هزار و  ۲۱۹تومان رس��يده
است« .شكر بسته  ۹۰۰گرمي» ،نيز از ديگر اقالمي
اس��ت كه بنابر آمارها افزايش قيمت داش��ته است.
مطابق آمار ارايه شده ،در شهريورماه  ۹۹قيمت شكر
بس��ته  ۹۰۰گرمي برابر با  ۸هزار و  ۸۲تومان بوده كه
در مهرماه  ۹۹با افزايش  ۲.۹درصدي به  ۸هزار و ۳۱۴
تومان رسيده است .البته مطابق آمارها قيمت اين قلم
كاال در مهرماه  ۹۸برابر با  ۵هزار و ۴۱۱تومان بوده كه
در مهرماه  ۹۹با افزايش  ۵۳درصدي به  ۸هزار و ۳۱۴
تومان رسيده است.
«گوشت گوس��فندي» نيز مطابق آمارها در شهريور
 ۹۹در هر كيلوگرم  ۹۷هزار تومان بوده كه با افزايش
 ۲.۵درصدي به  ۹۹هزار و  ۴۴۳تومان در مهرماه ۹۹
رسيده است .قيمت اين قلم كاال در مهرماه  ۹۸برابر
 ۹۵ه��زار و  ۵۰۰تومان بوده كه با افزايش  ۴درصدي
به  ۹۹هزار و  ۴۴۳تومان در مهرماه  ۹۹رسيده است.
«گوشت گوس��اله» نيز در شهريور ماه  ۹۹برابر با ۷۸
هزار و  ۹۲۱تومان در هر كيلوگرم بوده كه با افزايش
 ۴درصدي به  ۸۳ه��زار و  ۱۴۲تومان در مهرماه ۹۹
رسيده است .اين درحالي است كه قيمت همين قلم
كاال در مهرماه  ۹۸برابر  ۸۲ه��زار  ۸۱۰تومان در هر
كيلوگرم بوده كه با كاهش  ۰.۴درصدي به  ۸۲هزار و
 ۴۶۰توماندرمهرماه ۹۹رسيدهاست« .گوشتمرغ»
نيز از ديگر كاالهاي مورد بررسي است كه مطابق آمار
وزارت صمت ،قيمت آن در هر كيلوگرم در شهريورماه
 ۹۹برابر ب��ا  ۱۷هزار و  ۳۰۱تومان بوده كه در مهرماه
 ۹۹به  ۱۹و  ۶۵۹رسيده كه افزايش  ۱۳.۶درصدي را
تجربه كرده است .اين درحالي است كه قيمت همين
قلم كاال در مهرماه ۹۸برابر با ۱۳هزار تومان بوده است.
يعني از مهرماه  ۹۸تا مهرماه  ۹۹افزايش  ۵۰درصدي
را تجربه كرده است.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت اعالم كرد

افزايش صدور جواز صنعتي

تعادل|
آمارهاي ارايه ش��ده از سوي معاون طرح و برنامه وزارت
صمت ،حاكي از افزايش صدور پروانههاي صنفي و جواز
تاسيس صنعتي است .جزييات آماري نشان ميدهد ،تا
پايان مهرماه امسال نزديك به 338هزار فقره پروانههاي
صنفي صادر شد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته
افزايش حدود 54درصدي داشته است .تعداد پروانههاي
صنفي صادر شده در مدت مشابه سال گذشته ۲۱۹هزار
و ۴۴۵فقره بود .همچنين در مدت ياد شده ۳۶۶۵،پروانه
بهرهبرداري صادر ش��ده كه نسبت به مدت مشابه سال
قبل ۳درصد رشد را نشان ميدهد .از سوي ديگر ،آمارها
بيانگر اين است كه در  ۷ماهه سال جاري  22هزار و ۴۵
فقره جواز تاسيس با پيشبيني سرمايهگذاري ۲ميليون
و  721هزار ميليارد ريال و پيشبيني اشتغال  ۴۸۴هزار
و  385نفر صادر ش��ده اس��ت.بر اين اساس صدور جواز
تاس��يس صنعتي از لحاظ تعدادي افزايش بيش از ۴۵
درصدي ،از لحاظ پيشبيني سرمايهگذاري افزايش ۴۸
درصدي و از لحاظ پيشبيني اشتغال افزايش بيش از۳۷
درصدي داشته است.
جزييات آماري از روند صدور مجوزها
معاون وزير صمت از صدور ۳۶۶۵پروانه بهرهبرداري طي
هفتماهنخستامسالخبرداد.سعيدزرندياعالمكرد:
در هفت ماهه سال جاري ۳۶۶۵پروانه بهرهبرداري صادر
شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۳درصد رشد را
نشان ميدهد.جزييات آماري بيانگر اين است كه تعداد
پروانههايصنفيصادرشدهدرمدتمشابهسالگذشته
يعني تا پايان مهرماه س��ال  ۹۸برابر با  ۲۱۹هزار و ۴۴۵
فقره بوده است.همچنين در ۷ماهه امسال 22هزار و۴۵
فقره جواز تاسيس با پيشبيني سرمايهگذاري ۲ميليون
و  721هزار ميليارد ريال و پيشبيني اشتغال  ۴۸۴هزار
و  385نفر صادر شد .بر اين اساس صدور جواز تاسيس
صنعتي از لحاظ تعدادي افزايش بيش از  ۴۵درصدي ،از
لحاظ پيشبيني سرمايهگذاري افزايش  ۴۸درصدي و
از لحاظ پيشبيني اشتغال افزايش بيش از  ۳۷درصدي

داشته است .گفتني است در  ۷ماهه سال  ۱۳۹۸تعداد
جواز تاس��يس صادره صنعتي  15ه��زار و  189فقره با
پيشبيني س��رمايهگذاري بيش از يك ميليون و 840
ميليارد ريال و پيشبيني اشتغال  ۳۵۲هزار و  ۸۴۹نفر
بوده اس��ت.در زمينه صدور پروانه بهرهب��رداري نيز در
 ۷ماهه امس��ال  3هزار و  665فقره پروانه صادر شد كه
از لحاظ تعدادي افزايش  3.1درصدي نس��بت به مدت
مشابه پارسال داشته است.اين پروانههاي بهرهبرداري
با س��رمايهگذاري  ۵۱۲هزار ميليارد ريال و اشتغال ۶۲
هزار و ۸۲۰نفر بوده كه به ترتيب از لحاظ سرمايهگذاري
افزايش بي��ش از  105درصدي و از لحاظ اش��تغالزايي
اشتغال بيش از  ۱۴درصدي داشته است.
از سوي ديگر ،آمارهاي منتشر شده از سوي وزارت صمت
نشان ميدهد ،طي  6ماهه اول امسال ميزان استخراج
اسمي پروانههاي بهرهبرداري صادره معادن  13ميليون
و  954هزار تن بود كه در مقايسه با  6ماهه ابتدايي سال
قبل رش��د  18.1درصدي را تجربه كرده اس��ت .در اين
مدت تعداد پروانههاي بهرهبرداري صادره معادن معادل

 308فقره بوده كه نسبت به نيمه اول سال  98رشد 7.3
درصدي را داشته است.در عين حال ،اشتغال پروانههاي
بهرهبرداري صادره معادن طي نيمه اول امس��ال  2هزار
و  538نفر بوده كه نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل
 2.3درصد افت داشته است.در بين استانهاي كشور،
قزوين بيشترين رشد تعداد ،استخراج اسمي و اشتغال
پروانههايبهرهبرداريصادرهمعادنراطينيمهاولسال
به خود اختصاص داده است.
وضعيت توليد و تسهيالت
همچنين بنابر اعالم معاون طرح و برنامه وزير صمت و
براساسآمارهايرسمي،ازبين ۳۴محصولمنتخب۲۱،
محصول با رشد توليد مواجه شدهاند كه اين محصوالت
جزءكاالهاياصليبخشصنعتومعدناست.جزييات
اين آمارها نشانگر اين است كه در اين مدت كاتد مس با
 ۱۶۹هزار تن با رشد  ۸درصدي ،فوالد خام با  ۱۶ميليون
و  ۷۰۰هزار تن با رشد  ۸.۷درصدي ،انواع خودرو سواري
با حدود  ۴۷۹هزار دستگاه با رشد بيش از  ۲۱درصدي،

ش��مش آلومينيوم با بيش از  ۲۳۱هزار تن با رش��د ۵۲
درصدي ،سيمان با توليد نزديك به  ۴۲ميليون تن رشد
 ۱۴درصدي و ماشين لباسشويي با  ۵۵۰هزار دستگاه با
رشد  ۵۳درصدي را در هفت ماهه امسال نشان ميدهد.
معاون ط��رح و برنامه وزرات صمت ،در بخش ديگري از
صحبتهاي خود ،تأمين مال��ي واحدهاي توليدي را از
مهمترين دغدغهه��اي وزارت صنعت ،معدن و تجارت
دانس��ت و افزود :براي تحرك بيشتر واحدهاي صنعتي
نيازمند س��رعت بيشتر نظام بانكي هس��تيم .از اين رو
بنابر اظه��ارات زرندي ،دو محلي ك��ه وزارتخانه براي
كمك به تأمين مال��ي واحدهاي صنعتي دارد ،در قالب
تس��هيالت تبصره  ۱۸بودجه و پروژه رونق توليد است
كه در  ۷ماه امسال جمعاً از اين محل حدود  ۲۵۰۰واحد
تأمينماليشدهاند.بهگفتهاو،بعدازپيگيريهايمتعدد
اين وزارتخانه براي تأمين مالي بخش صنعت و معدن،
مصوبهاي در كارگروه رفع موانع جهش توليد و شوراي
پول و اعتبار به مبلغ ۵۰هزار ميليارد تومان تصويب شد.
زرندي همچنين با تاكيد بر اينكه اين منابع با رويكردي
متفاوت از تسهيالت گذشته قرار است به بخش صنعت و
معدن اعطا شود ،ابراز اميدواري كرد كه فرايند اجرايي آن
باسرعتبيشتريدرسيستمبانكيآغازشودتاواحدهاي
توليديدرماههايپايانسالبتوانندازآنبهرهمندشوند.
حال چنانچه نگاهي به آمار رس��مي بيندازيم مشاهده
ميكنيمكهطينيمهاولامسال 27.8درصدمتقاضيان
تس��هيالت براي توليد و اش��تغال تبصره  18موفق به
دريافت اين تسهيالت شدند .همچنين جزييات آماري
نشانگرايناستكهطينيمهاولامسال 2هزارو 10مورد
ثبت نام براي دريافت تسهيالت توليد و اشتغال (تبصره
 )18صورت گرفته كه هزار و 87مورد جهت دريافت اين
تسهيالت به ارزش  8هزار و  267ميليارد تومان به بانك
معرفي شدند .همچنين بنابر آمارهاي رسمي ،در نهايت
 559متقاضي موفق ب��ه دريافت  3هزار و  231ميليارد
تومانتسهيالتتوليدواشتغالشدند.يعني 27.8درصد
متقاضيان دريافت اين تسهيالت توانستند ،وام مورد نياز
خود را از سيستم بانكي دريافت كنند.

رويداد
 ۲۵۰ميليوندالرارزبراي
وارداتگوشيآيفونصرفشد

مهر| عضو كميسيون برنامه مجلس گفت :عمده
ارز تخصيص داده ش��ده به واردات گوش��ي تلفن
همراه ،صرف واردات گوش��يهاي لوكسشده در
حالي كه تنها  ۹درصد خريداران گوشي كه دهك
باالي درآمدي هستند ،مشتري آن هستند .بهروز
محبينجمآباديبااشارهبهاهميتتأمينكاالهاي
اساس��ي مورد نياز مردم ،اظهار داشت :متأسفانه
بخشي از منابع ارزي كشور صرف واردات كاالهاي
لوكس ميشود كه تنها درصد كمي از مردم امكان
خريد آنها را دارند .وي ادامه داد :يكي از داليل اصلي
كاهش ارزش پول ملي در ماههاي گذشته مربوط
به عدم تعادل عرضه و تقاض��اي كاال بوده كه اين
مساله نيز منجر به افزايش تقاضاي ارز براي واردات
كاالهاي خارجي شده است؛ در دو سال گذشته به
درستي براي واردات كاالهاي اساسي و مواد اوليه
توليدكنندگان ارز تخصيص پيدا نكرده است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از
ادامه يافتن ثبت سفارش گوشيهاي گرانقيمت،
گفت:متأسفانهطرحعدمتخصيصارزبرايواردات
گوش��يهاي باالي  ۳۰۰يورو به صورت قانوني در
وزارتصمتتصويبشدامامسووالنوزارتصمت
به دليل فشارهاي رسانهاي از تصميم صحيح خود
عقبنش��يني كردند .محبي نجم آبادي با تأكيد
بر لزوم جلوگيري از واردات گوش��يهاي لوكس،
اظهار داش��ت :برآورد ميشود كه تنها در ماههاي
ابتدايي سال  ۱۳۹۹نزديك به  ۲۵۰ميليون دالر
براي واردات گوشيهاي خاص هزينه شده كه اكثراً
ش��امل موبايلهاي برند اپل بوده است .وي افزود:
بنده در يك تذكر كتبي به وزير صمت به اين مساله
اشارهكردهوخواستارانجامتكاليفقانونيدرزمينه
ممنوعيت ثبت سفارش گوشيهاي لوكس شدم؛
چرا كه دولت بايد بر اساس محدوديتهاي منابع
ارزي اقدام به واردات كاالهاي مورد نياز مردم كند.
اي��ن نماين��ده مجلس با اش��اره به اينك��ه خريد
گوش��يهاي باالي  ۳۰۰يورو تنها براي  ۹درصد
از مردم امكان پذير است ،گفت :در زمينه واردات
گوش��ي بايد به نيازهاي اكثر مردم توجه ش��ود و
مناب��ع ارزي به موبايلهاي��ي اختصاص پيدا كند
كه تقاض��اي بخش زي��ادي از مردم و قش��رهاي
آسيبپذير را برطرف ميكند .محبي نجم آبادي با
تأكيد بر حمايت از توليد تلفن همراه داخلي اظهار
داشت :بر اساس برآوردهاي صورت گرفته ،بخشي
از نيازهاي بازار تلفن همراه ميتواند توسط توليددر
داخل كشور تأمين شود ،بنابراين بهتر است دولت
با حمايت از شركتهاي توليد كننده ،مخارج ارزي
خود را كاهش دهد.

آخرينتصميمات درباره
قيمتشكر

ايس�نا| مديركل نظارت بر محصوالت كشاورزي
و مواد غذايي س��ازمان حماي��ت مصرف كنندگان و
توليدكنندگان درباره آخرين تصميمات گرفته شده
درباره قيمت ش��كر گفت :مطاب��ق مصوبه كارگروه
تنظيم بازار حداكثر نرخ فروش هر كيلوگرم ش��كر
فل��ه درب كارخانه براي تمام مصارف  ۶۶۵۰تومان و
قيمتمصرفكنندهشكربستهبندييككيلوگرمي
 ۸۷۰۰تومان تعيين ش��ده اس��ت.عليرضا رستمي
ب��ا بيان اينكه بر اس��اس مصوبه ص��د و دوازدهمين
جلسه كارگروه تنظيم بازار قيمت براي همه مصارف
يعني خانوار و صنف و صنعت درب كارخانه يكسان
است ،اظهار كرد :بنابراين قيمت شكر مصرف خانوار
تغييري نكرده اس��ت .اين مقام مس��وول همچنين
درباره پرداخت ياران��ه  ۵۰۰توماني به ازاي هر كيلو
شكر از سوي دولت به كارخانجات كه در مصوبه قبلي
ذكر شده بود ،اظهار كرد :مطالبات كارخانجات شكر
از دولت بابت يارانه مصرف كننده سنوات قبل نيز از
محل مابه التفاوت واردات ،تامين و جبران خواهد شد.
رستميدرپايانهمچنينتاكيدكردكهمصوبهجديد
جايگزينتماممصوباتقبليدرخصوصقيمتشكر
و مابهالتفاوت است.

اولويتاتاقهايبازرگاني
دردورانكرونا

اتاق بازرگاني ايران| س��ي و چهارمين كنفرانس
كنفدراس��يون اتاقهاي بازرگاني و صنعت آس��يا -
اقيانوسيه به صورت مجازي با حمايت فدراسيون اتاق
بازرگانيوصنعتهند()FICCIبرگزارشدوحاضران
در اين نشست با محور «دس��تيابي به رشد پايدار در
بازار جهاني نابس��امان» ديدگاههاي خود را پيرامون
روندهايكنوني،چالشها،محيطبازارجهانينابسامان،
چش��مانداز ژئوپليتيك و نقش دولتها و مشاغل در
كاهش تأثير اين تحوالت و نابس��امانيهاي اقتصاد و
تجارت جهاني ارايه كردند .ش��ركت كنندگان در اين
كنفرانس ،سياستهاي اتخاذ شده از سوي دولتها و
اتاقهايبازرگانيدرمبارزهبااثراتناشيازهمهگيري
كوويد 19-را مورد بحث و بررس��ي قرار داده و ضمن
اشاره به كاهش رش��د اقتصاد آسياي در حال توسعه
به ميزان 0.7درصد در سال جاري ،ركود اقتصادي در
سه چهارم منطقه را دور از انتظار ندانستند .همچنين
سقوط شديد رش��د تجارت درون منطقهاي و توليد
ناخالص داخلي براي اولين بار طي  6دهه گذش��ته را
بسيارچشمگيرتوصيفكردند.ازايرانپدرامسلطاني،
نايبرييس كنفدراسيون اتاقهاي بازرگاني و صنعت
آسيا-اقيانوسيهونمايندهاتاقايراندراينكنفدراسيون
در اجالس به ش��كل مجازي حاضر بود و ديدگاههاي
خودراارايهداد.اودرايننشستبابياناينكهشيوعاين
ويروسمنجربهايجادخطراتجديبراياقتصادجهان
خواهدشد،اظهاركرد:اتاقهايبازرگانيوصنايعتالش
ميكنندمدلهايتجاريخودرامتناسبباريسكهاي
موجودتطبيقدادهوبهكارگيرند.
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مديركل آزمايشگاه مرجع سالمت وزارت بهداشت:

چهره روز

«آتش سيگار» دليل آتشسوزي در پاساژ عالءالدين

سخنگويسازمانآتشنشانيتهرانازوقوعآتشسوزيدرپاساژعالءالدينبهدليلانداختنآتشسيگاردرنمايبيرونيمركزخريدياچيزي
شبيهبهآتشسيگارخبرداد.جاللملكيبااشارهبهوقوعآتشسوزيدرپاساژعالءالدينتهراناظهاركرد:يكموردمشاهدهدوددريكمجتمع
تجاريواقعدرخيابانجمهوريتقاطعخيابانحافظبهسامانه ۱۲۵آتشنشانياعالمميشود.آتشنشانانظرف ۴دقيقهازسهايستگاهبانردبان
هيدروليكي و خودروهاي پشتيبان به محل اعزام ميشوند .بعد از اينكه آتش نشانان به محل رسيدند مشاهده ميكنند دود در طبقات باال در
قسمتنمايساختماناستوانگارآتشسيگارياچيزيشبيهبهآندرنمايساختمانافتادهوسبباينآتشسوزيشدهاست.آتشنشانانبا
كمكنردبانهايهيدروليكيخودرابهطبقاتباالميرسانندوعملياتراآغازميكنندوآتشمختصريكهروشنشدهبودراخاموشميكنند.
مرزپرگهر

آزمايشكرونا ارزان ميشود

يكي از مشكالت و دغدغههايي كه مردم
گزارش هميشه براي انجام تست كرونا داشتند،
قيمت باالي آن بوده است .خيلي از افراد
توانپرداختهزينهاينزديكبه 600هزارتومانرابراي
انجامتستكروناندارند.شايديكيازداليليكهبسياري
از دادن تست امتناع ميكنند همين مساله باشد ،البته
نبايدكمبودكيتهايتشخيصراهمناديدهگرفت.اما
حاالبعدازگذشتماههاباالخرههمكيتهايتشخيص
تعدادشان زياد ش��ده و هم شوراي عالي بيمه سالمت
كاهشقيمتتستهايكروناراتصويبكردهاست.

بودنتستپيسيآرمبناياعالمآماركرونااست.براين
اساسآمارفوتيهايكرونانيزدركشوربرمبناينتيجه
آزمايش پي سي آر كرونا اعالم ميشود و فوتيهايي كه
تس��ت آنها منفي بوده در آمار مبتاليان و فوتيها ثبت
نميشوند،بنابراينتاكنون ۴۰هزارو ۵۸۲نفردركشور
بهعلتكروناجانباختهاند.

دستور وزير بهداشت كساني كه در اولويت تشخيصي
هستند،تستكرونابهصورترايگانبرايآنهادربخش
دولتي انجام ميش��ود و هزينه آن را وزارت بهداشت و
بيمهها پرداخت ميكنند .همچنين در مصوبه شوراي
عالي بيمه سالمت مكانيزمي براي تعيين هزينه تست
كروناتعريفشدهكهباتوجهبههزينهتمامشدهتستكه
نرخ ارز هم در آن تاثير دارد ،ميتوانيم هر سه ماه يكبار
هزينهانجامتستراتعديلكنيم.

درانتظار تصويب هيات دولت
مديركل آزمايشگاه مرجع س�لامت وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزش��كي گفت :ش��وراي عالي بيمه
سالمت،كاهشقيمتتستتشخيصمولكوليكرونا
را تصويب كرده و منتظر تصويب اين مصوبه در هيات
دولتوابالغآنهستيم .سيامكسميعيافزود:قيمت
انجامتستتشخيصكرونا(تستمولكوليپيسيآر)
در بخش خصوصي اكنون حدود ۵۸۰هزار تومان است
البته برخي آزمايشگاهها به بهانههاي واهي هزينههاي
بيشتريازمردمميگيرندكهتخلفاستوبامتخلفان
برخوردميشود.درموردانجامتستهايسريعآنتيژن
كرونا در بخش خصوصي هنوز تصميمي گرفته نشده،
چون هنوز كيتهاي آن وارد كش��ور نشده و به همين
علت تعرفهاي براي انجام تس��ت سريع كرونا در بخش
خصوصي تعيين نشده است .او به ايرنا گفت :با مصوبه
شوراي عالي بيمه قرار است هزينه انجام تست پي سي
آردربخشخصوصيبهميزانقابلتوجهيكاهشپيدا
كند .اين مصوبه دو هفته پيش به هيات دولت رفته و با
تصويب و ابالغ هيات دولت به زودي هزينه تست كرونا
دربخشخصوصيكمميشود.

از  25هزار تست تا  100هزار تست
سميعي پيش از اين گفته بود :اكنون روزانه حدود ۲۵
هزار تست كرونا در كشور انجام ميشود و با خريد كيت
و دستگاههاي پي سي آر جديد قرار است به حدود ۵۰
هزارتستدرروزبرسد.عالوهبرآنقراراستتاحدوددو
هفتهآيندهبيندو تاسهميليونكيت تشخيصسريع
آنتي ژن ويروس كرونا از كره جنوبي وارد كشور شود و با
توزيعآنهادرمراكزبهداشتي ۱۶ساعتهتعدادتستهاي
تشخيصي كرونا در كشور به حدود ۱۰۰هزار تست در
روزبرسد.نمونهگيريباكيتهايتشخيصسريعكرونا
بهروشآنتيژندرستمانندنمونهگيريتستمولكولي
«پي سي آر» از انتهاي بيني انجام ميشود و بين  ۱۵تا
 ۳۰دقيقهطولميكشدتانتيجهتستمشخصشود.

تستهاي رايگان بخش دولتي
مديركل آزمايشگاه مرجع س�لامت وزارت بهداشت
افزود :هزينه تمام شده انجام تست پي سي آر در بخش
دولتيحدود ۲۵۰هزارتوماناستكهالبتهچونوظيفه
حاكميتي است هزينهاي از مردم گرفته نميشود و با

بيش از  5ميليون تست پي سي آر
اززمانشروعاپيدميكرونادرايرانتاكنونپنجميليون
و ۴۲۴هزارو ۴۷۹آزمايشتشخيصكوويد ۱۹دركشور
به روش پي سي آر انجام شده و از اين طريق ۷۳۸هزار و
 ۳۲۲بيمارمبتالبهكروناتشخيصدادهشدهاند.مثبت

خبر

كمبود انسولين
هنوز وجود دارد

رييسمركزمديريتبيماريهايغيرواگيروزارت
بهداشت ،به تش��ريح وضعيت بيماري ديابت در
كشور پرداخت.افشين اس��توار ،گفت :طي هفته
ديابت تالش خواهيم كرد بتوانيم موضوع ديابت را
به اطالع مردم برسانيم .ديابت با افزايش قند خون
در بدن خود را نش��ان ميدهد ،در صورتي كه اين
قندخون افزايش يافته كنترل نشود عوارض بسيار
جدي مانند سكته قلبي ،س��كته مغزي ،اختالل
اعصابمحيطي،نارساييكليوي،اختاللشنوايي،
زخم ديابتي و قطع عضو ناشي از آن ،افسردگي و
زوال عقل براي فرد ب��ه دنبال ديابت رخ ميدهد.
او اف��زود :هر چند ديابتيك بيم��اري درمانپذير
نيس��ت ،اما راههاي خيلي موثري ب��راي كنترل
قندخون و كاهش عوارض ناش��ي از ديابت وجود
دارد .پيشرفت تكنولوژي و داروهاي موثر در اختيار
بيماران ق��رار دارد و با كنترل قندخون ميتوانند
از عوارض جدي ذكر ش��ده جلوگيري كنند .انواع
مختلفي از ديابت وج��ود دارد از جمله ديابت نوع
يك كه معموالً بيماري خود ايمني است و علت آن
تقريباً نامشخص است و ديابت نوع دوم كه بيشتر
در بزرگساالن رخ ميدهد و ۹۰درصد موارد ديابت
را به خود اختصاص ميدهد .عوامل خطري مانند
چاقي ،سن باال ،س��ابقه ديابت در خانواده ،وجود
فشارخون و چربي خون باال عوامل خطري هستند
كه فرد را مس��تعد ابتالء به ديابت نوع  ۲ميكند.
استوار با تاكيد بر اينكه انسولين جايگاه مهمي در
ميان بيماران مبتال به ديابت وابس��ته به انسولين
دارد ،اظهار كرد :بنابراين الزم است به اندازه كافي
دردسترسبيمارانباشد،متأسفانهشرايطتحريمو
بحران كوويد ۱۹باعث شد در مقطعي با كمبود اين
داروي حياتي روبهرو شويم و هنوز هم تا حدودي
اين كمبود احساس ميش��ود ،اما همكاران ما در
سازمان غذا و دارو تمام تالش خود را براي تهيه اين
دارو انجام ميدهند و اميدوارم همانطور كه كمبود
تا حد زيادي برطرف ش��ده است ،بيماران ديابتي
اطمينان داشته باشند انسولين مورد نيازشان را
به ميزان كافي دريافت خواهند .او افزود :قطع عضو
يكيازجديترينعوارضديابتكنترلنشدهاست
كه در صورتي كه درمان مناسب دريافت نشود ،اين
امكان وجود دارد زخم بزرگ و بزرگتر شده و در
نهايت منجر به قطع عضو شود .هر دو اين عوارض
بهطور مس��تقيم به كيفيت درمان وابسته است.
خوشبختانه وضعيت ما در مورد ديابت و آگاهي از
بيماري نسبت به آمار جهاني خيلي بهتر است .در
حالي كه در دنيا حدود  ۵۰درصد مبتاليان ديابت
ازبيماريخودآگاههستنددركشورمااينعدد۷۵
درصد است و با اين وجود هنوز ۲۵درصد مبتاليان
ديابت از بيماري خود آگاه نيستند و احتمال بروز
عوارض در آنها وجود دارد.

جامعه

 40درصد نتيجه منفي كاذب
به گفته مدي��ركل آزمايش مرجع س�لامت وزارت
بهداشتهمتستهاي«پيسيآر»وهمتستهاي
تشخيص س��ريع ،منفي كاذب دارند .ميزان منفي
كاذب تس��تها به حدود  ۳۰تا  ۴۰درصد ميرسد.
نحوه نمونهگيري دقيق مهم است همچنين افرادي
بايد براي تست انتخاب شوند كه حداقل چهار يا پنج
روز از ش��روع عاليم آنها گذشته باشد زيرا در روز اول
ورودويروسبهبدن ۱۰۰درصدنتيجهتستهامنفي
ميش��ود و به مرور تا ۵روز بعد ميزان مثبت ش��دن
نتيجهتستبهحدود ۶۰درصدميرسداماهمچنان
حدود  ۴۰درصد نتيجه تستها منفي كاذب است.
افراديكهعاليمديگركروناراهرچندخفيفدارنداما
نتيجهتستآنهامنفياست.
كرونا از ابتدا تا كنون
ويروس كرونا عامل بيماري كوويد ۱۹از اواخر س��ال
 ۲۰۱۹درشهرووهانچينمشاهدهودرمدتكوتاهي
درهمهجهانمنتشرشدبهطوريكهسازمانبهداشت
جهاني در اس��فند( ۹۸فوري��ه )۲۰۲۰بروز پاندمي
(همهگيريجهاني)اينبيماريراتاييدكرد.بيماري
كوويد ۱۹براساسآماررسميكشورهاتاكنونبيش
از  ۵۳ميليون نفر را در دنيا مبتال كرده و بيش از يك
ميليونو ۳۰۰هزارنفرنيزبراثراينبيماريجانخودرا
ازدادهاند.ويروسكرونابادستآلودهياعطسهوسرفه
از طريق دهان ،بيني و چشم به افراد منتقل ميشود.
تنگي نفس ،خستگي و بدن درد ،اختالل در بويايي و
چشايي و مشكالت گوارشي از جمله عاليم بيماري
كوويد ۱۹است.بيشاز ۸۰درصدمبتاليانبهويروس
دچاربيماريخفيفميشوند.

كرونا جان ۴۵۹نفر ديگر را در ايران گرفت

با فوت  ۴۵۹بيمار ديگ��ر از مبتاليان قطعي به
كرونا در  ۲۴ساعت گذشته ،شمار جانباختگان
قطعي بيماري كوويد ۱۹در كشور به  ۴۱هزار و
 ۴۹۳نفر رسيد و  ۲۷استان همچنان در وضعيت
قرمز كرونا هستند.
سخنگوي وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش
پزش��كي گفت :بر اس��اس معياره��اي قطعي
تش��خيصي ۱۲ ،هزار و  ۵۴۳بيمار جديد مبتال
به كوويد ۱۹در كشور شناسايي شد و دو هزار و
 ۵۴۴نفر بستري شدند.
با اين حس��اب ،مجموع بيم��اران كوويد ۱۹در
كشور به  ۷۶۲هزار و  ۶۸نفر رسيد.
سيما س��ادات الري افزود :خوشبختانه تاكنون
 ۵۵۸هزار و  ۸۱۸نفر از بيماران ،بهبود يافته يا از
بيمارستانها ترخيص شدهاند .همچنين ۵۶۶۶
نف��ر از بيماران مبتال ب��ه كوويد ۱۹در وضعيت
ش��ديد اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند و
تاكنون پنج ميليون و  ۵۰۵هزار و  ۷۰آزمايش
تشخيص كوويد ۱۹در كشور انجام شده است.

او گف��ت :اس��تانهاي ته��ران ،اصفه��ان ،قم،
آذربايجان شرقي ،خراس��ان جنوبي ،سمنان،
قزوين ،لرستان ،اردبيل ،خوزستان ،كرمانشاه،
كهگيلويه و بويراحمد ،گيالن ،بوشهر ،زنجان،
ايالم ،خراس��ان رضوي ،مازندران ،چهارمحال
و بختي��اري ،البرز ،آذربايج��ان غربي ،مركزي،
كرم��ان ،خراس��ان ش��مالي ،هم��دان ،ي��زد
و كردس��تان در وضعي��ت قرم��ز ق��رار دارند و
استانهاي هرمزگان ،فارس ،گلستان و سيستان
و بلوچس��تان نيز در وضعيت نارنجي و زرد قرار
دارند.

دما كاهش مييابد
سازمان هواشناسي نس��بت به كاهش دما در سه
اس��تان و ضرورت مصرف بهينه انرژي همچنين
افزايش ارتفاع م��وج در خليج فارس و درياي خزر
هشدار داد .سازمان هواشناس��ي با صدور هشدار
زردرنگ آورده است :نفوذ توده هواي سرد از صبح
چهارش��نبه (۲۸آب��ان ماه) تا اواخ��ر وقت جمعه
( ۳۰آبان ماه) موجب كاهش دما در اس��تانهاي
خراس��ان جنوبي ،خراس��ان رضوي و خراس��ان
شمالي ميشود .بر اثر حاكميت اين شرايط جوي
افزاي��ش قابل توجه مصرف حامله��اي انرژي به
دنبال كاهش نسبي دما از ۵تا ۱۰درجه سانتيگراد
پيش بيني ميش��ود بنابراين نس��بت به مصرف
بهينه انرژي به ويژه در مص��ارف خانگي ،اداري و
صنعتي توصيه ميشود .س��ازمان هواشناسي با
صدور هشدار زرد رنگ ديگري آورده است :وزش
باد همراه ب��ا افزايش ارتفاع موج بين  ۱.۵تا دو متر
در درياي خزر از اوايل وقت سهشنبه ( ۲۷آبان ماه)
تا پنجشنبه ( ۲۹آبان ماه) پيش بيني ميشود .در
اين شرايط جوي غرق شدن شناگران و قايقهاي
كوچك ،آسيب ديدن شناورهاي سبك ،پاره شدن
تورهاي صيادي ،اختالل در فعاليتهاي دريايي در
ساحل و فعاليتهاي فراساحل دور از انتظار نيست
بنابراين سازمان هواشناسي نسبت به ممنوعيت
شنا ،محدوديت در تردد با شناورهاي سبك ،نيمه
سنگين و تفريحي ،انجام فعاليت شيالتي و اتخاذ
تمهيدات الزم توس��ط كليه فعاالن در پشتيباني
صنايع دريايي به ويژه فراساحل هشدار ميدهد.
در ادامه اين هشدار آمده است :افزايش ارتفاع موج

بين يك تا دو متر از ش��ب سهشنبه ( ۲۷آبان ماه)
تا پنجشنبه ( ۲۹آبان ماه) در خليج فارس و تنگه
هرمزپيشبينيميشود.براثرحاكميتاينشرايط
جوي اختالل در فعاليتهاي دريايي ،پاره ش��دن
تورهاي صيادي ،غرق ش��دن قايقهاي كوچك و
شناورهاي س��بك قابل پيش بيني است .در اين
ش��رايط جوي محدوديت در تردد با ش��ناورهاي
سبك ،نيمه سنگين و تفريحي و فعاليت شيالتي
و اتخ��اذ تمهيدات الزم توس��ط كلي��ه فعاالن در
پشتيباني صنايع دريايي به ويژه فراساحل توصيه
ميشود .زماني كه سازمان هواشناسي هشدار زرد
رنگ صادر ميكند به معناي اين است كه پديدهاي
جوي رخ خواهد داد كه ممكن اس��ت در سفرها و
انجام كارهاي روزمره اختالالتي را ايجاد كند .اين
هشدار براي آگاهي مردم صادر ميشود تا بتوانند
آمادگيالزمرابرايمواجههباپديدهايجويداشته
باش��ند كه از حالت معمول كمي شدت بيشتري
دارد .از س��وي ديگر مس��ووالن نيز در جريان اين
هشدارها قرار ميگيرند تا اگر الزم باشد تمهيداتي
رابينديشند.

گوبويي از معماري ايراني ندارد و تمام و كمال نمايشگر معماري
اولين جايي كه بايد در آبادان س��راغش را بگيريد« ،مسجد رنگونيها»ست .اين مسجد هيچ رن 
شبهجزيرههندوستاناست.اينمسجديكيازمكانهايديدنيآباداناستكهسال ۱۳۰۰شمسي،درنقط هصفرمرزي،همجواربااروندرودساختهشد.گفتهميشود،
مسجد رنگوني با تقاضاي مسلمانان اهل شبهقارههند بهويژه اهالي «رانگون» در «ميانمار» فعلي كه در آبادان ساكن بودند ،ساخته شد .البته بناي مسجد را كارگران
پاكستاني پااليشگاه آبادان ساختهاند .گچبريها و كار روي سيمان مسجد رنگونيهاي آبادان منحصربهفرد است .رنگهايي كه در معماري هندي ديده ميشود و
البته محرابي گلگون كه با انبوهي از نقش و نگارههاي اسليمي و طرحهاي هندسي تزيين شده است .موزه اسناد تاريخي و خطي آبادان هم در اين مسجد قرار دارد.
كتابخانه

درباره كتاب «اقتصاد و فرهنگ»

كتاب«اقتصادوفرهنگ»نوشته«ديويدتراسبي»بيشتردرموردجنبههايجامعهشناسياقتصادوجنبههاياقتصاديفرهنگ
صحبتميكند.دردنياييكهبهطورفزايندهجهانيشدهاست،ضرورتهاياقتصاديوفرهنگيميتواندبهعنواندوعاملنيرومند
شكلدهنده رفتار بشري مطرح شود .اين كتاب به مناسبات بين علم اقتصاد و فرهنگ به منزله عرصههاي گفتمان روشنفكري و
نيزنظامهايسازماناجتماعيميپردازد.مطابقتعريفيگستردهاز«فرهنگ»،اينكتابابعاداقتصاديفرهنگوزمينهفرهنگي
علم اقتصاد را بررسي ميكند و بر بنياد نظريه ارزش و بسط توأمان مفاهيم ارزش اقتصادي و فرهنگي به مثابه اصول زيربنايي
تلفيق اين دو زمينه ،استوار شده است .همچنين ،ايدههاي سرمايه فرهنگي و پايداري ،به ويژه براي تجزيه و تحليل مسائل خاص
ميراث فرهنگي ،و ترسيم وجوه تشابه در نحوه برخورد با سرمايه طبيعي در اقتصاد زيست محيطي مورد بحث قرار گرفته است.
ميراثنامه

تلخسرو تعيين عرصه و حريم شد

كاوشهاي اخير تلخس��رو كهگيلوي��ه و بويراحمد
نشان داد ،گس��تره عرصه تپه بيش از  ۸هكتار است و
با تعيين عرصه و حريم از تخريب و آس��يب بيش��تر به
حدود آن توس��ط كش��اورزان يا فعاليتهاي عمراني
جلوگيري ميشود.سرپرست هيات باستانشناسي با
بيان اين مطلب گفت :تلخسرو از اندك استقرارهاي
دايم دامنههاي جنوبي رشته بلنديهاي دنا در استان
كهگيلويهوبويراحمدموردكاوشتعيينعرصهوحريم
قرار گرفت .اين تپه ك��ه ۱۵۰متر درازا و ۱۰۰متر پهنا
دارد ،نزديك به ۲۰متر بلندي دارد و به س��بب داشتن
نهشتهايفرهنگيدورههايگوناگونوتواليفرهنگي
منطقهاياهميتزياديدارد.نوروزرجبيافزود:اينتپه
كليديدرفاصله ۲كيلومتريجنوبشهرياسوججاي
دارد و در س��ال ۱۳۷۶به شماره ۱۵۵۲در فهرست آثار
ملي به ثبت رسيده است .رودك سراب تاوه مهمترين
منبع آبي نزديك به تپه اس��ت كه امروز از فاصله ۱۵۰
متريغربتپهميگذرد.اينباستانشناسگفت:كاوش
اليهنگاري اين تپه كه در س��ال  ۱۳۸۷توسط نگارنده
انجامشدنشانداد،سطحيتريناليهفرهنگياينتپه

بقاي اييكدژ مربوط به دوره قاجار و اليههاي زيرين آن
به استقراري از هزاره پنجم پيش از ميالد و دوره باكون
ميرسد،بااينهمهايناستقراربيشازهرزماندرهزاره
سومودومپيشازميالدموردتوجهبودهاست.اگرچهدر
آغازدهه 70خورشيديباانجامگمانهزنيهايگسترده
توسطفريباسعيدي،اينتپهتعيينحدودعرصهوحريم

هنر

شداما آنبرنامهمناسببهكميتهحرايمكشورنرفتوبه
دليل نبود ضوابط مشخص و مصوب ،به ويژه در دو دهه
گذشته شاهد دست اندازيهاي زيادي به حدود عرصه
وحريمتپهبهوسيلهكشاورزانواهاليبوديمآنگونهكه
سيماي امروزين تپه و پيرامون آن در يك دهه گذشته
دگرگونشدهاست.

هنر

حضور «ناطق»
در جشنواره فالودي مجارستان

فيلم كوتاه «ناطق» نخس��تين تجربه كارگرداني مهرشاد رنجبر به بخش مسابقه
توسومين دوره جشنواره بينالمللي فالودي كشور مجارستان راه يافت .مريم
بيس 
نورافكن و عباس جالل لو بازيگران اين فيلم كوتاه هستند و در خالصه داستان فيلم
آمدهاست:پيرزن،برايسالهايمتماديازشوهرپيرخودمراقبتكردهاستامايك
اتفاق ،نظم زندگياش را بر هم ميزند! از ميان ۳۶۸فيلم رسيده به جشنواره ،تعداد
۵۲فيلمتوسطهياتانتخاببرايمسابقهدربخشهايكوتاهداستاني،مستند،تجربي
و دانشجويي بيست و سومين دوره اين جشنواره انتخاب شدهاند كه در طول زمان
جشنوارهبهنمايشدرخواهندآمد.فيلمكوتاه«ناطق»بهكارگردانيمهرشادرنجبر
درجشنوارهامسالكهباموضوع«درارتباط»برگزارميشود،بافيلمهاييازكشورهاي
مختلف به رقابت خواهد پرداخت .جشنواره امسال بهخاطر شرايط ويژه همهگيري
كرونابهصورتآنالينبرگزارميشودوبرگزيدگاندرروزاختتاميه ۲۱نوامبراولآذرماه
معرفي خواهند شد .گفتني است فيلم كوتاه «ناطق» پيش از اين موفق به دريافت
جايزهبهترينفيلمدانشجوييهجدهميندورهجشنوارهتيراناكشورآلبانيوحضور
در بخش مسابقه سيو هفتمين دوره جشنواره فيلم كوتاه تهران ،يازدهمين دوره
جشنوارهMikroFAFصربستانوهفدهميندورهجشنوارهسالنتوايتالياشدهاست.

چشمانداز«شيلي»
در حقيقت

در بخش «چش��مانداز» چهاردهمين دوره جشنواره بينالمللي سينماحقيقت،
منتخبيازآثارمستندسازانبرجستهكشورشيليبهنمايشگذاشتهميشود.شيلي
ازكشورهاي صاحبنامدرعرصهمستندسازي استكه فيلمسازان مطرحينظير
«پاتريشيوگازمن»رابهسينمايجهانمعرفيكردهاست.درايندورهسينماحقيقت
كه بخش بينالملل آن بهصورت غيررقابتي و در قالب نمايشهاي برخط (آنالين)
برگزار ميشود ،منتخبي از بهترين آثار مستندسازان برجسته شيليايي به نمايش
درميآيد .ش��يلي كش��وري واقع در قاره امريكاي جنوبي و پايتخت آن سانتياگو
است.نقشهجغرافيايياينكشوردراينقاره ماننديكنواربلندوباريكميانرشته
كوههايانددرشرقواقيانوسآرامدرغربكشيدهشدهوازشمالباپرو،ازشمالشرق
بابوليويوازشرقباآرژانتينهممرزاست.يكيازمهمترينرويدادهايسياسيشيلي
و منطقه امريكاي التين ،به اوايل دهه 70ميالدي برميگردد؛ زماني كه «سالوادور
آلنده»درنوامبر 1970درانتخاباتسراسرياينكشورپيروزورييسجمهورشيلي
ش��د ،اما با كودتاي 11سپتامبر 1973و حمله نيروهاي ارتش به رهبري آگوستو
پينوشهبهكاخرياستجمهوري(پاالسيوالموندا)كشتهشد.اينكودتاتاثيرشگرفي
برتاريخاينكشوروروندجنگسردگذاشت.

