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يادداشت- 1

 اثر انتخابات امريكا 
بر اقتصاد ايران 

بعد از مدت ه��ا انتظار، 
باالخره نتايج انتخابات 
امريكا طبق رسم رايج، 
به صورت غيررس��مي 
توسط رس��انه هاي اين 
كش��ور مش��خص شد 
و باي��دن نام��زد حزب 
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 
اقتصاد جهاني، سياست هاي اقتصادي اين كشور بر 
اغلب قريب به اتفاق كشورهاي جهان به خصوص 
اقتصادهاي پيشرفته بسيار تأثيرگذاراست. تأثير اين 
انتخابات و تغيير احتمالي سياست هاي 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 GDP، به شدت 
به اقتصاد جهاني وابسته است. بنابراين، مادامي كه 
فروش نفت و درآمدهاي ناش��ي از آن از يك س��و و 
نياز بخش هاي كشاورزي، صنعت، خدمات و نفت 
به واردات مواد اوليه و واس��طه اي، از سوي ديگر، به 
روابط سياسي مناسب با ساير كشورها به خصوص 
كشورهاي پيشرفته وابسته است، هرگونه اختالل 
در اين روابط مي تواند مس��تقيمًا 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 مي كند روابط 
سياسي با ساير كش��ورها به خصوص كشورهاي 
پيشرفته در سطح مطلوب و قابل قبولي باشد. در 
مقابل، هر گونه تنش دراين روابط مستقيمًا معيشت 
و رفاه مردم به خصوص توده محروم را تحت تأثير 
ش��ديد قرار داده و مي دهد. بعد از اوج گيري تنش 
سياس��ي با امريكا و اروپ��ا در دوره احمدي نژاد كه 
كش��ور را در اواخر دهه 80 در آس��تانه شديدترين 
بحران هاي سياسي با نظام اقتصادي جهان قرار داد 
اقتصاد كشور در آستانه بحران شديد قرار گرفت و 
اگر تغيير رياس��ت جمهوري و سپس توافق برجام 
نبود، وضعيتي به مراتب ش��ديدتر و فلج كننده تر 
از شرايط كنوني در همان س��ال هاي اول دهه 90 
براي كشور پيش مي آمد. برخالف تبليغات وسيع 
جريان هاي سياس��ي مخالف برجام، توافق برجام 
به رغم مشكالتي كه داشت نه تنها توانست جهت 
حركت رش��د اقتصادي ك��ه به منف��ي 7 درصد و 
تورم باالي 40درصد رسيده بود را تغيير دهد، بلكه 
امكان رونق اقتصادي در يكي دو سال پس از توافق 
را فراهم نمود به طوري كه نرخ رش��د اقتصادي به 
حدود 8 درصد در سال 95 هم رسيد. اما متأسفانه 
تحوالت سياس��ي عميقي ك��ه در امريكا منجر به 
روي كار آمدن يك رييس جمهور نامتعارف و ضد 
ايران ش��د، همه تالش هايي 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 95 با توجه به وعده هاي ضدبرجامي 
وي، كش��ورهاي اروپايي و آسيايي كه بعد از برجام 
با اش��تياق قصد مش��اركت هاي اقتصادي با ايران 
را داش��تند با ترديد مواجه نمود. بع��د از پيروزي و 
طبق وعده انتخاباتي، ترامپ از ابتداي س��ال 97 از 
برجام خارج شد و شديدترين تحريم هاي 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 
دمكرات ها به قدرت، توافق برجام مجدداً به 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��وزي ها، و اتالف منابع 
فراوان نتوانستند وابستگي و آسيب پذيري اقتصاد 
كش��ور در مقابل تحريم ها را رفع يا كاهش دهند. 
ادامه در صفحه 03  
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كرونا، چين و اقتصاد جهاناقتصاد مقوله اي بين المللي است موسم اصالحات در اقتصاد
آنچه كه در عرصه سياس��ت 
خارج��ي اي��ران به چش��م 
مي خورد، تزاحم ميان منافع 
ملي ب��ا برخ��ي رويكردهاي 
خ��اص سياس��ي و جناحي 
اس��ت.پارادايم مه��م انقالب 
اسالمي نه ش��رقي نه غربي، 
جمهوري اس��المي است كه 
در سطح تحليل س��اختاري متوجه مفهوم قدرت در 
عرصه سياست در دو بعد داخلي و بين المللي مي شود. 
به اين ص��ورت كه ايران مدل هاي حكومتي ش��رقي و 
غربي را به عنوان مدلي براي تش��كيل نظام حاكميتي 
مورد نظر خود نپذيرفت و با استفاده از راي گيري، نظام 
قدرت ت��ازه اي را مبتني بر اصل مردمس��االري ديني 
تشكيل داد. س��اختاري كه در عرصه سياست خارجي 
به نفي قدرت هاي 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 بين المللي مبتني بر استيال و چيرگي قرار داشت 
كه در دو قطب هم راستا ولي در 2 جهت مخالف عمل 
مي كردند. يكي بلوك شرق به رهبري شوروي و ديگري 
بلوك غرب به رهبري امريكا ك��ه در دو جهت مخالف 
ماركسيستي و ليبراليستي عمل مي كردند. 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 
ادامه در صفحه 04 مطرح مي كند و...  

همان ط��ور ك��ه از هم��ان 
روزهاي ابتدايي شيوع جهاني 
كرونا برآورد مي شد، با افزايش 
سرعت شيوع ويروس، اقتصاد 
كش��ورهاي درگير ب��ا كرونا 
نيز با آس��يب هاي احتمالي 
رو ب��ه رو بودند و ب��ا توجه به 
اينكه ظ��رف چند م��اه اين 
ويروس به تمام نقاط جهان رسيد، عمال تمام اقتصاد و 
تجارت بين المللي از اين فرايند آسيب ديد. آنچه كه در 
ماه هاي ابتدايي قطعي به نظر مي رسيد، آسيب جدي 
چين به دليل قرار گرفتن در مركز ش��يوع ويروس بود 
و بسياري پيش بيني مي كردند 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 
توانست از فرصت كرونا استفاده كند و از سويي با كاهش 
قيمت نفت، هزينه هاي وارداتي خ��ود را كاهش داد و 
از س��وي ديگر با توجه به اينكه چين كشوري است كه 
تعداد زيادي توريست به نقاط مختلف جهان مي فرستد 
با آمدن كرونا، در اين حوزه نيز صرفه جويي كرد. به نوعي 
مي توان گفت كه در ش��رايطي كه به نظر مي رسيد 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 سياست هاي محدود كننده اي كه در مرزها به وجود 
آمد، تجارت جهاني با افت جدي مواجه ش��د و از سوي 
ادامه در صفحه 03 ديگر كشورهايي كه در ...  

پس از آنكه ستاد ملي مقابله با كرونا ابتداي هفته جاري 
اعالم كرد كه محدوديت هاي جديدي را در مسير مقابله 
با كرونا اجرايي مي كند اما در اين محدوديت ها خبري از 
تعطيلي سراس��ري يا تعطيلي در شهرهاي بزرگ نبود، 
به نظر مي رسد انتقادات كارشناسان و هشدارهاي آنها 
درباره خطرناك بودن وضعيت ش��يوع كرونا در كشور، 
دولت از تغييراتي جديد در سياست هاي محدود كننده 
خبر داده است. روز گذشته، بار ديگر تعدادي از اعضاي 
ش��وراي ش��هر تهران و نمايندگان مجلس از وضعيت 

محدودكننده  سياس��ت هاي 
كرونا انتقاد كردن��د و از دولت 
سياس��ت هايي  خواس��تند 
س��خت گيرانه تر در اين رابطه 
وضع كن��د. به اي��ن ترتيب به 
نظر مي رسد دولت با شنيدن 
ص��داي منتق��دان، برنامه اي 
جديد در رابطه ب��ا كرونا اتخاذ 
ك��رده و تعطي��الت فراگي��ر 
يكي از گزينه هايي اس��ت كه 
رييس جمه��ور از آن س��خن 
گفته است. حس��ن روحاني، 
روز گذش��ته در جلسه هيات 
دولت اظهار كرد: امروز وظيفه 
اصل��ي دولت حفظ س��المت 
مردم و مهار ويروس كروناست. 
به همين منظ��ور و با توجه به 
گسترش بيماري، افزايش ابتال 
و مرگ و مير و فش��ار سنگين 
به بخش بهداش��ت و درمان، 
دولت ناچار اس��ت مطابق نظر 
كارشناس��ان، سياس��ت ها و 
محدوديت هاي جديدي مقرر 
كند و با تعطيلي فراگير، مانع 
پيش��روي اين ويروس مخرب 
ش��ود. دكتر روحاني در ادامه، 
دستور داد نحوه كمك مالي و 
معيشتي به اقشار آسيب پذير 
بررسي و به دولت گزارش شود. 
وي همچنين از مردم خواست 
براي تحق��ق اه��داف طرح و 
تأمين سالمت خود، همكاري 
الزم را مبذول نمايند. در كنار 
اين اظه��ارات رييس جمهور 
عصر روز گذش��ته در بيانيه اي 
هش��ت بندي خطاب به مردم 
ايران از آخرين وضعيت مقابله 
با كرونا س��خن گفت و از مردم 
خواس��ت نس��بت به رعايت 
محدوديت ها به منظور كاهش 
سرعت ش��يوع كرونا، اقدامات 
اعالم ش��ده از س��وي س��تاد 
مقابله با كرونا را اجرايي كنند. 
در اين بيانيه آمده است: ملت 

بزرگ و سر افراز ايران با توجه به جهش ويروس كرونا و 
اوج گيري مجدد بيماري عالمگير كوويد 19 در كشور، 
به پيشنهاد وزارت بهداشت و درمان و قرارگاه عملياتي 
كرونا، »طرح جامع مقابله با كرونا« در ستاد ملي كرونا به 
تصويب رسيد كه به موجب آن، اعمال محدوديت هاي 
شديد در شهرهاي مختلف كشور، از هفته آينده الزامي 
مي گردد. در اين شرايط، وظيفه اخالقي، شرعي و انقالبي 
همه ما، حفظ حيات جامعه و توجه به مسووليت عمومي 
و عمل به اقتضائات اين شرايط است. از اين رو وظيفه خود 
مي دانم كه موارد زير را به اطالع 
ملت ش��ريف ايران برس��انم.

در كن��ار صحبت ه��ا و بيانيه 
رييس جمه��ور، ديگر مقامات 
دولتي ني��ز از محدوديت ها و 
اقدامات جديد در مسير مقابله 
با كرونا خبر دادند. علي ربيعي 
سخنگوي دولت، از اين گفته 
ك��ه دليل ب��ه تاخي��ر افتادن 
تعطيالت، نياز به آماده شدن 
مقدم��ات الزم در اي��ن زمينه 
بوده و همچنين در اين راستا از 
ابتداي آذر تردد بين شهرهاي 
كش��ور ممنوع خواهد ش��د. 
سخنگوي دولت گفت: قرار شد 
از شنبه اول آذر تعطيلي شهرها 
اجراي��ي ش��ود و در اين طرح 
حتي نسبت به خروج از شهرها 
سختگيري مي ش��ود و تردد 
شهر به شهر ممنوع خواهد بود. 
علي ربيعي با اشاره به مصوبات 
ستاد ملي مقابله با كرونا اظهار 
كرد: نخستين بحث، موضوع 
تعطيلي گس��ترده بود كه قرار 
شد از ش��نبه اول آذر اجرايي 
شود. در اين تعطيلي گسترده 
حتي نسبت به خروج از شهرها 
سختگيري خواهد شد و تردد از 
شهر به شهر ممنوع خواهد بود. 
وي يادآور شد: در اين تعطيل 
گسترده صرفًا توليد كنندگان 
و تامين كنن��دگان كااله��ا و 
توليدات مورد ني��از و ضروري 
مش��غول فعالي��ت خواهن��د 
بود. ام��روز همچني��ن عالوه 
بر تعطيل��ي گس��ترده بحث 
افزايش تست نيز مطرح و مقرر 
ش��د س��ازمان برنامه و بودجه 
بودجه ها را در اختي��ار وزارت 
بهداش��ت قرار دهد تا تست به 
صد هزار نفر برسد. سخنگوي 
دولت با اش��اره به اس��تفاده از 

ظرفيت هاي توليد...
ادامه در صفحه 06

دي��روز  صحبت ه��اي 
رييس جمهوري در خصوص 
تداوم تالش ه��ا براي كاهش 
وابس��تگي بودجه كشور به 
درآمدهاي نفتي، يك بار ديگر 
موضوعات مرتبط با اصالحات 
بودجه را در راس ارزيابي هاي 
تحليلي نشاند. اقتصاد كشور 
در ش��رايط فعلي نيازمند اصالحات فوري اس��ت.هم 
اصالحات در روابط خارجي به اين معنا كه سياست هاي 
خارجي در مسير توسعه پايدار كشور به كار گرفته شوند 
و هم اصالحات در ساختار هاي داخلي اقتصاد كه شؤون 
مختلف اصالحات بودجه اي، مالياتي، بانكي، يارانه اي 
و... را دربرمي گي��رد. اصالح س��اختار بودج��ه در واقع 
مهم ترين 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 مي شود؟ 
مهم ترين پيش ني��از آغاز اصالح��ات بودجه كاهش 
ميزان وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي و جايگزين 
كردن آن با ماليات است. اين تغيير ريل مجموعه اي از 
تحوالت اقتصادي را در ايجاد مي كند كه با استفاده از 
اين ظرفيت ها مي توان اصالحات را در بخش هاي ديگر 
اقتصاد آغاز كرد. در واقع اصالح ساختار بودجه شاه كليد 
تحول و ارتقاي بهره وري در اقتصاد ايران است. چرا كه 
رويكرد و گفتمان كلي اقتصاد كشور را در مسير تحول 
قرار مي دهد. بايد بدانيم نفت يك ثروت ميان نس��لي 
اس��ت كه تنها و تنها بايد صرف پروژه ه��اي عمراني، 
ادامه در صفحه 05 زيرساختي و توسعه اي شود.  

علي شريعتيمهدي مطهرنيا مهدي پازوكي

محسن عباسي

يادداشت- 5

تغيير الگوي فروش سهام عدالت

سرمايه گذاري در صندوق هاي بورسي يكي از گزينه هاي 
ثابت و مهمي اس��ت كه از س��وي كارشناسان اقتصادي 
براي افراد پرمشغله يا افراد غيرحرفه اي توصيه مي شود. 
يكي از مهم ترين اين صندوق ه��ا، صندوق هاي با درآمد 
ثابت هستند كه در زمان اوج شاخص عمده سهامداران 

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

و س��رمايه خود كردند و با اين وجود احتماال مش��كالت 
عمده اي براي اين صندوق ها به وجود مي آيد. 

يكي از كارشناسان بازار سرمايه در صندوق نحوه ابطال 
صندوق هاي با درآمد ثابت مي گويد: درصورتي كه شرايط 

بحراني باشد و سهامدار و...

 محسن شمشيري| روز يكش��نبه 25 آبان 99، چهار 
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��المي كه تاكيد كرده بود، زندگي و معيشت 
مردم را نبايد به كاخ سفيد گره زد و بي تفاوتي نسبت به 
گراني و رهاكردن بازار به پاستور، بهارستان، باب همايون 
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��يه ها شود و به كار كارشناسي 
خود مشغول است و آنچه بر بانك مركزي گذشته است را 
با مردم در ميان خواهد گذاشت. به دنبال اين پاسخ همتي، 
مدير صادرات بانك مركزي نيز تغيير كرد و پس از انتشار 
اين خبر، نرخ دالر در بازار ارز به كانال 25 هزار تومان وارد 

شد و با ثبت قيمت 25500 تومان، كاهش قابل توجهي 
داشت. البته برخي فعاالن بازار ارز، دستگيري دالل هاي 
فردايي و خلوت شدن بازار به خاطر شيوع كرونا را عامل 
كاهش نرخ ارز مي دانند 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 نداشته اند را نيز مزيد بر علت ها مي دانند 
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 
صادركنندگان و كساني است كه بازگشت ارز خود را انجام 
نداده اند 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 حاشيه هاي آن نمي شود 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 يك بار انتقاده��ا و اظهارنظرهاي 
مختلفي در مورد داليل گراني ها و ارتباط آن با مديريت 
دولت و بان��ك مرك��زي و... مطرح مي ش��ود و در مقابل 
عده اي از كارشناس��ان معتقدند كه بدون گش��ايش در 
فضاي بين المللي، تحريم ها، FATF و... نمي توان 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 بودجه ريزي، سوداگري و داللي در بازارهاي 
ارز و طال و خودرو، بي تفاوتي نسبت به گراني و رها كردن 
ادامه در صفحه 02 بازار به...  

يك��ي از گزاره هاي��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��يه هاي مرتبط با آن 
در بازار سرمايه بود كه بعد از 
آخرين تصميم سازي ها رويكرد هاي 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 تازه اي بودند، 
فروش س��هام هاي 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 فعاليت هاي بازار گرفته ش��ده اس��ت اقدامي 

صحيح و در راس��تاي ديدگاه هاي كارشناسي ارزيابي 
مي ش��ود. در واقع قانون گذار به درستي اين معامالت 
را به بعد از فعاليت هاي بازار منتقل كرده اس��ت اما به 
نظر مي رسد، هنوز براي روز بعد از خريد و فروش سهام 
عدالت، س��ناريويي در نظر گرفته نش��ده است. پيش 
از اين حقوقي ه��ا و كارتل هاي اثرگذار بورس س��هام 
عدالت مردم را امروز بعد از ظهر )با توجه به باقي ماندن 
صف خريد س��هم در تابلوي خرد( مي خرند و فردا در 
صف خريد به سايرين مي فروشند نشان از يك »باگ 
قانوني« در اين دس��تورالعمل دارد كه به نظر مي رسد 
اصالح آن هرچه س��ريعتر بايد مورد توجه قرار بگيرد. 
اين رويكرد برخالف حقوق مردم و س��هامداران خرد 
اس��ت و مي توان از آن به عنوان سواس��تفاده از منابع 
مردمي و كالهبرداري سازمان دهي شده ياد كرد. اما 
آيا راه حلي براي اين مش��كالت وجود دارد؟ با استفاده 
از يك ساز و كار س��اده مي توان 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+n روز، مثال از چند 
هفته تا چند ماه( اقدام به فروش سهام خريداري شده 
در بازار خرد كند. با اجراي اين تغيير ساده، آندسته از 
حقوقي هايي كه خريدار سهام عدالت هستند ديگر با 
انگيزه عرضه سهام در روز بعد، اقدام به خريد با انگيزه 
آربيتراژ نمي كنند، 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 مي شود و سهام عدالتشان 
به قيمتي عادالنه در بازار فروش مي رود. از سوي ديگر 
فشار هاي زايد الوصفي كه به دليل عرضه سهام عدالت 
ايجاد شده است از روي دوش بازار برداشته مي شود و 
شاهد توزيع زماني منطقي در عرضه هاي سهام عدالت 

خواهيم بود.

1- بس�يج همگاني مل�ت و دول�ت را براي 
مقابله با موج س�وم كرونا در كش�ور اعالم 

مي كنم.
2- از همه دس�تگاه هاي دولتي و ديگر قوا 
و نهاده�ا، مي خواه�م كه با اج�راي دقيق 
مصوبات س�تاد ملي كرونا، با همه امكانات 
به ياري وزارت بهداش�ت و درم�ان و كادر 

درماني كشور بشتابند.
3- از ق�رارگاه عملياتي كرون�ا مي خواهم 
اجراي همه مصوبات س�تاد ملي، توس�ط 

دستگاه هاي مسوول را پيگيري نمايد.
4- از سازمان برنامه و بودجه مي خواهم در 
اجراي اين طرح، اعتبارات مورد نياز وزارت 
بهداش�ت و درم�ان و ديگر دس�تگاه هاي 
مس�وول در امر مقابله با كرونا را به فوريت 

تأمين كند.
5- از وزارت بهداش�ت و درمان مي خواهم 
بطور كامل و بدون اغماض، طرح نظارت بر 
قرنطينه مبتاليان و شناسايي حلقه تماس و 
هشدار و در صورت لزوم جريمه را اجرا كند.

6- از نيروي انتظامي و بس�يج مي خواهم 
اجراي كام�ل و بدون اس�تثناء، تصميمات 
انضباطي مقررات فاصله گذاري اجتماعي 
و محدوديت شديد بهداشتي را اجرا نموده 
و ضابطين نس�بت به جريمه اقليت بسيار 
كوچك متخلفي�ن كه امنيت بهداش�تي 

جامعه را به خطر مي اندازند، اقدام كنند.
7- از رس�انه هاي مس�وول و سياس�يون 
كش�ور درخواس�ت مي كنم كه با توجه به 
اولويت قطعي حراست از جان مردم، وظيفه 
اطالع رس�اني و اقناع س�ازي عموم�ي در 
رعايت مقررات بهداشتي را در اولويت قرار 
داده و با سياس�ي و جناحي كردن مس�اله 

مقابله با كرونا، مقابله كنند.
8- از م�ردم فهي�م و ش�ريف اي�ران هم 
استدعا مي كنم در پاسداري از حق الناس 
و حق حيات م�ردم، رعايت مقررات مقابله 
با كرونا را وظيفه ش�رعي و اجتماعي خود 
دانسته و همگان را به اين وظيفه اجتماعي 
دعوت كنند و س�هل انگاري در اين مورد يا 

سوءاستفاده از اين شرايط را برنتابند.

بيانيه هشت بندي روحاني



ادامه از صفحه اول|
 پاستور، بهارستان، باب همايون 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.
قاليباف تاكيد كرد: هر چند كه از شكست ترامِپ قمارباز 
خوش��حاليم اما عميقا باور داريم كه زندگي و معيشت 
مردم را ن��ه مي توان و ن��ه بايد به پيروزي يا شكس��ت 
كس��ي در كاخ سفيد گره زد.تصميمات ما بايد مستقل 
از رفتن ه��ا و آمدن ها باش��د و تصميمات ما اس��ت كه 
پايه هاي اصلي اقتصاد كشورمان را مي سازد و قدرت ما را 
مشخص مي كند 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 بودجه ريزي، اختصاص ارز ترجيحي، سوداگري ها 
در بازار ارز، طال و خودرو، بي تفاوتي نس��بت به گراني ها 
و ره��ا كردن بازار و توليد ملي به پاس��تور، بهارس��تان، 
باب همايون و ميرداماد ارتباط دارد نه به آريزونا، جورجيا 
و ميشيگان؛ پس به مردم آدرس غلط ندهيد.مهم ترين 
ريشه مشكالت كشور، سوء مديريت، دست روي دست 
گذاشتن، استفاده نكردن از ظرفيت هاي عظيم داخلي و 
ناهماهنگي بين نهادهاي سياست گذار و مجري است و 
اين سوءمديريت ها باعث عدم برقراري ارتباط مناسب 
تجاري با كشورهاي مهم دنيا به ويژه كشورهاي همسايه، 

منطقه و آسيا شده است.
رييس مجلس با تأكيد بر اينكه لغو تحريم ها بايد يكي از 
اهداف در سياست خارجي باشد، تصريح كرد: واقع بيني 
حكم مي كند كه لغو تحريم ها بدون فرصت سوزي و توليد 
قدرت، ساده انديشي است و تنها راه برداشته شدن فشار 
تحريم ها 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 
حركت درآوريم و معيشت و رفاه را براي مردم ايجاد كنيم، 
قطعًا دشمن از اعمال فشار بيشتر عليه كشورمان نااميد 
خواهد شد. همچنين در اين راه، هر سيگنالي كه تصوير 
ضعف و نياز به خارج از دشمن را دارد، فرصت سوزي است.

مجلس شوراي اسالمي معتقد است كه بايد با تغيير 
برآورد امريكا، فشار تحريمي و اقتصادي بر ايران را براي 
آنان هزينه زا كرد و مشخص است كه رييس جمهور 
جديد امريكا ادعا مي كند كه سياست ها و روش هاي 
متفاوتي نس��بت به فرد قبل��ي دارد و همين تمايز، 
سياست هاي متفاوتي را در چهار سال پيش رو در آن 
كشور رقم خواهد زد. آنچه در عمل تفاوت را مشخص 
مي سازد، 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 سياست هاي 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 حاشيه اي را توصيه نمي كنم و آن را به صالح 
كشور نمي دانم؛ اعتقاد دارم تمام نيروي اينجانب و بانك 
مرك��زي بايدمعطوف به مقابل��ه باتحريم ها 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 
مشكالت اقتصادي كشور مطالبي را بيان فرموده و با اضافه 
كردن منطقه استقرار ساختمان بانك مركزي اين مطلب 
را القاء فرموديد كه اگر درجست وجوي داليل مشكالت 
اقتصادي هستيد دركنار بقيه بخش ها در ميرداماد )بانك 
مركزي( هم بايد آن را جس��ت و نه در جورجيا و آريزونا. 
دوهفته پيش نيز متأسفانه بانك مركزي را متهم به ايجاد 
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 

هم پيمانانش براي فروپاشي اقتصاد كشور بوده است.
حضرتعالي به خوبي درجريان مس��ائل و مشكالت 
كشور هستيد و چند بار نيز شخصًا جناب عالي را در 

جريان مش��كالت قرار داده و شرايط را درجلسات 
مختلف مجلس تش��ريح كرده ام. 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 سياست هاي 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، اين گونه با قدرت درمقابل فش��ار حداكثري 
ايس��تادگي نمي ك��رد و اينقدر نيز ه��دف حمله 
دش��منان قرار نمي گرفت. ان ش��اءاهلل در فرصت 
مناسب مردم عزيز را درجريان مسائلي كه بر بانك 
مركزي گذشته، قرار خواهم داد.بارها عرض كرده ام 
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 
صادركنندگاني كه تعهد خود براي بازگشت ارز را انجام 
ندادند و اعالم ليستي از كارتون خواب هاي صادراتي 
كه عده اي افراد ضعيف و كارت��ون خواب هاي داراي 
كارت بازرگاني مس��وول صادرات بخش عمده اي از 
كاالهاي صادراتي معرفي شده بود، مشخص شد كه 
اين افراد از رقم و عدد و ميزان صادرات وارز حاصل از 

آن بي خبر بودند، و به دنبال آن، انتقادهاي مختلفي 
از سوي مسووالن بانك مركزي و نهادهاي اقتصادي 
نسبت به عملكرد اتاق بازرگاني و صدور كارت بازرگاني 
و همچنين عملكرد صادركنندگان مطرح شد و حتي 

عده اي 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 هفته هاي اخير شده است. 
براين اساس، بانك مركزي براي رفع مشكالت موجود، 
چاره اي جز تغيير مديرصادراتي نديده است هرچند كه 
آقاي صمد كريمي از مديران با سابقه بانك مركزي بوده 
كه از دول��ت احمدي نژاد تاكنون در بانك مركزي فعال 
بوده اس��ت، اما رفع مش��كالت موجود و پيچيده شدن 
پرونده صادركنندگان و عدم بازگشت ارز، كارتن خواب ها، 
كارت هاي 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 نرخ ها خواهد شد يا خير؟

2 اخباراقتصاد
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 هدف بودجه 1400
 قطع وابستگي به نفت است

رييس جمهور با تش��ريح چارچوب تدوين بودجه 
سال آينده، تأديه بخش عمده مطالبات كاركنان، 
بازنشستگان و س��ازمان هاي بازنشس��تگي و به 
سرانجام رساندن بخش مهمي از پروژه هاي عمراني 
در برنامه بودجه سال ۱۴۰۰ را زمينه مناسبي براي 

تدوين برنامه هفتم توسعه دانست.
حجت االس��الم والمس��لمين حس��ن روحان��ي 
رييس جمهور در يكصد و هشتاد و يكمين جلسه 
ستاد هماهنگي اقتصادي، درباره چارچوب بودجه 
س��ال ۱۴۰۰ كل كشور گفت: هدف اصلي بودجه 
سال ۱۴۰۰ بر كاهش هزينه ها، افزايش درآمدها، 
كاه��ش تصدي گري هاي دولت، توس��عه دولت 
الكترونيك، قطع وابستگي مستقيم بودجه به نفت، 
رونق و جهش توليد و اجراي سياس��ت هاي كلي 

اقتصاد مقاومتي استوار شده است.
رييس جمهور افزود: اليحه بودجه س��ال ۱۴۰۰ 
در چارچوب برنامه كلي اصالح س��اختار بودجه، 
سياست هاي 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 طرح هاي تمل��ك دارايي ه��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��تگاه ها بايد 
فرصت هاي جديد و منابع جديد درآمدي غيرمتكي 
به نفت براي كشور ايجاد نمايد، بدون اينكه موجب 
به هم خوردگي تع��ادل قيمت كاالها و خدمات در 
همان بخش يا س��اير بخش ها و دستگاه ها شود. 
همچني��ن چالش هاي پيش روي كش��ور را كه با 
بودجه در ارتباط است حل كند و موجب تسهيل 

فرآيند اجرايي بودجه شود.
رييس جمه��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 تعرفه ها در توافقات دو 
يا چندجانبه بين المللي از اصلي ترين ابزارها براي 

مقابله با تحريم ها هدف گذاري شده است.

تهران نيازهاي دفاعي بغداد را 
تامين مي كند

رييس ستاد كل نيروهاي مس��لح از تدوين سند 
همكاري هاي دفاعي ايران و عراق خبر داد و گفت: با 
توجه به اينكه امريكايي ها به دنبال گسترش مجدد 
تروريست ها در منطقه هستند، همكاري  دفاعي 
ايران و عراق موجب ايجاد امنيت مناسب تري 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: 
نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران و جمهوري 
عراق به عنوان دو كشور همسايه و برادر ارتباطات 
و عالئق طوالني مدتي را داشته اند كه در سفرهاي 
گذش��ته بحث هاي 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 
توسعه و تعميق همكاري هاي دفاعي و نظامي بحث 

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 مالقات هايي 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��ال هاي اخير با توطئه هاي 
متعددي مواجه بوده است؛ مساله داعش موضوعي 
بود كه در س��ال هاي 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 امريكايي ها به دنبال 
گسترش مجدد تروريست ها در منطقه هستند، اين 
همكاري ها موجب ايجاد امنيت مناسب تري براي 

كشور عراق خواهد شد.
رييس ستاد كل نيروهاي مسلح عنوان كرد: تاكنون 
در همه زمينه ها بحث هاي گوناگوني داشته ايم و 
خواهيم داشت؛ همچنين دو كشور سندي را آماده 
كرده اند كه مراحل آخر را مي گذراند و در آينده اي 

نزديك به امضا خواهد رسيد.
سردار باقري گفت: ما در گذشته همكاري هايي در 
حوزه دفاعي و تجهيزاتي داش��تيم و در اين رابطه 
قراردادهايي را نيز منعقد و اجرا كرديم و محصوالتي 
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 همكاري هاي 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 
برادران مان هستيم و خواهيم بود كه مقدمات آن 
فراهم شده اس��ت و قرار شد به تناسب وضعيت و 

مناطق مورد نياز، اين همكاري ها توسعه يابد.

 علت رد طرح تامين
كاالهاي اساسي  مجلس

سيامك ره پيك قائم مقام شوراي نگهبان طي نامه اي به 
محمدباقر قاليباف رييس مجلس شوراي اسالمي اعالم 
كرد كه با توجه ب��ه افزايش هزينه هاي عمومي و عدم 
تأمين منابع مالي طرح ال��زام دولت به پرداخت يارانه 
كاالهاي اساسي، مصوبه مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي 
شناخته شد. سيامك ره پيك قائم مقام شوراي نگهبان 
طي نامه اي به محمدباقر قاليباف رييس مجلس شوراي 
اس��المي اعالم كرد كه با توجه به افزايش هزينه هاي 
عمومي و عدم تأمين منابع مال��ي طرح الزام دولت به 
پرداخت يارانه كاالهاي اساس��ي، مصوبه مغاير اصل 
۷۵ قانون اساس��ي شناخته ش��د. متن نامه قائم مقام 
شوراي نگهبان درباره طرح الزام دولت به پرداخت يارانه 

كاالهاي اساسي به شرح زير است: 
رييس محترم مجلس شوراي اسالمي

ط��رح ال��زام دول��ت ب��ه پرداخت ياران��ه كاالهاي 
اساسي مصوب جلسه مورخ يازدهم آبان ماه يكهزار و 
سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسالمي در جلسه مورخ 
2۱ آبان ۱399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار 

گرفت كه به شرح زير اعالم نظر مي گردد: 
۱- با توجه به افزايش هزينه هاي عمومي و عدم تأمين 
منابع مالي آن، مصوبه مغاير اصل ۷۵ قانون اساس��ي 

شناخته  شد.
2- در ذيل بند )الف(، از اين جهت كه منظور از عبارت 
»ساير دهك ها« دهك هاي مربوط به حداقل شصت 
ميليون نفر است يا افراد خارج از آن را نيز شامل مي شود 

ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 

 بررسي ايرادات طرح 
تامين كاالهاي اساسي در مجلس

نايب رييس كميس��يون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس گفت: در جلس��ه امروز ما در سازمان برنامه و 
بودجه بر لزوم رفع ايرادات طرح الزام دولت براي پرداخت 
يارانه كاال هاي اساسي تاكيد و اعالم شد، اكنون نسبت 
به اين طرح در جامع��ه انتظاراتي به وجود آمده و بايد 
اجرايي شود. سيدمحمدرضا ميرتاج الديني در تشريح 
نشست امروز اين كميسيون با نوبخت و معاونان وي 
در محل سازمان برنامه و بودجه گفت: رييس سازمان 
برنامه و بودجه در ابتداي جلسه گزارشي از ميزان منابع 
و مصارف طي ۷ ماهه 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 تنخواه گردان بانك مركزي نسبت به مدت 
زمان مشابه در سال گذشته كاهش پيدا كرده است. وي 
ادامه داد: اعضاي كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس در اين نشس��ت نظرات و پيشنهادات خود را 
درباره اصالح ساختار بودجه، اليحه بودجه سال ۱۴۰۰ 
و منابع و مصارف در سال جاري بيان و پيشنهادات خود 
را مطرح كردند. نمايندگان و مسووالن سازمان برنامه 
و بودجه روي موضوع اصالح س��اختار بودجه تفاهم 
كامل داشتند. ميرتاج الديني بيان كرد: در اين جلسه 
درباره ايجاد منابع پايدار در بودجه به ويژه منابع پايدار 
براي تكميل طرح هاي عمراني تاكيد شد. همچنين 
درباره بودجه ۱۴۰۰ مطالب و رويكردها اعالم ش��د، 
البته پيرامون اعداد و ارقام صحبتي نشد، نوبخت هم 
در اين مورد بيان كرد، ما نس��بت ب��ه ۱2 مورد اصالح 
ساختار بودجه ارسالي از طرف كميسيون توافق داشته 
و به آن عمل مي كنيم. نماينده مردم تبريز، آذرشهر و 
اسكو در مجلس تصريح كرد: نمايندگان با توجه به ايراد 
شوراي نگهبان نسبت به نحوه تامين منابع مالي طرح 
الزام دولت براي پرداخت يارانه كاال هاي اساسي در اين 
جلسه بر همراهي و همكاري سازمان برنامه و بودجه با 
مجلس براي رفع ايرادات تاكيد و اعالم كردند، اكنون 
نسبت به اين طرح در جامعه يك انتظاري به وجود آمده 
و اين سازمان بايد براي رفع و اصالح ايرادات در مشاركت 
با كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات كمك هاي الزم 
را انجام دهد. نايب رييس كميسيون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس با اشاره به اينكه مسووالن سازمان 
برنامه و بودجه پاسخي نسبت به پيشنهادات نمايندگان 
براي رف��ع ايرادات ط��رح بيان نكردن��د، تاكيد كرد: 
نمايندگان ضمن ارايه مطالب و پيشنهادات خود درباره 
نحوه تامين منابع مالي طرح بيان كردند، چگونه دولت 
با پيشنهاد 2۵ هزار ميلياردي در ذيل طرح موافق بود، اما 
با اصل طرح مخالف كرد، اگر منابعي نيست، نبايد دولت 
اين پيشنهاد را هم مي پذيرفت در صورتي كه منبع مالي 
اجراي طرح الزام دولت براي پرداخت يارانه كاال هاي 

اساسي 3۰ هزار ميليارد تومان است. 

 حل 70 درصد از مشكالت
 با اصالح بودجه

نماينده تربت حيدريه در مجلس گفت: اين اصالح 
ساختار بودجه با اصالح چند ماده و تبصره امكان پذير 
نيست و يكي از كارهاي زيربنايي است كه مي تواند 
۷۰ درصد مشكالت اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي 
و حتي سياس��ي را حل كند. محسن زنگنه رييس 
كميته اصالح ساختار بودجه در جلسه علني امروز 
)يكشنبه 2۵ آبان( مجلس شوراي اسالمي در توضيح 
اين طرح اظهار داش��ت: يكي از مهم ترين طرح ها و 
احتماال قوانين مجلس يازدهم همين اصالح ساختار 
بودجه است كه طي ماه هاي گذشته در كميسيون 
برنامه و بودجه با هماهنگي سازمان برنامه و رييس 
مجلس با صرف وقت بسيار تهيه شده است. وي با 
اشاره به سخنراني هاي مختلف مقام معظم رهبري 
درباره ضرورت اصالح ساختار بودجه، افزود: رهبري 
در س��ال ۱39۷ بطور مش��خص از مجلس و دولت 
خواستند كه اصالح ساختار بودجه را در دستوركار 
قرار دهند، اصالح ساختار بودجه با اصالح چند ماده 
و تبصره امكان پذير نيست و يكي از كارهاي زيربنايي 
اس��ت كه مي تواند ۷۰ درصد مشكالت اقتصادي، 

فرهنگي، اجتماعي و حتي سياسي را حل كند. 

»تعادل« جدال لفظي قاليباف با همتي بر سر مقصر  گراني ها را بررسي مي كند

دولت ها در انتظار واكسن 2021 را شروع مي كنند

ميرداماد يا  جورجيا؟

چين نخستين نجات يافته از كرونا
جهان به روزهاي پاياني س��ال 2۰2۰ نزديك مي ش��ود، 
سالي كه شايد در دوران معاصر تاريخ بشر، هيچ شباهتي 
به سال هاي 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 2۰2۰ ميالدي را آغاز كرده 
بود كه به نظر مي رسيد، افقي روشن پيش روي بسياري 
از دولت ها خواهد بود. با فروكش كردن نسبي جنگ ها در 
خاورميانه، كمرنگ شدن حضور داعش و ثبات نسبي در 
كشورهايي مانند عراق و افغانستان، به نظر مي رسيد در 
غرب آسيا نيز شرايط بهتر از قبل خواهد بود، با اين وجود 
اما كابوسي كه بسياري كشورها از آن مي ترسيدند، خيلي 
زود بر س��ر تمام مردم جهان س��ايه افكند. در هفته هاي 
پاياني سال 2۰۱9، دولت چين اعالم كرد كه يك ويروس 
ناشناخته در بخش هايي از اين كشور، شيوع يافته است. 
اين ويروس نوع جهش يافته اي از ويروس قديمي كرونا بود 
كه به نظر مي رسيد از حيوان به انسان انتقال يافته و محل 
ابتدايي آن، بازار فروش حيوانات وحشي در شهر ووهان 
چين بوده است. هرچند در روزهاي ابتدايي به نظر مي رسيد 
اين ويروس نيز مانند ديگر تهديداتي كه در سال هاي قبل 
بروز يافته بود و در بستري كوتاه متوقف شد، مي توان به 
توقف كرونا نيز اميد داشت اما تصاويري كه در روزهاي بعد 
از ووهان انتشار يافت، خبر از يك فاجعه بالقوه مي داد. دولت 
چين اعالم كرد تمام شهر ووهان را قرنطينه كرده و به مردم 
اين شهر اجازه خروج از خانه هايشان را نمي دهد، تصميمي 
كه چند ماه اجراي آن ادامه يافت و ووهان را به شهر ارواح 
شبيه كرد. با وجود آنكه پكن اعالم كرد تالش مي كند از 
انتشار بيشتر ويروس و انتقال آن به بيرون از چين جلوگيري 
كند اما در هفته هاي بعد، در گوشه و كنار جهان خبرهايي 
از مشاهده نخستين موارد ابتال مخابره شد و طولي نكشيد 
كه بسياري از كشورها از آغاز موج نخست مواجهه با اين 
بيماري خبر دادند. در ايران نيز دولت از ابتداي اسفند اعالم 
كرد كه دو مورد از ابتالي قطعي به كرونا در قم مشاهده شده 
و به دنبال آن سياست هاي محدود كننده را كليد خواهد 
زد. در كنار نگراني كه براي س��المت افراد به وجود آمد، 
محدوديت هاي اجتماعي و بستن كسب و كارها، خيلي 
زود در سراسر جهان نتايج اقتصادي شيوع اين ويروس را 
نيز نمايان كرد. جز چند كشور محدود، مابقي كشورها اعالم 
كردند كه سياست هايي 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 محدوديت هايي 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 
اقتصادها آمد.در ابتداي شيوع ويروس كرونا، سازمان هاي 
جهاني پيش بيني كردند كه در سال 2۰2۰ رقم تجارت 
جهاني تا 3۰ درصد افت خواهد كرد، پيش بيني كه هرچند 
در ماه هاي بعد قدري تعديل شد اما آنچه كه قطعي به نظر 

مي رسد، كاهش رشد اقتصادي در سراسر جهان است.

     مورد منحصر به فرد چين
شيوع كرونا در چين، در ابتدا اين گمانه زني را به وجود آورد 
كه كشورهاي مخالف با چين در عرصه اقتصادي و سياسي 
امكان نقش آفريني پشت پرده در اين حوزه را داشته اند و 
شايد هدف از اين ويروس توقف حركت رو به رشد چين 
باشد. در عمل اما آنچه چند ماه بعد ثابت شد اين بود كه نه 
تنها چين توانست از زيربار كرونا خارج شود كه حتي در 
فصول بعدي سال 2۰2۰ به تنها كشوري تبديل شد كه 
رشد مثبت اقتصادي خود را حفظ كرده است. آمارهاي 
جديدي كه سازمان همكاري هاي اقتصادي منتشر كرده 

اين موضوع را ثابت مي كند.
چين، اولين و تنها اقتصادي بود كه توانس��ت ضررهاي 
ويروس كرونا را جبران كرده و رشد ساالنه ۴.9درصدي 
را براي س��ه ماهه چهارم ثبت كند. در سه ماهه دوم سال 

2۰2۰، اقتصاد چين در مقايسه با سه ماهه مشابه سال 
2۰۱9، 3.2درصد رشد را تجربه كرد. اين بدان معناست 
كه اين كشور تنها يك فصل با رشد منفي ناشي از بيماري 

همه گير را ثبت كرد.
ساير كشورها تنها مي توانند 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 
تا كنون شاهد بيشترين آسيب بوده اند. قرنطينه هاي ناشي 
از موج دوم كه هم اكنون در سراسر اين قاره اعمال شده، به 
اين معني است كه در سه ماهه چهارم نيز اميدي حاصل 

نخواهد شد.
اياالت متحده كه به رغم ادامه شيوع ويروس كرونا اقتصاد 
خود را بازگشايي كرد، شاهد توليد ناخالص داخلي تقريبا 
3درصد كمتر نسبت به سطح سال گذشته بود. هند در 
ميان كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي 
جزو كشورهايي بود كه در سه ماهه دوم 2۰2۰ بيشترين 
ضرر را متحمل شد و انتظار مي رود زماني كه ارقام سه ماهه 

سوم گزارش شود، ادامه اين روند مشاهده شود.

     اميد به 2021
شرايط خاصي كه كرونا در اقتصاد جهان به وجود آورده، 
دولت ها را نيز بر آن داشته تا تصميمات متفاوتي بگيرند. در 

ايران دولت با توجه به فشار تحريم ها، تصميم بر بازگشايي 
كسب و كارها حدود دو ماه پس از آغاز تعطيالت گرفت، 
موضوعي كه به گمان برخي كارشناسان در آغاز موج دوم 
كرونا بي تاثير نبوده است. در امريكا نيز دولت ترامپ پس از 
چند هفته تعطيلي، حكم به بازگشايي كارها داد، موضوعي 
كه صداي كارشناسان بهداشتي در اين كشور را نيز در آورد. 
در كشورهاي اروپايي اما سياست هاي بازگشايي دست به 
عصاتر در دستور كار قرار گرفتند اما با اين وجود آمارها در 
هفته هاي گذشته نشان مي دهد كه موج دوم كرونا با قدرت 
در اروپا آغاز شده و از اين رو چاره اي جز قرنطينه دوباره يا 

محدود كردن كسب و كارها وجود ندارد.
در اين بستر به نظر مي رسد، همچنان رشد اقتصادي منفي 
در بسياري از كشورهاي توسعه يافته ادامه پيدا كند و به 
دنبال آن بحران اقتصادي ناشي از كرونا در ماه هاي پيش رو 

نيز تداوم داشته باشد.
تنها نكته اميدوار كننده در سال 2۰2۱ در 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 
پاندمي كرونا، آماده پيشرفت اقتصادي مجدد است. با اين 
وجود هنوز هيچ يك از اين واكسن ها كه برخي از آنها شرايط 
اميدواركننده اي را پشت سر مي گذارند، مجوزهاي نهايي 
را دريافت نكرده اند و پس از دريافت مجوز نيز، ابهام اصلي 

در نحوه توليد و توزيع آنها خواهد بود.
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 برنامه ريزي كالن دارد. 
در ماه هاي ابتدايي سال آينده تنها چند ميليون دوز از 
واكسن قابليت توليد خواهد داشت و كشورهاي توسعه 
يافته از هم اكنون اين دوزها را خريداري كرده اند. اينكه 
خطوط توليد و توزيع به چه شكل توسعه پيدا كنند كه 
در نهايت به واكسيناسيون جهاني منجر شود سوالي 
مهم است اما با اين وجود، به نظر مي رسد در صورتي 
كه فرآيند تزريق واكسن آغاز شود، اقتصاد جهان تكان 
مثبت جدي را تجربه خواهد كرد، تغييري كه بسياري 
از كشورهاي زيان ديده از كرونا در ماه هاي گذشته، به 

اميد آن سال 2۰2۱ را آغاز خواهند كرد.



گروه بانك و بيمه |محسن شمشيري| 
روز يكشنبه 25 آبان 99، بازار طال و ارز تحت تاثير كاهش 
قيمت ارز، دستگيري دالل هاي فردايي و خلوت شدن بازار 
به خاطر شيوع كرونا قرار داشت و فعاالن بازار معتقدند كه 
اين اتفاقات باعث خلوت شدن بازار شده است. اما برخي 
صاحب نظران، تغيير مدير صادرات بانك مركزي و احتمال 
تغيير رفتار بانك مرك��زي در ارتباط با صادركنندگان و 
كساني كه بازگشت ارزي نداشته اند را نيز مزيت بر علت ها 
مي دانند كه باعث كاهش قيمت ارز شده است.عده اي نيز 
تصور مي كنند كه قيمت ها كاهش بيشتري خواهد داشت 
و برخي به خاطر كرونا كمتر به بازار مي آيند و از سوي ديگر 
نبود فعاليت دالالن نيز روي عرضه و تقاضا تاثير گذاشته و 
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��ال و ارز اعالم كرده اند. در 
اين رابطه رييس پليس امنيت اقتصادي تهران بزرگ از 
دستگيري يك دالل ارزي خبر داده كه در بررسي مخفيگاه 
متهم بيشتر از ۳ هزار دالر نيز كشف و ضبط شد و ماموران 
در حال بررسي براي دستگيري ديگر  همدستان و مرتبطان 
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 
طال بازهم كاهش يافت و دالر در بازار آزاد به 25900، يورو 
۳0500 و درهم 72570 تومان معامله شد. فروش دالر در 
صرافي نيز 25800 تومان و خريد دالر 25 هزار تومان اعالم 
شد. به دنبال كاهش نرخ دالر، قيمت طال نيز كاهش يافته و 
قيمت سكه 11 ميليون و 950 هزار، نيم سكه 6 ميليون و 
600 هزار، ربع سكه 4 ميليون و 700 هزار، سكه يك گرمي 
2 ميليون و 100 هزار، هرگرم 18 عيار 1 ميليون و 15۳ 
هزار، مظنه مثقال 4 ميليون و 997 هزارتومان اعالم شد.  
در ساعات ظهر يكشنبه، در بازار آزاد، قيمت دالر 26 هزار 
و 400 تومان، يورو ۳1 هزار و 500 تومان و درهم امارات 7 
هزار و 420 تومان اعالم شد. كارشناسان مي گويند 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 قيمت گذاري دالر و يورو در صرافي هاي 
مجاز سطح كشور نشان از تداوم روند كاهشي نرخ ارز دارد. 
به گونه اي كه در معامالت صبح روز )يكش��نبه بيست و 
پنجم آبان ماه 1۳99( بازار ارز، هر اسكناس دالر امريكا در 
صرافي هاي مجاز و بانكي سطح كشور، به قيمت 25580 
تومان از مردم خريداري مي شود و در مقابل به نرخ 26580 
تومان به متقاضي دريافت دالر فروخته مي شود. اين رقم 
نسبت به روز قبل، 170 تومان و نسبت به پايان هفته قبل، 
270 تومان كاهش نرخ دارد.همچنين هر اسكناس يورو 
در اين صرافي ها، به نرخ ۳0450 تومان از مردم خريداري 
مي شود و در مقابل با افت 220 توماني نسبت به روز شنبه، 
به قيمت ۳1450 تومان به متقاضي دريافت ارز فروخته 
مي شود. اين رقم نسبت به روز پنجشنبه هفته قبل نيز ۳20 
تومان ارزان تر شده است. اما در ساعات عصر نيز صرافي ها 
نرخ ها را دوباره كاهش دادند . هم اكنون قيمت فروش دالر 
در صرافي ها با كاهش نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري 
قبل 26 هزار و ۳۳0 تومان و قيمت خريد دالر نيز با اختالف 
1000 توماني نس��بت به قيمت فروش، 25 هزار و ۳۳0 
تومان تعيين شده است. قيمت فروش يورو نيز با كاهش 
نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل معادل ۳1 هزار 
و 200 تومان و قيمت خريديورو نيز ۳0 هزار و 200 تومان 
اعالم شده است. در سامانه سنا نيزنرخ ميانيگن معامالت 
شنبه نشان مي دهد كه هر دالر با نرخ ميانگين 26 هزار و 
2۳0 تومان و هر يورو با نرخ ۳1 هزار و 118 تومان معامله 
شد.عالوه بر اين، در سامانه نيما نيز حواله يورو با ميانگين 
قيمت ۳1 هزار و 8۳۳ تومان و براي حواله دالر 25 هزار و 
927 تومان اعالم شد. بررسي قيمت گذاري دالر و يورو در 
صرافي هاي مجاز سطح كشور نشان از تداوم روند كاهشي 
نرخ ارز دارد. به گونه اي كه در معامالت بازار ارز، هر اسكناس 

دالر امريكا در صرافي هاي مجاز و بانكي سطح كشور، به 
قيمت 25 هزارو 4۳0 تومان از مردم خريداري مي شود و 
در مقابل به نرخ 26 هزار و 4۳0 تومان به متقاضي دريافت 
دالر فروخته مي ش��ود. اگرچه در اواي��ل آبان نرخ دالر به 
بيش از ۳0 هزار تومان رسيد اما از اواسط آبان و انتخابات 
امريكا، سير نزولي قيمت ها آغاز شد و همچنان ادامه دارد، 
بطوري كه دالر از ۳0 هزار تومان در 14 آبان ماه به 26 هزار 
و 4۳0 تومان رسيد.بررسي روند معامالت ارزي در روزهاي 
اخير نشان مي دهد كه كاهش ريسك هاي برون زا، حضور 
پرقدرت بازارساز و تقويت عرضه اسكناس در بازار متشكل 
ارزي در راس��تاي سياس��ت هاي 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 

تدريج بر مبناي متغيرهاي اقتصادي تعيين شود.

     سكه ۱۲ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان شد
با اع��الم اونس جهاني طال به قيمت 1890 دالر و قيمت 
دالر 26 هزار و 400 تومان و همچنين خلوت شدن بازار 
طال به دليل دستگيري دالل هاي معامالت فردايي و اخبار 
تلفات شيوع كرونا، قيمت طال و سكه كاهش يافت. بهاي 
سكه تمام بهار آزادي طرح جديد روزيكشنبه 25 آبان 99 
با كاهش حدود يك ميلي��ون توماني به روند نزولي خود 
در كانال 12 ميليوني ادامه داده و آماده ورود به كانال 11 
ميليون توماني شد.سكه تمام بهار آزادي طرح جديد به 
12 ميليون و 250 هزار تومان رسيد و سكه تمام بهار آزادي 
طرح قديم با كاهش 600 هزار توماني با  قيمت 12 ميليون 
تومان معامله شد.همچنين قيمت نيم سكه بهار آزادي با 
كاهش 450 هزار توماني به 6 ميليون و 800 هزار تومان، 
ربع  سكه با كاهش 200 هزار توماني، به 4 ميليون و 600 
هزار تومان و سكه يك گرمي با كاهش 100 هزارتوماني 
2 ميليون و 600 هزار تومان تعيين ش��د.هر گرم طالي 
18 عي��ار با كاهش ۳5 هزار توماني، به مبلغ يك  ميليون 
و 188 ه��زار تومان و مظنه هر مثقال طال با كاهش 150 
هزار توماني به بهاي 5 ميليون و 150 هزار تومان فروخته 
شد. بازار سكه كه تا مدتي پيش پر رونق بود، فعال از سكه 
افتاده است و معامله گران دست به عصا حركت مي كنند، 
فروشندگان و خريداران از بازار سكه عقب نشيني كردند.

البته در 2 هفته اخير نوسانات ارزي و سير نزولي قيمت ارز 

روي بازار سكه و طال نيز تاثيرگذار بود با اين حال قيمت 
طال، سكه و ارز كه طي روزهاي پاياني هفته گذشته در بازار 
با افزايش نسبي همراه شد، اكنون دوباره روند كاهشي را در 
پيش گرفته است. بررسي روند معامالت ارزي در روزهاي 
اخير نشان مي دهد كه كاهش ريسك هاي برونزا، حضور 
پرقدرت بازارساز و تقويت عرضه اسكناس در بازار متشكل 
ارزي در راس��تاي سياس��ت هاي 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 
تدريج بر مبناي متغيرهاي اقتصادي تعيين شود.  گفتني 
است، قيمت طال، سكه و ارز در بازار طي روزهاي نخست 
ابتداي هفته جاري نسبت به روزهاي قبل با افزايش همراه 
شده اند كه يكي از داليل اصلي اعمال تحريم هاي مجدد 
برخي بانك هاي ايراني است، جو رواني حاكم در بازار ارز 
موجب شده تا بار ديگر نوسانات شديد قيمتي در بازار به 
وجود  آيد و دالر نيز از سد قيمتي ۳0 هزار تومان عبور كند.

در هفته هاي اخير، تش��ديد نوسانات ارزي موجب شد تا 
بازارساز تصميم جدي براي مديريت عرضه و تقاضا بگيرد 
و برهمين اساس عالوه بر افزايش عرضه در بازار با برداشتن 
س��قف فروش در س��امانه نيما، از س��رگيري فروش ارز 
سهميه اي و كاهش اختالف دالر در بازار رسمي و آزاد و البته 
آزاد شدن فروش ارز پتروشيمي ها در صرافي هاي مجاز 

مقدمات كاهش نوسانات قيمتي را در بازار ارز فراهم كرد.

      دستگيري دالل هاي معامالت فردايي 
طبق اعالم نايب رييس اتحاديه طال و جواهر دستگيري 
دالل هاي معامالت فردايي ط��ال در بازار موجب كاهش 
حجم معامالت و قيمت ها در بازار شده است؛ ضمن اينكه 

به دليل شيوع كرونا خريداري راهي بازار تهران نمي شود.
محمد كش��تي آراي 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. 
قيمت دالر براي ساعتي تا 27 هزار و 500 تومان افزايش 
يافت و همين امر باعث ثبت قيمت 1۳ ميليون و 200 
هزار توماني براي سكه شد ولي در ادامه با كاهش قيمت 
دالر به 27 هزار و 200 تومان، قيمت سكه با 500 هزار 
تومان كاهش به 12 ميليون و 700هزار تومان كاهش 

يافت. نايب رييس 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 
موضوع باعث ثبات نسبي قيمت ها دربازار شده است. وي 
يكي از داليل اصلي كاهش معامالت و قيمت ها در بازار 
طال را دستگيري دالل هاي معامالت كاغذي و فردايي 
طال در روزهاي گذشته اعالم كرد و افزود: به همين دليل 
نيز سطح معامالت طالي آبشده در بازار به شدت كاهش 

يافته است.

     شيوع كرونا و كاهش معامالت بازار 
كشتي آراي گفت: به دليل شيوع ويروس كرونا، سطح تردد 
در سطح شهر و بازار تهران به شدت كاهش يافته و برهمين 
اساس نيز ميل به خريد طال و سكه كاهش چشم گيري 
داشته است؛ ضمن اينكه ثابت بودن طالي جهاني نيز به 
ثبات قيمت ها در بازار داخلي كمك كرده است. به گفته اين 
فعال بازار طال و جواهر هم اكنون در بازار تهران هر قطعه 
سكه تمام بهار آزادي طرح قديم با قيمت 12 ميليون و 400 
هزار تومان، سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 12 ميليون و 
700 هزار تومان، نيم سكه بهار آزادي 7 ميليون و 150 هزار 
تومان، ربع سكه بهار آزادي 4 ميليون و 800 هزار تومان و 
سكه گرمي 2 ميليون و 650 هزار تومان فروخته مي شود. 
هر مثقال طال نيز 5 ميليون و 220 هزار تومان و هر گرم 
طالي 18 عياريك ميليون و 205 هزار تومان قيمت خورده 
است. تشديد نوسانات ارزي موجب شد بازارساز تصميم 
جدي براي مديريت عرضه و تقاضا بگيرد و بر همين اساس 
عالوه بر افزايش عرضه در بازار با برداشتن سقف فروش در 
سامانه نيما، ازسرگيري فروش ارز سهميه اي، آزاد شدن 
فروش ارز پتروشيمي ها در صرافي هاي غيربانكي و كاهش 
اختالف دالر در بازار رسمي و آزاد مقدمات كاهش نوسانات 
قيمتي را در بازار ارز فراهم كرد. مهم ترين عامل تأثيرگذار 
در بازار ارز از ديدگاه فعاالن حاضر در خيابان فردوس��ي، 
چش��م انداز مثبت به آينده بازار است؛ از آنجايي كه از ماه 
قبل بازار به انتخابات امريكا چشم دوخته بود و براساس 
نظرسنجي هاي قبل از انتخابات جهت گيري ارز مشخص 
مي شد با نهايي ش��دن گزينه رياست جمهوري امريكا، 
سناريوهاي بدبينانه براي آينده كنار رفت و بازار با اميدواري 

به آينده شاهد ريزش قيمت هاست.

اخبار رويداد

ادامه از صفحه اول
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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، رييس جمه��ور منتخب، با 
برنامه ري��زي انتقال پي��ش م��ي رود، دونالد ترامپ، 
رييس جمهور اياالت متحده همچن��ان به رقابت بر 
سر نتايج ادامه مي دهد. با اين حال، مهم ترين اخبار 
اين هفته همه گيري ويروس كرونا بود و نه انتخابات. 
فروش ط��ال در 100 دالر در حالي ك��ه نقره پس از 
اخبار مثبت واكس��ن در روز دوش��نبه 7 درصد افت 
كرد. با اين حال، توجه به سمت ثبت تعداد مبتاليان 
ويروس كرونا، با گزارش بي��ش از 120 هزار مورد در 
روز، معطوف شد.يك بار ديگر بازارها عصبي شدند از 
اينكه اياالت متحده محدوديت هاي بيشتري را ايجاد 
مي كند و از آنجا كه معموالً عدم اطمينان بيشتر به نفع 
فلزات گرانبها است، طال و نقره در اواخر هفته پيشرفت 
كردند. تحليلگران هنوز اطمينان دارند كه فضاي پس 
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 مي شود، عقب نش��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 
به كيتكو نيوز گفت اينكه طال تا پايان سال، 2100 دالر 
در هر اونس داشته باش��د و سپس در سال 2021 به 

2۳00 دالر 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 
استفاده از رمزارزها در شرايط فعلي كشور و ويژگي هاي 
آن در كاهش فش��ارهاي تحريم��ي، در گفت وگو با 
خبرنگار ايِبنا گفت: رمز ارزها از ويژگي هايي برخوردارند 
كه استفاده از آن را امكان  پذير و الزام آور ساخته است. 
به اين معنا مي توان 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 نمي آيد. رمز 
ارز به نوعي در حال اعمال حاكميت بر واحدهاي پولي 
است.وي در اين اين رابطه اضافه كرد: رمز ارزها مي تواند 
براي ما امكانات خوبي فراهم س��ازد، بايد زمينه اي به 
وجود آيد تا موفق شويم از آنها در انجام مبادالت بهره 
ببريم. ولي نكته مهم درباره پول ديجيتال كه واقعا بايد 
به آنها توجه كرد، اين اس��ت ك��ه حجم مبادالت رمز 
ارزها در كل دنيا حدود 5يا6 ميليارد دالر است و از اين 
ميزان به اندازه يك هشتم مبادالتي كه سال گذشته 
داشتيم، نصيب كشور ما مي شود.سخنگوي كميسيون 
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 مي تواند كمك كننده باشد؟ تاكيد 
كرد: در شرايط تحريمي مي تواندياري رسان باشد، ولي 
نبايد توقع خود را از آن باال ببريم و تصور كنيم با انجام 
اين كار اتفاق فوق العاده اي خواهد افتاد. بحث توليد و 
استخراج آنها مطرح شده، در دولت هم آيين نامه اي 
در زمينه مصرف شان به ميان آمده، ولي درباره نظارت 
بانك مركزي و ميزان اعتبار و جايگاه شان بحثي مطرح 
نشده است.طغياني در اين خصوص كه براي كار با رمز 
ارزها نياز به قانون وجود دارد، اظهار داشت: قانون نويسي 
نيازي ندارد، آيين نامه بانك مركزي كفايت مي كند. 
آيين نامه بان��ك مركزي از اين جهت كه صرافي، نقل 
و انتقال يا مبادله كنندگان آنها را به رسميت بشناسد، 
كافي اس��ت. مجدد تاكيد مي كنم كل مبادالت رمز 
ارزها در دنيا حدود 5يا6 ميليارد دالر است، در حالي كه 
مبادالت سال گذشته كه نصف دو سال قبل بود، نزديك 
به 40يا50 ميليارد دالر انجام شد، بنابراين از اين قضيه 

توقع به جا بايد داشته باشيم.

آغاز بخشودگي جرايم
بيمه ثالث موتوسيكلت ها

طرح بخش��ودگي جرايم ديركرد بيمه ش��خص 
ثالث موتوسيكلت ها از 15 آبان تا آخر اسفند اجرا 
مي شود.روابط عمومي بيمه مركزي اعالم كرد: با 
موافقت رييس مجمع صندوق تامين خسارت هاي 
بدني و بنا به درخواس��ت بيم��ه مركزي مبني بر 
اجراي مجدد طرح بخش��ودگي جرايم بند )ب( 
ماده 24 قانون  بيمه اجباري خسارات وارد شده به 
ش��خص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه 
مصوب 1۳95 و در راستاي كمك به آحاد جامعه 
به دليل مشكالت ناش��ي از كرونا و پيشگيري از 
آس��يب هاي اجتماع��ي و تروي��ج فرهنگ بيمه، 
جرايم ديركرد بيمه شخص ثالث موتوسيكلت ها 
از 15 آبان تا ۳0 اسفند بخشوده مي شود.بنابر اين 
گزارش، موتورسواران داراي جريمه ديركرد بيمه 
ش��خص ثالث مي توانند صرفًا با خريد بيمه نامه با 
مدت اعتبار يك س��اله از طرح بخش��ودگي 100 

درصدي جرايم بهره مند شوند.

 اثر انتخابات امريكا 
بر اقتصاد ايران 

 در چنين شرايطي بسيار طبيعي بود كه سرنوشت 
انتخابات امريكا بر ش��اخص هاي 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، شاخص هاي 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، 
قيمت ها مجدداً بخشي 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، احتمااًل 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 تحريم هاي فعلي، شرايط اقتصادي كشور كه 
ريشه در بي تدبيري ها 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 
اقتصادي و گشايش چنداني قابل پيش بيني نيست 
زيرا مشكالت اقتصادي اجتماعي موجود، بيش و 
پيش از آنكه به دليل فشارهاي خارجي باشد ريشه 
در ساختارهاي ضدتوليدي و ضدتوسعه اي 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 نشانه اي كه 
حاكي از عزم تغيير در اين س��اختارهاي معيوب و 
ضدتوسعه اي باشد، در بيان و رفتار تصميم گيران 

و تصميم سازان مشاهده نمي شود.

كرونا، چين و اقتصاد جهان
حوزه گردش��گري فعال بودند با زيان هاي هنگفت 
مواجه ش��دند. با اوج گيري كرونا، تقاضا در بازارهاي 
جهان��ي كاهش ياف��ت و همين امر به رش��د منفي 
اقتصادي انجاميد.در چنين بستري به نظر مي رسد 
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، دولت ها انتظار دارند در س��ال 2021 
سرنوشتي متفاوت را تجربه كنند. هرچند در فرايند 
توزيع و مصرف واكسن ابهام هاي مختلفي وجود دارد 
و مشخص نيست كه چه زماني سايه كرونا از سر جهان 
كم خواهد شد اما گشايش��ي در اين حوزه مي تواند 
اقتصاد را نجات دهد.البته اين موضوع را نيز بايد در نظر 
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 همين گونه خواهد بود. 
آمارهاي صادراتي ما تحت تاثير كرونا كاهش يافته و تا 
زمان دست يابي به واكسن و فروكش كردن كرونا، بايد 
تالش كرد با افزايش پروتكل ها 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.

موافقت روحاني
با تسويه مطالبات نظام بانكي

وزير اقتصاد گفت: پيش��نهاداتي در ارتباط با تسويه 
مطالبات نظ��ام بانكي از دولت مط��رح كرده ايم كه با 
موافقت و دستور رييس محترم جمهور براي پيگيري 
سريع موضوع به ستاد اقتصادي دولت ارجاع شد. فرهاد 
دژپسند طي سخناني در جلسه مجمع عمومي ساالنه 
بانك سپه كه به منظور بررس��ي عملكرد صورتهاي 
مالي منتهي به 29 اسفند سال 98 برگزار شد، با بيان 
اينكه تس��ويه مطالبات نظام بانك��ي از دولت، يكي از 
دغدغه هاي جدي دولت اس��ت، اظهار داشت: وزارت 
اقتصاد پيشنهاداتي در همين ارتباط مطرح كرده كه با 
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 
اقتصاد گفت: تحقق اين موضوع مي تواند نقطه عطفي 
براي سال مالي 1۳99 بانك ها به ويژه بانك سپه باشد. 

نظارت بر جريان هاي مالي
با حذف بازارهاي غيرمولد

كارشناس مسائل اقتصادي گفت: يكي از مهم ترين 
پيش نيازهاي دولت براي استفاده از ابزارهاي نظارتي، 
كنترل و نظارت بر جريان مالي كشور هست و در اين 
مسير بايد بازارهاي غيرمولد حذف شود. رييس جمهور 
اخيرا در يكصد و هفتاد و نهمين جلسه ستاد هماهنگي 
اقتصادي دولت، با اشاره به برنامه هاي اقتصادي دولت 
تاكيد كرد: در ش��رايط رو به بهبود اقتصادي دولت با 
اتخاذ سياست هاي متناسب مالي و كنترل و هدايت 
نقدينگي به سمت توليد و توس��عه سرمايه گذاري، 
تقويت ارزش پول ملي و كمك به توليد ملي و رش��د 
اقتصادي كش��ور را با قوت دنبال مي كند. در اين باره 
وحيد عزيزي؛ كارشناس مسائل اقتصادي به ايبنا گفت: 
اولين گامي كه دولت بايد براي حمايت از توليد بردارد، 
برطرف كردن مشكل عدم صرفه توليد در كشور است. 
يكي از شاخص هاي مقابله با عدم صرفه توليد، مبارزه 
با بازارهاي موازي اس��ت.  وي افزود: بازارهاي موازي 
عمدتا غيرمولد هس��تند. يكي از مهم ترين 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 
نرود كه در اين خصوص مي توان به عنوان مثال به بحث 

ماليات بر عايدي سرمايه اشاره داشت.

تغيير مدير صادرات بانك مركزي، دستگيري دالل ها و شيوع كرونا، قيمت ها در بازار ارز و طال را كاهش داد

سكه وارد كانال 11 ميليون شد

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

كاهش پلكاني قيمت ارز، دالر به كانال 25 هزار رسيد

بازنگري در قانون صدور چك و تفاهم نامه قوه قضاييه و بانك مركزي
گروه بانك و بيمه|

قائم مقام بانك مركزي با اشاره به مشكالت اصلي حوزه چك 
اعالم كرد: امضاي تفاهم نامه قوه قضاييه و بانك مركزي در 
مراحل پاياني است و بازنگري و اصالح قانون صدور چك در 
دستور كار بانك مركزي قرار گرفته و با اجراي كامل قانون 
جديد چك، نواقص به حداقل خواهد رسيد. كميجاني با 
اشاره به مشكالت اصلي حوزه چك، گفت: عدم ساماندهي و 
تقويت اعتبار و اطمينان به چك و افزايش ريسك معامالت 
و ايجاد ناامني در فضاي كس��ب وكار، اطاله دادرس��ي در 
پرونده هاي چك و تحميل هزينه باال به فعاالن اقتصادي 
و همچنين ضعف نظارت و كنترل بر فرآيند صدور چك و 
اتكاي صرف به الشه كاغذي چك، مهم ترين مشكالت و 
مسائلي بودند كه منجر شد بازنگري و اصالح قانون صدور 
چك در دس��تور كار قرار گيرد.  وي ادامه داد: اينگونه بود 
كه قانون جديد چك با عنوان »قانون اصالح صدور چك« 
پس از انجام حجم گسترده بررس��ي هاي كارشناسي و 
آسيب شناسي دقيق وضعيت بحراني چك هاي بالمحل 
و همچنين بهره مندي از تجارب موفق ديگر كش��ورها 
در حوزه قوانين چك، تدوي��ن و با رأي قاطع نمايندگان 
محترم مجلس تصويب شد. اصالحيه قانون چك به حدي 
مترقي است كه بسياري از اقتصاددانان، فعاالن نظام بانكي 
و كارشناسان اقتصادي، آن را يك جهش اساسي در اصالح 
نظام بانكي مي دانند.  قائم مقام بانك مركزي با اش��اره به 
سرعت عمل بانك مركزي در اجراي بخشي از مفاد قانون 

جديد چك گفت: با توجه به زيرساخت هاي توسعه يافته 
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 تاريخ 2۳ 
آبان ماه 1۳97، بخشي از تكاليف مندرج در قانون با فاصله 
زماني اندكي توسط قوه قضاييه، بانك مركزي و بانك ها 
عملياتي شد.راه اندازي سامانه صياد و ساماندهي صدور 
دسته چك، برقراري نسبي تقارن اطالعات در زمان صدور 
چك براي گيرنده از طريق راه اندازي س��امانه اس��تعالم 
پيامكي سوابق چك برگشتي و ايجاد فرآيند جديد مطالبه 
وجه چك از طريق صدور اجراييه دادگاه عليه صادركننده 
چك برگشتي بدون رسيدگي ماهوي ظرف كمتر از 20 
روز، از اولين و مهم ترين اقدامات صورت گرفته در راستاي 
اجراي قانون جديد چك بوده است. كميجاني همچنين 
با اشاره به منوط شدن اعتبار صدور چك به ثبت اطالعات 
آن در سامانه يكپارچه بانك مركزي، گفت: مطابق ماده 
8 قان��ون مذكور، بانك مركزي مكلف اس��ت امكاناتي را 
ايجاد كند تا صدور هر برگه چك مستلزم ثبت مشخصات 
هويتي دريافت كننده، مبلغ و تاريخ سررسيد چك براي 
شناسه يكتاي برگه چك توسط صادركننده در سامانه 
يكپارچه بانك مركزي باشد. بنابراين امكان انتقال چك 
به شخص ديگر توسط دارنده تا قبل از تسويه، صرفاً با ثبت 
هويت گيرنده جديد براي همان شناسه يكتاي چك در 

آن سامانه امكان پذير خواهد بود. سامانه مذكور به گونه اي 
خواهد بود كه در صورت وجود چك برگشتي رفع سوء اثر 
نشده در سابقه صادركننده، اجازه صدور برگه چك جديد 
براي وي داده نخواهد ش��د. قائم مقام بانك مركزي ادامه 
داد: در اين صورت افراد بدحساب و كاله بردار امكان اخذ 
دسته چك را نخواهند داشت، چراكه استعالم سوابق، احراز 
عدم ممنوعيت ها و صدور دسته چك به صورت متمركز 
توسط سامانه بانك مركزي و بر مبناي اعتبارسنجي انجام 
مي گيرد. از طرف ديگر اختصاص كديكتا به هر برگه چك، 
امكان برقراري تقارن اطالع��ات و افزايش اعتبار چك را 
فراهم مي كند.با اجراي اين قانون اعتبار چك صرفاً متكي بر 
الشه كاغذي نخواهد بود و با پشتيبان گيري و ثبت اطالعات 
مندرج در چك در سيستم متمركز بانك مركزي، اعتبار 
چك افزايش يافت��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 
قابل توجهي كاهش خواهد يافت و بعضا حتي موضوعيت 
نخواهند داشت. از طرف ديگر با توجه به منوط شدن صدور 
چك به ثبت اطالعات آن در سامانه، امكان نظارت بر لحظه 
صدور برگه چك و كنترل افراد پرخطر براي بانك مركزي 
فراهم مي ش��ود. كميجاني عدم نياز به جابه جايي چك، 
هزينه كمتر، سهولت در اطالع رساني نقل و انتقال چك به 
صاحب چك و امنيت بيشتر و عدم امكان سرقت و مفقودي 
چك را از جمله مزيت هاي چك الكترونيك دانس��ت و 

افزود: براي راه اندازي چك الكترونيك، تاكنون اقداماتي 
اعم از راه اندازي سامانه مركزي چك الكترونيك )چكاد(، 
تهيه و ابالغ الزامات صدور و پردازش چك الكترونيكي به 
شبكه بانكي كشور، بازنويسي نسخه جديد سامانه صياد در 
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 بانك ها 
توس��ط بانك مركزي انجام شده است و س��اير اقدامات 
الزم مس��تلزم اعمال تغييرات فني در رابط  كاري صياد و 
چكاوك توس��ط بانك ها در حال انجام است. كميجاني 
با بيان اينكه در حال حاضر از س��امانه هاي صياد )صدور 
يكپارچه الكترونيكي دسته چك(، چكاوك )سيستم انتقال 
تصوير چك( و پيچك )سامانه پيگيري مبادالت چك( در 
خدمات رساني به مردم استفاده مي شود، گفت: همچنين 
در راستاي ثبت آني چك برگشتي، ثبت مشخصات اتباع 
بيگانه و اخذ اطالعات ذينفع چك برگشتي، مستندات 
فني سامانه جديد چك هاي برگشتي )سما چك: سامانه 
متمركز الكترونيكي چك برگش��تي( در دستور كار اين 
بانك قرار گرفت و فرمت هاي اطالعاتي سامانه مذكور براي 
بهره برداري طي بخشنامه اي در تيرماه سال جاري به تمام 
بانك ها ارسال شده كه مطابق آن ارسال اطالعات به صورت 
وب سرويس به سامانه يادشده عملياتي و امكان دسترسي 
به اطالعات دارنده چك به صورت سيستمي براي بانك ها 

ايجاد مي شود.



گروه بورس|
س��رمايه گذاري در صندوق ه��اي بورس��ي يك��ي 
از گزينه ه��اي ثاب��ت و مهمي اس��ت كه از س��وي 
كارشناس��ان اقتصادي براي افراد پرمشغله يا افراد 
غيرحرفه اي توصيه مي شود. يكي از مهم ترين اين 
صندوق ها، صندوق هاي با درآمد ثابت هس��تند كه 
در زمان اوج ش��اخص عمده سهامداران جديد بازار 
با تصور اينكه حتي در شرايط ريزشي دچار نوسان 
نمي ش��ود به سمت و س��وي اين صندوق ها رفتند. 
با شرايط حال حاضر بازار س��هام و به دليل ترس از 
ريزش ها و ضررهاي هنگفت نوسهامداراني كه پول 
و س��رمايه خود را در اين صندوق ها قرار داده بودند 
اقدام به خروج نقدينگي و سرمايه خود كردند و با اين 
وجود احتماال مشكالت عمده اي براي اين صندوق ها 

به وجود مي آيد. 
يكي از كارشناسان بازار س��رمايه در صندوق نحوه 
ابطال صندوق هاي با درآمد ثابت مي گويد: 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 نامه اي به سازمان 
ارس��ال مي كند و توضيح مي دهد 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 
صندوق هاي س��رمايه گذاري اس��ت و شرايط و جو 
حال حاضر بازار اجازه اين نقدشوندگي را نمي دهند، 
در ح��ال حاضر كه بازار امكان نقدش��وندگي ندارد 
مردم و سرمايه گذاران به س��مت ابطال صندوق ها 
پيش مي روند و اين صندوق ها مجبور هستند ميزان 
نقدينگي سرمايه گذاري شده رابه مردم بازگردانند 
در اصل سازمان بايد يك فرصت به صندوق ها بدهد 
تا بتوانند درزمان مش��خص سهام خود را فروخته و 

پول آن را به مردم بدهند. 
يكي ديگر از كارشناس��ان اظهار مي كند كه: مدير 
صندوق ه��اي س��رمايه گذاري 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 صندوق هايي كه 
داراي ضامن نقدش��وندگي هستند، ضامن موظف 
اس��ت وجوه نقد مورد نياز صندوق جهت پرداخت 
به سرمايه گذاران را تأمين كند و از اين رو وجود اين 
ركن در شرايطي كه سهام صندوق نقدشونده نيست، 

بسيار حائز اهميت مي شود.
بهاره حيدري مقدم مدير صندوق كارگزاري صنعت 
ومع��دن مي گوي��د: صندوق هاي با درآم��د ثابت و 
مختلط فرقي ندارند، قوانين صدور و ابطال صندوق ها 
ني��ز به اين صورت اس��ت كه، هر زم��ان متقاضيان 
درخواس��ت صدور و ابطال بزنند، در خواستشان با 
NAV روز بعد ثبت مي شود. البته شايان ذكر است 
NAV هر روز، روز كاري بعد از آن محاسبه مي شود، 
از اين رو فرآيند ثبت و تاييد ابطال و صدور مشتري 
دو روز كاري زم��ان مي ب��رد. اين كارش��ناس ادامه 
مي دهد: در اساس��نامه هر صندوق ذكر شده است 
كه از زماني كه درخواس��ت ابطال توس��ط مشتري 
ثبت مي شود،  مجموعه فرصت دارد ۲ تا ۷ روز كاري 

پول را به حساب مشتري واريز كند.حيدري مقدم 
مي كن��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 دارايي ها به نق��د و انجام پرداخت هاي مورد 

نظر اقدام كند.

صندوقهايسرمايهگذاري
درهفتهگذشتهچهكردند؟

صندوق ه��اي معامل��ه پذير س��هامي و مختلط در 
هفته اي كه گذش��ت به طور متوس��ط و با توجه به 
وضعيت بازار 5.۲ درص��د افت را در كارنامه خود به 
ثبت رساندند، خالص ارزش دارايي اين صندوق ها از 
4.4 درصد 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 صندوق هاي سرمايه گذاري 
مربوط به »صندوق افق مل��ت« تنها با كاهش ۲.1 
درصد قيمت بوده و بهترين عملكرد هفتگي مختص 
به »صندوق ثروت آفرين پارسيان« بود، به گونه اي 
ك��ه NAV آن دو درصد كاهش يافت. بيش��ترين 
سقوط قيمت صندوق هاي قابل معامله در اين هفته 
به صندوق آواي معيار اختصاص داشت؛ »صندوق 
آوا« ب��ا اف��ت 1۰.۲درصدي قيمت مواجه ش��د و با 
حباب منفي ۶.۸ روبه رو ش��د. اگر »دارايكم« را در 
نظر نگيريم، »صندوق تجارت شاخصي كاردان« را 
مي توان به عنوان ارزان ترين صندوق در شروع هفته 

جاري نام برد چراكه قيمت نهايي اين صندوق هشت 
درصد پايين تر از قيمت تئوريك آن اس��ت. عنوان 
گران صندوق نيز به »صندوق آرمان آتيه درخشان 

مس« با انحراف ۲.4 درصدي قيمت مي رسد.
در هفته اي كه گذشت صندوق هاي كااليي مبتني بر 
سكه، طال به صورت ميانگين كاهش 13.۷ درصدي 
براي س��رمايه گذاران خ��ود به يادگارگذاش��تند و 
گواهي س��پرده يك روزه سكه طالي بانك رفاه نيز 
۶.۶ درصد افت قيمت داش��ت و ۲.۲ درصد كمتر از 
قيمت س��كه بازار آزاد به معام��الت اين هفته خود 
پايان داد. همچنين »صندوق ETF پش��توانه سكه 
طالي كي��ان« ميزان كمترين اف��ت بازدهي يعني 
1.۶ درص��د در گروه هاي مبتني بر طال به دس��ت 
آورد و »صندوق پشتوانه سكه طالي زرافشان« نيز 
كه در گذش��ته حباب 3.5 درصدي داشت در هفته 
ج��اري با حباب منفي 5.4 درصدي كار خود را آغاز 
كرد و با اين احتس��اب و وضعيت پيش آمد در بازار 
صندوق هاي طال در مقايس��ه با ساير صندوق هاي 

كمي ارزان تر بودند. 

وضعيتبازارسهامچگونهاست؟
شاخص كل بازار سرمايه روز گذشته هم مانند ابتداي 
هفته روندي صعودي داش��ت و در ساعات ابتدايي 
معامالت به يك ميليون و ۲۶۸ هزار واحد نيز رسيدو 
شاخص كل بازار سرمايه با ۹۷1۷ واحد افزايش رقم 
يك ميليون و ۲5۷ هزار واحد را ثبت كرد. شاخص 
كل با معيار هم وزن نيز ۶۶ واحد افزايش يافت و به 
رقم 3۶۹ هزار و ۶۰۰ واحد رسيد. در بازار امروز يك 
ميليون معامله ب��ه ارزش 1۲۶ هزار و 5۹۶ ميليارد 

ريال انجام شد.همچنين شاخص كل فرابورس هم 
44 واحد افزايش يافت و به رقم 1۶ هزار و 3۹ واحد 
رس��يد و معامله گران اين بازار ۶31 هزار معامله به 

ارزش 44 هزار و 5۲۰ ميليارد ريال انجام دادند.
در روز گذشته بازار سهام حقيقي ها هزار و 33۰ ميليارد 
تومان از بازارسرمايه خارج كردند و در مقابل حقوقي ها 
نيز حدود 33۰ ميليارد تومان وارد بازار سهام كردند. 
ارزش كل معامالت خرد 14 هزار و 1۹۰ ميليارد تومان 
بود كه حقوقي ها 13 درصد كه مع��ادل هزار و ۸4۰ 
ميليارد تومان مي شود سهام خريداري كردند و مازاد 
خريدشان را به دو درصد از كل معامالت تاالر شيشه اي 
رساندند اما؛ بيشترين تزريق پول توسط حقيقي هادر 
گروه هاي »س��رمايه گذاري ها«، »خودرو و ساخت 
قطعات« و »استخراج كانه هاي فلزي«بود درحالي كه 
حقيقي ها اغلب خريدار سهام در گروه هاي »حمل و 
نقل، انبارداري و ارتباطات«، »رايانه و فعاليت ها وابسته 

به آن« و »فرآورده هاي نفتي« بودند.
در روز مذكور افزايش س��هام حقيقي ها در ۷4 نماد 
و افزايش س��هام حقوقي ها نيز 143 نماد به بيش از 
يك ميليارد تومان رس��يد كه جمع تغيير مالكيت 
دس��ته اول ۷۰۰ ميلي��ارد توم��ان و تغيير مالكيت 
دسته دوم ۹۸۰ ميليارد تومان بود. همچنين آخرين 
قيمت 1۰۹ نماد حداقل س��ه درصد نسبت به روز 
گذشته خود افزايش داشته اند و 33۰ نماد نيز بيش 
از س��ه درصد كاهش قيمت��ي در كارنامه خود ثبت 
كرده اند. نمادهاي »خودرو«، »صباح« و »ومعادن« 
بيشترين افزايش سهام از سوي حقوقي ها را داشتند 
و حقيقي ها نيز اغلب به س��مت و س��وي نمادهاي 

»كاما«، »فملي«، »شپنا« رفتند.
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روحانيبايدپاسخگوي
شرايطفعليبورسباشد!

صديف بدري، نماينده م��ردم اردبيل در مجلس 
شوراي اس��المي در جلس��ه روز گذشته مجلس 
ش��وراي اس��المي طي تذكري ش��فاهي، گفت: 
متاسفانه دولت عالوه بر اقتصاد، اعتماد عمومي را 
هم هدف قرار داد و نمي شود به هر طريقي مردم را به 
بازار را بورس كشاند و سپس پشت آنها را خالي كرد. 
وي خطاب به رييس جمهور گفت: شما هر روز مردم 
را به حضور در بورس دعوت مي كرديد و در شرايط 
فعلي و به حكم قانون بايد پاسخگوي وضعيت فعلي 
بازار سرمايه باشيد. نماينده مردم اردبيل در مجلس 
شوراي اسالمي تصريح كرد: متاسفانه اقشار ضعيف 
جامعه زير فشار اقتصادي دست و پا مي زنند و تورم 
از 4۰ درصد هم عبور كرده است و بسياري از اقشار 
ضعيف جامعه براي هميشه از خير خانه دار شدن 
گذشتند. عضو كميسيون عمران مجلس شوراي 
اس��المي متذكر ش��د: آقاي رييس جمهور! 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 درگيري ه��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.

عملكردقابلدفاع
رييسسازمانبورس

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 
اعالم كرد: پس از مصوبه شوراي عالي بورس در زمينه 
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 سرمايه گذاران 
و سهامداران، داشتن ركن بازارگرداني موثر از سوي 
ناشر و س��هامداران شركت ها جزو الزامات پذيرش 
شركت ها است. در همين راستا پس از مصوبه شوراي 
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 به طوري كه از 33۰ 
شركت، بيش از ۲۰۰ ش��ركت قرارداد بازارگرداني 
امضاء كرده اند. حدود ۲۰ شركت اين قرارداد خود 
را تمديد نكردند كه س��ازمان ب��ورس اعالم كرده 
شركت هاي متخلف مستوجب جريمه هاي مالي 
و برخورد هس��تند. در همين راستا نيز بيش از ۶۰ 
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 هم افزايي ملي و تقويت فضاي حركت 
در مسير كارشناسي، امكان تثبيت و رشد شاخص ها 

فراهم آيد.
شايان ذكر اس��ت به تازگي محسن عليزاده، عضو 
ناظر مجلس در ش��وراي عالي بورس ضمن اشاره 
به ارس��ال نامه اي به قاليباف اصل، رييس سازمان 
بورس گفته از رييس سازمان بورس خواسته ايم تا 
سهامداران حقوقي كه برخالف قانون بازارگرداني 
نمي كنند 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 
بورس متناسب با وضعيت بازار بورس تصميم گيري 
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 تصميم هايي براي بهبود شرايط آينده بازار 
بورس، به درد نمي خورد. 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 سرمايه هاي 
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 هم اكنون 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 نامه اي به قاليباف اصل رييس 
سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: به عنوان عضو 
ناظر مجلس در شوراي عالي بورس نامه اي را تنظيم 
و طي آن از رييس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
خواستم تا اقدامات سهامداران حقوقي را پس از الزام 
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 نداده اند 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.

وضعيتاسفناكبورس
در دوره هاي مختلف اتفاقات 
و رخدادهايي كه در پيرامون 
كش��ور رخ داده بر بازار ارز و 
سرمايه تاثير مستقيم داشته 
اس��ت در حال حاض��ر بازار 
سرمايه بعد از روند كاهشي 
طوالني مدت و البته اين روند 
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 
واكنش ها روند نزولي و سقوط بي سابقه را آغاز كرد. در 
اين حال و در سال هاي گذشته اگر برخي رخداد هاي 
نظامي يا سياسي در كش��ورهاي كه با ايران مجاورت 
جغرافيايي يا مجاورت معنوي داشته اند تاثيري شگرف 
بر بازار ارز و سرمايه گذاشته اند و تصميماتي كه گرفته 
مي شود براي روند بهبودي بورس كماكان به بن بست 
خورده و اما رخدادهاي تازه كه انتخابات رياست جمهوري 
در كشور امريكا رخ داده و البته هنوز با توجه به حواشي 
مورد نظر هنوز ابهاماتي وجود دارد مانند چند دوره پيش 
جرج بوش و رغيب خود نيز به اين مشكل برخورده بودند 
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 
كه تاثيرات مستقيم بر بازار ارز گذاشته و در پي چند روز 
اوليه مشاهده شد كه برخي مردم به صورت هيجاني به 
خريد فروش ارز روي آورده اند برخي نيز اعتقاد بر اين 
داشته اند بازار سرمايه نيز به روند صعودي خود خواهد 
رسيد و به ثبات نسبي خواهد رسيد. در روزهاي ابتدايي 
چنين رخ نداد ولي در ادامه بازار سرمايه نيز راه خود را در 
بازگشت به منطقه اي مناسب و ثبات پيدا كرده و در چند 
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 
بسياري از كارشناسان بر اين باورند در حال حاضر بهترين 
بازار براي سرمايه گذاري تا سال آينده و قبل از انتخابات 
رياست جمهوري كشور بورس است و با بيشترين رشد 
مواجه خواهد شد حال بايد نگريست و ديد كه تصميمات 
كه در حواش��ي بازار وجود دارد چه تاثيراتي بر بورس 
خواهد گذاشت. البته در چند روز كه سهامداران بسياري 
به سمت خريد دوباره سهام روي آوردند برخي شركت ها 
در بررسي هاي انجام ش��ده با تابلو سازي و عدم رعايت 
قانون حداقل فروش به سهامداران كم تجربه اين سيگنال 
را ارسال مي كنند تا بتوانند از منافع خود و كم تجربگي 
برخي سهامداران بيشترين سود را برده و قيمت سهام 
را به باالترين نقطه خود برسانند.  در اين مبحث بايد ديد 
ناظر بازار نگاهي به اين تخلفات كه رخ داده و در آينده 
شايد بيشتر خود را نشان دهد عكس العمل خواهد داشت.

سهامداراني كه زيان باالي هفتاد درصد رسيده اند بر سر 
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 
در سهامداران وجود دارد كه امكان اينكه در لحظه دوبار 
بازار بورس ريزشي شده و باز هم دچار زيان بيشتر از قبل 
خواهند شد. توصيه هاي كارشناسان نيز با يكديگر متغير 
است ولي غالب كارشناسان بر اين باورند با ورود سرمايه 
جديد به بازار سرمايه رشد قابل توجهي تا انتهاي سال 

جاري خواهد داشت.

اقتصادمقولهايبينالمللياست
 از س��وي ديگر براي رهايي از استيالي امريكا در حال 
پيگيري اتحاد استراتژيك با چين است. چين كشوري 
اس��ت كه در حال تالش براي استيالي بين المللي به 
عنوان ابرقدرت در نظام بين المللي است. با اين مقدمات 
اين پرسش ايجاد مي شود كه اگر ايران بخواهد منافع 
خود را از طريق احياي برجام و گفت وگو با امريكا پيگيري 
كند، چگونه مي تواند زمينه هاي ايجاد تعادل در يك 
چنين بافت موقعيتي را فراهم كند؟ از يك طرف چالش 
مقابله با امريكا به عنوان سركرده استكبار و چيرگي و 
استثمار وجود دارد كه ايران را دچار تعارضات گفتماني 
مي كند و از سوي ديگر اگر قصد داشته باشد، گردش به 
شرق را پيگيري كند، از مرز پارادايم هاي بنيادين خود در 
خصوص نه شرقي و نه غربي عدول كرده است. پاسخ به 
اين پرسش را بايد از طريق واقعيات اقتصادي استخراج 
كرد. چرا كه اقتصاد يك مقوله ملي نيست، يك مقوله 
بين المللي است. در اين مقوله بين المللي، نياز سياسي 
به ارتباط تنگاتنگ با نظام بين الملل در بازارهاي جهاني 
اقتصاد، امري گريزناپذير است. واقع آن است كه نظام 
بانكي ايران چندين دهه از نظام بانكي جهاني فاصله 
گرفته و نظام اقتصادي ايران نيز به همين نسبت از منظر 
ارتباط با نظام اقتصاد بين الملل به حاشيه رفته است. در 
چنين وضعيتي اين پرسش شكل مي گيرد كه چطور 
مي توان اقتصاد ايران را كه در درون دچار مش��كالت 
ساختاري، عامليتي و بافتاري است و از بيرون هم تحت 
فشار تحريم هاي هوشمند و حداكثري قرار گرفته است، 
در مسير بهبود شرايط قرار داد؟ آيا ايران اساسا مي تواند 
بدون بازگشت به ميز گفت وگو و ايجاد راهبردهاي تازه 
ارتباطي با قدرت هاي اقتصادي و بازيگران جهاني به 
اهداف كالن اقتصادي، اجتماعي، رفاهي و... برسد. اين 
پرسشي است كه پاس��خ آن را مسووالن ديپلماسي و 
طراحان راهبردهاي كالن كشور بايد پاسخ دهند. اما يك 
نكته غيرقابل انكار در خصوص اين ضرورت ها وجود دارد 
و آن اينكه چه ايران به فرآيند گفت وگو با امريكا بپيونند و 
چه همان گونه كه برخي طيف هاي تندرو اعالم مي كنند 
از هر نوع مذاكره اي با طرف مقابل خودداري كند، در هر 
دو حالت بايد متوجه هزينه هاي تصميم خود باشد و 

تبعات آن را بپذيرد.

نقدينگي، ابطال صندوق هاي با درآمد ثابت را كمي مشكل كرد

چهفاكتورهاييدرپيشبينيبازارمهماند؟

چالش صندوق هاي سرمايه گذاري  براي  ابطال

مراجع و مسووالن بايد رسيدگي الزم را درخصوص 
تمامي م��وارد در حوزه اقتصاد و بورس را داش��ته 
باش��ند اما نكته مهم تر 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 مي گيرد مربوط به اصالحات گذش��ته است، 
بنابراي��ن در حال حاضر آنچن��ان التهاب منفي در 
بازار سهام مش��اهده نمي شود و چه بسا خريداراني 
ه��م در بازار وجود دارد كه صرف��ا به علت جذابيت 
قيمت سهام وارد بازار ش��ده اند. فضاي بازار سهام 
به مدار تعادلي وارد مي ش��ود. دليل اصلي كه تاثير 
خاصي از نرخ دالر در بازار سهام مشاهده نمي شود 
پيش بيني 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 
شركت هاي بورسي تماما با يك نرخ ارزي پايين تر 
از نرخ ارز آزاد در بورس معامله مي ش��وند اما پيش 
بيني و چشم اندازي كه باعث مي شود كه ما انتظارات 
تورمي در بازار سرمايه مشاهده كنيم مانند، بورس 
استانبول و امثال اين موارد يكي از شرايطي بورس 
باعث مي ش��ود، همچني��ن اگر نتيج��ه انتخابات 
نيز عوض ش��ود ب��ورس تحول چندان��ي را تجربه 
نمي كند 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 مي دهد يعن��ي در هر صورت 
رياس��ت جمهوري بايدن و يا ترامپ يك توافق رخ 
مي دهد و تنها تفاوت اين دو مس��ير حركت است. 
وضعيت بازار س��رمايه در ماه هاي گذشته به عنوان 
يكي از اصلي ترين دغدغه ها و مشغله هاي مسووالن 
اقتصادي كشور مطرح بوده و به نظر مي رسد هر روز 
كه مي گذرد، وضعيت اين بازار براي تصميم گيران 
مهم تر مي شود. كارشناس��ان اقتصادي از چند ماه 
قب��ل تذكر مي دادند كه رش��د ب��ورس در ماه هاي 
ابتدايي امسال، اتفاق طبيعي نيست و واقعيت هاي 
اقتصادي ايران، چيزي خالف آن را نشان مي دهد اما 
متاسفانه در ماه هاي گذشته از سويي مردم، گمان 
كردند كه بازار بورس، همواره سود ده خواهد بود و با 
قراردادن سرمايه هايشان 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 سرمايه گذاران 
اين نگراني به وجود آمده كه پول هايشان 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 ريزش ها، بورس 
در ماه هاي گذشته رشدي بيش از 1۰۰ درصدي را 
تجربه كرده و بسياري از اين افراد در اين سود شريك 
بوده اند و تنها گروه معدودي كه در اواخر تابستان به 

بازار آمده اند با ضرر مواجه هستند
وحيد عباسيون، مديرعامل سرمايه گذاري كاريزما 
اراي��ه پيش بيني 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 مهم ترين فاكتورهايي كه در 
قيمت هر دارايي اعم از سهام يا دارايي هاي فيزيكي 
و غيره مطرح است، بحث ارزِش آن دارايي است. وي 
اضافه كرد: البته »ارزش« مي تواند مبناي محاسباتي 
متفاوت و مختلفي داشته باشد، اعم از ارزش ذاتي، 
ارزش جايگزيني، ارزش نسبي و ارزش هاي مختلف، 
ح��ال در بازار س��هام بح��ث ارزش ذات��ي و ارزش 
جايگزيني طي ۲ سال اخير خيلي باب شده است و 
خوِد ارزش ذاتي نيز تحت تاثير دو عامل مهم يعني 
جريان��ات اصلي مورد انتظ��ار دارايي ها و نيز بحث 
هزينه فرصت سرمايه گذاري 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 مي كنيم، 
بحث جريانات نقدي آتي دارايي ها مطرح است كه 
خود آن تحت تاثير عوامل مختلفي اس��ت. در بازار 

سهاِم ما بحث قيمت دالر و فروش شركت ها تقريبا 
حرف اصلي را مي زند.

وي ادامه داد: از ابتداي س��ال تا مرداد ماه سال جاري 
رش��د زيادي را در سهام شركت ها شاهد بوده ايم كه 
بخشي از اين رشد بابت پيش بيني افزايش شركت ها 
و ارزش دارايي هاي شركت ها 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��رمايه گذاران و 
منابع سرمايه اي در بازار وجود داشت، سرعت اين رشد 
از برآوردهاي واقعي كه براي شركت ها وجود داشت، 
بيش��تر بود. اين موضوع باعث شد كه بورس بازدهي 
خيلي زيادي را تا مرداد ماه كسب كند كه خيلي بيشتر 
از بازدهي ساير بازار ها و نرخ ارز بود و از طرفي همين امر 
سبب شد كه از مرداد ماه به بعد شاهد كاهش قيمت ها 
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. به طوري كه 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 سپرده هاي كوتاه مدت ابتدا حدود 
1۰ درصد بود و بعد ب��ه تدريج افزايش پيدا كرد، 15 
درصد، 1۸ 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، به ش��دت افزايش پيدا 
كرد، اما از مرداد ماه به بعد همزمان با افزايش نرخ بهره 
شاهد كاهش قيمت هاي 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 سرمايه گذاران هم هست. وي افزود: در يك 
بازار كارا فرض بر اين اس��ت كه رفتار سرمايه گذاران 
منطقي است و س��رمايه گذاران بر اساس معيارهاي 
منطقي و عقاليي تصميم گيري مي كنند. نكته ديگر 
هم بحث بازارهاي موازي است. چون به هر حال بازار 
سرمايه يك بازار منفك از بقيه بازارها نيست، جريانات 
پولي و مالي بين اين بازارها وجود دارد كه از يكديگر 
تاثير مي پذيرند. عباس��يون با بررسي شرايط حاضر 

بيان كرد: قيمت دالر از مرداد ماه كه بورس شروع به 
كاهش كرد، حدود 4۰، 5۰ درصد افزايش داشت. اگر 
قيمت هاي فعلي را در نظر بگيريم، نس��بت به مرداد 
ماه ح��دود 1۰ تا ۲۰ درصد باالتر اس��ت. در همين 
فاصله زماني ما در يك سري از سهام، اصالحات ۶۰ 
تا ۷۰ درصدي حتي در قيمت ها داشته ايم حتي در 
ش��ركت هاي بزرگ هم كه يك مدت از آنها حمايت 
مي شد، االن شاهد آن هستيم كه اصالحات بيش از 
5۰ درصد اتفاق افتاده است و مي افتد. وي ادامه داد: 
براين اس��اس مي توان گفت آن رفتار هيجاني كه از 
ابتداي سال باعث شده بود كه قيمت ها از ارزش واقعي 
شركت ها فاصله بگيرند و با سرعت خيلي زيادي رشد 
كنند، االن ديگر وجود ندارد و قيمت ها بر اساس نرخ 
ارز و پيش بيني فروش ش��ركت ها اصالح شده اند و 
چيزي به عنوان سهام گران مطرح نيست. عباسيون 
در خصوص فاكتور نرخ بهره گفت: نرخ بهره ممكن 
اس��ت از ۲۰ درصد به ۲۲، ۲3 درصد برسد، ولي اين 
افزايش 1، ۲ درصدي قابل قياس با آن افزايش كه از 
1۰ درصد به ۲۰ درصد رس��يد، نيست و به آن اندازه 

ديگر نمي تواند تاثيرگذار باشد.
مديرعامل سرمايه گذاري 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 داشته اند. 
عباسيون در پاس��خ به اين پرسش كه كدام صنايع 
براي س��رمايه گذاري مناسب ترند، گفت: قيمت ها 
در همه صنايع و گروه ها پايين آمده اس��ت، به نظر 
من در حال حاض��ر خيلي از ش��ركت ها در صنايع 
مختلف بودجه س��رمايه گذاري دارند، ولي اول بايد 
طبقه بندي صنايع مان را در بازار بررس��ي كنيم. در 
بازار طبقه هاي مختلفي از صنايع و شركت ها وجود 
دارد. منظ��ور من از طبقه بندي، بر اس��اس ماهيت 
صنعت و اينكه چه چيزي تولي��د مي كند، )به طور 
مثال پتروشيمي، فلزي، بانكي، بيمه و...( نيست، بلكه 
منظور طبقه بندي بر اساس محرك هاي رشد قيمت 

سهام صنايع مانند دالر، دارايي و ... است.

حامد علي محمد



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 
صدا و سيما در بازتاب وارونه تخلفات مالي در دوره گذشته 
مديريت شهري به گونه اي كه گويا تخلفات در دوره جديد 
صورت گرفته اس��ت و در نهايت درخواست همزمان از 
شهردار براي دفاع از عملكرد همكاران خود در دوره جديد 
و درخواست از مسووالن و مراجع قضايي براي تسريع در 
رسيدگي به پرونده هاي تخلف مديران سابق شهرداري 
تهران، مهم ترين محور مباحث جلسه علني ديروز شوراي 
شهر تهران بودند. محسن هاشمي رييس شوراي شهر 
تهران پس از پايان جلسه دويست و چهل و هشتم شوراي 
ش��هر در جمع خبرنگاران گفت: وضعيت كنوني شيوع 
كرونا و ابتالي ۱۲ هزار نفر به اين ويروس و صحبت از هزار 
فوتي با روش هاي نيم بند جواب نمي دهد و متاس��فانه 
برعكس جواب مي دهد و شاهد شلوغي ساعاتي از روز شده 
ايم به ويژه در حمل و نقل عمومي و به خصوص در ساعات 
پاياني كه باعث انتشار بيشتر اين ويروس مي شود. نظر ما 

همچنان درمورد حداقل دو هفته تعطيلي كامل است.

   تذكر به صدا وسيما
محسن هاشمي همچنين در دويست و چهل و هشتمين 
جلس��ه ش��ورا درباره انعكاس اخبار مربوط به تخلفات 
در قراردادهاي مش��اركتي منطقه 5 شهرداري گفت: از 
دس��تگاه هاي نظارتي تشكر مي كنم كه پس از حدود دو 
دهه، ب��ه قراردادهاي مديريت ش��هري ورود كردند و در 
جهت احقاق حق شهروندان مسائل را پيگيري مي كنند، 
اين نتيجه شفاف س��ازي، رويكرد نظارت موثر و تعامل 
مديريت شهري در اين دوره با دستگاه هاي نظارتي است 
كه قراردادها و اقداماتي كه در طول دهه گذش��ته اتفاق 
افتاده، به دقت مورد بررس��ي قرار گيرد و شوراي پنجم از 
هرگونه برخورد غيرسليقه اي، بدون تبعيض و مبتني بر 
بررسي هاي كارشناسي با كليه متخلفان حمايت مي كند. 
رييس شوراي شهر تهران گفت: اما در اين باره تذكري نيز به 
رسانه ملي دارم كه در انعكاس اين موضوع به گونه اي عمل 
كرده كه مخاطب تصور مي كند، تخلفات مربوط به اين 
دوره مديريت شهري است، در حالي كه بازرسي ها مربوط 
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 مي بايست كليه مقصران براساس نقش و 
تاثيرخود در تخلفات مورد پيگيرد و مجازات قرار گيرند. 
محسن هاشمي افزود: انتظار ما از صدا و سيما آن است كه 
عالوه برآنكه فرصت پاسخگويي به مسووالن فعلي مديريت 
شهري در شفاف س��ازي اين پرونده ها را فراهم كند، به 
پرونده هاي بسيار بزرگ تري در شهرداري كه سال هاست 
توسط دادسراي نيروهاي مسلح و ساير نهادهاي نظارتي 
تحت بررسي است و  شهروندان از شوراي شهر انتظار ارايه 
اطالعات درباره آن دارن��د، نيز بپردازد و به افكار عمومي 

درباره آن گزارش دهد.

   هشدار درباره خطر افزايش تلفات كرونايي
رييس شوراي اسالمي شهر تهران گفت: نكته ديگر در 
مورد روند افزايشي پاندمي كرونا در تهران و كشور است 
كه به گفته مسووالن وزارت بهداشت، به زودي خطر 
رسيدن به آمار هزار كشته در روز در كشور وجود دارد.
وي ادامه داد: محدوديت هاي 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 هفته اي 
كليه فعاليتهاي غيرضروري بشكل كامل است كه 
تردد ش��هروندان را كاهش دهد و رياس��ت محترم 
جمهور اطمينان داشته باشند كه اين پيشنهاد توسط 
كميسيون تخصصي سالمت شوراي شهر تهران مورد 
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 مشاركت هاي مردمي 
شوراي اسالمي شهر تهران نيز در جلسه علني ديروز 
اين شورا گفت: تذكر امروز بنده، تكرار تذكري است 

كه هفته گذاشته بنده و تعدادي از همكارانم در شوراي 
ش��هر در مورد تعطيلي تهران مطرح كرديم. مجبور 
شدم امروز تذكرم به دولت را در مورد عدم تعطيلي دو 
هفته اي 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 مصاحبه اي 
كه انجام داده، گفته كه با اين تعطيلي موافق اس��ت. 
آقاي واعظي كه رييس دفتر رييس جمهور اس��ت و 
بايد به امور دفتر رسيدگي كند، اما باتوجه به اينكه در 
تمام امور از سياست خارجي تا موارد داخلي اظهارنظر 
مي كنند، در اين مورد نيز مصاحبه كرده و گفتند كه 
آقاي رييس جمهور هم موافق تعطيلي است. نظري 
افزود: حاال اينجا سوال اساسي اين است كه پس واقعا 
ناراضي كيست؟ وقتي مردم، نمايندگان مردم در شورا، 
استانداري و به گفته آقاي واعظي، رييس جمهور هم 
راضي هس��تند، ناراضي چه كسي اس��ت و چرا واقعا 
شهر تهران تعطيل نمي شود؟  نظري گفت: چه تعداد 
از شهروندان تهراني بايد هر روز جلوي چشم ما پرپر 
شوند تا به اين نتيجه برسيد كه بايد شهر تعطيل شود؟ 
واقعا نمي دانم دولت دنبال چيست و اين ميزان از عدم 
شفافيت تا كجا بايد ادامه پيدا كند؟ باالخره بگويند 
اگر همه موافقند چرا ش��هر تعطيل نمي ش��ود و چه 
اتفاقي بايد رخ دهد كه ما فكر كنيم بحران است ؟ وي 
ادمه داد: اگر در شرايطي كه ميزان فوتي هاي روزانه 

در تهران بيش��تر از يك هواپيما ش��ده و هنوز به اين 
نتيجه نرسيده ايد كه شرايط بحراني است، پس ديگر 
بايد چه اقدامي انجام ش��ود ك��ه بگوييم ما به بحران 
رس��يده ايم. به دولت تذكر جدي مي دهم 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 به تخلفات مديران گذشته
سيد محمود مير لوحي رييس كميته اقتصاد و تنظيم 
مقررات شوراي شهر تهران در تذكري به شهردار تهران 
گفت: من احساس مي كنم محافظه كاري همكاران ما 
در بخش هاي اقتصادي و حقوقي شهرداري، كم كم به 
جايي رسيده است كه اشكاالت دوره قبل به اسم اين دوره 
ثبت مي شود و من تقاضا مي كنم از آقاي حناچي كه از 
زحمات همكاران خود دفاع كنند. وي با انتقاد از مشخص 
نبودن وضعيت چند صد گزارش س��ازمان بازرس��ي از 
دوره گذشته گفت: رس��انه ملي گزارشي از پروژه هاي 
مشاركتي سال هاي اخير منتشر مي كند و وقتي شهردار 
منطقه 5 توضيح مي دهد، باز هم گزارشگر صدا و سيما 
در جمع بندي ط��وري موضع مي گيرد كه دوره چهارم 
و پنج��م را در بي انضباطي ها و تخلف��ات مالي رخ داده 
پيوند بزند. محمود ميرلوحي گفت: من از آقاي حناچي 
خواس��ته ام كه هم به صورت حقوق��ي و هم به صورت 

اطالع رساني، تاخيري در رسيدگي نداشته باشند. 
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موسم اصالحات در اقتصاد
وقتي اقتصاد ايران گرفتار تحريم هاي ظالمانه شد، توفيق 
اجباري يافت تا ميزان وابستگي خود را به نفت كاهش 
دهد. دولت در سال 99 نيز به دليل تحريم هاي نفتي 
ميزان وابستگي به درآمدهاي نفتي را به پايين ترين حد 
رسانده است. اما برخي تحليلگران به درستي نگرانند 
كه با گش��ايش هاي ارزي و پايان يافتن تحريم ها اين 
روند دچار تغيير شود و باز هم رديف هاي بودجه آغشته 
به درآمدهاي نفتي ش��ود. پس ي��ك بخش اصالح در 
ساختار درآمدي دولت است كه شامل اصالح ماليات ها 
و عدم وابستگي به نفت است و بخش ديگر آن، اصالح 
در ساختار هزينه هاي دولت است.چرا كه دولت بسيار 
بزرگ شده و گران اداره مي شود. شما اتگر كتاب قانون 
بودجه امسال را بررسي كنيد، متوجه مي شويد كه ده ها 
خبرگزاري، روزنامه و رسانه هستند كه بودجه هاي آنها 
توسط دولت تامين مي شود. مثال صدا و سيما روزنامه 
دارد ك��ه بودج��ه اش را دولت مي دهد. اساس��ا صدا و 
سيما روزنامه به چه كارش مي آيد؟ يا برخي نهادهاي 
حاكميتي كه وظايف مش��خصي دارند چه نيازي به 
خبرگزاري و... دارند. از اين نمونه ها به تعداد زيادي در 
بودجه وجود دارند كه سرمايه گذاري بر روي آنها حقيقتا 
اولويت و ضرورت كشور نيس��ت.به عبارت ساده تر، ما 
كشور را گران اداره مي كنيم. اين درك بايد در مجموعه 
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 
به تنهايي نمي تواند اصالحات در نظام مالي و اقتصادي 
كشور را ايجاد كند و بايد كل ظرفيت نظام براي ايجاد 
يك الگوي كالن كاربردي مشاركت سازنده اي داشته 
باشند. همه اركان نظام بايد ضرورت اجراي اصالحات 
نظام مالي را بپذيرند و زمينه تحقق آن را فراهم كنند. 
انضباط مالي بايد بر نظام بودجه ريزي ايران حاكم شود.

اين اصالح نظام مالي كه شامل اصالح درآمدي دولت و 
اصالح ساختار هزينه اي دولت و كه اصالحات نظامات 
مالياتي، بانكي وكاهش هزينه ها را در بر مي گيرد، بايد 
در دس��تور كار قرار بگيرد. در اكثر اس��تان هاي كشور 
هزينه هاي 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 استان ها به همين شكل رخ 
داده است. در زمان دولت احمدي نژاد كه خود را دولت 
مستضعفان خطاب مي كرد، ساختماني را كه براي امور 
آموزشي كشور ساخته شده بود را استانداري تبديل به 
يكي از ادارات تحت مديريت خود بدل كرد. اينها واقعيت 
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 مي كند. اساسا 
يكي از ايراداتي كه مخالفان شاه مطرح مي كردند اين 
بود كه كه شاه حجم زيادي از ساختمان هاي بزرگ را 
ساخته است، كلي ساخت و ساز براي مجلس و كاخ سنا 
و... داش��ته، اما امروز ساختان مجلس آرام آرام در حال 
رسيدن به ميدان شهدا است. اين فرايند در اكثر نهادها 
به همين شكل تدارم داشته است و توانايي بودجه كشور 
را كه طبيعتا مي بايس��ت صرف توسعه كشور شود در 
مسير پروژه هاي غيركارشناسي و ساختمان سازي هاي 
بيهوده شده اس��ت. مجلس 40 سال است كه بودجه 
عمراني دارد. يا شوراي نگهبان كه در سال99، بودجه 
شورا از ۱۲0ميليارد تومان به ۱50 ميليارد تومان افزايش 
يافته است. اين در حالي است كه در زمان امام)ره( بودجه 
ش��وراي نگهبان كش��ور 5ميليون تومان بود و بسيار 
ارزان تر از امروز اداره ش��ده است. اين روند در خصوص 
بخش هاي فرهنگي هم به همين صورت است. هر سال 
حجم انبوهي از بودجه هاي بدون حساب و كتاب براي 
برخي نهادهاي فرهنگي هزينه مي شود، اما آمارهاي 
مستند كشور نشان مي دهد كه در حوزه هاي فرهنگي 
و بخش آسيب هاي اجتماعي شرايط مناسبي وجود 
ندارد. وقتي مخارج دولت بي اندازه افزايش پيدا مي كند 
و طيف ها و جريانات مختلف به دنبال اين هستند كه 
تك��ه بزرگ تري از بودجه را براي خود و منطقه ش��ان 
به دست بياورند. يعني تفكرات ملي و سراسري جاي 
خود را به رويكردهاي منطقه اي، جناحي و قومي داده 
است. در قالب برنامه ريزي هاي آمايش سرزميني ما بايد 
ملي فكر كنيم و منطقه اي عمل كنيم. يكي از بهترين 
برنامه هاي توسعه اي كشور كه در زمان دولت اصالحات 
و آقاي خاتمي بر اس��اس سند چشم انداز تدارك ديده 
شد، برنامه چهارم توسعه كشور است. وقتي احمدي نژاد 
روي كار آمد، بدون اينكه خودش برنامه اي داشته باشد، 
اعالم كرد كه اين برنامه را امريكايي ها نوشته اند و برنامه 
غربي ها اس��ت و... جالب است بدانيد كه برنامه 5ساله 
توسعه پنجم كه در دولت احمدي نژاد نوشته شد يكي 
از ضعيف ترين و بي محتواترين برنامه هاي توسعه اي 
70 سال اخير كش��ور است. در حالي كه برنامه چهارم 
همين امروز ه��م كه باز خواني ش��ود، كيفيت بااليي 
دارد. اين برنام��ه رويكردهايي را دنبال مي كرد كه اگر 
در طول دهه قبل در پيش گرفته مي شد، اقتصاد ايران 
بدون ترديد امروز وضعيت بسيار بهتري داشت. جالب 
اس��ت كه احمدي نژاد در ان زمان برنامه اي نداشت و 
امروز هم دوباره با حرف پوپوليستي در حال فريب افكار 
عمومي است. چرا مجموعه نظام زماني كه متوجه شد 
احمدي نژاد برنامه اي براي اداره كش��ور ندارد از مسير 
توسعه كشور صيانت نكردند؟ اينها پرسش هايي است كه 
بايد به آنها پاسخ داده شود.در جمع بندي صحبت هايم 
بايد به اين نكته شااره كنم كه اقتصاد ايران در شرايط 
فعلي به دو نوع اصالحات ني��از دارد. اول اصالحات در 
روابط خارجي و حوزه ديپلماسي فعال با جهان پيراموني 
و دومين اصالحات بايد در بخش هاي اقتصاد داخلي كه 
شامل اصالحات ساختاري بودجه، اداري، فني و اجرايي 
و... مي شود. مجموعه اين اصالحات اقتصادي مي تواند 
كشور را به س��مت پيشرفت، توسعه رهنمون كند. به 
شرطي كه مجموعه حكومت ضرورت اين اصالحات را 
درك كند و زمينه تحقق آنها را فراهم كند. بايد منافع ملي 
را قرباني منافع محلي، قبيله اي، جناحي، قومي و... نكنيم.

 حذف »حداقل قيمت«
از منوي ايرالين ها

با تصويب شوراي عالي هواپيمايي كشوري قيمت بليت 
هواپيما براي پروازهاي داخلي با افزايش ۱0 درصدي 
نسبت به جدول نرخي اعالم شده در خرداد ماه امسال 
مواجه ش��ده و حداقل قيمت ها و محدوديت حداقل 
قيمت ها از اين نرخ نامه حذف ش��د. به گزارش ايسنا، 
شامگاه شنبه جلسه شوراي عالي هواپيمايي كشوري 
برگزار شد.در اين جلسه، نماينده شركت هاي هواپيمايي 
داخلي، گزارشي از ش��رايط اين شركت ها با توجه به 
افزايش نرخ ارز، كاهش تعداد پروازها و مسافرين بدليل 
گسترش ويروس كرونا، الزام به رعايت پذيرش حداكثر 
۶0 درصدي مس��افر در پروازهاي داخلي و فشارهاي 
ناشي از تحريم ارايه كرد و در ادامه گزارشي از وضعيت 
مالي ش��ركت هاي هواپيمايي و همچنين بهاي تمام 
شده هر ساعت صندلي براي پروازهاي داخلي قرائت 
شد. در پايان جلسه با تاييد اعضا قيمت بليت پروازهاي 
داخلي نس��بت به جدول نرخي اعالم ش��ده توس��ط 
انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي در خرداد ماه ۱۳99 
به ميزان ۱0 درصد افزايش يافت. همچنين مقرر شد 
محدوديت ارزان ترين نرخ براي شركت ها از جدول فوق 
حذف ش��ده و از اين به بعد هيچ حداقل قيمتي وجود 
نخواهد داشت. همچنين هيچ شركت هواپيمايي مجاز 
به افزايش قيمت، باالتر از س��قف تعيين شده نيست. 
الزم به ذكر است انجمن شركت هاي هواپيمايي متولي 
ابالغ قيمت هاي جديد به شركت ها بوده و سازمان هاي 
نظارتي متولي نظارت بر رعايت س��قف اعمال ش��ده 
هستند. براس��اس مصوبه ايرالين ها حق ندارند بليت 
پروازهاي داخلي خود را بيشتر از ۱0 درصد گران تر از 
نرخنامه قبلي بفروشند كه بر اين اساس باالترين قيمت 
به پرواز قشم اير اختصاص دارد. حداكثر نرخ اين پرواز در 
خرداد ماه امسال 994 هزار 900 تومان بود كه با مصوبه 
شب گذشته قيمت بليت آن نبايد از يك ميليون و 94 

هزار و ۳90 تومان تجاوز كند. 

حدود 300  هواپيماي كوچك 
در كشور فعال هستند

وزير راه وشهرسازي گفت: به اندازه هواپيماي مسافري، 
هواپيماي ش��خصي داريم و شركت هاي دانش بنيان 
داخلي اين هواپيماها را مي سازند. به گزارش مهر، محمد 
اسالمي در حاشيه مراسم گراميداشت ايمني راه ها با بيان 
اينكه در بسياري از نقاط دنيا جنرال اويشين )هوانوردي 
عمومي( خصوصي است، گفت: در حال حاضر در كشور 
ما در فرودگاه الر سرمايه گذار آمده و سرمايه گذاري كرده 
است و پروازهاي برد كوتاه و ايرتاكسي راه اندازي شده 
است. وي افزود: ما شركت هاي دانش بنيان داخلي زيادي 
داريم كه هواپيماهاي دو نفره و چهار نفره مي سازند و 
كساني هم هستند كه اين هواپيماها را در اختيار دارند، 
شركت هاي دانش بنيان بر اساس ضوابطي اين هواپيماها 
را طراحي و توليد كردند و ما هم براي گسترش آن منعي 
نداريم و جايي كه س��ازمان هواپيمايي كشوري اجازه 
مي دهد 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 )غير از خلبان و كمك خلبان( و يا كمي بيشتر است 

كه مي توانند مسافر سوار كنند و فعاليت داشته باشند.

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

انتقاد از دولت، درخواست از قوه قضاييه

اتالف 4 درصد از درآمد ناخالص ملي در سوانح رانندگي 
   ناصر رزاق منش، مديرعامل جمعيت طرفداران ايمني راه ها 
در حاشيه نشست پويش اجتماعي بانوبان گفت: ضرورت 
دارد  از هدر رفت حدود 4 درصد از درآمد ناخالص ملي كشور 
كه ناشي از بروز سوانح رانندگي است، جلوگيري كرد.    ناصر 
رزاق منش در گفت وگو با فارس، كش��ته شدن ٧٨٩١ نفر و 
مصدوم و مجروح شدن ١٤٦ هزار ٦١٠ نفر از مردم كشور را در 
٦ ماه ابتدايي سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال قبل و 
كاهش آن به ترتيب 7.۱5 و ۱.۲5 را با توجه به متوسط كاهش 
بيش از ٢٠ درصدي ترافيك همچنان وضعيت نامناس��ب 
رانندگي ذكر كرد. رزاق منش افزود: متاسفانه حدود ٤٠ درصد 
از آسيب ديدگان سوانح رانندگي را موتورسواران و عابران پياده 
تشكيل مي دهند و اين پديده، گروه ها ، طبقات و رده هاي سني 
مختلف جامعه را در بر گرفته و مشكالت فراواني را براي كشور 
و مردم فراهم مي آورد كه فقط با عزم ملي، توجه افكار عمومي، 
رعايت كامل قوانين و مقررات رانندگي از سوي هموطنان 
و اقدامات مهندس��ي و نظارتي حاكميتي، مي توان نسبت 
به كاهش و غلبه بر اين آس��يب ها گام برداشت. مديرعامل 
جمعيت طرفداران ايمن��ي راه ها با تأكيد بر اينكه ضرورت 
دارد  از هدر رفتن حدود 4 درصد از درآمد ناخالص ملي كشور 
ناشي از سوانح رانندگي در شرايط و موقعيت فعلي جلوگيري 
كرد ، گفت:  برنامه هاي اين هفته تداوم يافته و ادامه دار است.

   82.5 درصد از حوادث رانندگي
 ناشي ازحواس پرتي 

محمد اسالمي وزير راه و شهرسازي نيز در حاشيه نشست 
پويش اجتماعي بانوبان با بيان اينكه ۸۲.5درصد از حوادث 
رانندگي ناشي از حواس  پرتي و بي احتياطي رانندگان است، 
اف��زود: بانوان خانواده با مواظبت و مراقبت مي توانند نقش 
اساس��ي در كاهش حوادث و تلفات جاده اي ايفا كنند. به 
گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، محمد اسالمي، 
وزير راه و شهرس��ازي در حاشيه نشست پويش اجتماعي 
بانوبان با اشاره به اهميت اين پويش در كاهش حوادث و تلفات 
رانندگي در كشور اظهار كرد: كميسيون ايمني راه ها در سال 
جاري نقشه ايمني راه ها را تصويب كرد كه اين نقشه تكاليفي 
را براي همه مسووالن كه در امر حمل ونقل و پشتيباني از سفر 
و امور امداد و نجات فعاليت دارند، الزامي را ايجادكرد كه طبق 
آن برنامه هايي را بايد اجرا كنند تا شاهد ارتقاي روزمره ايمني 

روزانه در رانندگي شهري و بيرون شهري باشيم.

   زنان در رانندگي منضبط تر از مردان
معاون وزير راه و شهرس��ازي با بيان اينك��ه طبق آمار زنان 
در رانندگي منضبط تر از مردان هس��تند، گفت: ۲5 درصد 
متوفيان سوانح رانندگي را بانوان تشكيل مي دهند. به گزارش 
فارس، در اين مراس��م، شهرام آدم نژاد اظهار داشت: ما براي 

كاهش اثرات تصادفات رانندگي به ويژه كاهش كش��ته ها 
نيازمند اقدامات گسترده هستيم. وي ادامه داد: ۲0 سال پيش 
تعداد ۲۸ هزار كشته و يك ميليون مصدوم ساالنه در سوانح 
رانندگي داشتيم، اما با انجام اقداماتي از سال ۸۲ نظير اجراي 
استانداردهاي بين المللي، آموزش، ارتقاي ايمني راه، بهبود 
وضعيت تجهيزات، بهبود ارتقاي وضعيت ناوگان، شخصي و 
عمومي و كنترل و نظارت توسط سيستم هاي هوشمند، آمار 
سوانح كاهش يافت و تلفات تصادفات به ۱7 هزار كشته و ۶00 
هزار مصدوم در سال رسيد. رييس كميسيون ايمني راه ها با 
بيان اينكه طرح جامع نقشه راه ايمني راه ها دنبال شد، گفت: 
نقشه راه تهيه شد و در حوزه نظارت و كنترل، تغييرات بنيادي 
داديم.  آدم نژاد افزود: درباره ايمني راه ها و رفع نقاط پرحادثه و 
ارتقاي شبكه عبور و مرور نيازمند اصالح مختصات هندسي 
بوديم. برخي ويژگي هاي ناوگان بايد تغيير كند و خودروسازان 
بايد در حوزه ايمني توجه خاص داشته باشند. معاون وزير راه 
و شهرسازي با بيان اينكه در حوزه تصادفات، زنان، كودكان 
و معلوالن نيازمند توجه بيشتر هستند، گفت: در همكاري 
مشاور وزير راه و شهرسازي در امور زنان، دانشگاه الزهرا )س( 
و جمعيت طرفدار ايمني راه ها، پويش بانوبان مورد توجه قرار 
گرفت.  وي گفت: داده هاي حمل و نقلي نشان مي دهد خانم ها 
نسبت به آقايان در رانندگي منضبط تر هستند و بيشتر مقيد 
به قواعد هستند، البته در واكنش به رفتارهاي رانندگي اين 
موضوع متفاوت است.  وي با اشاره به اينكه در هفته ايمني 
حمل و نقل قرار داريم، گفت: امروز روز يادمان قربانيان سوانح 
رانندگي است. همچنين روز چهارشنبه رييس جمهور در 
اين حوزه پيامي خواهد داشت. معاون وزير راه و شهرسازي 
افزود: درس��ال جاري بانوان به عنوان همراه��ان و ما دران 
آسيب ديدگان سوانح رانندگي مورد توجه خاص قرار گرفتند 
و پويش زنان عليه سوانح رانندگي امسال راه اندازي شد. در 
واقع زنان به عنوان كاربران اصلي، كاربران همراه و كاربران 
ناظر مورد توجه قرار گرفتند. آدم نژاد افزود: ۲5 درصد متوفيان 
سوانح رانندگي را زنان تشكيل مي دهند.  وي گفت: فعاالن 
ايمني راه ها بر اين امر صحه مي گذارند كه هر وقت از بانوان در 
زمينه آگاهي بخشي كمك گرفته شده، نتايج مثبتي داشته 
است. معاون وزير راه و شهرسازي گفت: كشوري كه ۱7 هزار 
كش��ته و ۶00 هزار مصدوم حاصل از سوانح رانندگي دارد، 
نيازمند اقدامات گسترده است كه ارتقاي آگاهي در اين حوزه 
ضروري است.  وي افزود: بايد در زمينه آگاهي و آموزش كه 
منجر به افزايش مهارت مي شود، توجه خاص داشت.  معاون 
وزير راه و شهرس��ازي تأكيد كرد: اميدواريم روند كاهشي 
تصادفات با ارتقاي ايمني ادامه يابد، البته كاهش تصادفات 
امسال بخشي به دليل محدوديت هاي تردد و بخشي هم به 
علت اقدامات مثبت همه اعضاي كميسيون ايمني راه ها و 

پليس راه بوده است.

شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند در نظر دارد به استناد قانون برگزاري مناقصات، انجام خدمات ذيل را از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.
۱( موضوع مناقصه: 

الف( شرح مختصر كار:

»تجديد آگهي فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران«
شركت پااليش نفت امام خميني)ره( 

شازند )سهامي عام(

نوبت دوم
شماره مجوز: ۱۳۹۹-4568

روابط عمومي شركت پااليش نفت امام خميني )ره( شازند

مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار )ريال(مدت زمان انجام كارموضوع مناقصهشماره مناقصه

64.۹20.000.000ماه شمسيايزوگام تعدادي از منازل سازماني و اماكن عمومي شركت واقع در شهر مهاجران - شهرك پااليشگاه۹۹/۱۳

ب( شرايط متقاضي: 
۱- داشتن شخصيت حقوقي، شناسه ملي و شماره اقتصادي

2- داشتن توانايي مالي، امكانات و ماشين آالت 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 
۳- داشتن گواهي نامه تائيد صالحيت ايمني ويژه پيمانكاران و دارا بودن مجوزهاي الزم در خصوص موضوع مناقصه.

 4- توان 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 آيين نامه تضمين معامالت دولتي
)در صورت برنده شدن(. 

  5- داش�تن صورت هاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرس�ي يا اعضاي جامعه حسابداران رس�مي مطابق با ماده ۳ آيين نامه 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 ۱۱۱.000.000.000 )يكصد و يازده ميليارد( ريال مي باشد.

2( نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت پااليش نفت امام خميني )ره( شازند، واقع در استان مركزي، اراك،كيلومتر 20 جاده بروجرد. 
۳( مهلت، محل دريافت و تحويل فرم هاي استعالم ارزيابي كيفي: 

متقاضياني كه داراي شرايط اوليه مندرج در »بند ب« ماده يك بوده و متقاضي شركت در مناقصه فوق الذكر مي باشند مي توانند به مدت 5 روز كاري پس از انتشار نوبت دوم آگهي )سه روز پس از درج 
آگهي نوبت اول چاپ مي ش�ود( طي ساعات اداري از ساعت 7 صبح لغايت ۱5:۳0 عصر ضمن ارسال تقاضاي اعالم آمادگي، فرم هاي 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 ) سي دي( حداكثر تا دو هفته پس از آخرين مهلت ارسال تقاضا به نشاني: اراك – كيلومتر 20 جاده 
بروجرد- سه راهي شازند- شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند- ساختمان مركزي- طبقه دوم- امور حقوقي و پيمان ها- اتاق 2۳2 تحويل نمايند. ضمنا تلفكس شماره ۳۳67۳70۱-086 و 

تلفن شماره ۳۳4۹۱085-086 آماده پاسخگوئي مي باشد. 
4( محل، زمان و مهلت تحويل اسناد و مدارك متقاضيان:

مهلت تحويل اسناد و مدارك متقاضيان )رزومه كاري( در قالب لوح فشرده )سي دي( حداكثر تا دو هفته پس از آخرين مهلت ارسال تقاضا مي باشد. ضمنا محل تحويل مدارك درخواستي مورد نظر، 
امور حقوقي و پيمان هاي شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند به نشاني مندرج در ماده »۳« مي باشد. 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 مي باشد و دادن پيشنهاد و ارائه اسناد و مدارك هيچگونه حقي براي متقاضيان ايجاد نمي كند. الزم به  ذكر است 

دستگاه مناقصه گزار حداقل يك ماه پس از وصول اسناد ارزيابي كيفي نسبت به اعالم اسامي واجدين شرايط اقدام خواهد نمود.
WWW.IKORC.IR            :آدرس اينترنتي
WWW.SHANA.IR                                                                    

 نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
۹0/۹/20 ملک متقاضی که در هيات موضوع ماده يک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چالوس مورد 
رسيدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض وی محرز و رای الزم صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح 
ذيل آگهی ميگردد: ۳877 فرعی از 6۱7 فرعی از40 - اصلی واقع در قريه دارکال بخش يک قش�القی 
دهستان کالرستاق به نام شهاب شجاعی نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با ساختمان باستثنای بهای 
ثمن اعيان به مساحت 207.86 متر مربع مالک رسمی مشاعی لذا به موجب ماده ۳ قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آيين نامه مربوطه اين آگهی در دو نوبت 
به فاصله ۱5 روز از طريق اين روزنامه و محلی / کثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هيات 
الصاق تا در صورتيکه اشخاص ذينفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين 
آگهی و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم 
و رسيد اخذ نمايند . معترضين بايد ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمايد و گواهی تقديم دادخواس�ت را به اداره ثبت محل تحويل دهد که در اين 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد يا معترض ، گواهی تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 
به صدور سند مالکيت می نمايد و صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست . بديهی 
است برابر ماده ۱۳ آيين نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذيرفته نشده ، 
واحد ثبتی با رای هيات پس از تنظيم اظهارنامه حاوی تحديد حدود ، مراتب را در اولين آگهی نوبتی و 
تحديد حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جريان ثبت و فاقد سابقه 
تحديد حدود ، واحد ثبتی آگهی تحديد حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نمايد . م الف ۱۹۹0704۱

   تاريخ انتشار نوبت اول:۹۹/8/26                         تاريخ انتشار نوبت دوم:۹۹/۹/۱۱

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

 نيکنام ازوجی سرپرست ثبت اسناد و امالک چالوس

 نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
۹0/۹/20 ملک متقاضی که در هيات موضوع ماده يک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چالوس مورد 
رسيدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض وی محرز و رای الزم صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح 
ذيل آگهی ميگردد: ۳878 فرعی از 6۱7 فرعی از40 - اصلی واقع در قريه دارکال بخش يک قش�القی 
دهستان کالرستاق به نام شهاب شجاعی نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با ساختمان باستثنای بهای 
ثمن اعيان به مساحت 280.02 متر مربع مالک رسمی مشاعی لذا به موجب ماده ۳ قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آيين نامه مربوطه اين آگهی در دو نوبت 
به فاصله ۱5 روز از طريق اين روزنامه و محلی / کثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هيات 
الصاق تا در صورتيکه اشخاص ذينفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين 
آگهی و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم 
و رسيد اخذ نمايند . معترضين بايد ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمايد و گواهی تقديم دادخواس�ت را به اداره ثبت محل تحويل دهد که در اين 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد يا معترض ، گواهی تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 
به صدور سند مالکيت می نمايد و صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست . بديهی 
است برابر ماده ۱۳ آيين نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذيرفته نشده ، 
واحد ثبتی با رای هيات پس از تنظيم اظهارنامه حاوی تحديد حدود ، مراتب را در اولين آگهی نوبتی و 
تحديد حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جريان ثبت و فاقد سابقه 
تحديد حدود ، واحد ثبتی آگهی تحديد حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نمايد . م الف ۱۹۹0702۹

   تاريخ انتشار نوبت اول:۹۹/8/26                         تاريخ انتشار نوبت دوم:۹۹/۹/۱۱

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

نيکنام ازوجی سرپرست ثبت اسناد و امالک چالوس



با باال رفتن نرخ ارز، بهاي نيروي انساني مشغول در حوزه 
آي تي افزايش يافته و بهاي تمام شده خدمات و محصوالت 
نيز به شدت باال رفته است. اين موضوع به شركت ها فشار 
مي آورد، 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 
كه بانك ها در تامين مالي ضعيف عمل مي كنند و تقاضاي 
كل هم در اقتصاد به دليل كاهش قدرت خريد مردم كاهش 
يافته، اين فشار سرمايه در گردش، شركت ها را مستاصل 
كرده است، در حالي كه يكي از تحليلگران فناوري مالي 
تامين مالي شركت ها را از مهم ترين دغدغه هاي فعاالن 
بازار حوزه آي سي تي مي داند و در عين حال معتقد است 
بي ثباتي در سياس��ت گذاري، تغيير هرروزه تصميم ها، 
مداخالت بيش از حد و كمبود دانش فني و تخصص مديران 
دولتي، از جمله واقعيت هايي است كه نمي توان انكار كرد و 
مهم ترين اقدام دولت براي كمك به اين شركت ها، كاهش 

تصدي گري است.
صنعت فناوري اطالعات و ديجيتال، برخالف بسياري از 
حوزه هاي ديگر اقتصادي، بر پايه منبع انساني  است. در 
حالي كه اصلي ترين عامل ايجاد ارزش در حوزه معادن، 
نيرو و انرژي، منابع طبيعي است، در صنعت آي تي اساسا 
نيروي انس��اني بزرگ ترين عاملي اس��ت كه ايجاد رشد 
مي كند. با وجود اين در سال هاي اخير به واسطه شرايط 
كالن مملكت، بحران ها و چالش ها در شرايط اقتصادي، 
فرهنگي اجتماعي، با مهاجرت نيروي انساني روبرو شديم. 
نيما نامداري عضو س��ازمان نظام صنفي رايانه اي در اين 
راستا بيان كرد: در شرايطي هستيم كه بسياري از نيروهاي 
كليدي كشور ترجيح مي دهند وارد حوزه هايي شوند كه 
درآمد فوري بيشتري ايجاد مي كند، حتي اگر احتياج به 
تخصص آي تي كمتري داشته باشد، كما اينكه بسياري از 
افراد كليدي اين صنعت در سال هاي اخير به سمت معامله 
در بورس يا سوداگري هايي در بازارهاي مالي رفتند كه بازده 
سريعي برايشان دارد. اين موضوع يك عامل  نگران كننده 
و از مهم ترين موانع رشد سهم بخش آي سي تي از توليد 

ناخالص داخلي كشور است.

    لزوم پيش بيني راه حل هاي جديد 
در حوزه تامين مالي كسب وكارها

اين تحليلگر فناوري مالي ادامه داد: مشكالت تامين مالي 
شامل ش��ركت هايي كه در بخش هاي مختلف صنعت 
فعالند از جمله ش��ركت هاي توليدكننده، شركت هاي 
تجهيزات و سخت افزار، ارايه دهنده سرويس ها و خدمات 
و ش��ركت هاي نرم افزاري مي شود. اين موضوع مستلزم 
پيش بين��ي راه حل هاي جدي��د در ح��وزه تامين مالي 
كسب وكارهاست. اگر قرار باشد شركت ها پايان هر ماه براي 
پرداخت حقوق، نگراني و داشته باشند و توان سرمايه گذاري 
روي پروژه هاي جديد و فعاليت هاي توسعه اي كم باشد، 
سهم اين بخش در اقتصاد افزايش پيدا نمي كند. رفع اين 

مشكل نيازمند شيوه هاي جديد تامين مالي، استفاده از 
ظرفيت هاي بازار س��رمايه در حوزه صندوق هاي پروژه و 
سرمايه گذاران اختصاصي يا استفاده از ظرفيت هاي نظام 
بانكي براي تامين سرمايه در گردش است. ما اگر بتوانيم 
شيوه اي پيش بيني كنيم كه شركت هاي كارفرما از محل 
مطالباتي كه از شركت هاي تامين كننده و پيمانكارشان 
دارند، ضامن اين شركت ها در نظام بانكي شوند، مي تواند 
ظرفيت هاي جديدي براي تسهيالت دهي به شركت ها 
ايجاد كند. اگر ش��ركتي پيمانكار يك مجموعه دولتي 
اس��ت و ميلياردها تومان پروژه در اختيار دارد، مي تواند 
ضامن پيمانكار آي س��ي تي براي استفاده از منابع بانكي 
شود. وي با اشاره به ظرفيت هاي موجود در حوزه تامين 
مالي جمعي در ب��ازار بورس بيان كرد: ما براي پروژه هاي 
توسعه اي تا سقف ۱۰ ميليارد تومان امكان تامين مالي 
جمعي داريم. اينها همه ظرفيت هاي خوبي است كه نياز 
به مذاكره و مراوده با نهادهاي ذي نفع و رگوالتورها دارد و 
سازمان نظام صنفي مي تواند در بهبود اين روال ها و قواعد و 
دادن دل و جرات به نهادهاي دولتي و قانوني براي استفاده 
از ظرفيت آيين نامه هاي موجود و اجرايي كردن آنها، نقش 

كليدي ايفا كند.

   تاثير كرونا و تحريم بر مشكالت مالي شركت ها
عضو سازمان نظام صنفي رايانه اي با اشاره به مشكالتي از 
جمله كرونا در قالب افزايش فشار مالي بر شركت ها، اظهار 
كرد: تعطيلي شركت ها و توليدكنندگان به دليل كرونا، 
ظرفيت توليد و ظرفيت ارايه خدمات را كاهش مي دهد 
و بديهي است كه در اين شرايط درآمد شركت ها كاهش 
پيدا مي كن��د، در حالي كه پرداخت حقوق و دس��تمزد 
همچنان وجود دارد و هزينه هاي شركت ها كاهش نيافته 
اس��ت و اين موضوع منجر به بروز مشكل براي شركت ها 
مي شود. از سوي ديگر به واسطه تحريم و بي ثباتي نرخ ارز، 
بسياري از شركت ها مجبورند تجهيزات و مايجتاج خود را 

با قيمت هاي بسيار باال بخرند و در حالي كه بسياري از اين 
كاالها و تجهيزات هم با نوعي كميابي مواجه شده است. اين 
كميابي ضمن اينكه كارها را به تعويق مي اندازد، به دليل 
كاهش عرضه در حالي كه تقاضا كاهش پيدا نكرده، بهاي 
تمام شده در شركت ها را افزايش مي دهد. نامداري با اشاره 
به تاثيرات تحريم بر مسائل اقتصادي كشور بيان كرد: اين 
موارد همه اقتصاد ملي را تحت تاثير قرار مي دهد و اتفاقا 
ما در صنعت آي تي با فرصت هايي روبرو هستيم. صنعت 
آي تي به نسبت صنايع ديگر، امكان رشد درون زاي بيشتري 
دارد. ما بايد بتوانيم نيروي انساني را در كشور حفظ كنيم 
و خدمات و سرويس هاي جديد ارايه دهيم كه پاسخگوي 
بازار داخلي باشد. اين تحليل گر فناوري مالي با بيان اينكه 
اصلي ترين عامل رش��د در صنعت آي تي، نيروي انساني 
اس��ت، ادامه داد: بخش اعظم توليدات صنعت آي تي به 
واردات تجهيزات و ماشين آالت و كاالهاي سرمايه اي گره 
نخورده اس��ت و اتفاقا به نسبت بخش هاي ديگر اقتصاد 
ملي، صنعت آي سي تي بهتر مي تواند در مقابل تحريم و 
كرونا و بي ثباتي سياست خارجي كشور، مقاومت كند و 
بنيه قوي تري نشان دهد و ارزش خلق كند. اما اين موارد 
مستلزم اين است كه دولت تا جاي ممكن تصدي گري را 
در اين حوزه كاهش دهد. وي خاطرنشان كرد: تغيير هر 
روزه قوانين و ضوابط، مشكالت تامين اجتماعي و سازمان 
مالياتي كه شركت ها را مستاصل كرده، چالش هاي جدي 
اس��ت، اينكه مدير شركت به جاي اينكه درگير توسعه و 
رشد باشد، مدام در حال رفت وآمد به بيمه، ماليات، بانك، 
دادگاه و پليس فتاس��ت. بنابراين مهم ترين اقدام دولت، 
كاهش تصدي گري اس��ت. در عين حال دغدغه اصلي، 
نيروي انساني است و ما بايد بتوانيم به جوان هاي مملكت 
اميد دهيم. هر اقدامي كه اميد مردم را كم و آنها را بي انگيزه 
كند، به ضرر كل كشور تمام مي شود و صنعت آي تي هم 
ضربه مضاعف مي بيند، زيرا نيروي انساني كه مهم ترين 
منبع توليد ماست، از گردونه خارج شده و دست ما براي 

توليد و نوآوري بسته مي شود. نامداري با بيان اينكه بحث 
تاب آوري مالي بحث مهمي است كه بايد اقدامات عاجلي 
براي آن انجام شود، گفت: در عين حال سازمان نظام صنفي 
با محدوديت هاي جدي مواجه است و به عنوان يك نهاد 
مدني اختيار و ابزار اجرايي ندارد كه خودش اقدامات الزم 
را انجام دهد، اما مي تواند تسهيل گر باشد. تعامل با شوراي 
عالي بورس، بانك مركزي، نهادهاي قانوني از جمله وزارت 
ارتباطات و سازمان فناوري اطالعات مي تواند به پيش بيني 
ظرفيت هاي قانوني كمك كند. نظام صنفي بايد بتواند 
تاب آوري مالي شركت هاي صنف و بدنه صنف را افزايش 
دهد و براي اين كار به تعامل و گفت وگو و مطالبه گري و 

استمرار در پيگيري نياز دارد.

  كمبود دانش فني و تخصص مديران دولتي
عضو س��ازمان نظام صنفي رايانه اي با اشاره به ضعف ها 
و اش��كاالتي كه بخش هاي اقتصادي را تحت تاثير قرار 
مي دهد، گفت: بي ثباتي در سياست گذاري، تغيير هرروزه 
تصميم ه��ا، مداخالت بيش از ح��د و كمبود دانش فني 
و تخصص مديران دولتي، از جمله واقعيت هايي اس��ت 
كه نمي توان انكار كرد. بخش خصوص��ي مي تواند از دو 
مسير براي كاهش اين مشكالت تالش كند. اولين مسير، 
گفت وگوي مستمر و باجديت است و بايد در ارتباط مداوم 
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 شركت ها و مجموعه هايي كه به عنوان نماينده صنف 
در كارگروه ها و ش��وراها و كميسيون هاي دولتي حضور 
داشتند، اما به جاي اينكه منافع صنف را دنبال كنند، 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 
مي ش��ود. نامداري با بيان اينكه دومي��ن راهكار، تالش 
براي حضور بيش��تر در شوراها و كميسيون هاي كليدي 
است، گفت: نظام صنفي در شوراي عالي فضاي مجازي و 
كميسيون هاي زيرمجموعه اين شورا نماينده اي ندارد. يا 
در بازار بورس، نظام بانكي و صنايع مختلف كه در شوراها 
و كميسيون هايشان تصميم گيري هاي كليدي مي كنند، 
نماينده اي از بخش خصوصي حضور ندارد. بنابراين صنف 
بايد از همه ظرفيت هاي قانوني خود براي تعامل با دولت، 
مجلس و اتاق بازرگاني استفاده كند و در اين نهادها حضور 
داشته باشد. وي ادامه داد: صرف حضور در اين نهادها امكان 
خوبي براي تاثيرگذاري در تصميم گيري ها ايجاد مي كند. 
مجلس به تازگي تغيير كرده و سال آينده همزمان تغيير 
دولت است. ما اگر بتوانيم سر بزنگاه ها به درستي مشاركت 
كنيم و صندلي هاي بخش خصوصي را در اين كميسيون ها 
و نهادهاي تصميم گير حفظ كني��م و افزايش دهيم، در 
توان تاثيرگذاري بيشتر و بهتر بر عملكرد حاكميت تاثير 

مي گذارد.
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 فيلترينگ عامل اصلي 
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 گفت وگو با 
ايرنا گفت: ش��اخص هاي كيفي عمومي اينترنت 
كشور نشان مي دهد ش��رايط شبكه در بسياري 
از نق��اط مطل��وب و در چند اس��تان، پايين تر از 
انتظار اس��ت. وي با بيان اينكه عدم مطلوبيت در 
برخي نقاط تراكم پايين س��ايت هاي آنتن دهي 
است، افزود: شبكه مخابرات ايران ظرفيت انتقال 
مناس��ب را براي اپراتورها فراهم نمي كند 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 مي شود 
و آن را بررسي مي كنيم، متوجه مي شويم مشكل 
اصلي فيلترينگ و اثر س��وئي است كه اين اتفاق 
بر تجربه كاربري مي گذارد. وي ادامه داد: روشن 
كردن فيلترش��كن ها باعث مي ش��ود استفاده از 
سرويس هاي داخلي عالوه بر هزينه زياد با كندي 
روبرو شود. همين مساله كيفيت اينترنت را خراب 
مي كند. عمده ش��كايتي كه از كندي ارتباط به 
ما ارسال مي شود ناش��ي از تاثير سوء فيلترينگ 
بر كيفيت اينترنت اس��ت. آذري جهرمي افزود: 
در برخي از اس��تان ها 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 مي شود كه دليل آن بيشتر به 
عدم اجازه شهروندان و ش��هرداري براي احداث 
س��ايت توس��ط اپراتورها برمي گ��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 
مي كند. هنوز براي اين مساله راه حلي انديشيده 
نش��ده اس��ت. به گ��زارش ايرنا، كيفي��ت پايين 
اينترنت مساله اي اس��ت كه معمواًل در اعتراض 
به وزارت ارتباطات از زبان شهروندان مي شنويم. 
بازيكن هاي بازي هاي رايانه اي، كسب وكارهاي 
اينترنتي و حتي كاربراني كه روزانه دقايقي را در 
ش��بكه هاي مجازي مي گذرانند، اغلب كيفيت 
اينترنت را مطلوب نمي دانند. تازه ترين گزارشي 
كه س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
منتشر كرد نيز نشان مي دهد جهشي كه در باال 
بردن پوش��ش دهي اينترنت در كش��ور داشتيم 
از نظر كم��ي جهش بي نظيري ب��وده، اما از نظر 
كيفيت هنوز نتوانسته تجربه دلنشيني را نصيب 

كاربران كند.

راه اندازي نرم افزار مديريت 
هوشمند كتابخانه آبفا اصفهان

هاشم اميني، مديرعامل شركت آبفا استان اصفهان 
گفت: كتابخانه آب و فاضالب استان اصفهان داراي 
بيش از 4 هزار عنوان كتاب فارسي و بيش از 5 هزار 
عنوان كتاب التين مي باش��د كه با هدف خدمت 
رساني آسان وگسترده به متقاضيان، از طريق نرم 

افزار هوشمند مديريت مي شود .  
وي ادام��ه داد: كتابخانه ديجيتال مجهز به 3 هزار 
نسخه مقاله تخصصي كه مشتمل بر 897 عنوان 
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 مي دهد، اعالم كرد: اين نرم افزار 
منطبق بر استانداردهاي كتابداري و خواسته هاي 
كتابخانه هاي ايران طراحي و پياده سازي شده است 

كه به طور كامل تحت وب عمل مي كند. 
وي ورود اطالعات در نرم افزارمديريت هوش��مند 
را متفاوت از س��اير روش ها دانست و تصريح كرد: 
از طريق اين نرم افزار ورود اطالعات به شيوه هاي 
مس��تقيم، در محيط مجازي و دس��ته اي يا غير 
مستقيم مي باشد كه در روش س��وم، اطالعات از 
س��اير منابع مانند؛ لوح فشرده كتابشناسي ملي، 
س��ايت كتابخانه ملي جمهوري اس��المي ايران، 
س��ايتهاي مربوط ب��ه كتب التي��ن مانند كنگره 
 ISO امريكا، كتابخانه ملي پزش��كي و به صورت
ذخيره شده و سپس به صورت موردي يا دسته اي 
فرا خواني ش��ده و به محيط تدوين يا پايگاه اصلي 
وارد مي ش��ود.  اميني گفت: در نرم افزار مديريت 
هوشمند كتابخانه اين امكان در نظر گرفته شده 
اس��ت كه فايل هاي مختلفي تحت عنوان نسخه 
ديجيتال ايجاد يا به سيس��تم اضاف��ه گردد. اين 
فايل ها مي توانند فرمت هاي مختلفي داشته باشند 
كه عمومي ترين آنها پي دي اف مي باشد، همچنين 
از انواع فرمت هاي مختلف فايلها نيز پش��تيباني 
مي كند. اميني ب��ه نحوه عضويت در اين كتابخانه 
پرداخ��ت و تصريح كرد: هركاربر مي تواند 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 مي شود و مي تواند 
با نام كاربري و كلمه عبور خود از امكانات يك كاربر 
مجازي مثل جست وجو، مشاهده درصدي از نسخ 
ديجيتال، مش��اهده تازه هاي مدارك و ...استفاده 
كند. اما در صورت نياز به خدمات بيش��تر از سوي 
كتابخانه، درخواست خدمات مي نمايد و اطالعات 
مورد نياز كتابخان��ه را وارد كرده و در صورت تاييد 
مس��ووالن، عضو كتابخانه مي شود و در گروهي از 

گروه بندي نرم افزار قرار مي گيرد.

 هشدار مايكروسافت 
به ناكارآمدي احراز هويت

يكي از مديران مايكروس��افت نس��بت به ناكارآمدي 
پسوردها و همچنين روش هاي احراز هويت چندعاملي 
هش��دار داده اس��ت. به گزارش مهر به نقل از فوربس، 
مدير بخش امنيت هويت در مايكروسافت نسبت به 
ناكارآمدي پسوردها و همچنين شيوه هاي احراز هويت 
چندعاملي هشدار داده است.  آلكس وينرت چندي قبل 
هشدار داد كه پسوردها كارآمد نيستند و با داليلي ادعا 
كرد حتي پسوردهاي قدرتمند نيز لزوما كارآمد نيستند.  
او در اي��ن باره گفت: »هنگام بررس��ي تركيب و تعداد 
كاراكترها، پس��ورد اهميت زيادي ندارد. به ياد داشته 
باشيد هكرها تمام توجهشان معطوف سرقت پسوردها 
است. اين يك نكته تمايز ميان امنيت در وضعيت نظري 
و عملي اس��ت.« به عبارت ديگر ب��ا وجود تمام تالش 
كاربران، هكرها پس��وردها را سرقت مي كنند و حتي 
پسوردهاي قدرتمند نيز مانعي براي مجرمان سايبري 
به حساب نمي آيد. اين در حالي است كه به گفته اين 
مدير مايكروسافت شيوه هاي احراز هويت چند عاملي 
مبتني بر تلفن )مانند ارسال پيامك رمز يك بار مصرف 
براي انجام تراكنش بانكي( نيز ايمن نيست. وينرت در 
يك پست وبالگي در اين باره نوشت: »تصور مي كنم 
اين غيرايمن ترين روش احراز هويت چندعاملي باشد. 
هنگاميكه پروتكل هاي پيامكي و صوتي توسعه يافتند، 
بدون رمزگذاري طراحي شده بودند. اين بدان معنا است 
كه هركسي كه دسترسي به شبكه سوييچ تلفن ها داشته 
باشد مي تواند به آنها دسترسي بيابد« به گفته او براي 
اين منظور مي توان از احراز هويت مبتني بر اپليكيشن 
استفاده كرد. اپ ايمني بيش��تري دارد زيرا براي ارايه 
سرويس به اپراتور موبايل اتكا ندارد. كدها در اپ توسعه 

يافته اند و به سرعت منقضي مي شوند.

 ساخت مقر جديد گوگل 
در خانه رقيبان

شركت گوگل در حال س��اخت مقر جديدي نزديك 
سياتل است و حضورش در منطقه اي كه خانه آمازون و 
مايكروسافت است را افزايش مي دهد. به گزارش ايسنا 
به نقل از بلومبرگ، گ��وگل قطعه زمين ۱۰ هكتاري 
نزديك مقر فعلي خود در كركلند واشنگتن خريداري 
كرده و قصد دارد از آن براي توسعه اين محيط استفاده 
كند. پيشتر بيزنس اينسايدر با اشاره به اطالعات امالك 
گزارش ك��رده بود كه گوگل يك نمايندگي خودروي 
قديمي را در اين منطقه خريداري كرده است. گوگل 
در ژوييه 4۰ ميليون دالر براي قطعه زمين ديگري در 
همان نزديكي پرداخت كرده بود. حتي پيش از شيوع 
همه گيري ويروس كرونا، شركت هاي فناوري به دنبال 
توسعه حضورشان در حومه شرقي سياتل بودند تا به 
محل زندگي برخي از كارمندانشان نزديكتر باشند. با 
وجود اينكه همه گيري باعث تعطيلي دفاتر و دوركاري 
كارمندان شده است، بسياري از آنها همچنان به اين 
برنامه ها ادامه داده اند. شركت فيس بوك در بل ويو واقع 
در جنوب كركلند فضايي را خريداري و اجاره داده است. 
شركت آمازون در سپتامبر اعالم كرد قراردادهاي اجاره 
جديدي در بل ويو امضا كرده و احتماال 25 هزار كارمند 
را در اين محل به كار مي گيرد كه باالتر از حدود سه هزار 
نفر در آن زمان بود. يك مدير گوگل در يادداشتي براي 
كارمندان اين شركت نوشت: »اين معامله تعهد ما براي 
اينكه در بلندمدت بخشي از جامعه كركلند باشيم را 
عميق تر مي كند و انعطاف پذيري ارزشمندي را براي 

تسهيل رشد آتي گوگل كركلند فراهم خواهد كرد.«

 اختالالت آيفون ۱۲ 
كاربران را عاصي كرد

برخي از كاربران آيفون ۱2 از غيرفعال بودن قابليت 
لمس نمايشگر در قسمت قفل آن گله دارند. برخي 
گزارش ه��ا ني��ز از اخت��الل در بخ��ش پيامك اين 
دستگاه هاي جديد خبر مي دهد. به گزارش مهر به 
نقل از انگجت، هنوز مدتي از عرضه آيفون ۱2 نگذشته 
كه برخي كاربران از اختالالتي در دستگاه هايشان گله 
دارند. طبق گزارش وب سايت هاي مك رومرز، اپل 
فوروم و رديت برخ��ي كاربران آيفون ۱2 ميني ادعا 
مي كنند قابليت لمس نمايشگر در قسمت قفل صفحه 
غيرفعال است. آنها نه تنها براي باز كردن اپ دوربين 
يا چراغ قوه با مشكل روبرو هستند، بلكه براي استفاده 
از آن با يك دست نيز دچار مشكل شده اند. البته هنوز 
گستردگي اين چالش مشخص نيست. از سوي ديگر 
نش��ريه فوربس نيز به يك چالش ديگر آيفون هاي 
نسل جديد اشاره مي كند. طبق نوشته اين وب سايت 
تعداد انبوه��ي از كاربران آيف��ون ۱2 ادعا مي كنند 
قابليت ارس��ال پيامك در اين دس��تگاه ها غيرفعال 
اس��ت. برخي از كاربران ادعا مي كنند قادر به ارسال 
يا دريافت پيامك نيستند، برخي ديگر از عدم امكان 
ارس��ال پيامك در گروه ها و ع��ده اي از عدم دريافت 
نوتيفيكيشن براي پيامك ها گله دارند. همچنين به 
نظر مي رسد اين چالش در برخي مدل هاي قديمي تر 

آيفون نيز رصد شده است.

 عينك هوشمندي كه 
مسير را به كاربران نشان مي دهد

مهندسي به نام سام مارچ با استفاده از يك اپليكيشن 
و برخي تجهيزات سخت افزاري عينك هوشمندي 
توليد كرده كه مي تواند 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 قابليت هاي منحصر به فرد توليد كرده 
بود. وي كه تمامي اجزا و قطعات اين عينك را به طور 
ش��خصي توليد كرده، افزوده كه عينك يادش��ده 
مجهز به چراغ هاي ال اي دي است و روشن شدن 
چراغ هاي يادشده در سمت راست يا چپ عينك 

مسير حركت را به كاربران نشان مي دهد.

بي ثباتي در سياست گذاري، تغيير هرروزه تصميم ها، مداخالت و كمبود دانش فني و تخصص مديران دولتي

دولت بايد تصدي گري خود را كاهش دهد

ناچار به تعطيلي فراگير هستيم
 داخلي در ابزارهاي تست گيري گفت: اين توليد داخلي به 
تست هايي كه پاسخ فوري دريافت مي كنند، كمك خواهد 

كرد و اين يك موفقيت است.
وي با بيان اينكه طرح مصوب شده حالت پويا دارد و الزاما 
بعد دو هفته اجراي آن متوقف نمي شود، تصريح كرد: يعني 
اگر پس از دو هفته در منطقه اي تعداد مبتاليان كاهش 
داشت، وضعيت تغيير خواهد كرد و اگر كاهش نداشت، 
اجراي آن قابل تمديد خواهد بود.سخنگوي دولت با اشاره 
به تاكيد رييس جمهوري مبني بر آمادگي براي تصويب 
نظرات كارشناسي گفت: همه پيشنهادهاي مطرح شده 
از س��وي وزارت بهداشت در جلس��ه امروز تصويب شد و 
حتي در بحث آموزش و پرورش تاكيد شد هر سه وضعيت 
متفاوت ديده شود و رييس جمهوري خواستند تا اين قضيه 
سختگيرانه تر شود و هر سه وضعيت به شكل غيرحضوري 

انجام شود. 
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 
مسوول نهادينه كردن فرهنگ در مردم شد. صداوسيما هم 
بايد در اين زمينه همكاري داشته باشد تا اين كار جلو برود.
سخنگوي دولت درباره اتصال آزمايشگاه ها به سامانه سيب 
اظهار كرد: وزارت ارتباطات در اين زمينه فعاليت هاي بسيار 
خوبي داشته است و همه نتايج به اين سامانه متصل خواهد 
شد. ابتدا موارد از طريق 4۰3۰ به افراد تذكر داده خواهد 
ش��د اما در صورتي كه افراد مبتال مراعات نكنند با جرايم 
سختي روبرو خواهند شد و از ورود آنان به راه آهن، هواپيما 
و ادارات ممانعت خواهد شد.وي يادآورد شد: گزارش هايي 
كه از ابتداي فعاليت سامانه به ما رسيده است نشان مي دهد 
تعدادي از افراد مبتال يعني دست كم 25 درصد از آنان در 
يك روز در سطح ش��هر فعال بودند و حركت مي كردند. 
بخشي از راننده هاي فعال به صورت اينترنتي مبتال بودند 
و اين نشان دهنده اين است كه افراد مبتال در سطح جامعه 
حركت مي كنند. با اين س��امانه از حركت افراد مبتال در 
سطح شهر جلوگيري خواهد شد.ربيعي با بيان اينكه ۱۰۰ 
شهر با اجراي اين طرح به سمت تعطيل مي رود گفت: در 
اجراي اين طرح تجارب كشورهاي ديگر لحاظ شده است 
البته خدمات به مردم نبايد تعطيل شود.سخنگوي دولت 
تاكيد كرد: موضوع ديگري كه رييس جمهوري امشب بر 
آن تاكيد كردند اين بود كه وزارت رفاه را مكلف كرد تا درباره 
چگونگي حمايت از افرادي كه در تعطيلي دوهفته اي آسيب 
مي بينند، بررسي هاي الزم صورت بگيرد.دستيار ارتباطات 
اجتماعي رييس جمهوري يادآور شد: ما فردا بعدازظهر هم 
در همين زمينه درباره افرادي كه احيانا از تعطيلي هايي 

كه در اين دو هفته صورت مي گيرد آسيب خواهند ديد، 
جلسه داريم.

وي ادام��ه داد: م��ا يك هدف گذاري س��ه ماه��ه و يك 
هدف گذاري يك ماهه را پيش بيني كرديم. در هدف گذاري 
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 
است كه وقتي ما 2 هفته تعطيلي را داريم اثر آن ظرف يك 
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 

تعلل هايي كه در اجرا بود امروز در دولت بود.
س��خنگوي دول��ت تاكيد ك��رد: همه اعض��اي دولت با 
سخت گيري بيشتري مكلف به اجراي همه تصميماتي 
كه در ستاد ملي كرونا گرفته مي شود، شدند. به خصوص 
وزير كشور به عنوان فرمانده قرارگاه تكليف بيشتري را در 
اين زمينه برعهده دارد كه چگونگي اجراي آن را در جلسه 
توضيح دادند و بحث كردند.ربيعي اظهار كرد: براي كنترل و 
نظارت بر تعطيل  گسترده آمادگي هاي انتظامي به همكاري 
بسيج مورد نياز بود و تعطيل ادارات نيز نيازمند برنامه ريزي 
است.سخنگوي دولت با تاكيد بر اينكه مشاغل ضروري و 
خدمات عمومي نبايد تعطيل شوند، تصريح كرد: چنين 
تعطيل گسترده اي نيازمند اين بود كه يك هفته تمهيدات 
و آمادگي براي آن صورت بگيرد و اگر ما از روز شنبه اعالم 
مي كرديم كه از فردا مي خواهيم اين تعطيلي را اجرا كنيم 
با نواقص بسيار زيادي روبرو مي شديم. وي افزود: براساس 
تصميم ستاد ملي كرونا و پيشنهاد و اصرار وزارت بهداشت 
از اين به بعد افراد در زير سقف ها بيش از تعدادي نتوانند 
جمع شوند. اين موضوع ممكن بود كل نظام اداري ما را با 
مشكل روبرو كند. ربيعي در پايان گفت: حضور يك سوم 
كارمندان بر سر كار در نظام اداري نياز به آمادگي داشت 
بنابراين تصميم درس��تي بود كه اعضا پيشنهاد كردند 
رييس جمهوري 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��ت گيري به شكل منطقه اي و محلي سخن 
گفته است. وزير كشور گفت: ما بايد در محله ها با كمك 
دستگاه هاي اجرايي مانند بسيج، هالل احمر، شهرداري ها 
و فرمانداري ها و وزارت بهداشت غربالگري عمومي بكنيم 
و امكان دسترسي به تست را براي مردم باال ببريم كه مردم 
به راحتي بتوانند تست بدهند.رحماني فضلي در حاشيه 
جلسه هيات دولت اظهار داشت: مصوبه  روز شنبه ستاد 
مقابله با كرونا در قرارگاه هم مطرح شد و همكاران وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي زحمات زيادي در جهت 

تهيه اين طرح كشيدند.
رحماني فضلي با بيان اينكه همه تجربيات، دانش، علم و 
همه يافته ها 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 
اجتماعي اداره كنيم.وي خاطرنشان كرد: رييس جمهوري 
از روز نخست تكليف كرده بودند كه ما به جاي تصميمات 
مقطعي و موردي طرحي را آماده كنيم كه در اين طرح همه 
ابعاد موضوع ديده شده باشد و طرح پويايي باشد به گونه اي 

كه با تغيير شرايط قابليت اجرا داشته باشد.
وزير كش��ور تاكيد كرد: با تصويب اين طرح در جلس��ه 
مس��ووالن كميته ها كه با حض��ور رييس جمهوري بود 
حمايت جدي شد و هم در ستاد اين طرح را در كل كشور 
و شهرها به سه قسمت تقسيم كرديم مبنا در اين طرح در 
شهرستان ها و شهرها هستند برخالف تصميمات قبلي 

كه استان ها بودند.
رحماني فضلي تصريح كرد: بطور مثال در يك اس��تان 
وقتي 2۰ شهرستان يا 3۰ شهر داريم در گذشته اگر آماري 
در استان باال مي رفت كل استان تصميم گيري مي شد اما 
اكنون اگر 5 يا ۱۰ تا شهر شرايطشان نارنجي يا زرد يا قرمز 
بشوند فقط براي آن شهرها تصميم مي گيريم و اين موجب 
مي شود كه 5 شهر يا ۱۰ شهر در قرنطينه كامل و اگر قرمز 
باشد تقريبا تعطيل كامل باشد به جز مشاغل سطح يك و 
بخشي از كاركنان كه ضروري است در محل كار باشند بقيه 
كارها تعطيل است در مرحله قرمز بايد تعطيلي عمومي 
داشته باشيم.وي ادامه داد: در شرايط نارنجي مقداري كم 
مي شود ولي باز هم در آنجا فضا به گونه اي خواهد بود كه 
تجمعات و ترددها كنترل بشود خوبي اين طرح اين است 
كه ما اختيار را به استانداران و فرمانداران داديم يعني اگر 
فرمانداران در هر شهري بهداشت آن شهر شاخص ها را 
اعالم كرد و شاخص ها را گفتيم فوتي 4 نفر در طرح هزار 
نفر زرد شش نفر در ۱۰۰ هزار نفر نارنجي و ۱۰ نفر در ۱۰۰ 
هزار نفر قرمز مي شود.وزير كشور گفت: وزارت بهداشت 
روزهاي دوشنبه به صورت هفتگي اعالم مي شود و به كليه 
شهرستان ها ابالغ مي كنيم خود فرماندار با هماهنگي با 
استاندار اين كار را انجام مي دهد تاكيد مي كنم كه مردم 
انتظارات و توقعات شان حتمًا بايد نسبت به اين اقدامات 
مديريت شده باشد و بدانند چه اتفاقي مي افتد ما يك بسته 
و مجموعه داريم با چند بخش قرار است همه اين بخش ها 
در اين هفته هاي پيش رو اجرا شود اگر هر كدام از اينها را 

انجام ندهيم در عمل نمي توانيم به هدف نهايي برسيم.
رحماني فضلي افزود: يكي از اينها غربالگري عمومي است 
يعني ما بايد در محالت با كمك دستگاه هاي اجرايي ديگر 
مانند بسيج، هالل احمر، شهرداري ها و فرمانداري ها و خود 

وزارت بهداشت امكان دسترسي به تست را براي مردم باال 
ببريم كه مردم به راحتي بتوانند تست بدهند دوم اينكه رقم 
تست را كه در هفته قبل 23 هزار تست در روز بود و امروز 
به 4۰ هزار رسيده بايد ظرف يكي دو هفته آينده حتمًا به 

۱۰۰ هزار تست برسانيم.
وي اظهار داش��ت: گام بعدي قرنطينه است مشكالت ما 
اين است كه مردم اصول قرنطينه را خوب به آنها آموزش 
نداديم و برخي هم جاي مناسبي ندارند وقتي يك خانواده 
در ي��ك آپارتم��ان 5۰ و 6۰ متري مي نش��يند امكان و 
قرنطينه سخت است تدارك ديده شده و دولت تصويب 
كرده و رييس جمه��وري حمايت كردند كه ما از جاهاي 
مختلف كه در اختيار بخش خصوصي است با اجاره اي كه 
به آنها مي دهيم از جمله هتل ها و مسافرخانه ها يا جاهاي 
كه دستگاه دولتي هستند امكان قرنطينه سازي به مردم 
بدهيم كه تا كساني كه تست مثبت مي شوند در آنجا تحت 
نظر باشد.وزير كشور خاطرنشان كرد: مساله بعد رديابي 
فردي است كساني كه تست شان مثبت مي شود در داخل 
آن طرح رديابي كنيم و با رصد مستمر كنترل كنيم و در 
آنجا استراحت كنند و در آنجا تحت نظر باشند ممكن است 
فردي تس��ت بگيرد و قرمز شود ولي بعد از كنترل خارج 
مي شود و اينكه رعايت مي كند يا نه با طرحي كه وزارت 
بهداشت به كمك وزارت ارتباطات تحت عنوان اپليكيشن 
ماسك فراهم كردند به اميد خدا مي توانيم همه كساني 
كه به نوعي مثبت مي شوند اينها را در داخل طرح رديابي 
كنيم و با رصد مستمر كنترل كنيم.رحماني فضلي تاكيد 
كرد: مساله بعدي محدوديت ها و ممنوعيت سازي است و 
مهم تر از همه اينها بحث رسانه هاست رسانه هاست. رسانه ها 
اساس اين كار هستند رسانه ها فقط بحث اطالع رساني 
نيست البته اطالع رساني خيلي مهم است حتمًا موضوع 
آموزش در رسانه ها بايد مد نظر باشد و مردم سبك زندگي 
با كرونا را آموزش ببينند اگر مي بينيم كه قرمز شود تعطيلي 
عمومي در شهرهاي قرمز اگر باشد خواهيم داشت اما اگر 
مردم آموزش نبينند كه به جاي اينكه در خانه بنشينند و 
تردد هايشان به غير از ترددهاي ضروري كم نكند و كماكان 
بخواهند در خيابان ها و مراكز تجمع حضور يابد حتماً نقض 

غرض خواهد بود.
هرچند دولت جزييات بيش��تري درب��اره موافقت با 
تعطيلي فراگير ارايه نكرده اما به نظر مي رسد با توجه 
به هش��دارهاي كارشناس��ان در اين زمينه اقدامات 
س��ختگيرانه جديدي اجرايي خواهد شد. بايد ديد 
در روزهاي آينده آيا محدوديت هاي جديدي اعمال 
خواهد شد يا منظور فعال همان محدوديت هايي است 
كه از قبل اعالم شده بود يا بناست به زودي تعطيلي 

شبيه به اسفند و فروردين به اجرا در بيايد.

ادامه از صفحه اول



تعادل - گروه صنعت| 
فهرست قيمتي اقالم اساسي منتشر شد. جزييات آماري 
منتشر شده از سوي وزارت صمت نشانگر اين است كه 
در شهريور س��ال جاري در بين ۸۶ قلم كاالي اساسي، 
قيمت ۷۱ قلم كاالي اساس��ي بين ۰.۳ تا حدود ۲۰۲.۶ 
درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش داشته 
و بيشترين افزايش قيمت هم مربوط به گروه آهن آالت 
و حبوبات بوده است. همچنين ارزيابي ها نشان مي دهد، 
در بازه زماني مورد بررسي، قيمت ۱۵ كاال نيز در مدت ياد 
شده بين ۰.۴ تا ۲۴.۲ درصد 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 مي دهد 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 ۹۸ و همچنين ماه قبل از خود يعني 

شهريور ۹۹ افزايش قيمت را تجربه كردند. 

    جزييات قيمتي كاالهاي اساسي 
تحليل داده هاي منتشر شده نشان مي دهد، قيمت ۱۰ 
قلم كاال ش��امل چهار نوع تير آهن ب��ا ۱۶۵.۷ تا ۲۰۲.۶ 
درصد، دو نوع ميلگرد با ۱۳۲ و ۱۳۴ درصد، ورق سياه با 
۱۳۵.۵ درصد و همچنين لپه۱۲۲.، عدس۱۵۲.۳ و برنج 
هندي و ۱۸۸.۳ درصد افزايش قيمت را در شهريور امسال 
نسبت به ماه مشابه سال قبل بيش از ۱۰۰ درصد   تجربه 
كرده اند و بين دو تا س��ه برابر شده است.بنابراين قيمت 
هر كيلو لپه، عدس و برنج هندي در شهريور به ترتيب به 
حدود ۲۵ هزار و ۲۰۰ تومان، ۲۱ هزار تومان و ۱۷ هزار 
و ۲۰۰ تومان رسيده است. اما در اين ميان هفت كاال هم 
بين ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزايش قيمت را تجربه كرده اند. 
يعني بنابر آمار اعالمي، در بازه زماني ياد ش��ده، قيمت 
»برنج پاكستاني باس��ماتي درجه يك« در شهريور ۹۹ 
نسبت به شهريور ۹۸ در مجموع ۹۰.۳ درصد رشد داشته 
است. البته در همين گروه كااليي، قيمت هر كيلوگرم 
برنج باسماتي پاكستان بطور متوسط در شهريور سال 
گذشته ۱۰۷ هزار و ۸۱۰ ريال بوده كه در شهريور ۹۹ به 
۲۰۵ هزار و ۱۴۰ ريال افزايش يافته است. همچنين برنج 
تايلندي نيز در اين بازه زماني ۳۶.۵ درصد و برنج طارم 

اعال ۱۷.۱ درصد افزايش قيمت داشته است. 
»شكر كيلويي و بسته بندي« ۵۷.۶ و ۵۱.۴ درصد افزايش 
قيمت را تجربه كرده است. »تخم مرغ« نيز در شهريور 
۹۹ نسبت به شهريور ۹۸ در مجموع ۶۱.۸ درصد افزايش 
قيمت داشته و از هر كيلو ۷۸ هزار و ۵۹۵ ريال در شهريور 
۹۸ به ۱۳۷ هزار و ۱۶۲ ريال در شهريور ۹۹ رسيده است. 
قيمت هر كيلوگرم تخم مرغ در بازه زماني يك ماهه يعني 
از مرداد ۹۹ تا ش��هريور ۹۹ نيز ۱۰ درصد افزايش يافته 
است.  »كنجاله سوياي وارداتي« با ۹۷.۹ درصد، »لوبيا 
قرم��ز« با ۹۱.۹ درصد و »لوبيا چيت��ي« با ۶۰.۲ درصد 
افزايش قيمت از ديگر كاالهايي هس��تند كه بين ۵۰ تا 
۱۰۰ درصد افزايش قيمت داشته اند. قيمت هر كيلو از 
اين هفت قلم كاال در شهريور امسال به ترتيب به ۲۰ هزار 
و ۵۰۰ توم��ان، ۸۲۰۰، ۸۰۰۰، ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان، 

۵۸۰۰، ۲۳ ه��زار و ۷۰۰ تومان و ۲۴ هزار و ۴۰۰تومان 
رسيده است. از سوي ديگر رصد قيمت كاالها از شهريور 
سال گذشته تا شهريور سال جاري نشان مي دهد، از بين 
مهم ترين كاالهايي كه در مدت يادشده كمتر از ۵۰ درصد 
افزايش قيمت را تجربه كرده اند، مي توان به »نخود درجه 
يك« با ۳۹.۱ درصد، »موز درجه يك« با ۳۲.۲، »نخود 
درجه دو« با ۲۸.۳ درصد، »ذرت خارجي« با ۴۰.۹، »قند 
حبه« با ۴۸.۷، »ماكاروني« با حدود ۴۰ و »پنير«۵۲۰ 

گرمي با ۴۰.۸ درصد افزايش قيمت اشاره كرد.

    كدام كاالها كاهش قيمت داشته اند؟ 
از سوي ديگر، ارزيابي ها نشان مي دهد، در بازه زماني 
مورد بررس��ي، قيمت ۱۵ كاال نيز در مدت ياد ش��ده 
بين ۰.۴ تا ۲۴.۲ درصد كاهش داشته است، كمترين 
كاهش قيمت مربوط به »جوجه يك روزه گوشتي« 
بوده كه در شهريور ماه هر قطعه از آن به قيمت ۱۸۰۰ 
تومان عرضه شده و بيشترين كاهش قيمت نيز مربوط 
به »كاغذ چاپ ۷۰ گرمي اندونزي« بوده كه قيمت هر 
بند از آن از ۵۱ هزار و ۶۰۰ تومان در ش��هريور س��ال 
گذش��ته به ۳۹ هزار و ۱۰۰ تومان 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 ترتيب ۱۹.۹، ۱۶.۸، ۱۵.۸ 

و ۱۱ درصد كاهش يافته است.

    رصد قيمتي كاالهاي اساسي در مهر ۹۹
البته جديدترين آم��ار وزارت صمت از قيمت برخي 
كاالهاي اساسي در مهرماه ۹۹ نشان مي دهد، »برنج 
پاكستاني باسماتي« درجه يك در شهريور ۹۹ در هر 
كيلو گرم برابر ۲۰ هزار و ۵۱۴ تومان بوده كه در مهرماه 
۹۹ با افزايش ۱۴ درصدي به ۲۲ هزار و ۴۰۰ رسيده 

است. اين درحالي است كه قيمت همين قلم كاال در 
مهرماه ۹۸ در هر كيلو گرم  برابر با ۱۱ هزار تومان بوده 
كه در مهرماه ۹۹ به ۲۲ هزار و ۴۰۰ رسيده كه افزايش 
۱۱۲ درصدي را تجربه كرده است.  »برنج تايلندي« 
نيز در شهريور ماه س��ال ۹۹ هر كيلوگرم برابر با ۱۰ 
هزار و ۳۰۰ تومان بوده كه در مهرماه ۹۹ با افزايش ۲۳ 
درصدي به ۱۲ هزار و ۶۸۰ رسيده است.قيمت همين 
قلم كاال در مهرماه ۹۸ برابر ۷ هزار و ۳۹۹ تومان بوده كه 
در مقايسه با مهرماه ۹۹ كه قيمت آن به ۱۲ هزار و ۶۸۹ 
رسيده افزايش ۷۱ درصدي را تجربه كرده است.  »برنج 
طارم اعال«، نيز در شهريورماه ۹۹ هر كيلوگرم برابر با 
۲۶ هزار و ۷۷۷تومان بوده كه در مهرماه ۹۹ با افزايش 
بيش از ۹ درصد به ۲۹ هزار و ۳۴۱ تومان رسيده است. 
اين درحالي است كه قيمت اين قلم كاال در مهرماه ۹۸ 
در هر كيلوگرم برابر با ۲۲ هزار و ۸۵۳ تومان بوده كه 
با افزايش بيش از ۲۸ درصد به ۲۹ هزار و ۳۴۱ تومان 
در مهرماه ۹۹ رسيده است.  »برنج داخلي هاشمي« 
نيز در شهريور ماه ۹۹ در هر كيلوگرم ۲۶ هزار و ۲۵۲ 
تومان قيمت خورده كه با افزايش بيش از ۹ درصدي 
در مهرماه ۹۹ به ۲۹ هزار و ۳۴۱ تومان رسيده است. 
اما قيمت اين نوع برنج در مهرماه سال ۹۸ برابر با ۲۲ 
هزار و ۴۷۸ تومان بوده كه در مهرماه ۹۹ به ۲۸ هزار 
و ۶۹۷ تومان رسيده كه رش��د ۲۷درصدي را در بازه 

زماني يكماهه در سال ۹۸ تجربه 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 ۹۹ قيمت اين قلم كاال برابر با ۸ هزار 
و۱۸۲ توم��ان بوده كه در مهرم��اه ۹۹ با افزايش ۰.۵ 
درصدي به ۸ هزار و ۲۱۹ تومان رس��يده است. البته 
مطابق آمارها قيمت اين ش��كر سفيد در مهرماه ۹۸ 
برابر با ۵ ه��زار و ۱۹۷ تومان بوده كه در مهرماه ۹۹ با 

افزايش ۵۸ درصدي به ۸ هزار و ۲۱۹ تومان رس��يده 
است.  »شكر بسته ۹۰۰ گرمي«، نيز از ديگر اقالمي 
اس��ت كه بنابر آمارها افزايش قيمت داش��ته است. 
مطابق آمار ارايه شده، در شهريورماه ۹۹ قيمت شكر 
بس��ته ۹۰۰ گرمي برابر با ۸ هزار و ۸۲ تومان بوده كه 
در مهرماه ۹۹ با افزايش ۲.۹ درصدي به ۸ هزار و ۳۱۴ 
تومان رسيده است. البته مطابق آمارها قيمت اين قلم 
كاال در مهرماه ۹۸ برابر با ۵ هزار و ۴۱۱تومان بوده كه 
در مهرماه ۹۹ با افزايش ۵۳ درصدي به ۸ هزار و ۳۱۴ 

تومان رسيده است. 
»گوشت گوس��فندي« نيز مطابق آمارها در شهريور 
۹۹ در هر كيلوگرم ۹۷ هزار تومان بوده كه با افزايش 
۲.۵ درصدي به ۹۹ هزار و ۴۴۳ تومان در مهرماه ۹۹ 
رسيده است. قيمت اين قلم كاال در مهرماه ۹۸ برابر 
۹۵ ه��زار و ۵۰۰ تومان بوده كه با افزايش ۴ درصدي 
به ۹۹ هزار و ۴۴۳ تومان در مهرماه ۹۹ رسيده است.

»گوشت گوس��اله« نيز در شهريور ماه ۹۹ برابر با ۷۸ 
هزار و ۹۲۱ تومان در هر كيلوگرم بوده كه با افزايش 
۴ درصدي به ۸۳ ه��زار و ۱۴۲ تومان در مهرماه ۹۹ 
رسيده است. اين درحالي است كه قيمت همين قلم 
كاال در مهرماه ۹۸ برابر ۸۲ ه��زار ۸۱۰ تومان در هر 
كيلوگرم بوده كه با كاهش ۰.۴ درصدي به ۸۲ هزار و 
۴۶۰ تومان در مهرماه ۹۹ رسيده است.  »گوشت مرغ« 
نيز از ديگر كاالهاي مورد بررسي است كه مطابق آمار 
وزارت صمت، قيمت آن در هر كيلوگرم در شهريورماه 
۹۹ برابر ب��ا ۱۷ هزار و ۳۰۱ تومان بوده كه در مهرماه 
۹۹ به ۱۹ و ۶۵۹ رسيده كه افزايش ۱۳.۶ درصدي را 
تجربه كرده است. اين درحالي است كه قيمت همين 
قلم كاال در مهرماه ۹۸ برابر با ۱۳ هزار تومان بوده است. 
يعني از مهرماه ۹۸ تا مهرماه ۹۹ افزايش ۵۰ درصدي 

را تجربه كرده است. 
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 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 گفت وگو 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 
غرب تهران در روز گذشته گفت: اين واحد صنفي بدون 
مجوز اقدام به برگزاري حراج كرده بود در حالي كه براي 
برگزاري هر گونه حراجي بايد مج��وز الزم از اتحاديه 
مربوطه كسب ش��ود. رييس اتاق اصناف تهران افزود: 
همچنين واحد صنفي مذكور فاقد جواز كسب بوده و به 
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 
برگزاري حراج و ايجاد تجمع مردمي در پاساژ و محيط 
بس��ته، اكيپي از بازرسين اتاق اصناف تهران به همراه 
مامورين نيروي انتظامي به محل اعزام كرد و به دنبال 
بي توجهي مالك واحد صنفي به تذكرات بازرسين، واحد 
صنفي پلمب شد. نوده فراهاني با اشاره به اينكه برگزاري 
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 بازرسي هايي در 
سطح ش��هر تهران انجام مي دهد و با هر گونه تخلفي 
مطابق قانون برخورد مي كند. وي بيان داشت: در چند 
ماه گذشته اتاق اصناف تهران در مجموع ۱۱۲ هزار و 
۷۰۰ بازرسي انجام داده كه ۹ هزار و ۷۰۰ واحد صنفي 
به علت عدم رعايت پروتكل هاي بهداش��تي مبارزه با 
ش��يوع كرونا براي اعمال قانون به تعزيرات حكومتي 

معرفي شده اند.

فهرست 60   قلم كاالي وارداتي 
ممنوعه به عراق

پايگاه خبري اتاق تهران| ليست ممنوعه وارداتي به 
عراق منتشر شد. سازمان توسعه تجارت ايران فهرست 
كاالهاي وارداتي ممنوعه به عراق كه از س��وي دولت 
اين كشور مصوب شده را براي اطالع توليدكنندگان و 
صادركنندگان به اتاق هاي بازرگاني اعالم كرد. بر اساس 
اين فهرست كه ۶۰ قلم كاال را در برمي گيرد، برخي از 
كاالها براي واردات به كش��ور عراق نياز به اخذ مجوز و 
موافقت هاي ويژه از وزارتخانه هاي اين كشور دارد در 
حالي كه واردات برخي ديگر از كاالها به طور خاص به اين 
كشور ممنوع اعالم شده است. برهمين اساس، صادرات 
محصوالت كش��اورزي تحت قوانين قرنطينه وزارت 
كش��اورزي عراق بايد صورت گيرد. البته برخي از اين 
محصوالت با مجوز خاص وزارت زراعت عراق در فصول 
غيربرداشت به طور موقت رفع ممنوعيت روي آن صورت 
گيرد. همچنين كاالهايي مانند مواد شيميايي و گازها، 
كودها يا كلر نيازمند موافقت هاي خاص و ويژه هستند 
و دارو نيز بايد برابر مصوبات ويژه وزارت بهداشت به عراق 
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، آهك و لباس نظامي نيز از ديگر كاالهايي است 
كه به نظر مي رسد در ايران ظرفيت توليد و صادرات آن 
وجود دارد اما وارداتش به عراق ممنوع شده است. جالب 
توجه اينكه در فهرست كاالهاي ممنوعه وارداتي به عراق 

يك بند با عنوان »محصوالت اسراييلي« وجود دارد.

۹0 درصد نهاده هاي دامي 
توزيع نشده است

يك مقام مسوول گفت: براس��اس اعالم وزارت جهاد 
كشاورزي ۵۲ واحد توليدكننده مرغ بر مبناي ميزان 
نهاده هاي دامي دريافتي بايد ۲ ه��زار و ۳۱۷ تن مرغ 
تحويل شبكه توزيع كشور مي كردند اما اين امر محقق 
نشده است. سعيد محمدي پور با اعالم اين مطلب اظهار 
كرد: بر اساس اعالم وزارت جهاد كشاورزي طي ماه هاي 
مرداد و شهريور به۵۲ واحد مرغداري در استان تهران 
پنج هزار و ۷۹۴ تن نهاده هاي دامي تحويل داده شده كه 
از اين ميزان بايد دو هزار و ۳۱۷ تن مرغ به شبكه توزيع 
تحويل داده مي ش��د. وي افزود: براساس بازرسي هاي 
صورت گرفته شده از س��وي بازرسي سازمان صمت 
استان تهران مشخص شد كه از اين تعداد مرغداري ۴۵ 
واحد متخلف هستند و براساس ميزان نهاده هاي دامي 
كه تحويل گرفته اند، مرغ تحويل شبكه توزيع نداده اند. 
وي افزود: واحدهاي مرغداري متخلف، ۲۴۱ ميليارد و 
۳۰۰ ميليون ريال جريمه شده و پرونده آنها به سازمان 
تعزيرات ارجاع شده است. محمدي پور تصريح كرد: 
بازرسي و نظارت س��ازمان صمت استان تهران نشان 
مي دهد كه از ۵۲ واحد مرغداري فعال در سطح استان 
تهران ۴۵ واحد مرغداري نسبت به توليد و توزيع مرغ 
در شبكه مرغ اقدام نكرده اند. اين مقام مسوول اظهار 
كرد: متاس��فانه بيش از ۹۰ درصد نهاده هاي دامي در 
مرغداري هاي استان تهران تبديل به مرغ براي توزيع 

در شبكه هاي رسمي نشده است.

 توليدكنندگان الستيك 
به دنبال افزايش قيمت!

تسنيم| رييس اتحاديه فروش��ندگان الستيك از 
عدم اب��الغ قيمت هاي جديد الس��تيك خب��ر داد و 
گفت: شنيده ايم توليدكنندگان مي خواهند افزايش 
۵۰درصدي را اعمال كنند. داوود سعادتي نژاد با اشاره به 
اينكه با وجود مصوبه ستاد تنظيم بازار هنوز قيمت هاي 
جديد الس��تيك كه قرار است آزادس��ازي شود ابالغ 
نش��ده، اظهار كرد: به نظر مي رسد با افزايش قيمت ها 
توسط كارخانجات شكاف قيمتي ميان كارخانه و بازار 
الستيك از بين رفته است و دست دالالن از بازار كوتاه 
خواهد شد. وي  گفت: اگر مثل گذشته توزيع الستيك 
به افرادي خاص اختصاص پيدا كند داللي و واسطه گري 

همچنان در بازار الستيك وجود خواهد داشت.

۲۵0 ميليون دالر ارز براي 
واردات گوشي آيفون صرف شد

مهر| عضو كميسيون برنامه مجلس گفت: عمده 
ارز تخصيص داده ش��ده به واردات گوش��ي تلفن 
همراه، صرف واردات گوش��ي هاي لوكس  شده در 
حالي كه تنها ۹ درصد خريداران گوشي كه دهك 
باالي درآمدي هستند، مشتري آن هستند. بهروز 
محبي نجم آبادي با اشاره به اهميت تأمين كاالهاي 
اساس��ي مورد نياز مردم، اظهار داشت: متأسفانه 
بخشي از منابع ارزي كشور صرف واردات كاالهاي 
لوكس مي شود كه تنها درصد كمي از مردم امكان 
خريد آنها را دارند. وي ادامه داد: يكي از داليل اصلي 
كاهش ارزش پول ملي در ماه هاي 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 گوشي هاي گران قيمت، 
گفت: متأسفانه طرح عدم تخصيص ارز براي واردات 
گوش��ي هاي باالي ۳۰۰ يورو به صورت قانوني در 
وزارت صمت تصويب شد اما مسووالن وزارت صمت 
به دليل فشارهاي رسانه اي از تصميم صحيح خود 
عقب نش��يني كردند. محبي نجم آبادي با تأكيد 
بر لزوم جلوگيري از واردات گوش��ي هاي لوكس، 
اظهار داش��ت: برآورد مي شود كه تنها در ماه هاي 
ابتدايي سال ۱۳۹۹ نزديك به ۲۵۰ ميليون دالر 
براي واردات گوشي هاي خاص هزينه شده كه اكثراً 
ش��امل موبايل هاي برند اپل بوده است. وي افزود: 
بنده در يك تذكر كتبي به وزير صمت به اين مساله 
اشاره كرده و خواستار انجام تكاليف قانوني در زمينه 
ممنوعيت ثبت سفارش گوشي هاي لوكس شدم؛ 
چرا كه دولت بايد بر اساس محدوديت هاي منابع 
ارزي اقدام به واردات كاالهاي مورد نياز مردم كند.

اي��ن نماين��ده مجلس با اش��اره به اينك��ه خريد 
گوش��ي هاي باالي ۳۰۰ يورو تنها براي ۹ درصد 
از مردم امكان پذير است، گفت: در زمينه واردات 
گوش��ي بايد به نيازهاي اكثر مردم توجه ش��ود و 
مناب��ع ارزي به موبايل هاي��ي اختصاص پيدا كند 
كه تقاض��اي بخش زي��ادي از مردم و قش��رهاي 
آسيب پذير را برطرف مي كند. 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 مي تواند توسط توليد در 
داخل كشور تأمين شود، بنابراين بهتر است دولت 
با حمايت از شركت هاي توليد كننده، مخارج ارزي 

خود را كاهش دهد.

 آخرين تصميمات  درباره
 قيمت شكر

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 ۶۶۵۰ تومان و 
قيمت مصرف كننده شكر بسته بندي يك كيلوگرمي 
۸۷۰۰ تومان 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 ۵۰۰ توماني 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. 
رستمي در پايان همچنين تاكيد كرد كه مصوبه جديد 
جايگزين تمام مصوبات قبلي در خصوص قيمت شكر 

و مابه التفاوت است.

 اولويت اتاق هاي بازرگاني 
در دوران كرونا 

اتاق بازرگاني ايران|  س��ي و چهارمين كنفرانس 
كنفدراس��يون اتاق هاي بازرگاني و صنعت آس��يا - 
اقيانوسيه به صورت مجازي با حمايت فدراسيون اتاق 
بازرگاني و صنعت هند )FICCI( برگزار شد و حاضران 
در اين نشست با محور »دس��تيابي به رشد پايدار در 
بازار جهاني نابس��امان« ديدگاه هاي خود را پيرامون 
روندهاي كنوني، چالش ها، محيط بازار جهاني نابسامان، 
چش��م انداز ژئوپليتيك و نقش دولت ها و مشاغل در 
كاهش تأثير اين تحوالت و نابس��اماني هاي اقتصاد و 
تجارت جهاني ارايه كردند. ش��ركت كنندگان در اين 
كنفرانس، سياست هاي اتخاذ شده از سوي دولت ها و 
اتاق هاي بازرگاني در مبارزه با اثرات ناشي از همه گيري 
كوويد-۱۹ را مورد بحث و بررس��ي قرار داده و ضمن 
اشاره به كاهش رش��د اقتصاد آسياي در حال توسعه 
به ميزان ۰.۷ درصد در سال جاري، ركود اقتصادي در 
سه چهارم منطقه را دور از انتظار ندانستند. همچنين 
سقوط شديد رش��د تجارت درون منطقه اي و توليد 
ناخالص داخلي براي اولين بار طي ۶ دهه گذش��ته را 
بسيار چشمگير توصيف كردند. از ايران پدرام سلطاني، 
نايب رييس كنفدراسيون اتاق هاي بازرگاني و صنعت 
آسيا-اقيانوسيه و نماينده اتاق ايران در اين كنفدراسيون 
در اجالس به ش��كل مجازي حاضر بود و ديدگاه هاي 
خود را ارايه داد. او در اين نشست با بيان اينكه شيوع اين 
ويروس منجر به ايجاد خطرات جدي براي اقتصاد جهان 
خواهد شد، اظهار كرد: اتاق هاي بازرگاني و صنايع تالش 
مي كنند مدل هاي تجاري خود را متناسب با ريسك هاي 

موجود تطبيق داده و به كارگيرند. 

وزارت صمت منتشر كرد

معاون طرح و برنامه وزارت صمت اعالم كرد

ليستگرانكاالهاياساسيدريكسال

افزايش صدور جواز صنعتي
تعادل| 

آمارهاي ارايه ش��ده از سوي معاون طرح و برنامه وزارت 
صمت، حاكي از افزايش صدور پروانه هاي صنفي و جواز 
تاسيس صنعتي است. جزييات آماري نشان مي دهد، تا 
پايان مهرماه امسال نزديك به ۳۳۸ هزار فقره پروانه هاي 
صنفي صادر شد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
افزايش حدود ۵۴ درصدي داشته است. تعداد پروانه هاي 
صنفي صادر شده در مدت مشابه سال گذشته ۲۱۹ هزار 
و ۴۴۵ فقره بود. همچنين در مدت ياد شده، ۳۶۶۵ پروانه 
بهره برداري صادر ش��ده كه نسبت به مدت مشابه سال 
قبل ۳ درصد رشد را نشان مي دهد. از سوي ديگر، آمارها 
بيانگر اين است كه در ۷ ماهه سال جاري ۲۲ هزار و ۴۵ 
فقره جواز تاسيس با پيش بيني سرمايه گذاري۲ ميليون 
و ۷۲۱ هزار ميليارد ريال و پيش بيني اشتغال ۴۸۴ هزار 
و ۳۸۵ نفر صادر ش��ده اس��ت.بر اين اساس صدور جواز 
تاس��يس صنعتي از لحاظ تعدادي افزايش بيش از ۴۵ 
درصدي، از لحاظ پيش بيني سرمايه گذاري افزايش ۴۸ 
درصدي و از لحاظ پيش بيني اشتغال افزايش بيش از ۳۷ 

درصدي داشته است. 

    جزييات آماري از روند صدور مجوزها 
معاون وزير صمت از صدور ۳۶۶۵ پروانه بهره برداري طي 
هفت ماه نخست امسال خبر داد.سعيد زرندي اعالم كرد: 
در هفت ماهه سال جاري ۳۶۶۵ پروانه بهره برداري صادر 
شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳ درصد رشد را 
نشان مي دهد.جزييات آماري بيانگر اين است كه تعداد 
پروانه هاي صنفي صادر شده در مدت مشابه سال گذشته 
يعني تا پايان مهرماه س��ال ۹۸ برابر با ۲۱۹ هزار و ۴۴۵ 
فقره بوده است.همچنين در ۷ ماهه امسال ۲۲ هزار و ۴۵ 
فقره جواز تاسيس با پيش بيني سرمايه گذاري۲ ميليون 
و ۷۲۱ هزار ميليارد ريال و پيش بيني اشتغال ۴۸۴ هزار 
و ۳۸۵ نفر صادر شد. بر اين اساس صدور جواز تاسيس 
صنعتي از لحاظ تعدادي افزايش بيش از ۴۵ درصدي، از 
لحاظ پيش بيني سرمايه گذاري افزايش ۴۸ درصدي و 
از لحاظ پيش بيني اشتغال افزايش بيش از ۳۷ درصدي 

داشته است. گفتني است در ۷ ماهه سال ۱۳۹۸ تعداد 
جواز تاس��يس صادره صنعتي ۱۵ ه��زار و ۱۸۹ فقره با 
پيش بيني س��رمايه گذاري بيش از يك ميليون و ۸۴۰ 
ميليارد ريال و پيش بيني اشتغال ۳۵۲ هزار و ۸۴۹ نفر 
بوده اس��ت.در زمينه صدور پروانه بهره ب��رداري نيز در 
۷ ماهه امس��ال ۳ هزار و ۶۶۵ فقره پروانه صادر شد كه 
از لحاظ تعدادي افزايش ۳.۱ درصدي نس��بت به مدت 
مشابه پارسال داشته است.اين پروانه هاي بهره برداري 
با س��رمايه گذاري ۵۱۲ هزار ميليارد ريال و اشتغال ۶۲ 
هزار و ۸۲۰ نفر بوده كه به ترتيب از لحاظ سرمايه گذاري 
افزايش بي��ش از ۱۰۵ درصدي و از لحاظ اش��تغالزايي 

اشتغال بيش از ۱۴ درصدي داشته است.
از سوي ديگر، آمارهاي منتشر شده از سوي وزارت صمت 
نشان مي دهد، طي ۶ ماهه اول امسال ميزان استخراج 
اسمي پروانه هاي بهره برداري صادره معادن ۱۳ ميليون 
و ۹۵۴ هزار تن بود كه در مقايسه با ۶ ماهه ابتدايي سال 
قبل رش��د ۱۸.۱ درصدي را تجربه كرده اس��ت. در اين 
مدت تعداد پروانه هاي بهره برداري صادره معادن معادل 

۳۰۸ فقره بوده كه نسبت به نيمه اول سال ۹۸ رشد ۷.۳ 
درصدي را داشته است.در عين حال، اشتغال پروانه هاي 
بهره برداري صادره معادن طي نيمه اول امس��ال ۲ هزار 
و ۵۳۸ نفر بوده كه نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل 
۲.۳ درصد افت داشته است.در بين استان هاي كشور، 
قزوين بيشترين رشد تعداد، استخراج اسمي و اشتغال 
پروانه هاي بهره برداري صادره معادن را طي نيمه اول سال 

به خود اختصاص داده است.

    وضعيت توليد و تسهيالت 
همچنين بنابر اعالم معاون طرح و برنامه وزير صمت و 
براساس آمارهاي رسمي، از بين ۳۴ محصول منتخب، ۲۱ 
محصول با رشد توليد مواجه شده اند كه اين محصوالت 
جزء كاالهاي اصلي بخش صنعت و معدن است. جزييات 
اين آمارها نشانگر اين است كه در اين مدت كاتد مس با 
۱۶۹ هزار تن با رشد ۸ درصدي، فوالد خام با ۱۶ ميليون 
و ۷۰۰ هزار تن با رشد ۸.۷ درصدي، انواع خودرو سواري 
با حدود ۴۷۹ هزار دستگاه با رشد بيش از ۲۱ درصدي، 

ش��مش آلومينيوم با بيش از ۲۳۱ هزار تن با رش��د ۵۲ 
درصدي، سيمان با توليد نزديك به ۴۲ ميليون تن رشد 
۱۴ درصدي و ماشين لباسشويي با ۵۵۰ هزار دستگاه با 
رشد ۵۳ درصدي را در هفت ماهه امسال نشان مي دهد. 
معاون ط��رح و برنامه وزرات صمت، در بخش ديگري از 
صحبت هاي خود، تأمين مال��ي واحدهاي توليدي را از 
مهم ترين دغدغه ه��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 وزارت خانه براي 
كمك به تأمين مال��ي واحدهاي صنعتي دارد، در قالب 
تس��هيالت تبصره ۱۸ بودجه و پروژه رونق توليد است 
كه در ۷ ماه امسال جمعًا از اين محل حدود ۲۵۰۰ واحد 
تأمين مالي شده اند. به گفته او، بعد از پيگيري هاي متعدد 
اين وزارتخانه براي تأمين مالي بخش صنعت و معدن، 
مصوبه اي در كارگروه رفع موانع جهش توليد و شوراي 
پول و اعتبار به مبلغ ۵۰ هزار 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 
با سرعت بيشتري در سيستم بانكي آغاز شود تا واحدهاي 
توليدي در ماه هاي پايان سال بتوانند از آن بهره مند شوند. 
حال چنانچه نگاهي به آمار رس��مي بيندازيم مشاهده 
مي كنيم كه طي نيمه اول امسال ۲۷.۸ درصد متقاضيان 
تس��هيالت براي توليد و اش��تغال تبصره ۱۸ موفق به 
دريافت اين تسهيالت شدند. همچنين جزييات آماري 
نشانگر اين است كه طي نيمه اول امسال ۲ هزار و ۱۰ مورد 
ثبت نام براي دريافت تسهيالت توليد و اشتغال )تبصره 
۱۸( صورت گرفته كه هزار و ۸۷ مورد جهت دريافت اين 
تسهيالت به ارزش ۸ هزار و ۲۶۷ ميليارد تومان به بانك 
معرفي شدند. همچنين بنابر آمارهاي رسمي، در نهايت 
۵۵۹ متقاضي موفق ب��ه دريافت ۳ هزار و ۲۳۱ ميليارد 
تومان تسهيالت توليد و اشتغال شدند. يعني ۲۷.۸ درصد 
متقاضيان دريافت اين تسهيالت توانستند، وام مورد نياز 

خود را از سيستم بانكي دريافت كنند.
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جامعه خبر

 كمبود انسولين 
هنوز وجود دارد

رييس مركز مديريت بيماري هاي غير واگير وزارت 
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 مي دهد، در صورتي كه اين 
قندخون افزايش يافته كنترل نشود عوارض بسيار 
جدي مانند سكته قلبي، س��كته مغزي، اختالل 
اعصاب محيطي، نارسايي كليوي، اختالل شنوايي، 
زخم ديابتي و قطع عضو ناشي از آن، افسردگي و 
زوال عقل براي فرد ب��ه دنبال ديابت رخ مي دهد. 
او اف��زود: هر چند ديابتيك بيم��اري درمان پذير 
نيس��ت، اما راه هاي 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 مي توانند 
از عوارض جدي ذكر ش��ده جلوگيري كنند. انواع 
مختلفي از ديابت وج��ود دارد از جمله ديابت نوع 
يك كه معمواًل بيماري خود ايمني است و علت آن 
تقريبًا نامشخص است و ديابت نوع دوم كه بيشتر 
در بزرگساالن رخ مي دهد و ۹۰ درصد موارد ديابت 
را به خود اختصاص مي دهد. 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 ۲ مي كند. 
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 
در دسترس بيماران باشد، متأسفانه شرايط تحريم و 
بحران كوويد۱۹ باعث شد در مقطعي با كمبود اين 
داروي حياتي روبه رو شويم و هنوز هم تا حدودي 
اين كمبود احساس مي ش��ود، اما همكاران ما در 
سازمان غذا و دارو تمام تالش خود را براي تهيه اين 
دارو انجام مي دهند 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 
يكي از جدي ترين عوارض ديابت كنترل نشده است 
كه در صورتي كه درمان مناسب دريافت نشود، اين 
امكان وجود دارد زخم بزرگ و بزرگ تر شده و در 
نهايت منجر به قطع عضو شود. هر دو اين عوارض 
به طور 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 ۵۰ درصد مبتاليان ديابت 
از بيماري خود آگاه هستند در كشور ما اين عدد ۷۵ 
درصد است و با اين وجود هنوز ۲۵ درصد مبتاليان 
ديابت از بيماري خود آگاه نيستند و احتمال بروز 

عوارض در آنها وجود دارد.

كرونا جان ۴۵۹ نفر ديگر را در ايران گرفت
با فوت ۴۵۹ بيمار ديگ��ر از مبتاليان قطعي به 
كرونا در ۲۴ ساعت گذشته، شمار جانباختگان 
قطعي بيماري كوويد۱۹ در كشور به ۴۱ هزار و 
۴۹۳ نفر رسيد و ۲۷ استان 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 ۵۴۳ بيمار جديد مبتال 
به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد و دو هزار و 

۵۴۴ نفر بستري شدند. 
با اين حس��اب، مجموع بيم��اران كوويد۱۹ در 

كشور به ۷۶۲ هزار و ۶۸ نفر رسيد. 
سيما س��ادات الري افزود: خوشبختانه تاكنون 
۵۵۸ هزار و ۸۱۸ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از 
بيمارستان ها ترخيص شده اند. همچنين ۵۶۶۶ 
نف��ر از بيماران مبتال ب��ه كوويد۱۹ در وضعيت 
ش��ديد اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند و 
تاكنون پنج ميليون و ۵۰۵ هزار و ۷۰ آزمايش 
تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است. 

او گف��ت: اس��تان هاي 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 
استان هاي هرمزگان، فارس، گلستان و سيستان 
و بلوچس��تان نيز در وضعيت نارنجي و زرد قرار 

دارند.

دما كاهش مي يابد
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 
)۳۰ آبان ماه( موجب كاهش دما در اس��تان هاي 
خراس��ان جنوبي، خراس��ان رضوي و خراس��ان 
شمالي مي شود. بر اثر حاكميت اين شرايط جوي 
افزاي��ش قابل توجه مصرف حامل ه��اي انرژي به 
دنبال كاهش نسبي دما از ۵ تا ۱۰ درجه سانتيگراد 
پيش بيني مي ش��ود بنابراين نس��بت به مصرف 
بهينه انرژي به ويژه در مص��ارف خانگي، اداري و 
صنعتي توصيه مي شود. س��ازمان هواشناسي با 
صدور هشدار زرد رنگ ديگري آورده است: وزش 
باد همراه ب��ا افزايش ارتفاع موج بين ۱.۵ تا دو متر 
در درياي خزر از اوايل وقت سه شنبه )۲۷ آبان ماه( 
تا پنج شنبه )۲۹ آبان ماه( پيش بيني مي شود. در 
اين شرايط جوي غرق شدن شناگران و قايق هاي 
كوچك، آسيب ديدن شناورهاي سبك، پاره شدن 
تورهاي صيادي، اختالل در فعاليت هاي دريايي در 
ساحل و فعاليت هاي 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 مي دهد. 
در ادامه اين هشدار آمده است: افزايش ارتفاع موج 

بين يك تا دو متر از ش��ب سه شنبه )۲۷ آبان ماه( 
تا پنج شنبه )۲۹ آبان ماه( در خليج فارس و تنگه 
هرمز پيش بيني مي شود. بر اثر حاكميت اين شرايط 
جوي اختالل در فعاليت هاي دريايي، پاره ش��دن 
تورهاي صيادي، غرق ش��دن قايق هاي 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 
مي شود. زماني كه سازمان هواشناسي هشدار زرد 
رنگ صادر مي كند به معناي اين است كه پديده اي 
جوي رخ خواهد داد كه ممكن اس��ت در سفرها و 
انجام كارهاي روزمره اختالالتي را ايجاد كند. اين 
هشدار براي آگاهي مردم صادر مي شود تا بتوانند 
آمادگي الزم را براي مواجهه با پديده اي جوي داشته 
باش��ند كه از حالت معمول كمي شدت بيشتري 
دارد. از س��وي ديگر مس��ووالن نيز در جريان اين 
هشدارها قرار مي گيرند تا اگر الزم باشد تمهيداتي 

را بينديشند.

مديركل آزمايشگاه مرجع سالمت وزارت بهداشت: 

آزمايش كرونا ارزان مي شود
يكي از مشكالت و دغدغه هايي كه مردم 
هميشه براي انجام تست كرونا داشتند، 
قيمت باالي آن بوده است. خيلي از افراد 
توان پرداخت هزينه اي نزديك به ۶۰۰ هزار تومان را براي 
انجام تست كرونا ندارند. شايد يكي از داليلي كه بسياري 
از دادن تست امتناع مي كنند همين مساله باشد، البته 
نبايد كمبود كيت هاي تشخيص را هم ناديده گرفت. اما 
حاال بعد از گذشت ماه ها باالخره هم كيت هاي تشخيص 
تعدادشان زياد ش��ده و هم شوراي عالي بيمه سالمت 

كاهش قيمت تست هاي كرونا را تصويب كرده است.

    درانتظار تصويب هيات دولت
مديركل آزمايشگاه مرجع س��المت وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��كي گفت: ش��وراي عالي بيمه 
سالمت، كاهش قيمت تست تشخيص مولكولي كرونا 
را تصويب كرده و منتظر تصويب اين مصوبه در هيات 
دولت و ابالغ آن هستيم.  سيامك سميعي افزود: قيمت 
انجام تست تشخيص كرونا )تست مولكولي پي سي آر( 
در بخش خصوصي اكنون حدود ۵۸۰ هزار تومان است 
البته برخي آزمايشگاه ها به بهانه هاي واهي هزينه هاي 
بيشتري از مردم مي گيرند كه تخلف است و با متخلفان 
برخورد مي شود. در مورد انجام تست هاي سريع آنتي ژن 
كرونا در بخش خصوصي هنوز تصميمي گرفته نشده، 
چون هنوز كيت هاي آن وارد كش��ور نشده و به همين 
علت تعرفه اي 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 
آر در بخش خصوصي به ميزان قابل توجهي كاهش پيدا 
كند. اين مصوبه دو هفته پيش به هيات دولت رفته و با 
تصويب و ابالغ هيات دولت به زودي هزينه تست كرونا 

در بخش خصوصي كم مي شود.

    تست هاي رايگان بخش دولتي
مديركل آزمايشگاه مرجع س��المت وزارت بهداشت 
افزود: هزينه تمام شده انجام تست پي سي آر در بخش 
دولتي حدود ۲۵۰ هزار تومان است كه البته چون وظيفه 
حاكميتي است هزينه اي از مردم گرفته نمي شود و با 

دستور وزير بهداشت كساني كه در اولويت تشخيصي 
هستند، تست كرونا به صورت رايگان براي آنها در بخش 
دولتي انجام مي ش��ود و هزينه آن را وزارت بهداشت و 
بيمه ها پرداخت مي كنند. همچنين در مصوبه شوراي 
عالي بيمه سالمت مكانيزمي براي تعيين هزينه تست 
كرونا تعريف شده كه با توجه به هزينه تمام شده تست كه 
نرخ ارز هم در آن تاثير دارد، مي توانيم هر سه ماه يك بار 

هزينه انجام تست را تعديل كنيم.

    از 25 هزار تست تا 100 هزار تست
سميعي پيش از اين گفته بود: اكنون روزانه حدود ۲۵ 
هزار تست كرونا در كشور انجام مي شود و با خريد كيت 
و دستگاه هاي پي سي آر جديد قرار است به حدود ۵۰ 
هزار تست در روز برسد. عالوه بر آن قرار است تا حدود دو 
هفته آينده بين دو تا سه ميليون كيت تشخيص سريع 
آنتي ژن ويروس كرونا از كره جنوبي وارد كشور شود و با 
توزيع آنها در مراكز بهداشتي ۱۶ ساعته تعداد تست هاي 
تشخيصي كرونا در كشور به حدود ۱۰۰ هزار تست در 
روز برسد. نمونه گيري با كيت هاي تشخيص سريع كرونا 
به روش آنتي ژن درست مانند نمونه گيري تست مولكولي 
»پي سي آر« از انتهاي بيني انجام مي شود و بين ۱۵ تا 

۳۰ دقيقه طول مي كشد تا نتيجه تست مشخص شود.

    بيش از 5 ميليون تست پي سي آر
از زمان شروع اپيدمي كرونا در ايران تاكنون پنج ميليون 
و ۴۲۴ هزار و ۴۷۹ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور 
به روش پي سي آر انجام شده و از اين طريق ۷۳۸ هزار و 
۳۲۲ بيمار مبتال به كرونا تشخيص داده شده اند. مثبت 

بودن تست پي سي آر مبناي اعالم آمار كرونا است. بر اين 
اساس آمار فوتي هاي كرونا نيز در كشور بر مبناي نتيجه 
آزمايش پي سي آر كرونا اعالم مي شود و فوتي هايي كه 
تس��ت آنها منفي بوده در آمار مبتاليان و فوتي ها ثبت 
نمي شوند، بنابراين تاكنون ۴۰ هزار و ۵۸۲ نفر در كشور 

به علت كرونا جان باخته اند.

    40 درصد نتيجه منفي كاذب
به گفته مدي��ركل آزمايش مرجع س��المت وزارت 
بهداشت هم تست هاي »پي سي آر« و هم تست هاي 
تشخيص س��ريع، منفي كاذب دارند. ميزان منفي 
كاذب تس��ت ها به حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد مي رسد. 
نحوه نمونه گيري 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 
ورود ويروس به بدن ۱۰۰ درصد نتيجه تست ها منفي 
مي ش��ود و به مرور تا ۵ روز بعد ميزان مثبت ش��دن 
نتيجه تست به حدود ۶۰ درصد مي رسد اما همچنان 
حدود ۴۰ درصد نتيجه تست ها منفي كاذب است. 
افرادي كه عاليم ديگر كرونا را هر چند خفيف دارند اما 

نتيجه تست آنها منفي است.

    كرونا از ابتدا تا كنون
ويروس كرونا عامل بيماري كوويد۱۹ از اواخر س��ال 
۲۰۱۹ در شهر ووهان چين مشاهده و در مدت كوتاهي 
در همه جهان منتشر شد به طوري كه سازمان بهداشت 
جهاني در اس��فند ۹۸ )فوري��ه ۲۰۲۰( بروز پاندمي 
)همه گيري جهاني( اين بيماري را تاييد كرد. بيماري 
كوويد۱۹ بر اساس آمار رسمي كشورها تاكنون بيش 
از ۵۳ ميليون نفر را در دنيا مبتال كرده و بيش از يك 
ميليون و ۳۰۰ هزار نفر نيز بر اثر اين بيماري جان خود را 
از داده اند. ويروس كرونا با دست آلوده يا عطسه و سرفه 
از طريق دهان، بيني و چشم به افراد منتقل مي شود. 
تنگي نفس، خستگي و بدن درد، اختالل در بويايي و 
چشايي و مشكالت گوارشي از جمله عاليم بيماري 
كوويد۱۹ است. بيش از ۸۰ درصد مبتاليان به ويروس 

دچار بيماري خفيف مي شوند.

گزارش

كتابخانه

درباره كتاب »اقتصاد و فرهنگ«
كتاب »اقتصاد و فرهنگ« نوشته »ديويد تراسبي« بيشتر در مورد جنبه هاي جامعه شناسي اقتصاد و جنبه هاي اقتصادي فرهنگ 
صحبت مي كند. در دنيايي كه به طور فزاينده جهاني شده است، ضرورت هاي اقتصادي و فرهنگي مي تواند به عنوان دو عامل نيرومند 
شكل دهنده رفتار بشري مطرح شود. اين كتاب به مناسبات بين علم اقتصاد و فرهنگ به منزله عرصه هاي گفتمان روشنفكري و 
نيز نظام هاي سازمان اجتماعي مي پردازد. مطابق تعريفي گسترده از »فرهنگ«، اين كتاب ابعاد اقتصادي فرهنگ و زمينه فرهنگي 
علم اقتصاد را بررسي مي كند 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، ايده هاي 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.

میراثنامه

كاوش هاي اخير تل خس��رو كهگيلوي��ه و بويراحمد 
نشان داد، گس��تره عرصه تپه بيش از ۸ هكتار است و 
با تعيين عرصه و حريم از تخريب و آس��يب بيش��تر به 
حدود آن توس��ط كش��اورزان يا فعاليت هاي عمراني 
جلوگيري مي شود.سرپرست هيات باستان شناسي با 
بيان اين مطلب گفت: تل خسرو از اندك استقرارهاي 
دايم دامنه هاي جنوبي رشته بلندي هاي دنا در استان 
كهگيلويه و بويراحمد مورد كاوش تعيين عرصه و حريم 
قرار گرفت. اين تپه ك��ه ۱۵۰ متر درازا و ۱۰۰ متر پهنا 
دارد، نزديك به ۲۰ متر بلندي دارد و به س��بب داشتن 
نهشت هاي فرهنگي دوره هاي گوناگون و توالي فرهنگي 
منطقه اي اهميت زيادي دارد .نوروز رجبي افزود: اين تپه 
كليدي در فاصله ۲ كيلومتري جنوب شهر ياسوج جاي 
دارد و در س��ال ۱۳۷۶ به شماره ۱۵۵۲ در فهرست آثار 
ملي به ثبت رسيده است. رودك سراب تاوه مهم ترين 
منبع آبي نزديك به تپه اس��ت كه امروز از فاصله ۱۵۰ 
متري غرب تپه مي گذرد.اين باستان شناس گفت: كاوش 
اليه نگاري اين تپه كه در س��ال ۱۳۸۷ توسط نگارنده 
انجام شد نشان داد، سطحي ترين اليه فرهنگي اين تپه 

بقاي اييك دژ مربوط به دوره قاجار و اليه هاي زيرين آن 
به استقراري از هزاره پنجم پيش از ميالد و دوره باكون 
مي رسد، با اين همه اين استقرار بيش از هر زمان در هزاره 
سوم و دوم پيش از ميالد مورد توجه بوده است.اگرچه در 
آغاز دهه ۷۰ خورشيدي با انجام گمانه زني هاي گسترده 
توسط فريبا سعيدي، اين تپه تعيين حدود عرصه و حريم 

شد اما   آن برنامه مناسب به كميته حرايم كشور نرفت و به 
دليل نبود ضوابط مشخص و مصوب، به ويژه در دو دهه 
گذشته شاهد دست اندازي هاي زيادي به حدود عرصه 
و حريم تپه به وسيله كشاورزان و اهالي بوديم آن گونه كه 
سيماي امروزين تپه و پيرامون آن در يك دهه گذشته 

دگرگون شده است.

تل خسرو تعيين عرصه و حريم شد

اولين جايي كه بايد در آبادان س��راغش را بگيريد، »مسجد رنگوني ها«ست. اين مسجد هيچ رنگ و بويي از معماري ايراني ندارد و تمام و كمال نمايش گر معماري 
شبه  جزيره  هندوستان است. اين مسجد يكي از مكان هاي ديدني آبادان است كه سال ۱۳۰۰ شمسي، در نقطه  صفر مرزي، همجوار با اروندرود ساخته شد. گفته مي شود، 
مسجد رنگوني با تقاضاي مسلمانان اهل شبه قاره هند  به ويژه اهالي »رانگون« در »ميانمار« فعلي كه در آبادان ساكن بودند، ساخته شد. البته بناي مسجد را كارگران 
پاكستاني پااليشگاه آبادان ساخته اند. گچ بري ها و كار روي سيمان مسجد رنگوني هاي آبادان منحصر به فرد است. رنگ هايي كه در معماري هندي ديده مي شود و 
البته محرابي گل گون كه با انبوهي از نقش و نگاره هاي اسليمي و طرح هاي هندسي تزيين شده  است. موزه اسناد تاريخي و خطي آبادان هم در اين مسجد قرار دارد.

مرزپرگهر

هنر

فيلم كوتاه »ناطق« نخس��تين تجربه كارگرداني مهرشاد رنجبر به بخش مسابقه 
بيست و سومين دوره جشنواره بين المللي فالودي كشور مجارستان راه يافت. مريم 
نورافكن و عباس جالل لو بازيگران اين فيلم كوتاه هستند و در خالصه داستان فيلم 
آمده است: پيرزن، براي سال هاي متمادي از شوهر پير خود مراقبت كرده است اما يك 
اتفاق، نظم زندگي اش را بر هم مي زند! از ميان ۳۶۸ فيلم رسيده به جشنواره، تعداد 
۵۲فيلم توسط هيات انتخاب براي مسابقه در بخش هاي كوتاه داستاني، مستند، تجربي 
و دانشجويي بيست و سومين دوره اين جشنواره انتخاب شده اند كه در طول زمان 
جشنواره به نمايش در خواهند آمد. فيلم كوتاه »ناطق« به كارگرداني مهرشاد رنجبر 
در جشنواره امسال كه با موضوع »در ارتباط« برگزار مي شود، با فيلم هايي از كشورهاي 
مختلف به رقابت خواهد پرداخت. جشنواره امسال به خاطر شرايط ويژه همه گيري 
كرونا به صورت آنالين برگزار مي شود و برگزيدگان در روز اختتاميه ۲۱ نوامبر اول آذرماه 
معرفي خواهند شد. گفتني است فيلم كوتاه »ناطق« پيش از اين موفق به دريافت 
جايزه بهترين فيلم دانشجويي هجدهمين دوره جشنواره تيرانا كشور آلباني و حضور 
در بخش مسابقه سي و هفتمين دوره جشنواره فيلم كوتاه تهران، يازدهمين دوره 
جشنواره MikroFAF صربستان و هفدهمين دوره جشنواره سالنتو ايتاليا شده است. 

 حضور »ناطق« 
در جشنواره فالودي مجارستان 

هنر

در بخش »چش��م انداز« چهاردهمين دوره جشنواره بين المللي سينماحقيقت، 
منتخبي از آثار مستندسازان برجسته كشور شيلي به نمايش گذاشته مي شود. شيلي 
از كشورهاي صاحب نام در عرصه مستندسازي است كه فيلمسازان مطرحي نظير 
»پاتريشيو گازمن« را به سينماي جهان معرفي كرده است. در اين دوره سينماحقيقت 
كه بخش بين الملل آن به صورت غيررقابتي و در قالب نمايش هاي برخط )آنالين( 
برگزار مي شود، منتخبي از بهترين آثار مستندسازان برجسته شيليايي به نمايش 
درمي آيد. ش��يلي كش��وري واقع در قاره امريكاي جنوبي و پايتخت آن سانتياگو 
است. نقشه جغرافيايي اين كشور در اين قاره  مانند يك نوار بلند و باريك ميان رشته 
كوه هاي اند در شرق و اقيانوس آرام در غرب كشيده شده و از شمال با پرو، از شمال شرق 
با بوليوي و از شرق با آرژانتين هم مرز است. يكي از مهم ترين رويدادهاي سياسي شيلي 
و منطقه امريكاي التين، به اوايل دهه ۷۰ ميالدي برمي گردد؛ زماني كه »سالوادور 
آلنده« در نوامبر ۱۹۷۰ در انتخابات سراسري اين كشور پيروز و رييس جمهور شيلي 
ش��د، اما با كودتاي ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ و حمله نيروهاي ارتش به رهبري آگوستو 
پينوشه به كاخ  رياست جمهوري )پاالسيو الموندا( كشته شد. اين كودتا تاثير شگرفي 

بر تاريخ اين كشور و روند جنگ سرد گذاشت.

 چشم انداز »شيلي«
 در حقيقت

چهرهروز

»آتش سيگار« دليل آتش سوزي در پاساژ عالءالدين
سخنگوي سازمان آتش نشاني تهران از وقوع آتش سوزي در پاساژ عالءالدين به دليل انداختن آتش سيگار در نماي بيروني مركز خريد يا چيزي 
شبيه به آتش سيگار خبر داد.جالل ملكي با اشاره به وقوع آتش سوزي در پاساژ عالءالدين تهران اظهار كرد: يك مورد مشاهده دود در يك مجتمع 
تجاري واقع در خيابان جمهوري تقاطع خيابان حافظ به سامانه ۱۲۵ آتش نشاني اعالم مي شود.آتش نشانان ظرف  ۴ دقيقه از سه ايستگاه با نردبان 
هيدروليكي و خودروهاي پشتيبان به محل اعزام مي شوند. بعد از اينكه آتش نشانان به محل رسيدند مشاهده مي كنند دود در طبقات باال در 
قسمت نماي ساختمان است و انگار آتش سيگار يا چيزي شبيه به آن در نماي ساختمان افتاده و سبب اين آتش سوزي شده است. آتش نشانان با 
كمك نردبان هاي هيدروليكي خود را به طبقات باال مي رسانند و عمليات را آغاز مي كنند و آتش مختصري كه روشن شده بود را خاموش مي كنند.
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