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 صفحات 5 و8 

يادداشت- 1

كاهش ارزش پول ملي 
بزرگ ترين بي عدالتي است

گفته مي ش��ود، آگاهي 
بزرگ تري��ن فضيل��ت 
در هم��ه اعصار اس��ت 
و در نقط��ه معك��وس 
هم جه��ل بزرگ ترين 
منكري است كه ممكن 
اس��ت فرد يا جامعه اي 
ب��ا آن مواج��ه ش��ود. 
بر اساس اين الگو، گزاره هاي اقتصادي و رسانه اي ما 
اگر منتج به افزايش آگاهي عمومي شود، فضيلت 
است و اگر منجر به گسترش جهل و ناآگاهي شود، 
خس��ارت بار اس��ت. اگر قرار باش��د در حوزه هاي 
مختلف اقتصادي ي��ك بخش و حوزه ه��اي را به 
عنوان بخش كليدي در اقتصاد كشور معرفي كنيم 
بايد مساله ارز را واجد يك چنين جايگاهي تصور 
كنيم. مس��اله اي كه تبعات هر نوع تكانه اي در آن 
به سرعت س��اير بازارهاي اقتصادي را درگير خود 
مي سازد و باعث بروز مش��كالت فراوان در اقتصاد 
و معيش��ت خانواده ها مي ش��ود. اگر اين پرسش 
طرح شود كه مساله اساسي ما چه مسائلي است؛ 
مساله ارز اهم اين مسائل است كه در حوزه امنيت 
ملي، امنيت معيش��تي و... اثرگذار است. در عين 
حال معتقدم گفتماني ك��ه در خصوص اين حوزه 
تاثيرگذار در كشور وجود دارد؛ گفتماني مبتني بر 
واقعيت و حقيقت موضوع نيست. در شرايطي كه 
رسانه ها عادت كرده اند تا هر روز مثال تيتر بزنند كه 
ارز 10درصد گران شده، بايد تيتر بزنند كه ارزش 
پول ملي كش��ور 10در صد كاهش پيدا كرده، اين 
انحراف ساده باعث ش��ده تا افكار عمومي متوجه 
اهميتي كه اي��ن موضوع دارند نش��وند. در واقع با 
هر تكان��ه اي كه در ب��ازار ارز ب��روز مي كند ارزش 
پول ملي به همان اندازه دچار مش��كل مي ش��ود. 
اين مشكل براي اقش��ار حقوق بگير، ابعاد و زواياي 
اثرگذار تري  دارد. اين اتفاق��ات جداي از اين اينكه 
فقرا را فقير تر مي كند؛ طبقه اي را در فضاي عمومي 
كور ايجاد مي كند كه به آن شاغلين فقير مي گويند. 
يعني جماعتي كه بدليل س��وءمديريت هايي كه 
نظام سياس��ي در خصوص راهبردهاي اقتصادي 
داش��ته، آرام آرام از دايره شاغلين بدهكار در دايره 
شاغلين فقير قرار مي گيرند. شاغالني كه هرچند 
كار مي كنن��د، ارزش اف��زوده مي آفرينند و تالش 
مي كنند اما وجهي كه بابت خدمات و فعاليت هاي 
خود دريافت مي كند، در اثر تكانه هاي ب��ازار ارز و 
كاهش ارزش پولي نمي تواند هيچ بهره اي از كار و 
پول خود ببرد. چون هرماه كه مي گذرد، بيش��تر 
ارزش اين پول كاهش كمي يابد و از سوي ديگر هر 
ماه هم بر قيمت اقالم مصرفي مردم افزوده مي شود. 
اين معادله چند مجهولي درنهايت فرد را از منظر 
طبقاتي دچار ن��زول مي كن��د و آرام آرام در زمره 
شاغلين فقير قرار مي دهد. با اين مقدمات معتقدم 
اولين گام براي درك شرايط دشواري كه در بطن 
آن قرار گرفته ايم اين است كه گفتماني متناسب 
با اين دوران به كار ببريم .اين تغيير گفتمان باعث 
مي شود تا مردم، رسانه ها و فعاالن اقتصادي متوجه 
واقعيت شرايطي كه در آن قرار گرفته اند بشوند و 
اين آگاهي بخشيدن مهم ترين اولويت امروز و همه 
ايام كش��ورمان اس��ت. من عالقه ندارم از حوزه اي 
خاص انتقادات مصداقي داشته باش��م، اما هرگز 
فراموش نمي كنم كه آق��اي رييس جمهوري در 
يكي از برنامه هاي تلويزيوني شان با موضوع ارز اشاره 
كردند كه دوستان ما با حرارت استدالل مي كردند 
كه افزايش نرخ ارز باعث افزايش توليد، اشتغالزايي 
و صادرات مي ش��ود، بعد آق��اي رييس جمهوري 
ادامه دادند كه ما ديدي��م ارز از 4هزار تومان رفت 
باال، 8هزار تومان ش��د؛ 10هزار تومان ش��د، 15، 
16، 17هزار تومان و... اما نه توليدمان رش��دي را 
تجربه كرد، نه در زمينه اشتغالزايي تحولي صورت 
گرفت و نه صادرات كشور با رش��د فزاينده روبه رو 
ش��د. اين اظهارنظ��ر صادقان��ه رييس جمهوري 
نشان دهنده نگاهي اس��ت كه طي سال هاي اخير 
در خصوص ارز وجود داشته اس��ت. اين طور قبال 
هم در جري��ان گفت وگو با »تعادل« اش��اره كردم 
كه موضوع كاه��ش ارزش پ��ول مل��ي از طريق 
تكانه ه��اي ارزي از جمله مهم تري��ن محورهايي 
است كه ترامپ و  دارودس��ته اش در كاخ سفيد و... 
دنبال مي كنند تا كش��ور را ناچار به تسليم كنند. 
اما در حالي كه راهبرد دش��من مش��خص است، 
ما در داخل كش��ورمان هنوز نتوانسته ايم اهميت 
تصميم س��ازي هاي آگاهانه در اي��ن خصوص را 
درك كنيم و راهبرده��اي الزم براي مقابله با آن را 
تدارك ببينيم. در تحليل هايي كه در خصوص بازار 
ارز ارايه مي شود به جاي توجه به عوامل و متغيرهاي 
بنيادين به موضوعاتي س��طحي و ثانويه اش��اره 
مي كنند كه تحت تاثير اين عوامل بنيادين ايجاد 
شده اند . در حالي كه همانطور كه اشاره كردم بيش 
از هر عامل ديگري نيازمند تغيير در گفتمان و تغيير 
در رويكردهايمان هستيم. شرايط به گونه اي شده 
كه عده اي اندك به ثروت ه��اي بادآورده و ناگهاني 
ادامه در صفحه 6 دست پيدا كرده اند و ...  

محمد خوش چهره

بهمن آرمان

»تعادل« تحوالت قيمتي آپارتمان در مناطق 22 گانه پايتخت را بررسي كرد

اولين نشانه تخليه حباب مسكن
كوپن جاي ارز 4200 

توماني را مي گيرد؟

 احتمال وقوع موج بزرگ 
كرونا در تهران

رييس سازمان پيشگيري و 
مديريت بحران شهرداري خبر داد

موافقت  
 مجلس

 با طرح تامين 
كاالهاي 

اساسي مردم

كرونا 
گريبانگير 
كودكان 

»رزم حسيني« با ۱۷۵ راي موافق 
سكاندار وزارت صمت شد

 راي اعتماد
بي دردسر
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 و اما 
بعد از راي اعتماد

 بي توجهي به استانداردمقابله
 با آتش سوزي در كارخانه ها

فرونشستن غبارهاي 
سوءمديريت در بورس

توزيع اقالم بهداشتي رايگان 
وظيفه دولت است

 معضالت ارز
 4200 توماني

به نظرم بعد از مشخص شدن 
ش��مايل وزير صم��ت و راي 
اعتمادي كه مجلس به وزير 
پيش��نهادي داش��ت، ديگر 
وقت آن رس��يده تا به سرعت 
و ب��دون از دس��ت دادن هيچ 
فرصت��ي، برنامه ريزي ه��اي 
كارب��ردي براي س��اماندهي 
مجموعه تكاليف وزارت صمت كه در واقع وظايف چند 
وزارتخانه را شامل مي شود، در دس��تور كار قرار بگيرد. 
واقع آن است كه دامنه وس��يعي از مشكالت مرتبط با 
وزارت صمت وجود دارد كه بايد هر چه سريعتر به ابعاد 
و وزاياي آن رسيدگي شود. از بازار خودرو و حوزه توليد 
گرفته تا صنايع سنگين و معدن و اصناف و... موضوعاتي 
هستند كه آقاي رزم حسيني بايد به آنها توجه ويژه اي 
داشته باشند. با اين مقدمات معتقدم كه چنانچه وزير 
صمت چند اولويت را مورد توجه قرار دهد، دستاوردهاي 
مناس��بي كس��ب خواهد كرد. اول اينك��ه واحدهاي 
نيمه فعال و تعطيل را بتواند در مس��ير احيا و راه اندازي 
دوباره قرار دهد، واقع آن اس��ت كه بخش توليد يكي از 
نيازهاي اساسي كشور اس��ت و چنانچه رونق به توليد 
بازگردد بدون ترديد چرخ هاي معيشتي مردم نيز روان تر 
ادامه در صفحه 6 به گردش در خواهد آمد و ...  

واحده��اي  آتش س��وزي 
توليدي بزرگ كش��ور، مانند 
لبنيات ميه��ن، چه تصادفي 
يا از س��ر كوتاه��ي در رعايت 
اس��تانداردها و مراقبت هاي 
حفاظتي باشد و چه با دخالت 
انسان ها و از س��ر انگيزه هاي 
رقابتي و سود باش��د، دل هر 
شنونده اي را به درد مي آورد كه چرا در شرايط گراني ها 
و كمبود كاالها، چني��ن اتفاقاتي مي افت��د و دردها را 
افزايش مي دهد.  بسياري از مردم، كارشناسان، فعاالن 
توليدي و صنعتي اين پرسش را مطرح مي كنند كه چرا 
در دوره اي كه رشد اقتصادي كل دهه 1390 نزديك به 
صفر بوده و سه سال است كه رشد اقتصادي كشور منفي 
شده و بخش توليد وصنعت با مشكالت بسياري مواجه 
اس��ت اينگونه اتفاقات رخ مي دهد و حداقل مسووليت 
بخشي از اين اتفاقات و آتش سوزي سال هاي اخير كه 
به خاطر كوتاهي يا از س��ر انگيزه ها وني��ات بدخواهانه 
بوده، مشخص نمي شود.  در ماه هاي اخير، هر روز خبر 
كمبودهاي مختلفي در بازار كاال منتشر شده و گراني 
قيمت ها نيز مشكالت بيشتري را براي مردم ايجاد كرده 
اس��ت. قيمت اقالم مورد نياز ومصرفي م��ردم از جمله 
لبنيات گران مي شود و ...  ادامه در صفحه 2

بحث��ي ك��ه در خص��وص 
بورس اتفاق افتاد و بارها هم 
روي آن تاكيد ش��د و همين 
روزنامه وزين تعادل چندين 
بار يادداش��ت هاي تحليلي، 
گزارش هاي ميداني و مقاالت 
تخصصي را منتشر كرد، بنده 
و ساير كارشناسان و اساتيد 
هم تذكار دادند، نوش��تند و س��خن گفتند كه بورس 
محلي نيست كه دولت ها بخواهند سايه سنگين خود را 
بر آن بگسترانند. متاسفانه دولت به اين هشدارها توجه 
نكرد و مدام سيگنال هاي حمايتي و بيمه گري به افكار 
عمومي ارسال كرد. اعالم كردند كه مردم سرمايه هاي 
خود را به بورس را بس��پارند و نگران چيزي نباشند. به 
هر حال مصاحبه ها و اظهارنظرهاي باالترين مقامات 
اجرايي و اقتصادي كشور در آرش��يو رسانه ها موجود 
است و با يك بررسي تحليلي مي توان اين نوع سيگنال 
دهي اش��تباه را رديابي كرد. در آن زمان كارشناس��ان 
دلسوز كه پش��ت پرده موضوع را مي دانستند و تبعات 
آينده اين شكل برنامه ريزي را مي ديدند، مدام هشدار 
دادند كه اين نوع دخالت ه��ا و حمايت ها در هيچ بازار 
سرمايه اي در سطح دنيا انجام نمي شود چرا كه به آثار 
منفي اين مشكالت آگاه هستند.  ادامه در صفحه 6

متاس��فانه با وع��ده و وعيد 
نمي ش��ود، كرون��ا را مهار 
كرد. دولت بايد تمام تالش 
خود را ب��راي جلوگيري از 
ش��يوع هر چه بيش��تر اين 
بيماري انج��ام دهد، كاري 
كه تاكنون تنه��ا در حرف 
و س��خن به آن پرداخته و 
عملگرايي بسيار كمي در اين زمينه داشته است. اگر 
مي خواهيم كرونا را مهار كنيم بايد اقالم بهداشتي 
را به صورت رايگان در اختيار اقش��ار كم درآمد قرار 
دهيم. كمترين كاري كه دول��ت بايد در اين زمينه 
انجام دهد، توزيع ماسك رايگان بين اقشار محروم 
جامعه است. دهك هاي كم درآمد توان تهيه ماسك 
و الكل را ندارند. به همين خاطر ش��ما مي بينيد كه 
خيلي از افراد كه در سطح شهر رفت و آمد مي كنند، 
ماسك نزده اند. مثال دستفروشي كه كنار خيابان كار 
مي كند، روزانه چقدر درآمد دارد كه بخش��ي از آن 
را براي خريد ماس��ك و الكل هزينه كند؟ يا كارگر 
روز مزدي كه ممكن است روزها و هفته ها هم هيچ 
درآمدي نداشته باشد. متاسفانه دولت در اين زمينه 

كوچك ترين حركتي انجام نداده است.
ادامه در صفحه ۸

ش��رايطي كه در س��ال هاي 
گذشته براي اقتصاد ايران به 
وجود آمده ش��رايط خاصي 
اس��ت و از اي��ن رو مديريت 
آن ني��ز نياز ب��ه برنامه ريزي 
جدي و همه جانبه دارد. يكي 
از مس��ائلي ك��ه در ش��رايط 
فعلي اهميت فراوان��ي دارد، 
رس��يدگي به وضع معيش��ت مردم و حمايت از اقشار 

كم  درآمد در برابر فشار تحريم ها و شيوع كروناست.
در ماه هاي گذش��ته با تداوم تورم و افزايش قيمت ارز، 
قيمت بس��ياري از كاالهاي اساس��ي و مورد استفاده 
مردم به شدت افزايش قيمت داشته و با توجه به اينكه 
امكان افزاي��ش حقوق و درآمد متناس��ب ب��ا افزايش 
تورم وجود ندارد، بايد حمايت از اقشار كم درآمد ادامه 
پيدا كند. دولت در س��ال هاي گذشته طرح تخصيص 
ارز 4200 توماني را در دس��تور كار قرار داده و با وجود 
تمام محدوديت ه��اي ارز موردنياز ب��راي آن را تامين 
كرده است. س��والي كه چند س��ال پس از اجراي طرح 
دالر دولتي وجود دارد اين اس��ت كه اي��ن برنامه تا چه 
حد به اهداف خود دس��ت پيدا كرده است؟ كاالهايي 
كه در س��ال هاي گذش��ته ارز دولتي گرفته ان��د، بايد 
با قيمت��ي ثابت و ارزان ب��ه بازار مي رس��يدند اما آنچه 
كه امروز مي بينيم اين اس��ت كه قيمت اين كاالها به 
ش��كل قابل توجهي افزايش يافته و مش��خص نيست 
دليل تداوم تخصيص اين ارز چيس��ت؟ از سوي ديگر 
پرونده هاي قضايي ك��ه براي درياف��ت كنندگان اين 
ارز باز ش��ده، نش��ان مي دهد كه نظارت بر اجراي اين 
طرح نيز به درستي اجرايي نش��ده و همين امر فضا را 
براي برخي سوءاس��تفاده ها باز كرده اس��ت. در چنين 
بستري، مس��ووالن چه در دولت و چه در مجلس بايد 
به يك جمع بندي دقيق برسند كه چطور بايد از اقشار 
كم درآمد حمايت ش��ود. در كش��ور ما تامين كاالهاي 
اساسي انجام ش��ده و به نظر مش��كلي براي توزيع اين 
كاالها وج��ود نخواهد داش��ت اما در نهاي��ت بايد يك 
برنامه ري��زي دقيق و ي��ك متولي قطعي ب��راي آن در 
دس��تور كار قرار گيرد. اگر بنا بر تخصيص كوپن باشد، 
مي توان مقدمات الزم ب��راي آن را فراهم ك��رد و براي 
تامين منابع مالي الزم، مي توان به كاهش هزينه ها در 
حوزه هاي مختلف فكر كرد. وقتي دولت چند ميليارد 
دالر براي ارز 4200 توماني هزينه كرده، قطعا مي توان 
با رس��يدن به يك جمع بندي در سطح كالن، منابعي 
را نيز براي توزيع كاالهاي اساس��ي با قيمت پايين يا با 
تخصيص كوپن براي مردم فراهم كرد. در شرايط فعلي 
كه امكانات و فناوري روز در اختيار مس��ووالن اس��ت، 
قطعا مشكالت و محدوديت هاي توزيع كوپن به شكل 
س��نتي نيز وجود نخواهد داش��ت و اين ام��ر مي تواند 

مديريت منابع را تسهيل كند.

گزارش روز

 نماينده اردبيل: دو ميليون
 شيريني است نه رشوه!

نماينده اردبيل در مجلس ش��وراي اسالمي، درباره 
تفاوت رش��وه و ش��يريني ك��ه در ادارات رد و بدل 
مي ش��ود، گفت: اعتقاد من بر اين است كه شيريني 
اگر ُپرمالت باشد با رشوه يكي است و تفاوتي ندارد. 
اما اگر فردي يك جعبه ش��يريني يا مبلغي معادل 
500 هزار توم��ان تا 1 و 2 ميلي��ون تومان پرداخت 
كند، تنها شيريني محسوب مي شود همان طور كه 
ش��خصي به خانه كس��ي مي رود و به اندازه بضاعت 
خود هديه مي دهد. سيدكاظم موسوي، ادامه داد: اما 
اينكه افراد مبلغ هاي 100 يا 500 ميليون توماني در 

ادارات رد و بدل مي كنند، رشوه محسوب مي شود. 

ايرج خسرونياعلي مختاريسيد جواد حسيني كيا يحيي آل اسحاق

 چراغ سبز 
به متخلفان!

 چراغ سبز براي رشوه دهنده و رشوه گيرنده
اين كه نماينده مجلس چنين تعريفي از شيريني و رشوه 
دارند، خود جاي بحث و مجادله دارد. چرا كه ما نمي توانيم 
زير ميزي هايي كه در ادارات پرداخت مي شود را با خريدن 
و بردن يك جعبه شيريني به منزل كسي مقايسه كنيم. 
اينك��ه بگوييم اگر مبلغ 2 ميليون تومان باش��د رش��وه 

محس��وب نمي ش��ود، آيا چراغ سبز به رش��وه دهنده و 
رشوه گيرنده نيست؟ اين نماينده مجلس بعد از اينكه يك 
تا 2 ميليون تومان را شيريني دانسته نه رشوه مي گويد، 
ولي مبلغ 100 تا 500 ميليون تومان رش��وه محسوب 
مي شود. اما در اين باره كه مابه التفاوت بين 2 ميليون تا 
100 ميليون چه تعريفي خواهد داش��ت، اظهارنظري 

نكرده است. اينكه در قانون ارتشا هيچ رقمي براي مجازات 
نيامده است نشان دهنده اين است كه رشوه به ميزان آن 
بستگي ندارد، وقتي پولي خارج از عرف و قانون رد و بدل 
شود فرقي ندارد يك ميليون تومان باشد يا 100 ميليون 
تومان رشوه محسوب مي ش��ود. اما گويا جناب نماينده 

قصد تغيير قانون را دارند.



كليات طرح يك فوريتي تأمين كاالهاي اساسي در 
جلسه روز گذش��ته مجلس به رأي گذاشته شد كه 
نمايندگان با ۲۱۳ رأي موافق، ۵ رأي مخالف و ۶ رأي 
ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماينده حاضر با آن موافقت 
كردند. طرحي كه مي توان��د مديريت بازار كاالهاي 
اساسي و نحوه تامين اين كاالها براي اقشار كم درآمد 

جامعه را به شكلي جدي تغيير دهد.
اقتصاد ايران در حدود دو سال و نيم گذشته با شرايطي 
مواج��ه بوده كه به اعتقاد برخي مس��ووالن دولتي و 
مجلسي بي تشابه به دوران هشت ساله جنگ نيست. 
اگر دهه ۶0، ايران در جبهه هاي جنگ با لشكركشي 
صدام حس��ين و حزب بع��ث عراق مواجه ب��ود، در 
س��ال هاي اخير با جنگ اقتصادي ترامپ و سياست 
فشار حداكثري كاخ سفيد مواجه بوده، سياستي كه 
در چارچوب آن، رييس جمهوري امريكا مي خواهد 
ايران را به ميز مذاك��ره بازگرداند و پس از بر هم زدن 
برجام، يك توافق جديد آن طور كه خود مي خواهد 
به وجود آورد. اين سياست خصمانه كه از سوي بسياري 
از دولت هاي جهان رد ش��ده و ب��ه انزواي حداكثري 
امريكا در س��ازمان ملل منجر شده است، تاثيري در 
مقاومت ايران نداشته و دولت ايران بارها اعالم كرده بر 
حقوق بين المللي خود پافشاري خواهد كرد و اجازه 
سنگ اندازي هاي جديد را به دولت امريكا نخواهد داد. 
با وجود بحق بودن اين موضع دولت ايران، آنچه كه در 
اين بين اهميت فراواني دارد، لزوم توجه به ش��رايط 
معيشتي مردم و حمايت از آنها در دوران دشوار تحريم 
و كروناست. آمارها نشان مي دهد كه در سال هاي اخير 
رشد اقتصادي ايران منفي بوده و در كنار آن، باال رفتن 
نرخ تورم، افزايش قيم��ت ارز و كاهش قدرت خريد 
مردم ش��رايط را به طور خاص براي اقشار كم درآمد 

دشوار كرده است.
در چنين بستري دولت از ابتداي تحريم هاي امريكا، 
سياست هاي حمايتي را اجرا كرد تا دسترسي مردم به 
كاالهاي اساسي را تضمين كند. اصلي ترين سياستي 
كه در اين زمينه به كار گرفته ش��د، مديريت بازار ارز 
بود. دولت از سويي با محدود كردن واردات و از سوي 
ديگر با اجراي سياست هاي تضمين كننده بازگشت 
ارز، تالش كرد اين بازار را مديريت كند. در اين مسير 
به منظور كاهش تاثير افزايش قيم��ت ارز بر تامين 
كاالهاي اساسي مردم، دولت دالري را با نرخ ۴۲00 
تومان تعيين كرد كه براي واردات كاالهاي اساس��ي 
و تامين ارزان قيمت آنها براي مردم در دس��تور كار 

قرار گرفت. 
در اين مسير اما انتقادات گسترده اي عملكرد دولت 
به وجود آم��د. از س��ويي افزايش قيم��ت كاالهاي 
اساسي كه ارز دولتي مي گرفتند باعث شد بسياري از 
كارشناسان اعالم كنند كه در چنين بستري راه براي 
حمايت از مردم مسدود است و از سوي ديگر با توجه 
به پرونده هاي قضايي باز شده براي جرايم اقتصادي، 
مشخص شد اجراي اين سياست با دشواري هايي در 
حوزه نظارت و كاهش جرايم مواجه است. با وجود تمام 
اين انتقادات اما دولت همچنان بر اجراي اين سياست 
اصرار كرد و به نظر مي رس��د در سال آينده نيز تداوم 
تخصيص ارز دولتي در دستور كار قرار خواهد داشت.

  كوپن به شيوه اي جديد
با آغ��از به كار مجلس يازدهم، نمايندگان جديد كه از 
نظر سياس��ي نزديكي چنداني نيز به دولت نداشتند، 
انتقادات گسترده خود از عملكرد اقتصادي سال هاي 
گذش��ته را آغاز كردند و از طرح هاي جايگزيني خبر 
دادند كه مي تواند به حمايت از اقشار كم درآمد جامعه 
منجر شود. يكي از اين طرح ها كه بررسي آن از چند ماه 
قبل آغاز شد، طرح احياي دوباره كوپن در اقتصاد ايران 
بود. هرچند نام جديد اين برنامه طرح تامين كاالهاي 
اساسي براي مردم است اما در ماهيت تفاوت چنداني 
با آنچه كه توزيع كوپن ناميده مي ش��د ندارد. در اين 
چارچوب با تخصيص منابع اعتباري جديد، كاالهاي 
اساس��ي و پرمصرف موردنياز جامعه تامين مي شود و 
به اين ترتيب كاالها به طور مس��تقيم در اختيار اقشار 
كم درآمد جامعه قرار مي گيرد. نمايندگان طراح اين 
برنامه، اعتباري ۳0 هزار ميليارد توماني براي شش ماهه 
دوم سال جاري در نظر گرفته بودند و حتي صحبت از 
نهايي ش��دن اجراي آن از مهر ماه نيز وجود داشت كه 
در نهايت به نظر مي رسد الاقل در حال حاضر شرايط 
اجراي آن فراهم نيست. در جريان بررسي كليات اين 
طرح سيدعلي موس��وي به عنوان مخالف كليات اين 
طرح گفت: م��ا در اين طرح مي خواهيم به همه موارد 
رسيدگي كنيم در حالي كه اين طرح، طرح سنگيني 
است و دولت از عهده آن برنمي آيد. وي افزود: همه ما 
با همسان سازي حقوق بازنشستگان موافقيم اما اين 
موضوع نيازمند طرح جداگانه اي است. نماينده ملكان 
اضافه كرد: ما طرح حمايت معيش��تي از خانوارهاي 
پن��ج دهك اول را داريم ك��ه آن را نيز بايد مورد توجه 
قرار دهيم. احد آزاديخواه نيز در موافقت با كليات اين 

طرح گفت:  كميس��يون برنامه و بودجه اين طرح را به 
خوبي مديريت كرده است. اين طرح مي تواند با رانت و 
حيف و ميل بيت المال مبارزه كند و سفره محرومين و 
نيازمندان را ترميم كند. وي اضافه كرد: اينجاست كه 
ما اثبات مي كنيم مجلس انقالبي است. پورمحمدي 
نماينده دولت نيز در اظهاراتي درباره اين طرح گفت: 
ما مي خواهيم اين طرح مجددا به كميسيون برگردد تا 
منجر به زحمت نشود. بخش كاالهاي اساسي در اين 
طرح نيازمند پختگي بيشتري است. با وجود اختالف 
نظرها با توجه به تصويب كليات يك فوريتي طرح به نظر 
مي رسد مجلس به شكل جدي تري بررسي و اجراي آن 

را در دستور كار قرار خواهد داد.

  انتقاد از توزيع كاال
در جري��ان تصوي��ب اين ط��رح، ريي��س مجلس نيز 
خطاب دول��ت انتقادهايي را درباره نح��وه توزيع كاال 
در اقتص��اد ايران مطرح كرد. محمدباقر قاليباف بعد از 
تصويب كليات طرح تامين كاالهاي اساس��ي، گفت: 
مجلس به دو ط��رح جهش توليد و تامين مس��كن و 
همچنين طرح تامين كاالهاي اساسي راي مثبت داد 
كه اين نشان دهنده جهت گيري مجلس به موضوعات 
اقتصادي است. مجلس نشان داد كه تصميمات خود را 
در موضوع مس��كن و بحث مربوط به كاالهاي اساسي 
گرفته است. وي افزود: در جريان بررسي كليات آقاي 
پورمحم��دي نماينده دول��ت نكاتي را مط��رح كرد و 
دوستان در كميسيون برنامه هم اشاراتي داشتند كه 
اين موارد در جزئيات طرح لحاظ ش��ود. لذا بهتر است 
فرصت مجدد براي بررسي طرح به كميسيون برنامه 
داده شود. نمايندگان هم پيشنهادات خود را بيان كنند 

تا بعد از بررس��ي مجددا در صحن علني مطرح ش��ود. 
رييس مجلس شوراي اسالمي با اشاره به صحبت هاي 
پورمحمدي گفت: اصرار ما در اين طرح آن اس��ت كه 
كاالها بين مردم توزيع ش��ود. چون اكنون مشكل در 
شبكه توزيع كاال در كشور اس��ت كه داراي نابساماني 
اس��ت. دليل آن است كه دولت نتوانسته اين مجموعه 
را س��اماندهي كند. وقتي ارز ۴۲00 توماني به كاالها 
تخصيص داده مي شد انتظار مي رفت كه با همان قيمت 
به دست مصرف كننده برسد اما قيمت تمام شده چيز 
ديگري بود؛ چون مابه التفاوت ارز تخصيص داده شده 
با قيمت اصلي به جيب دالالن رفت. اين همان اشكال 
دولت است. قاليباف ادامه داد: نمايندگان با عنايت به اين 
موضوع تاكيد دارند كه بايد كاال توزيع شود. قطعا اين 
امكان و ظرفيت هم وجود دارد كه سبد كاال بين مردم 
توزيع شود. دولت بايد اين كار را انجام دهد. منتها ما براي 
بحث تامين منابع اين طرح را به كميسيون برنامه ارجاع 
مي دهيم تا در اولين فرصت به صحن برگردانند. مخالفت 
نماينده دولت با ابعادي از اين طرح، نشان مي دهد كه 
دولت همچنان نقدها و ابهاماتي را در اين مسير دارد و 
هنوز مشخص نيست چه زماني مي توان آن را اجرايي 
كرد. در كنار آن اصرار بر تخصيص دالر ۴۲00 توماني، 
نشان مي دهد احتمال موازي كاري در اين زمينه وجود 
دارد و مشخص نيست در نهايت كدام يك از اين برنامه ها 
امكان گره گشايي از وضعيت معيشتي مردم دارند. با آغاز 
به كار رسمي رزم حسيني به عنوان وزير صمت، اگر بنا 
بر اجراي طرح نمايندگان باشد حاال وزارتخانه متولي 
تامين و توزيع اين كاالها پس از چند ماه وزير دارد و از اين 
رو بايد ديد در ماه هاي پيش رو، كداميك از اين برنامه ها 

براي اجرا نهايي خواهند شد.
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همكاري  اقتصادي ايران و آلمان 
بايد ادامه يابد

رييس جمهور روابط تهران-  برلين را ديرينه، دوستانه 
و خ��وب توصيف كرد و با اش��اره ب��ه تاثيرات منفي 
تحريم هاي غيرقانوني امري��كا در روابط اقتصادي و 
تجاري جمهوري اسالمي ايران با كشورهاي دوست 
از جمله آلمان تاكيد كرد كه همكاري هاي دو كشور 
باي��د بدون توجه به اين تحريم ها گس��ترش يابد. به 
گزارش ايس��نا، حجت االس��الم والمسلمين حسن 
روحاني روز سه ش��نبه هنگام دريافت اس��توار نامه 
»هانس اودو موتسيل« سفير جديد آلمان در تهران، 
مواضع جمهوري ف��درال آلمان در مقابله با يكجانبه 
گرايي امريكا در جهان را خوب توصيف و تاكيد كرد: 
برخوردهاي سه كشور اروپايي در مقابله با اقدامات و 
تالش هاي غيرقانوني و نادرست امريكا در بازگرداندن 
تحريم هاي ظالمان��ه عليه ملت اي��ران و همچنين 
قطعنامه ۲۲۳۱ منطقي بوده اس��ت. رييس جمهور 
همچنين به تقاضاي جمهوري اس��المي ايران براي 
دريافت وام ۵ ميلي��اردي از صندوق بين المللي پول 
پس از ش��يوع بيماري كرونا و نيازهاي درماني مردم 
ايران اش��اره و خاطرنش��ان ك��رد: هيات مديره اين 
صندوق با تقاضاي اين وام موافقت كرده بود اما امريكا 
با دخالت هاي نابجا در مس��ير دريافت اين وام ايجاد 
مزاحمت كرد كه البته توقع جمهوري اسالمي ايران از 
سه كشور اروپايي اين بود كه در برابر فشارهاي امريكا 
ايستادگي كنند تا با كمك اين وام نيازهاي دارويي و 
بهداشتي و درماني مردم ايران برطرف شود. »هانس 
اودو موتسيل« سفير جديد آلمان نيز با تاكيد براينكه 
آلمان خود را موظف به حفظ برجام مي داند، تصريح 
كرد: بايد همكاري هاي دو كش��ور با توجه به شرايط 
س��خت و امكانات موجود گس��ترش يابد و اينجانب 

در اين مسير تمام مساعي خود را به كار خواهم برد.

سهم ايران، روسيه و تركيه در 
صلح ميان آذربايجان و ارمنستان

س��خنگوي دولت از ايران، روس��يه و تركيه به عنوان 
كش��ورهايي ياد كرد كه مي توانند در حل مناقشات 
بين آذربايجان و ارمنس��تان در جهت برقراري صلح 

كمك كنند.
ربيعي به درگي��ري پيش آمده ما بين جمهوري هاي 
آذربايجان و ارمنس��تان پرداخت و گف��ت: ما با دقت 
ونگراني مناقش��ه اخير در مناطق اشغالي جمهوري 
آذربايج��ان را تعقي��ب مي كني��م. وي يادآورش��د: 
منطقه قفقاز در طول قرن ه��اي متمادي در زير چتر 
وحدت بخِش حوزه تمدِن اسالمي-ايراني، جغرافياي 
همزيستي وآشتي اديان، زبان ها وهويت هاي فرهنگي 
وديني گوناگون بوده اما از هنگامي كه برجسته سازي 
استعماري اختالف هاي هويتي عرصه را بر مشتركات 
قروِن تمدني تنگ كرد شاهد عملياتي از قبيل مهندسي 
تركيب جمعيتي وپاكسازي هاي قوميتي وتبعيد هاي 
دسته جمعي بوده ايم.  ربيعي تاكيد كرد: ما براين باوريم 
كه جمهوري آذربايجان وجمهوري ارمنستان با الهام 
وانرژي گرفتن از تاريخ واز عصر همزيستي تمدني در 
قرون پيشا-استعماري، وبا تكيه بر مشتركات فرهنگي 
خود مي توانند راهي صلح آميز براي اسكان آوارگان و 
براي بازگشت به دوران پيش از اشغال بيابند وجمهوري 
اس��المي آماده كمك به برقراري صل��ح پايدار در اين 
منطقه است. سخنگوي دولت با تاكيد بر اينكه مواضع 
جمهوري اس��المي در خصوص ضرورت رعايِت وبه 
رسميت شناختن تماميت ارضي جمهوري آذربايجان 
بسيار روشن است، گفت: دولت جمهوري اسالمي ايران 
تاكنون بارها براين حق مش��روع درچارچوب حقوق 
بين الملل وقطع نامه هاي س��ازمان ملل تاكيد كرده 
اس��ت.ما همچنين براين باوريم كه اختالف دوكشور 
همسايه جمهوري آذربايجان وجمهوري ارمنستان 
راه حل صلح آميز دارد و ايران وتركيه و روسيه مي توانند 
در جهت اجرايي سازي قطع نامه هاي سازمان ملل، آن 
دو همسايه را كمك كنند تا اختالفات خود را در اشكال 
مسالمت آميز حل كنند. س��خنگوي دولت در پاسخ 
به پرسشيدرباره اينكه برخي گزارش هاي غيررسمي 
حاكي از افزايش قابل توجه فروش نفت ايران در سپتامبر 
اس��ت آيا اين موضوع صحت دارد، اظه��ار كرد: اخبار 
مشكوك و جعلي و تحريك كننده زياد مطرح مي شود. 
البته وزارت نفت تمام تالش خود را انجام مي دهد و در 
دوران تحريم اين تالش چندبرابر شده است اما چون 
در جنگ اقتصادي هستيم ترجيح مي دهيم كه آمار 

دقيقي منتشر نكنيم.
ربيعي افزود: ام��ا خود من از چند منبع موثق موضوع 
فروش نفت را دنب��ال مي كنم و اين كاري اس��ت كه 
وزارت نفت با جديت در دوران جنگ اقتصادي و تحريم 
پيگيري مي كند و اين طور نيست كه ما دست روي دست 
گذاشته باشيم ولي ارايه آمارهاي اين چنيني از سوي 
رسانه هاي خارجي را نيز تحريك كننده و با نيات به دور 
از خيرخواهي تصور مي كنيم. وي در پاسخ به پرسشي 
درباره عادي سازي روابط برخي از كشورهاي عربي با 
اسراييل و احتمال بروز درگيري در منطقه عليه ايران، 
اظهار كرد: از ديدگاه ايران، تح��والت رخ داده، تحول 
جديدي نيس��ت. بيش از ۱۵ سال است كه ارتباطات 
تنگاتنگ امنيتي ميان اين كشور با رژيم اسراييل برقرار 
بوده اس��ت. به نظر ما، اين اقدام تالش تبليغاتي براي 

انتخابات رياست جمهوري امريكا بوده است.
ربيعي با بيان اينكه در زمينه ارتباط برخي كشورها با 
رژيم اسراييل هيچ اتفاق جديدي رخ نداده است، تصريح 
كرد: شكستن قبح ارتباط نزد افكار عمومي اتفاقي بوده 
كه رخ داده و امريكا براي علني كردن اين روابط پنهاني 
فشار آورده است. البته فكر مي كنم افكار عمومي اين 

كشورها در ميان مدت عليه آنها عمل خواهد كرد.
سخنگوي دولت با بيان اينكه ما فكر نمي كنيم هيچ 
كشور عاقلي فكر جنگ با ايران را به خود راه بدهد، ادامه 
داد: عادي سازي روابط رژيم اسراييل با برخي از كشورها 
تاثيري در امنيت ملي ايران ندارد و معتقد هستيم ممكن 
است امنيت آن كشورها به واسطه مداخالت اسراييل در 

امور داخلي و خارجي شان به خطر بيفتد.

اقتصاد كالن

تراكنش هاي باالي پنج ميليارد 
تومان زير ذره بين ماليات

رييس س��ازمان امور مالياتي كش��ور گفت: اطالعات 
تراكنش هاي بانكي صاحبان حساب هايي كه پنج ميليارد 
تومان به باال در سال گردش مالي دارند، مورد بررسي قرار 
مي گيرد و با اطالعات به دست آمده از اين طريق، به دنبال 
فعاليت هايي مي رويم كه موجب اين گردش مالي شده 
است تا متناسب با آن فعاليت ها، ميزان ماليات تعيين 
شود. پارسا به بررسي تراكنش هاي بانكي پنج ميليارد 
تومان به باال در نظام مالياتي هوشمند اشاره كرد و ادامه 
داد: اطالعات بانك��ي تراكنش هاي بانكي پنج ميليارد 
تومان درآمد به باال از سال ۹۳ به بعد، از امروز قابل بررسي 
توسط سازمان امور مالياتي است. ما تراكنش هاي مالي 
مربوط به هر فرد را بر اساس كد ملي او و اقوام درجه يك 
آن فرد تحت نظر داريم، تا از فرار مالياتي جلوگيري كرده 
باشيم. وي تاكيد كرد: بايد توجه شود كه سازمان امور 
مالياتي به دنبال اطالعات بانكي همه مردم نيست و تنها 
به حساب بانكي ۵ تا ۱0 درصد برخوردار كشور رسيدگي 
مي شود. با اطالعات به دست آمده از اين طريق، به دنبال 
فعاليت هايي مي رويم كه موجب اين گردش مالي شده 
است تا متناسب با آن فعاليت ها، ميزان ماليات تعيين 
شود. پارسا با تاكيد بر پايه گذاري نظام مالياتي هوشمند بر 
اساس شفافيت، گفت: نظام مالياتي هوشمند امروز در 
همه دنيا پيگيري مي ش��ود و داده مبنا، مودي محور، 

يكپارچه و مبتني بر ريسك و تمكين موديان است

ادامه از صفحه اول

 بي توجهي به استانداردمقابله
 با آتش سوزي در كارخانه ها

از جمله كمبود ك��ره و برخي ديگراز اقالم خوراكي در 
هفته هاي اخير به گوش ما رسيده است. براين اساس، به 
جاي اينكه سرمايه هاي كشور و امكانات توليدي موجود 
حفظ و حراست ش��ود و ظرفيت توليدي آنها افزايش 
يابد يا حداقل حفظ ش��ود و فازهاي جديد توليدي به 
آنها اضافه شود، شاهد چنين خبرهاي تكان دهنده اي 
هس��تيم و به نظر مي رس��د كه مدي��ران و كارگران و 
مسووالن حفاظت از اين سرمايه ها، كم انگيزه شده يا با 
سهل انگاري، مانع اين اتفاقات نمي شوند.  در سال هاي 
اخير نيز آتش گرفتن بازارهاي مختلف، س��اختمان 
پالسكو به عنوان يك مركز عمده پوشاك، يا آتش سوزي 
مجتمع هاي پتروشيمي و بسياري از آتش سوزي هاي 
ديگر را شنيده ايم كه به دنبال آن نه تنها هزاران ميليارد 
تومان خسارت به كشور وارد شده است بلكه تعطيلي 
واحدها، كاهش توليد و فروش آنها، كاهش گردش مالي 
در صنايع مختلف، و از همه مهم تر بيكاري كارگران، 
مرگ و مير و زخمي ش��دن كارگران و از دست رفتن 
فرصت نان آور خانواده ها را موجب شده است.  بخشي 
از اين اتفاقات و آتش سوزي واحدهاي اقتصادي كشور 
ممكن است به خاطر رقابت هاي ناسالم باشد تا از اين 
طريق توليد را از كار انداخته و عده اي به جاي اين كاالها، 
ازخارج كاال وارد كنند و سود هنگفت ببرند.  به ياد دارم 
زماني كه پتروشيمي اراك كه از نظر ميزان توليدات در 
خاورميانه بي نظير است در آستانه بهره برداري بود يكي 
از وارد كنندگان بزرگ و با نفوذ مواد پتروشيمي گفته بود، 
اگر  اين مجموعه به توليد برسد من چه كار كنم؟ حاال 
آتش سوزي لبنيات ميهن نيز به نوعي مصداق همين 
داستان اس��ت كه وقتي صنايع بزرگ به بهره برداري 
مي رسند و ارزش افزوده براي كشور ايجاد مي كنند و 
بيكاري كاهش مي يابد، عده اي وارد كننده يا كساني كه 
در بازار و توزيع و صادرات و واردات دخالت دارند، ممكن 
است رنجيده خاطر شوند و دست به اقداماتي بزنند تا 
مانع توليد و افزايش ظرفيت ها شوند.  وقتي شركت هاي 
صنايع غذايي در ايران رشد مي كند، نه تنها مردم با طعم 
ومزه كاالهاي بي نظير ايراني آشنا مي شوند و با قيمت 
مناسب تري خريد مي كنند و زنجيره هاي ارزش توليد 
را در بخش هاي مختلف صنايع شير، فروش، بازاريابي 
و صادرات رشد مي دهد، بلكه حتي صادرات آن نيز به 
كش��ورهاي منطقه، باعث ارزآوري مي شود و البته از 
سوي ديگر، واردات برخي كاالها را محدود مي كند. لذا 
از بين رفتن فرصت هاي بزرگ توليدي و سرمايه گذاري 
كشور، عمال به سود عده اي است كه نمي خواهند چرخ 
توليد در كشور به گردش درآيد. هنوز روشن نيست كه 
آتش س��وزي لبنيات ميهن، يا آتش سوزي هاي ديگر 
چقدر تصادفي يا از س��ر كوتاهي نيروي انساني و نبود 
استانداردهاي حفاظتي است و چقدر ممكن است به 
دليل رقابت بر سر بازار و كسب سود، واردات و صادرات و... 
باشد؟ اما الزم است كه بررسي هاي دقيق صورت بگيرد 
وداليل آن اعالم ش��ود.  حتي اگر به دليل عدم رعايت 
استانداردهاي مراقبت و حفاظت و آتش سوزي باشد، 
يا تصادفي باشد، بايد مشخص شود تا ساير كارخانه ها 
و ش��ركت ها، در اين شرايط س��خت اقتصادي كشور 
بتوانند از سرمايه هاي خود حفاظت كنند. همچنين 
اگر به خاطر رقابت هاي ناسالم و مداخله اين انسان دوپا 
و سود پرست باشد بازهم الزم است كه وضعيت بازارها، 
رانت ها، فرصت ها و سود و فساد، هدر رفتن ارز كشور 
براي واردات ارزيابي شود كه اين كارها چه زيان هايي 
به اقتصادكش��ور وارد مي كند و ابعاد و داليل و آثار آن 
چه خواه��د بود؟ نبايد از كنار يك خبر آتش س��وزي 
كارخانه ها بزرگ به سادگي گذشت و تنها ابراز تاسف 
كرد بلكه بايد از آتش سوزي هاي ديگر در اين شرايط 
اقتصادي كشور جلوگيري شود.  دولت، وزارتخانه هاي 
مختلف، بايد استانداردهاي بهتري در اين شرايط اعالم 
كنند و سازمان هاي مختلف از شهرداري و آتش نشاني 
گرفته تا متولي��ان بازرگاني و صنعت باي��د مديران و 
كاركنان شركت هاي بزرگ كشور را مجاب كنند كه به 
اين نكات دقت كنند و اجازه از بين رفتن سرمايه ها را 
ندهند. مردم نيز بايد به موقع اطالع رساني كنند و اين 
سرمايه ها را مانند يك جنگل ومحيط زيست طبيعي، 
جزو سرمايه هاي كشور و خودشان ارزيابي كنند و اجازه 
ندهند كه آتش در خرمن اقتصاد و توليد كشور بيفتد. 

كوپن جاي ارز 4200 توماني را مي گيرد؟

فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي: 

موافقت مجلس با طرح تامين كاالهاي اساسي مردم

راه سعادت ما از درون تعامل با دشمن نمي گذرد
فرمانده كل سپاه پاسداران اسالمي تاكيد كرد: غيظ امريكا 
دايمي بوده و ماهيت آن استكباري است. اگر با او سازش 
هم كنيم در نهايت اراده ما را مي شكند و هر ملتي تا زماني 

در برابر دشمن استوار است كه اراده او پابرجاست.
به گزارش ايسنا، سردار سرلشگر حسين سالمي با حضور 
در جلسه علني  ديروز)سه شنبه( مجلس شوراي اسالمي 
به مناسبت هفته دفاع مقدس بيان كرد: اكنون ما در انتهاي 
هفته دفاع مقدس هستيم كه سرآغاز مقاومت و پايداري 
در مقابل جبهه استكبار و جريان بهم پيوسته جهاني عليه 
انقالب اسالمي بود. هيچ ترديدي نيست جنگي كه عليه 
ما تحميل ش��د يك جنگ جهاني بود و همه ما مي دانيم 
كه گرچه عرصه جنگ نظامي خطوط مرزي جمهوري 
اسالمي ايران و عراق بود اما عقبه سياسي اين جنگ يك 
عقبه جهاني بود و همه قدرت هاي بزرگ و امپراتوري هاي 
بي نظير تاريخ و شركاي منطقه اي آنان يك جبهه جهاني 
را عليه كشور ايران ش��كل دادند. وي در ادامه اظهار كرد: 
ترديدي نيست كه پشتوانه اقتصادي رژيم عراق در جنگ 
يك پش��توانه جهاني بود و همه قدرت هاي بزرگ جهان 
سالح هاي مدرن و پيشرفته را در اختيار عراق قرار دادند. 
انگلستان، آلمان، فرانسه، اتريش، شوروي و امريكا همگي 
پش��ت عراق بودند. ترديدي نيس��ت كه نظام اطالعاتي 
جهان خدمات اطالعاتي به رژيم بعث عراق مي داد و جبهه 
از لحاظ نظامي اشباع و جبهه استكبار در اوج قدرت به ما 
حمله كرد و ما در اوج قلت و تنهايي بوديم. شايد اين جنگ 
نابرابرترين جنگ بعد از عاشورا بود. جنگ پديده اي است 
دقيق و محاسبه پذير، هر كس قوي باشد پيروز مي شود. 
هر كشوري كه بتواند معادله جنگ را هدايت كند و آن را به 
نفع خود تغيير دهد پيروز است. فرمانده كل سپاه پاسداران 
اسالمي در ادامه تصريح كرد: براساس محاسبات ظاهري، 
قدرت جبهه استكبار كه عليه ما برخاسته بود بيش از ما بود 
و بايد به سرعت ما را شكست مي داد، اما سوال اين است چرا 
با وجود محاسبات دقيق ما توانستيم دشمن را شكست 
دهيم؟. در حقيقت زماني كه امام و امت صحنه جنگ را به 
زندگي تبديل كردند و مردان مومن و با ايمان با قلب هاي 
سرشار از آرمان و اعتقاد و باور عليه دشمن به پا خاستند 
هيچ كشوري نتوانست در برابر ما پيروز شود. تجهيزات 

نظامي تنها موجودات جامد هستند آنچه در جنگ حركت 
ايجاد مي كند ايمان و انسان مومن است. امام ما توانست 
شخصيت معنوي و روحاني خود را در قلوب همه مومنان 
تكثير كند و انسان هايي در تراز و ارتفاع خود بسازد كه در 
همه جهات از دش��من برتري يافتند. وي در ادامه تاكيد 
كرد: يك ملت تنها به دليل شكست اعتقادات و باورهايش 
مي تواند شكست بخورد. اولين كاري كه امام انجام داد اين 
بود كه هرگز از شوكت ظاهري امپراتوري هاي قوي جهان 
نترس��يد چرا كه عظمت و كبريا تنها از آن خداوند است. 
امام انسان هايي ساخت كه بي محابا با بي اعتنايي به امواج 
خروشان اروند و آتش دشمن از آن عبور كردند. سالمي 
ادامه داد: از بش��كه هاي انفج��اري و ميادين مين  گذاري 
شده چند كيلومتري نترسيدند و محكم در برابر دشمن 
ايستادند. افق بلند آرمان هاي هر رزمنده تا قلب امريكا را 
نشانه گرفت و هر ملتي به اندازه افق آرمان هايش بزرگ 
مي ش��ود و پيش مي رود و به اندازه وسعت ذهن رهبرش 
بزرگ مي شود. وسعت ذهن ها و عظمت قلب ها و شكوه 
ايمان ها عظمت يك ملت را به تصوير مي كشد. ملت  ايران 
در جنگ پيروز شدند و توانستند فراتر از اراده قدرت هاي 

بزرگ رفته و آرزوهاي آنان را نقش برآب كند. فرمانده كل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي با تاكيد بر اينكه ملت ايران 
در دوران جنگ، شكوه ايمان خود را به نمايش گذاشتند، 
بيان كرد: دفاع مقدس يك حقيقت متعالي را در جهان به 
تصوير كشيد و وقتي كه جنگ از سطح نيروهاي مسلح به 
زندگي مردم تعميم مي يابد، تمام زندگي، جنگ و تمام 
جنگ، زندگي مي ش��ود. همه دوست دارند تا در محيط 
زندگي حاضر ش��وند. اتحاد بين امام و امت و وحدت رمز 
سعادت ما در طول ۴۱ سال گذشته بوده است. هنري كه 
امام به خرج داد اين بود كه تمركز دشمن را شكست و او را 
از سرزمين ما بيرون انداخت. جنگ تمام شد اما نكته قابل 
توجه اين است كه جنگ تنها در بعد نظامي پايان يافت، اما 
در اشكال ديگري از سوي جبهه استكبار ادامه يافت. وي 
ادامه داد: در اينجا آغاز نقش آفريني رهبر عزيزمان است. بعد 
از آنكه مقام معظم رهبري پرچم هدايت را از امام راحل به 
دست گرفت امريكا در معرض فرسايش قدرت قرار گرفته 
و مجبور شد تا از پناهگاه استراتژيك خود خارج شود. اگر 
اينگونه نمي ش��د امريكا همه جهان را مي بلعيد. انقالب 
اسالمي كاري كرد تا امريكا مجبور به فرسايش قدرت شده 

و هزينه كند اما دستاوردي به دست نياورد. رهبر عزيز ما 
دشمن بيرون رانده ش��ده را تعقيب كرد و تمركز جبهه 
دشمن را برهم زد. در سرزمين هاي مختلف قدرت آفريني 
كرد و دش��من را وادار به گسترش بيش از حد و باالبردن 
هزينه هايش كرد. دش��من را در ناكامي سياسي فرو برد. 
سالمي در ادامه خاطرنشان كرد: در سنجش قوس نزولي 
و صعودي قدرت، وضعيت امروز ما نسبت به امريكا چگونه 
است، امريكا كه تمام تالش خود را به كار گرفت تا ايران را 
منزوي كند امروز خود منزوي تر شده و نفوذ سياسي خود 
را در منطقه و جهان از دست داده است. امريكا در حاشيه 
تحوالت سياسي قرار گرفت او داعش را به صحنه آورد و 
هزينه زيادي را خرج كرد، اما ما با كمترين هزينه امريكا را 
در اين عرصه به ناكامي وا داشتيم. آرزوهاي سياسي امريكا 
براي نوسازي سياسي خاورميانه را برهم زديم. امروز امريكا 
خسته و ناتوان در حال عقب نشيني است. فرمانده كل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي ادامه داد: اما قدرت هاي بزرگ 
حتي زماني كه دچار پوكي استخوان مي شود خطرناك 
هستند. امروز ما در معرض يك تحريم اقتصادي بزرگ قرار 
گرفته ايم و ما با عظمت در مقابل اراده دشمن ايستاده ايم. 
مقاومت ملت ايران به بركت هدايت ها و اعتماد به نفس ها 
و اميدآفريني هاي رهبر معظم انقالب اسالمي پابرجاست. 
مردم سختي ها را تحمل كردند و تحمل خواهند كرد. مردم 
ايران خواهان عزت، استقالل، شرف و حريت هستند و آن را 
با هيچ چيزي تعويض نمي كنند. ملت ايران به پژواك هاي 
دشمن پاسخ نمي دهد. امروز جنگ دشمن به سفره هاي 
مردم كشيده شده است و عمليات رواني خود را با جنبه 
اقتصادي تركيب كرده اس��ت تا ملت را خسته كنند، اما 
مردم ما محكم و استوار ايستاده اند. زماني كه رهبران الهي 
با حكمت و درايت جهان و جامعه را اداره مي كند اين اراده 
راس��خ مي رويد. حكمت، دوستي آفرين است جمهوري 
اسالمي نجات ملت هاي مسلمان و به ويژه مستضعفان را در 
دستور كار قرار داده است و در برابر مستكبران مي ايستد. چه 
كسي باور مي كند كه يك ملت ۴0 سال در برابر يك جهان 
قدرتمند بايستد و آسيبي نبيند و پيشرفت كند. زماني كه 
اسالم در عرصه سياست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع وارد 
مي شود قدرت مي سازد و ما امروز بسيار قدرتمند هستيم.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
روز سه شنبه 8 مهر ۹۹، قيمت دالر در بازار آزاد ۲۹ هزار 
و ۱00 تومان، يورو 34هزار و ۲00 تومان و درهم امارات 7 
هزار و ۹50 تومان باقي ماند و در سامانه سنا نرخ لحظه اي 
فروش دالر به ۲8500 و نرخ فروش يورو به 33350 تومان 
رسيد. قيمت فروش دالر در صرافي ها با كاهش نسبت به 
قيمت هاي پاياني روز كاري قب��ل ۲8 هزار و 500 تومان 
و قيمت خريد دالر نيز ۲8 هزار و 400 تومان درج ش��ده 
است.ضمن اينكه قيمت فروش يورو نيز با كاهش نسبت 
به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل معادل 33 هزار و 350 
تومان و قيمت خريد يورو 33 هزار و ۲50 تومان تعيين شده 
است.نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي 
و بازار متشكل ارزي متغير است و متناسب با نوسانات بازار 
آزاد در طول روز چند بار تغيير مي كند. در بازار طال با اعالم 
اونس جهاني به ن��رخ ۱883 دالر و قيمت دالر به قيمت 
۲۹۱00 تومان، قيمت طال و سكه افزايش يافت و مظنه 
هر مثقال طال 5 ميليون و 600 هزار تومان، قيمت طالي 
۱8عيار هرگرم يك ميليون و ۲77 هزار تومان، قيمت سكه 
تمام بهار آزادي طرح جديد ۱3ميليون و 800 هزار تومان، 
قيمت س��كه طرح قديم ۱3ميليون و 400 هزار تومان، 
قيمت نيم سكه بهار آزادي 7 ميليون و 600 هزار تومان، 
ربع س��كه بهار آزادي 4 ميليون و 600 هزار تومان و سكه 
گرمي۲ ميليون و 300 هزار تومان معامله شد.  بهاي دالر و 
يورو در بازار غيررسمي و صرافي هاي بانكي حدود 400 تا 
500 تومان كاهش يافت.نزديك شدن قيمت دالر به كانال 
30 هزار توماني با عدم استقبال خريداران اين ارز مواجه 
شده است و اين بازار كه طي دو روز گذشته ميل پرشتاب 
افزايشي خود را از دست داده بود، پس از گذشت ساعاتي 
ش��اهد كاهش يك باره قيمت ارزهاي عمده در عصر سه 
شنبه بود. صرافي هاي بانكي در ابتداي روز با فروش دالر 
در قيمت ۲8 هزار و ۹50 تومان كار خود را آغاز كردند كه 
50 تومان گرانتر از قيمت روز قبل بود، اما قيمت دالر در 
اين صرافي ها با كاهش 450 توماني مواجه شده و به بهاي 
۲8 هزار و 500 تومان به فروش مي رسد. قيمت خريد دالر 
در اين صرافي ها نيز اكنون ۲8 هزار و 400 تومان اس��ت. 
اين ارقام 400 تومان كمتر از از نرخ روز گذشته صرافي هاي 
بانكي در اين ساعت است.همچنين تابلوي صرافي هاي 
بانكي براي خريد و فروش يورو شاهد كاهش ۲50 توماني  
قيمت بود. در اين صرافي ها هر يورو به بهاي 33 هزار و ۲50 
تومان خريداري و با قيمت 33 هزار و 350 تومان به فروش 
مي رود. اين در حالي است كه در ابتداي روز قيمت فروش 
يورو در اين صرافي ها 33 هزار و 750 تومان ثبت شده بود.

مش��اهدات از بازار غيررس��مي ارز نيز نشان دهنده روند 
كاهشي مشابه صرافي هاي مجاز در اين بخش از بازار ارز 
است. معامالت اين بازار در روز گذشته در حالي پايان يافته 
بود كه دالر در ادامه مسير افزايش قيمت خود در محدوده 
قيمت ۲۹ هزار و 500 تومان معامله  شد. اما سه شنبه بازار 
غيررسمي كه كار خود را با قيمت معادل شب قبل آغاز كرده 
بود، پس از حدود يك ساعت از گذشت زمان معامالت به 
يك باره با كاهش قيمت و رسيدن به سطح ۲۹ هزار تومان 
مواجه شد.دالر در بازار غيررسمي در محدوده ۲۹ هزار و 
۱00 تومان خريد و فروش مي شود. عالوه براين در سامانه 
سنا در روز كاري گذشته )هفتم مهر(، يورو به مبلغ ميانگين 
30 هزار و 534 تومان خريداري شد و براي فروش اين ارز 
قيمتي ثبت نشد. دالر نيز با ميانگين قيمت ۲8 هزار و 583 
تومان به فروش رسيد. در سامانه نيما نيز طي روز معامالتي 
گذشته هر حواله يورو با ميانگين قيمت ۲7 هزار و 6۹3 
تومان ثبت شد. حواله دالر نيز در روز معامالتي گذشته، 

به ميانگين قيمت ۲3 هزار و ۱43 تومان به فروش رفت. 
براين اساس نرخ دالر در نيما به باالي ۲3 هزار تومان رسيده 
است. فعاالن بازار، علت اصلي افزايش قيمت طال و سكه 
در روزهاي اخير را افزايش چشم گير قيمت ارز مي دانند و 
مي گويند: از روزهاي گذشته تقاضا براي خريد طالي خام و 
سكه در بازار افزايش يافته و همين امر موجب افزايش حباب 
سكه شده است. گفتني است، تشديد نوسانات ارزي موجب 
شد تا بازارساز تصميم جدي براي مديريت عرضه و تقاضا 
بگيرد و برهمين اساس عالوه بر افزايش عرضه در بازار با 
برداشتن سقف فروش در سامانه نيما، از سرگيري فروش 
ارز سهميه اي و كاهش اختالف دالر در بازار رسمي و آزاد 
و البته آزاد شدن فروش ارز پتروشيمي ها در صرافي هاي 
مجاز مقدمات كاهش نوسانات قيمتي را در بازار ارز فراهم 
كرد.ولي ظاهرا بازار از سياست هاي بازارساز استقبال نكرد 
و همين امر سبب شد تا قيمت ارز در روزهاي اخير مدام 
ركوردهاي جديدي را به ثبت برساند؛ در صرافي هاي بانكي 

نيز قيمت ارز به دنبال بازار آزاد درحال ركوردزني است.
محمد كشتي آراي درباره وضعيت بازار طال و سكه اظهار 
داشت: قيمت هاي انواع سكه در بازار ركورد جديدي را به 
ثبت رسانده و حتي با اونس ۲000 دالري هم قيمت سكه 
آنقدر افزايش نيافته بود. قيمت هايي كه هم اكنون براي 
انواع سكه و طال به ثبت رسيده بي سابقه است. وي با تأكيد 
براينكه افزايش قيمت طال و سكه ناشي از افزايش چشم گير 
قيمت ارز است، گفت: تمام قيمت هاي طال و سكه براساس 
دالر آزاد محاسبه مي شود و اگر با دالر نيمايي و ... محاسبه 
ش��ود طال و سكه از كش��ور قاچاق مي شود. نايب رييس 
اتحاديه طال و جواهر با بيان اينكه نسبت تقاضا در بازار سكه 
بيشتر از عرضه است، گفت: همين موضوع موجب افزايش 
حباب سكه شده اس��ت به گونه اي كه هم اكنون حباب 
سكه طرح جديد يك ميليون و ۱00 هزار تومان، حباب 
نيم س��كه بهار حدود 600 هزار تومان و حباب ربع سكه 
حدود 400 هزار تومان است.طال در بازار حباب ندارد ضمن 
اينكه تقاضاي موجود در بازار سكه بيشتر از سمت افرادي 

است كه قصد سرمايه گذاري دارند و در بازار مصنوعات طال 
هيچ تقاضايي وجود ندارد و كاماًل در ركود است. وي افزود: 
هم اكنون در بازار داخلي قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح 
جديد ۱3 ميليون و 800 هزار تومان و قيمت سكه طرح 
قديم ۱3ميليون و 300 هزار تومان، قيمت نيم سكه بهار 
آزادي 7 ميليون و 500 هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي 4 
ميليون و 500 هزار تومان و سكه گرمي۲ ميليون و 300 

هزار تومان تعيين شده است و به فروش مي رسد.

  كانون صرافان: صراف ها از انجام هرگونه 
معامله بدون درج قيمت خودداري كنند

كانون صراف��ان در اطالعيه اي مجدداً به صرافي ها تأكيد 
كرد كه از انجام هرگونه معامله بدون درج قيمت خودداري 
كنند. كانون صرافان در رابطه با بخش��نامه جديد بانك 
مركزي طي اطالعيه اي خطاب به صرافي ها تأكيد كرد 
كه از انجام هرگونه معامله ب��دون درج قيمت خودداري 
نمايند. پيرو بخش��نامه 3 مهر ۹۹ بانك مركزي مبني بر 
برخورد با شركت هاي صرافي متخلف در خصوص درج 
قيمت هاي غيرمتعارف در تابلو، به اطالع تمامي صرافان 
محترم مي رساند ضروري است صرافان اقدام به درج قيمت 
قابل معامله اسعار خود در اپليكيشن كانون نموده و از انجام 
هرگونه معامله بدون درج قيمت خودداري نمايند.بديهي 
است مالك دفاع كانون صرافان در مراجع قضايي، مالياتي 
و نظارتي، آرشيو قيمت هاي درج شده در سامانه مذكور 
مي باشد. همچنين پيشنهاد مي گردد به جهت جلوگيري از 
شيوع ويروس كرونا و رفاه حال مشتريان، تمامي صرافان از 
سيستم نوبت دهي اپليكيشن بهره برده و از تجمع و تشكيل 

صف در صرافي ها جلوگيري نمايند.

    قيمت طال 
در حال��ي كه ارزش دالر از باالتري��ن رقم ۲ ماه اخير 
پايين تر آمده و سرمايه گذاران منتظر اولين مناظره 
انتخاباتي جو بايدن و دونالد ترامپ و همچنين تحوالت 

مربوط به بس��ته محرك مالي جدي��د دولت امريكا 
هستند، قيمت طال  ديروز اندكي افزايش داشت.

به گزارش رويترز، در حالي كه ارزش دالر از باالترين 
رقم ۲ ماه اخير پايين تر آمده و سرمايه گذاران منتظر 
اولين مناظره انتخاباتي ج��و بايدن و دونالد ترامپ و 
همچنين تحوالت مربوط به بسته محرك مالي جديد 
دولت امريكا هستند، قيمت طال ديروز شاهد اندكي 
افزايش بود. بر اس��اس اين گزارش، قيمت هر اونس 
طال با 0.۱3 درصد افزايش به ۱883 دالر و ۹3 سنت 
رسيد. قيمت طال در معامالت آتي و براي تحويل در 
ماه دس��امبر با 0.38 درصد رشد به ۱88۹ دالر و 50 
سنت رسيد.قيمت طال شاهد ۱.۱ درصد افزايش بود 
كه بيشترين افزايش يك روزه از اواخر اوت تاكنون به 
شمار مي رفت. شاخص ارزش دالر در برابر سبد ارزهاي 
جهاني ديروز اندكي كاهش داشت و از باالترين رقم ۲ 
ماه اخير كه در هفته گذشته به ثبت رسيده بود اندكي 
فاصله گرفت. تضعيف ارزش دالر موجب ارزان تر شدن 
طال براي خريداراني مي شود كه از ارزهاي غيردالري 
اس��تفاده مي كنند. هووي لي تحليلگر بانك او سي 
بي سي با اشاره به چشم انداز ارايه محرك هاي مالي 
بيشتر از سوي دولت امريكا گفت: »كاهش ارزش دالر 
به رشد نسبي قيمت طال كمك كرده است.اگر بسته 
محرك مالي قبل از انتخاب��ات ماه نوامبر به تصويب 
برسد، به نظر من به تقويت احساس ريسك پذيري 
كمك خواهد كرد. ضمن اينكه با تضعيف ارزش دالر 
و افزايش انتظارات تورمي ممكن است قيمت طال هم 
باالتر برود.« نانسي پولسي رييس مجلس نمايندگان 
امريكا ديروز گفت، دموكرات ها از يك بسته محرك 
مالي ۲.۲ تريليون دالري رونماي��ي كرده اند. اما وي 
نگفت كه چه زماني اين پيش��نهاد به راي گذاش��ته 
خواهد شد. قيمت طال از ابتداي امسال تاكنون تحت 
تاثير بسته هاي محرك مالي بانك هاي مركزي جهان 

بيش از ۲0 درصد گران شده است.
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روايت هاي پرداخت يك ميليارد 
يورو براي كرونا؛ از 27 تا 80  درصد

آمار و ارقامي كه از س��وي دستگاه هاي مربوطه 
در ماج��راي اختصاص ي��ك ميليارد ي��ورو به 
هزينه هاي كرونا مطرح مي ش��ود ب��ا همديگر 
چندان جور نيست و ش��بيه يك نامعادله است؛ 
به طوري كه بانك مركزي مي گويد 500 ميليون 
ي��ورو پرداخت كرده و س��ازمان برنامه و بودجه 
حدود 80 درص��د منابع دريافت��ي را به وزارت 
بهداشت اختصاص داده است، اما از سويي ديگر 
وزير بهداش��ت مي گويد فق��ط ۲7 درصد آن را 

دريافت كرده است!
به گزارش ايسنا، حدود 6 ماه از جريان درخواست 
برداشت يك ميليارد يورويي از صندوق توسعه 
ملي براي اختصاص به هزينه هاي كرونا و توزيع 
آن بين وزارت بهداش��ت و بخ��ش اندكي براي 
بيمه بيكاري گذش��ته اس��ت. در آن زمان مقام 
معظم رهبري با اين درخواست رييس جمهوري 
موافقت كرد و در ارديبهشت ماه اولين پرداخت 
از س��وي بانك مركزي از طري��ق منابع يورويي 
صندوق توسعه ملي با تبديل نرخ سامانه نيما به 
ريال و واريز آن به خزانه انجام ش��د و به صورت 

تدريجي ادامه يافت.
اينكه چرا تمام يك ميليارد يورو به صورت يكجا 
تبديل به ريال نش��ده نيز به اين بر مي گردد كه 
بايد منابع ارزي صندوق در اختيار بانك مركزي 
قرار مي گرفت تا نسبت به تبديل آن اقدام كند و 
در اين مدت هر گاه اين منابع در دس��ترس و در 
حس��اب صندوق قرار داشته به صورت تدريجي 
تبديل به ريال و به حس��اب خزانه دولت واريز و 

مابقي نيز به همين ترتيب پرداخت شده است.
ام��ا در اي��ن م��دت اخت��الف نظ��ر در رابطه با 
پرداخت ها كم نبوده و نمكي -وزير بهداشت- به 
دفعات نسبت به دريافت سهم وزارت بهداشت از 
اين يك ميليارد يورو گله كرده اس��ت. وي حتي 
طي روزهاي گذش��ته از واريز اندك منابع ابراز 
دلخوري كرده و خواس��ته بود كه آن را به بانك 

مركزي برگشت دهند.
تازه ترين اظهارنظر وزير بهداشت از اين حكايت 
دارد كه اين وزارتخانه تاكنون فقط ۲7 درصد از 
منابع يك ميليارد يورويي صندوق توسعه ملي 
را دريافت كرده است. اين اعالم نمكي در مقايسه 
با آنچه كه سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي 
يا حتي صندوق توسعه ملي اعالم كرده اند قابل 

تأمل است.
در همان زماني كه اعالم شد اولين مرحله واريز 
معادل ريال��ي يك ميليارد يورو از س��وي بانك 
مركزي به حساب خزانه دولت واريز شده سازمان 
برنامه و بودجه طي جلسه اي با وزارت بهداشت 
در اواخر ارديبهشت ماه 4۲00 ميليارد تومان را 
به ۱5 برنامه وزارت بهداش��ت و درمان و ۱۲86 
ميلي��ارد تومان ديگر را نيز ب��راي بيمه بيكاري 
اختص��اص داد ك��ه در مجموع مع��ادل 5486 
ميليارد تومان مي شد. اما در هفته هاي اخير اين 
س��ازمان اعالم كرد كه تاكنون در مجموع 440 
ميليون يورو از طريق بانك مركزي به حس��اب 
خزان��ه داري كل كش��ور واريز ش��ده كه معادل 
حدود 7000 ميليارد تومان اس��ت و از اين رقم 
5650 ميليارد تومان به بخش درمان اختصاص 
پيدا كرده بود. با توجه به اين اعالم سازمان برنامه 
و بودجه مي توان گفت كه از معادل ريالي 440 
ميليون يورو حدود 80 درصد به وزارت بهداشت 
اختصاص پيدا كرده و نزديك به ۲0 درصد ديگر 
كه حدود ۱350 ميليارد تومان مي شود به بيمه 
بيكاري رفته است. اين در شرايطي است كه 440 
ميليون يورو دريافتي بيش از 45 درصد كل يك 
ميليارد يورو را تش��كيل مي دهد ك��ه عمدتا به 

وزارت بهداشت اختصاص پيدا كرد.
ولي ط��ي روزهاي گذش��ته بعد از آنك��ه وزير 
بهداش��ت اعالم كرد مبلغ اندكي از سوي بانك 
مركزي دريافت كرده، پيگيري ايس��نا از بانك 
مركزي با اين توضيح همراه ش��د كه در مجموع 
500 ميليون يورو از منابع صندوق توسعه ملي 
به ريال تبديل و به حساب خزانه واريز شده كه در 

همين چند روز گذشته پرداخت شد.
بر اين اساس با توجه به اينكه بانك مركزي 500 
ميليون ي��ورو پرداخت ك��رده يعني 50 درصد 
منابع يك ميليارد يورويي واريز ش��ده است. از 
سويي ديگر اعالم سازمان برنامه و بودجه نشان 
مي دهد ك��ه تقريبا تم��ام دريافتي )ت��ا قبل از 
پرداخت 60 ميليون يوروي آخر( نيز توزيع شده 
و عمدتا تا 80 درصد آن س��هم وزارت بهداشت 
بوده است. اما اينكه وزير اعالم مي كند فقط ۲7 
درصد دريافت كرده موضوعي قابل تأمل اس��ت 
ك��ه نقطه اي مبهم را در معادل��ه تبديل به ريال 
يك ميليارد يورو واريزي ب��ه خزانه و توزيع آن 

ايجاد مي كند.
 به هر حال از سويي صندوق توسعه ملي تاكيد 
دارد كه در ماجراي اختصاص يك ميليارد يورو 
به كرونا با توجه به صدور مجوزها هيچ مشكلي 
از س��مت اين صندوق براي برداشت و تبديل 
وجود ندارد و از س��ويي بان��ك مركزي مدعي 
پرداخت 500 ميليون يورويي )50درصد كل( 
است و در نهايت بايد اين رقم از سوي سازمان 
برنامه و بودجه به وزارت بهداش��ت اختصاص 
پيدا كند. در هر صورت در بحث پرداخت يك 
ميليارد يورويي آن هم در زماني كه كادر درمان 
دوره اي س��خت را پشت سرگذاش��ته و با موج 
ديگري از كرونا و ابعاد آن مواجه بوده و نياز به 
حمايت و پرداخت به موق��ع حقوق و معوقات 
و تامين هزينه ه��اي وزارت بهداش��ت وجود 
دارد، با توجه به ابهامات موجود الزم اس��ت كه 
دس��تگاه هاي مربوطه اين موضوع را به وضوح 

شفاف سازي كنند.

از نگراني ارزي رييس كميسيون 
اقتصادي تا پاسخ وزير اقتصاد

درحالي رييس كميسيون اقتصادي مجلس درخصوص 
ترخيص برخ��ي كاالها و تحريك تقاضا اب��راز نگراني 
كرده كه وزير اقتصاد در برابر مقاومت يك س��اله بانك 
مركزي براي عدم مجوز به ترخيص كاال با روش بدون 
انتقال ارز استدالل تازه اي مطرح كرده است. به گزارش 
تسنيم، محمدرضا پورابراهيمي در جلسه اخير شوراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي ب��ا ابراز نگراني از 
موضوع ترخيص كاال از مناطق آزاد گفت: گزارش��ي به 
ما رسيده مبني بر اينكه معاون حقوقي رييس جمهور 
پيگير موضوع ترخيص كاال از مناطق آزاد هستند كه اين 
موضوع نگران كننده است زيرا منجر به تحريك تقاضاي 
ارز مي شود. رييس كميسيون اقتصادي مجلس اظهار 
داشت: از آنجا كه بخش زيادي از مناطق آزاد از سرزمين 
اصلي جدا نيست تحقق اين امر باعث تحريك تقاضاي 
ارز مي شود و لذا شاهد جريان جديدي در كشور خواهيم 
بود و لذا بر اين اس��اس با نرخ جديد ارز مواجه خواهيم 
شد. هرچند اشاره رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
تنها معطوف و محدود به ترخيص كاالهاي موجود در 
مناطق آزاد كش��ور اس��ت اما يك نگراني جدي درباره 
پيگيري اخير دولت درخصوص ترخيص هزاران كانتينر 
كاالي واسطه اي رسوبي با روش بدون انتقال ارز مطرح 
شده است. بر اين اساس درحالي كه رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس درخص��وص ترخيص برخي كاالها 
و تحريك تقاضا ابزار نگراني ك��رده، كه وزير اقتصاد در 
برابر مقاومت يك ساله بانك مركزي براي عدم مجوز به 
ترخيص كاال با روش بدون انتقال ارز اس��تدالل تازه اي 
مطرح كرده اس��ت. منتقدان تأكيد دارند ترخيص اين 
كاالها با روش بدون انتقال ارز در دور بعد و پس از تسويه 
ريالي، مي تواند مجدداً باعث ايجاد تقاضا در بازار آزاد ارز 
ش��ود كه در شرايط تنگناي اقتصادي و ارزي ايران يك 

فاجعه تمام عيار قلمداد مي شود.

    واكنش وزير اقتصاد 
به نگراني ارزي پورابراهيمي

وزير اقتصاد در واكنش به اين مباحث رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس در نشست مذكور گفته است، گزارش 
مفصلي در جلسه چهارشنبه هفته گذشته هيات دولت، 
به اعضاي دولت ارايه شد كه اين گزارش برگرفته از آمار 
گمرك بود.  وزير امور اقتص��ادي و دارايي گفت: در اين 
جلس��ه ميزان موجودي كاالهاي اساسي، مواد اوليه و 
كاالهاي مورد نياز خط توليد به تفكيك  مطرح و بحث 
مفصلي شد تا فرآيند ترخيص كاالها از گمركات تسهيل 
شود.   روز شنبه معاون اول رييس جمهور به اتفاق برخي 
از وزرا و رييس كل بانك مركزي از بندر ش��هيد رجايي 
بازديد كردند، لذا اين موضوع اصاًل چيزي نيس��ت كه 
بخواهد محرك تقاضاي ارز باشد. دژپسند گفت: اوالً اين 
موضوع مشمول كاالهايي تا قبل پنجم مهر است و شامل 
بعد از آن نمي شود و همچنين مشمول كاالهاي گروه 
چهار نيست.  در جهت تسهيل ترخيص كاالهاي مانده 
در گمرك نگراني بابت تحريك تقاضاي ارز نيست، زيرا 
اين موضوع شامل كاالهاي اساسي و خط توليد است و 
بنابراين تقاضاي ارز را افزايش نمي دهد. نكته جالب توجه 
در مباحث وزير اقتصاد استدالل جالب ايشان در خصوص 
به كارگيري اي��ن كاالها در خطوط توليد اس��ت البته 
همانطور كه در باال اشاره شد اين مباحث ارتباط دقيقي با 
نكته اي كه منتقدان در خصوص افزايش مجدد تقاضاي 

چند ميليارد دالري در بازار آزاد ايجاد مي كند،  ندارد.

تراكنش افراد زير 18 سال 
روزي 1۵ ميليون 

بانك ها به تازگي درحال اجراي بخشنامه بانك مركزي 
براي محدوديت تراكنش هاي غيرحضوري افراد زير ۱8 
سال هستند، براين اساس تراكنش غيرحضوري روزانه 
اين گروه س��ني ۱5 ميليون تومان و ماهانه 50ميليون 
تومان خواه��د بود. ب��ه تازگي برخي بانك ها س��قف 
تراكنش هاي غيرحضوري برداش��ت از حساب را براي 
مشتريان زير ۱8 سال محدود كرده اند كه ظاهراً اين اقدام 
پيرو اجراي بخشنامه بانك مركزي بوده است. بر اساس 
دستورالعمل جديد سقف تراكنش هاي غيرحضوري 
برداشت روزانه از حس��اب براي اين دسته از مشتريان 
به مبلغ ۱50 ميليون ريال محدود ش��ده ضمن اينكه 
محدوديت سقف تراكنش ها در هر ماه نيز به عدد 500 
ميليون ريال رس��يده است. بانك مركزي در اسفندماه 
سال ۹8 دس��تورالعمل شفاف س��ازي تراكنش هاي 
بانكي اش��خاص را ابالغ كرد كه به موج��ب ماده ۹ اين 
دستورالعمل بانك ها و موسس��ات اعتباري موظف به 
محدود كردن سقف تراكنش هاي غيرحضوري اشخاص 
زير ۱8 سال شده اند. بنابراين، بانك ها و موسسات اعتباري 
موظف اند، آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طريق 
درگاه هاي پرداخت غير حضوري، از كليه حساب هاي 
س��پرده متعلق به مش��تري پايين تر از ۱8 سال در آن 
موسسه اعتباري را به روزانه مبلغ ۱50 ميليون ريال و 

ماهانه مبلغ 500 ميليون ريال محدود كنند.

 سقف وام قرض الحسنه
۳0 ميليون تومان شد

با تصميم بانك مركزي، سقف وام قرض الحسنه بانك ها 
از ۲0ميليون تومان به 30ميليون تومان افزايش يافت.

بانك مركزي در بخشنامه اي خطاب به مديران عامل 
بانك هاي قرض الحسنه رسالت و مهر ايران، از افزايش 
سقف وام قرض الحسنه به 30 ميليون تومان خبر داد. 
گفتني است، طبق تبصره يك ماده 35 »دستورالعمل 
اجرايي تأس��يس و فعاليت بانك هاي قرض الحسنه و 
نظارت بر آن« بانك مركزي مي تواند با توجه به تورم در 
مبلغ موضوع اين ماده تجديدنظر كند. با استناد به اين 
تبصره، كميسيون مقررات و نظارت موسسات اعتباري 
بانك مركزي در هفدهمين جلسه خود مقرر كرد كه 
س��قف وام قرض الحس��نه بانك هاي قرض الحسنه از 
دويست ميليون ريال به سيصد ميليون ريال افزايش يابد.

به دنبال افزايش نرخ دالر و اونس جهاني طال، سكه ۱۳ ميليون و ۸۰۰  هزار تومان معامله شد

كانون صرافان:  دالر نيمايي به باالي 2۳ هزار تومان رسيد

بازگشت كوپن تورم زاست

سكه با تقاضاي باال ركورد زد

احتمال كاهش نرخ ارز به دنبال افزايش صادرات نفتي و غيرنفتي و فرآورده

كاالبرگ ۴۰ هزار ميليارد تومان به كسري بودجه و تا ١٦ درصد به تورم اضافه مي كند

دكتر وحيد شقاقي شهري، عضو هيات علمي دانشگاه 
خوارزمي و كارش��ناس مس��ائل اقتصادي پيش بيني 
كاهش نرخ دالر را داشته و معتقد است صادرات نفت به 
ميزان 500 هزار تا يك ميليون بشكه باز خواهد گشت 
و صادرات غيرنفتي كه به دليل شيوع ويروس كرونا در 
بهار ۹۹ بين 30 تا 40 درصد كاهش يافته بود، با كنترل 
اين ويروس دوباره به روند عادي خود بازخواهد گشت. 
اين دو مورد مي توان��د جريان ورودي ارز به كش��ور را 
افزايش دهد و قيمت دالر را از نرخ هاي كنوني كاهش 
دهد. اما آنچه در اين شرايط اهميت بسزايي دارد، توان 
بازارس��از براي حضور ُپرقدرت در بازار ارز است. بازاري 
كه همواره با افزايش عرضه از سوي صرافي هاي بانكي و 
مجاز و همچنين بازگشت ارزهاي صادراتي، روند نزولي 

را در پيش گرفته اس��ت و در اين ميان، افرادي كه براي 
حفظ ارزش پول و كسب سود، تمام نقدينگي خود را به 
اين بازار آورده اند، با شروع روند نزولي نرخ دالر، متضرر 
مي شوند. در حال حاضر، دالر در نقطه حساسي قرار دارد 
و به دليل افزايش عرضه سنگين ارز، بسياري از معامله 
گران در موقعيت فروش قرار گرفته اند. اما در اين شرايط 
برخي افراد بدون توجه به اين تحوالت و هش��دارهاي 
كارشناسان، وارد بازار مي شوند و با ضرر و زيان معناداري 
مواجه خواهند شد كه جبران ناپذير است. آنچه همواره 
مورد تاكيد بوده، ريسك باالي سرمايه گذاري در بازار ارز 
است. بازاري كه در اين سال ها با عقبگرد و ريزش، ناآشنا 
نيست. به عنوان نمونه مهرماه ۹7، نرخ دالر از كانال ۱۹ 
هزار توماني در عرض چند روز، به نقاط بسيار پايين تر 

حركت كرد و حاال در اين شرايط، دوباره هشدار كاهش 
نرخ دالر از سوي كارشناسان و سياست گذاران شنيده 
مي ش��ود. به گزارش ايبنا، دالر نرخ شكننده اي دارد و 
بسياري از معامله گران در موقعيت فروش قرار گرفته اند. 
اما در اين شرايط برخي افراد بدون توجه به اين تحوالت، 
وارد بازار مي شوند و هشدار ضرر و زيان معنادار براي آنها 
وجود دارد. بازار ارز اين روزها با نوس��ان همراه است، از 
يكسو برخي از سرمايه گذاران بازار سرمايه براي جبران 
ضرر و زيان اي��ن روزهاي بورس، گزينه ورود به بازار ارز 
را انتخاب كرده اند و در طرف ديگر، برخي از مردم از بيم 
كاهش ارزش پول خود، به يك باره وارد بازار ارز شده اند، 
اما غافل از اينكه، در ماه هاي اخير، همواره شاهد عقب 
گرد نرخ ارز به ويژه دالر در نقاط حس��اس بازار بوده ايم 

و اين امر براي افرادي كه با نگاه سرمايه گذاري و كسب 
سود به اين بازار آمده اند، جاي هشدار دارد. زيرا شاخص 
ارزي همواره تحت تاثير قدرت بازارس��از قرار دارد و در 
شرايط كنوني، با توجه به توان بازارساز در سمت عرضه، 
پيش بيني افت نرخ دالر در نقاط حساس كنوني وجود 
دارد. بسياري از كارشناسان معتقدند با توجه به افزايش 
نسبي صادرات نفت )طبق اطالعات شركت تنكرتركرز، 
صادرات نفت ايران در سپتامبر افزايش يافته و بين 400 
هزار تا ۱.5 ميليون بشكه در روز قرار دارد( و همچنين 
بازگش��ت رونق به صادرات غير نفت��ي در دوران كرونا، 
چش��م انداز افزايش درآمدهاي ارزي و بازگشت ارز به 
چرخه اقتصادي، بيش از هر زمان ديگري، مثبت است. 

روندي كه بر كاهش نرخ ارز اثر مثبت خواهد داشت.

كميس��يون برنامه و بودجه مجلس اخيراً گزارش نهايي 
طرح تأمين كاالهاي اساسي براي 60 ميليون نفر در قالب 
كارت هاي الكترونيك��ي را تكميل و براي طرح در صحن 
به هيات رييسه ارسال كرد. يك اقتصاددان معتقد است 
اجراي اين طرح قرار گرفتن كش��ور در مس��ير ابرتورم را 

تسهيل خواهد كرد.
به گزارش ايس��نا، اخيرا كميسيون برنامه و بودجه طرح 
اختصاص كاالبرگ براي تامين كاالهاي اساسي را تقديم 
هيات رييسه كرد و در صورتي كه اين طرح در مجلس راي 
بياورد به زودي اجرايي خواهد شد. بر اساس اين طرح دولت 
مكلف است به منظور تامين بخشي از نيازهاي معيشتي 
خانوارهاي كشور به ويژه خانوارهاي كم برخوردار، در شش 
ماهه دوم سال ۱3۹۹ و به صورت ماهانه، يارانه اعتبار خريد 
به هر فرد ايراني شناسايي شده در طرح معيشت خانوار 

)موضوع رديف )3۱( جدول تبصره ۱4 قانون بودجه سال 
۱3۹۹ كل كش��ور( را از اين طريق به كارت يارانه نقدي 
سرپرست خانوار واريز كند. خانوارهايي كه سطح درآمد آنها 
كمتر از مبلغ حداقل دستمزد است، از دو برابر يارانه ساير 
خانوارهاي مشمول بهره مند مي شوند كه شناسايي اين 
خانوارها نيز به عهده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است.

در اين باره علي مروي در گفت وگو با ايس��نا با بيان اينكه 
طرح ارايه شده از سوي مجلس براي توزيع كاالبرگ تبعات 
تورمي بااليي دارد كه با سرنوشت 80 ميليون انسان بازي 
مي كند، تصريح كرد: البته اين طرح ايجاد فساد هم مي كند 

اما مقياس آن كوچك تر از تبعات تورمي اش است.
به گفته وي اصلي ترين ايراد طرح كاالبرگ اين است كه 
سمت مصارف آن به جز ۱0 هزار ميليارد توماني كه براي 
تكميل طرح هاي نيمه تمام عمراني ديده ش��ده، قطعي 

است؛ يعني حتما هزينه مي شود و اين طور نيست كه بتوان 
در مص��رف آن صرفه جويي كرد. چراكه 30 هزار ميليارد 
تومان آن صرف يارانه و ۱0 هزار ميليارد تومان آن صرف 
حقوق بازنشستگان مي شود. اما در سمت منابع و درآمدها 
نه تنها حصول آنها قطعي نيست بلكه با احتمال زياد حتي 

بخش كمي از آن هم وصول نخواهد شد.
اين اقتصاددان با اشاره به اينكه 35 هزار ميليارد تومان از 
منابع تخصيص داده شده به اين طرح قرار است از محل 
افزايش سقف پيش بيني منابع قابل احصاء از موارد مندرج 
بند و تبصره ۲ قانون بودجه سال ١٣۹۹ تامين شود، گفت: 
در قانون بودجه سقف منابع قابل احصاء 50 هزار ميليارد 
تومان پيش بيني ش��ده بود كه همين 50 هزار ميليارد 
تومان هم درست نبوده و با گذشت شش ماه از سال بخش 
كمي از آن محقق شده است؛ با اين حال مجلس مي خواهد 

پيش بيني درآمدهاي اين رديف ها را به 85 هزار ميليارد 
تومان افزايش دهد كه صرفا بازي با اعداد است و به احتمال 

خيلي زياد محقق نخواهد شد.
وي همچنين با اشاره به اينكه قرار است ۱5 هزار ميليارد 
تومان هم از محل صرفه جويي در برخي رديف هاي تبصره 
۱4 بودجه تامين شود، گفت: به نظر نمي رسد از اين منابع 
حتي يك ريال هم بتوان احصا كرد. اگر منافعي هم اضافه 
بيايد دولت آن را صرف جبران كسري بودجه خواهد كرد. 
بنابراين عماًل اگر اين طرح اجرا شود انتظار مي رود حدود 

40 هزار ميليارد تومان كسري بودجه را تشديد كند.
رديف هاي تبصره ۱4 قانون بودجه ش��امل هدفمندي 
يارانه ه��ا و ۱5 هزار ميليارد تومان از بن��د »و« تبصره دو 
قانون بودجه ه��م با فروش بعض��ي از دارايي هاي دولت 

تأمين خواهد شد.



رقيه ندايي|
چندي است كه موضوع تك نرخي شدن ارز در محافل 
مختلف مطرح مي ش��ود اما؛ تك نرخي شدن ارز چه 

باليي سر بورس مي آورد؟
تك نرخي ش��دن ارز روي گروه ه��اي مختلف اثرات 
مختلف دارد. درحال حاض��ر دو گروه در بورس يكي 
گروه هاي صادرات محور و گروهاي��ي كه مواد اوليه 
خ��ود را وارد مي كنند. گروه هاي ص��ادرات محور از 
تك نرخي ش��دن ارز در كوتاه مدت و بلندمدت سود 
خوبي مي برند ولي گروه هايي ك��ه مواد اوليه خود را 
وارد مي كنند و درنهايت محصوالت خود را در كشور 
و به صورت داخلي به فروش مي رسانند در كوتاه مدت 
با زيان مواجه مي شوند و به تدريج در مدت طوالني از 

ميزان اين زيان كاسته مي شود.
چندي پيش بود كه بانك مركزي نرخ ارز را به سمت 
تك نرخي شدن هدايت كرد. اگر ارز ۴۲۰۰ هزارتوماني 
مع��روف را ارز كاالهاي ضروري در نظر نگيريم عمال 
ب��ا اطالعيه بانك مرك��زي نرخ ارز تك رقمي ش��ده 
اس��ت. عبدالناصر همتي رييس بان��ك مركزي در 
صفحه اينستاگرام خود اعالم كرده بود كه، به صورت 
غيررسمي به شركت هاي صادراتي اجازه فروش ارز 

در صرافي هاي بانكي اعطا مي گردد.
اغلب كارشناس��ان حامي  تك نرخ شدن ارز  هستند 
چراكه؛ يك تعادل براي اقتصاد پديد مي آورد. اما اينكه 
ش��ركت هاي صادراتي و عرضه كنن��ده بايد ارز خود 
را با ن��رخ پايين تر در بازار عرضه مي كردند، عاملي در 
نارضايتي آنها و بالطبع كاهش عرضه در داخل كشور 
شده بود. با سياست هاي جديد ارزي كه رييس بانك 
مركزي اعالم نموده شاهد تغييراتي در عرضه و تقاضاي 
آن خواهيم بود و بنگاه هاي موجود در بازار س��رمايه 
از اين تغيي��رات بي نصيب نخواهند ماند و تبعات آن 
شامل تمام بنگاه از بنگاه هاي بزرگ تا كوچك ترين 
و كم تاثيرترين آن��ان خواهد بود. همچنين مواردي 
مانند بازار فروش محصوالت و خريد مواد اوليه و نوع 
محصول اس��ت كه باتوجه به سياس��ت هاي شركت 
مي تواند محل ضرري براي شركت هاي بورسي باشد. 
براين اساس بيشترين سود از محل تك نرخي شدن ارز 
را شركت هاي صادرات محوري خواهند يافت كه محل 
تامين مواد اوليه آنها داخل كشور است. در مقابل نيز 
بيشترين زيان شامل شركت هايي مي شود كه از اين 
ارز براي خريد مواد اوليه خود استفاده مي كنند و در 
نهايت محصول خود را در كشور به فروش مي رسانند 
اما؛ باتوجه ب��ه بازار و ارزش ريال اي��ن زيان در مدت 
طوالني قابل جبران است و همچين در اين مدت نرخ 
فروش محصوالت توليدكنندگان به تعادل مي رسد 
و درنهايت ميزان س��ود اين بنگاه ها افزايشي خواهد 
بود و به عددي ثابت مي رس��د. ضمنا ميزان حاشيه 
سود شركت ها تغيير نمي كند . براساس بررسي هاي 
انجام شده اين تك نرخ شدن ارزي در مدت طوالني 
به نفع بورس خواهد بود و ميزان سود اصلي شركت ها 
را افزايش مي دهد اما؛ برروي حاشيه سود شركت ها 
تاثيري ن��دارد. در اين ميان ي��ك موضوع نيز مطرح 
مي شود كه شركت هاي صادرات محور ممكن است 
به برخي مش��كالت نيز برخورد كنند كه اين مشكل 
ميزان فساد پذيري و نگهداري محصوالت آنان است. 
شركت و بنگاه هايي كه در حوزه فلزي و معدني فعاليت 
مي كنند و به صورت صادراتي عمل مي كنند مشكلي 
در حوزه نگهداري و فس��اد پذيري نخواهند داشت و 
سود آوري خوبي براي شركت به جاي مي گذارند اما؛ 
شركت هاي پتروشيمي و همچنين شيميايي گاها 
تاثير مثبت مي گيرند، ولي چون محصوالتي هستند 

كه مشكل فسادپذيري و مسائل نگهداري دارند، در 
رده هاي بعدي سوددهي در تك نرخي شدن ارز قرار 
مي گيرند. در مرحله بعد شركت ها يا بنگاه هايي كه 
افزايش سودآوري آنها مي تواند مورد متوجه بازارسهام 
قرار گيرد و در نهايت شركت هاي خاص در گروه هاي 
مختلف هستند كه محصوالت صادراتي دارند، مانند 
برخي ش��ركت ها در گروه هاي خودرويي و غذايي و 
داروي��ي كه كاالهاي خود را به كش��ورهاي مختلف 
صادر مي كنند. اين ش��ركت ها از نظ��ر بازار فروش با 
عمده شركت هاي گروه مش��ابه نيستند و باتوجه به 
تحريم ها از بازار صادرات��ي پررونقي برخوردارند. اگر 
اين شركت ها مواد اوليه خود را هم از داخل تهيه كنند 
بيشترين تاثير را از ارز تك نرخي مي پذيرند. در كل 
بيشتر اين شركت ها در گروه هاي فلزي، پتروشيمي 
و شيميايي قرار دارند، اما به صورت محدودتر در ديگر 
گروه ها هم پيدا مي شوند. در اين ميان نيز يك سري 
افراد سودجو مي توانند از رانت موجود استفاده كنند و 
در نهايت به سود كاذب خود برسند. شركت هايي كه 
مواد اوليه خود را از خارج از كشور و با ارز تك نرخي تهيه 
مي كنند در كوتاه مدت شركت هاي زيان ده محسوب 
مي شوند و همچنين نرخ گذاري و كنترل قيمتي به نفع 
كساني مي شود كه به واسطه ميان شركت و مصرف 
كننده هستند يعني نتيجه فشارهاي قيمتي باال به 
صورت كامال مستقيم به جيب واسطه گران مي رود. با 

اينكه آزاد سازي نرخ ارز اثر منفي و جبران ناپذيري بر 
اقتصاد خانوارها مي گذارد اما؛ اثر مثبت در شركت ها 
ديده مي شود و پروسه تصميم گيري و متناسب سازي 
قيمت محصوالت با ارز سريع تر اتفاق بيفتند. برخي از 
شركت هاي توليدي نيز يارانه بگير هستند و از يارانه 
انرژي و مواد اوليه اس��تفاده مي كنند از اين رو فروش 

ارز در بازار با رانت بزرگي ديده مي شود.

    بورس چه كرد؟
بيش از ۴۰ روز اس��ت كه بورس رخ��ت قرمز خود را 
پوش��يده و به نحوي چله نشين ش��ده است. تنها راه 
رفع چله نش��يني بورس اعتماد س��هامداران به بازار 
است و اگر اين روند اعتمادسازي ميان سهامداران رخ 
ندهد مي توان پيش بيني كرد بازار تا پايان سال سرخ 
پوش باشد. اما اغلب پيش بيني هاي موجود در بازار بر 
اين نظرند كه بورس تا پايان مهرماه و شروع آبان ماه 
سبزپوش مي ش��ود و در اين ميان يك نكته مهم نيز 
وجود دارد؛ اينكه سازمان بورس و دولت نمي توانند 
بازار را با مصوبه ها و س��خنان خود به تعادل برسانند 
تنها راه تعادل ايج��اد روند طبيعي بازار به واس��طه 

سهامداراني است كه به بازار اعتماد كرده اند.
تقربيا س��ه الي چهار روزي مي شود كه مرحله پيش 
گشايش بازار سهام امروز دوباره نمادهاي شاخص ساز 
با فش��ار عرضه همراه بوده اند و دو روزي اس��ت بازار 

پرعرضه است و بيشترين پيش تقاضا مربوط به عرضه 
اوليه است همچنين طي اين مدت حقيقي هامقدار 

زيادي از سرمايه خود را از بازار خارج كرده اند.
طبق نظر كارشناسان در صورت ريزش شاخص كل از 
محدوده حمايتي يك ميليون و 5۰۰ هزار واحد روند 
آينده بازار دچار تحول مي شود و خروج پول از سمت 
حقيقي هاي بازار ش��دت مي گيرد و بازگشت بازار به 
سير صعودي و سقف گذشته خود بسيار دشوار خواهد 
شد. بازار سرمايه روز گذشته، روند منفي را تجربه كرد 
و ش��اخص كل بازار ۲3 هزار واحد افت را در كارنامه 
خود به ثبت رس��اند و همچنين شاخص هم وزن نيز 
اف��ت ۰.96 درصدي را ثبت كرد. در اين روز نيز بيش 
از 11۰ نماد در بازار مثبت و سبزپوش بودند و ارزش 
معامالت بازار از 11 هزار ميلي��ارد تومان عبور كرد. 
برگزاري مجمع فوق العاده باعث شد برخي از سهم هاي 
كالسيمين، مهندسي فيروزا، درخشان تهران، روان فن 
آور، سيمان دشتستان متوقف شوند و اثري در شاخص 
بازار نداش��ته باشند.روند كاهشي شاخص باعث شد 
كه ميزان اقبال س��هامداران نسبت به سهام عدالت 
هم كمتر شود و اين س��هام در روز گذشته بازار 3۰8 
هزار تومان كاهش قيمت را تجربه كند و ارزش سبد 
53۲ هزارتوماني ويك ميليون توماني سهام عدالت 
به ترتيب به 15 ميليون و 16 هزارتومان و ۲8 ميليون 

و ۲73 هزارتومان برسد.

4 دريچهديدگاه
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 بي اعتمادي
 عامل رنگ سرخ بورس

محسن عباسلو|
مش��كل اصلي بازار س��رمايه، جو بي اعتمادي در 
اين بازار اس��ت و اين بي اعتمادي باعث ش��ده كه 
ش��ركت هاي مطرح و بنيادي ما افت 5۰ درصدي 
قيمت را تجربه كنند. س��هامداران موجود در بازار 
نس��بت به مصوبه هاي موجود بي اعتماد هستند 
چراكه؛ اي��ن مصوبه ه��اي در لحظه ب��دون نظر 
گرفتن زمان منتشر مي ش��ود كه باعث مي شود 
ميزان بي اعتمادي در بازار به باالترين حد ممكن 
خود برسد. س��ازمان بورس بدون در نظر گرفتن 
تصميمات كارشناس��ان بازار، كانون كارگزاران و 
كانون نهادهاي سرمايه گذاري اقدام به رسمي كردن 
مصوبه هاي خود مي كند و در بين تنها بي اعتمادي را 
نصيب سهامداران مي كند. سازمان بورس بايد قبل 
از رسمي كردن مصوبه اي واكنش هاي موجود را از 
كارشناسان بازار دريافت كند و پس از اطالع از اين 
واكنش ها اقدام به اعالم مصوبات خود كند. پيش 
از اعالم نمودن مصوبه ها ب��ا اينكه بازار قرمزپوش 
بود اما؛ حجم معامالت در بازار افزايش��ي شده بود 
و نقدينگي به راحتي در بازار رد و بدل مي شد ولي 
پس از اعالم مصوباتي مانند؛ ممنوعيت معامالت 
الگوريتمي در بازار و همچنين حذف نوسان گيري 
روزانه، بازار شوك عظيمي را تحمل كرده و از ميزان 
خريد و فروش در بازار كاس��ته و درنهايت بازار به 
سرخ پوشي خود ادامه داد. در ميان حقيقي ها سعي 
كردند سهام خود را به فروش برسانند چراكه؛ پس 
از محدود كردن حقوقي ها عمده در بازار سهامداران 
حقيقي نيز گمان كردند كه س��ازمان بورس آنان 
نيز محدود خواهد ك��رد در نتيجه اقدام به فروش 
سهام خود در بازار كردند. همچنين محدود كردن 
حقوقي ها به نقدش��وندگي بازار ضربه مي زند و در 
نتيجه معامالت كم را براي بازار پديد مي آورد. بازار 
سرمايه در حال حاضر بسيار حساس است و از اخبار 
مختلف در بازار عكس العمل منفي دريافت مي كند 
و اخبار منفي تاثير مهمي در روند بازار دارند. براين 
اساس مي توانيم با حمايت از بازار و جلوگيري كردن 
از تصميمات خلق الس��اعه را در بازار گرفت. قانون 
گذار بازار يك شبه، قانون و تصيميم جديدي براي 
بازار نگيرد تا بازار به ثبات برسد. در اين بين رهبري، 
دولت، مجلس، قوه قضايه و ديگر س��ازمان ها بايد 
به صورت عملي وارد بازار ش��ده و از بازار سرمايه با 
ورود خود حمايت كنند. و نبايد پس از ورود به اين 
بازار نقدينگي خود را خارج كنند چراكه نوسان و 
بي اعتمادي را به بازار تزريق مي كنند. درحال حاضر 
قيمت س��هام در بازار به ارزندگي رسيده و بسيار 
جذاب است اما؛ سهامداران اعتمادي به بازار ندارند 
تا بتوانند سهام خود را خريد و فروش كنند. براساس 
آمار هاي جديد 3۰ درصد از نقدينگي ها از بانك ها 
خارج شده اما؛ به بازاري تزريق نشده است مي توان 
با اعتماد سازي در بازار از نقدينگي استقبال كرد. با 
ورود اين پول به بورس مي توان جلوي سفته بازي 
در بازارمتعدد مانند مسكن، ارز و سكه طال را گرفت. 
اگر ما بتوانيم اعتماد را به بازار سرمايه بازگردانيم 

سرمايه گذارهاي جديد وارد بورس مي شوند. 

زمان صدور كدهاي 
سبدگرداني كاهش يافت

عليرضا ماهيارگفت: سامانه جديد كه با چند شركت 
سبدگردان به صورت آزمايشي و پايلوت شروع به كار 
كرده، زمان صدور كدهاي سبدگرداني را به كمتر از سه 
روز كاهش خواهد داد.وي افزود: شركت سپرده گذاري، 
درگاه هاي اختصاصي و تخصص��ي براي ذي نفعان 
مختلف در نظر گرفته است؛ از جمله درگاه اختصاصي 
كارگزاران با عنوان »كارا« و درگاه يكپارچه ذينفعان 
بازار س��رمايه كه بخش سهامداران آن »دارا«، بخش 
ناش��ران و نهادهاي مالي آن »دانا« و بخش نهادهاي 
نظارتي آن »ناظر« ن��ام دارد. اخيرا هم درگاه ويژه اي 
براي مجموعه ش��ركت هاي س��بدگردان، طراحي 
و راه اندازي شد.مش��اور فناوري و نوآوري ش��ركت 
سپرده گذاري مركزي )سمات( توضيح داد: اين سامانه 
بر اساس تعامل فشرده با مجموعه مديريت نظارت بر 
نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار، مديريت 
فناوري اطالعات و كانون نهادهاي سرمايه گذاري شكل 
گرفته است. ماهيار با بيان اينكه پياده سازي و آزمايش 
سامانه طي دو ماه انجام شد، توضيح داد: در اين مدت 
تقريبا هر دو هفته يك بار جلسات تحليل و طراحي 
و متعاقب آن پياده س��ازي اين نيازمن��دي در داخل 
مجموعه درگاه يكپارچه ذينفعان بازار سرمايه انجام 
شد. وي با اشاره به نقش مهم مجموعه شركت هاي 
سبدگردان در مديريت سبد دارايي سهامداران بازار 
سرمايه گفت: نكته خيلي مهم آن است كه شركت هاي 
سبدگردان بايد سجامي باشند تا بعد از سجامي شدن 
خيلي راحت بتوانند بدون هيچ گونه حضور و مراجعه اي 
در درگاه يكپارچه ذينفعان بازار سرمايه وارد شوند و بعد 
از آن در قسمت مديريت عمليات، عمليات مربوط به 
ارتباطات خود با مجموعه سپرده گذاري را انجام دهند. 
ماهيار ادامه داد: به اين ترتيب، شركت هاي سبدگردان 
مي توانند ب��راي فرآيندهايي مانند ايج��اد قرارداد، 
متمم قرارداد، تمديد قرارداد و فس��خ قرارداد، هم به 
صورت مكانيزه درخواست قرارداد جديد ايجاد كنند 
و هم قرارداد قبلي را ببينند و در صورت نياز ويرايش 
كنند. مشاور فناوري و نوآوري شركت سمات افزود: 
نكته حايز اهميت اين اس��ت كه در مدل قبلي وقتي 
يك قرارداد س��بدگرداني ايجاد مي كردند، قاعدتا به 
صورت اتوماسيون و دسته اي به شركت سپرده گذاري 
مي آمد تا در نوبت قرار گيرد و همكاران سپرده گذاري، 
استعالم گيري مي كردند. در اين استعالم گيري خيلي 
از درخواست ها خارج مي ش��د و عمال فرآيند رفت و 
برگشت تا ايجاد، بس��يار طوالني و زمان بر شده بود. 
وي ب��ا بيان اينكه با توجه به افزايش اقبال عمومي به 
بازار سرمايه، اين پياده س��ازي مي تواند نقش بسيار 
مهمي داشته باش��د، اظهار داش��ت: زماني كه يك 
مجموعه سبدگردان قرارداد PRX را ايجاد مي كند، 
كنترل اينكه سهامدار انتخابي، سجامي هست يا خير، 
در همان مرحله اول انجام مي شود. ماهيار ادامه داد: 
قسمت دوم بحث، كنترل دارايي است و اينكه آيا تمام 
يا تنها بخشي از آن اختصاص داده شده است؛ نهايتا 
 PRX قسمت سوم اينكه دارايي كه سهامدار براي كد
مدنظر داشته، فريز نباشد. مش��اور فناوري و نوآوري 
شركت سمات گفت: قاعدتا وقتي اين چك ليست ها از 
سمت خود سبدگردان انجام شود، از رفت و برگشت 
غيرضروري بين سبدگردان و سپرده گذاري جلوگيري 
و زمان بسيار قابل توجهي ذخيره مي شود؛ ضمن اينكه 
اين خدمات، كامال به صورت مكانيزه و الكترونيكي 
شكل مي گيرد. وي توضيح داد: نكته بعدي اين است 
كه شركت سپرده گذاري هم بر اساس زمان بندي كه 
با شركت هاي سبدگردان دارد، فايل هاي تجميعي 
اين سبدها را به صورت يكجا در داخل سامانه پس از 
معامالت در ط��ي روز اعمال مي كند و بعد به صورت 
خودكار از فرداي آن روز مي توانند نس��بت به كنترل 
دارايي بر اساس شرايط ايجاد شده اقدام كنند. به گفته 
ماهيار، بخش قابل توجهي از اين نيازمندي معطوف به 
اين بود كه ارتباط بتواند به صورت يكپارچه و در قالب 
يك سيستم تعامل محور ش��كل بگيرد كه االن اين 
اتفاق رخ داده است. مشاور فناوري و نوآوري شركت 
سپرده گذاري مركزي )سمات( اطمينان داد: با توجه 
به اينكه اطالعات س��هامداران از طريق درگاه سجام 
جمع آوري و راس��تي آزمايي ش��ده، قاعدتا مي توان 
سهامداران سجامي را بدون هيچ گونه مشكلي از اين 
خدمت جديد بهره مند كرد و شركت هاي سبدگردان 
هم اي��ن خدمت را به ص��ورت كامال مكاني��زه ارايه 

خواهند داد.

افزايش نرخ سود در بازار
 به گ��زارش اقتصادنيوزبانك مركزي اطالعات هفته 
هجدهم حراج اوراق بدهي روز 8 مهر را منتش��ر كرد. 
طبق اين آمار نرخ سود موثر با كمتر از ۰.5 واحد درصد 
افزايش به ۲۰.7 درصد رسيد. در همين خصوص هفته 
جاري با 37 ميليارد تومان كاهش نسبت به مرحله قبل 
ركورد كمترين حجم حراج را از هفته قبل گرفته و از 
آن خود كرد. دربازار ثانويه اوراق نيز نرخ بازدهي اوراق 
دولتي كه در فرابورس معامله مي شود، روز افزايشي را 
پشت سر گذاشت.  در همين زمينه  بانك مركزي در 
اطالعيه اي اعالم كرد تامين اوراق بدهي دولتي از طريق 
بانك ها و بازار سرمايه در هفته هجدهم )كه به بازار اوليه 
اوراق دولتي معروف است( جمعا 67۰ ميليارد تومان 
اوراق دولتي خريداري شد . در اين ميان 38۰ ميليارد 
تومان به بازار بين بانكي و ۲9۰ ميليارد تومان آن به بازار 
سرمايه تعلق دارد.  با آنكه سهم بانك ها در تهيه اوراق 
تا هفته قبل به طور مدام كاهش مي يافت اما در هفته 
جاري در همان سهم قبلي ثابت ماند. به اين ترتيب بازار 
پول از 13 خرداد تاكنون با ۴3 هزار ميليارد تومان خريد 
اوراق 6۰ درصد از كل اوراق خريداري ش��ده از دولت 
را تامين كرده است. بقيه سهام خريداري شده اوراق 
بدهي دولتي در هجده هفته گذشته بر روي شانه هاي 
بورس بوده است. در اين رابطه بازارسرمايه با ۲8 هزار و 
۲۰۰ ميليارد تومان مشاركت در اوراق بدهي ۴۰ درصد 

از حجم معامالت در اين بازار را بر عهده داشته است.

» تعادل« احتمال تك نرخي شدن قيمت ارز را بررسي مي كند

تكنرخيكردنارزچهبالييسربورسميآورد؟

ظرفيت رشد ۷۰  درصدي بازار سرمايه
محمدحس��ن ابراهيمي سروعليا، عضو هيات مديره 
سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به روند شاخص 
بورس گفت: متغيرهاي كالن اقتصادي تغيير خاصي 
نكرده و حتي ش��اهد عوامل اثر گ��ذار مثبت در بازار 

سرمايه هستيم.
وي با اش��اره به اينكه هرچند شاخص با اصالح روبرو 
بود اما اتفاق خاصي در بازار روي نداده است كه مردم 
بخواهند نگران باشند، افزود: تصور بنده بر اين است 
كه اگر مقداري صبر داشته باشيم و تحت تاثير رفتار 
هيجاني قرار نگيريم، بازار به روال عادي بازمي گردد 

اما بايد هيجانات را كنترل كنيم.
عض��و هيات مديره س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
با اش��اره به اينكه ۲۲ ناش��ر داريم ك��ه اوراق تبعي 
سهمشان را منتشر كرده اند، گفت: استقبال خوبي 
از طريق ناش��ران صورت گرفته و س��ازمان بورس و 
ش��ركت فرابورس در تالش براي توسعه ابزار بيمه 
بازار بيمه بازار سرمايه هستند. سه شركت بزرگ نيز 

اين اوراق را منتشر كرده اند.
وي تصري��ح كرد: بازارگرداني براي تمامي ناش��رين 
الزامي است و اين يكي از بهترين مصوباتي است كه 
تاكنون در بازار سرمايه جاري شده و تمامي ناشرين 
ملزم شدند تا سهمشان را بازارگرداني كنند و ناشران 
تا دهم مهرماه فرصت دارند تا فرآيند بازار گرداني خود 

را عملياتي كنند.

    بازار را نمي توان از طريق 
دستور به حقوقي ها كنترل كرد

سعيد اسالمي بيدگلي عضو شوراي عالي بورس طي 
تماس تلفني با اش��اره به اينكه توجه صدا و سيما به 
بازار سرمايه بيشتر شده اما در مسير فرهنگ سازي 
نقشي نداشته، افزود: ورود نهادهاي غير تخصصي به 

بازار سرمايه بر قانون گذار و نهاد ناظر تاثيرگذار است و 
حتي در برخي از پيشنهادات اصالحي همچنان نگاه 

دستوري وجود دارد.
عضو ش��وراي عالي بورس با اش��اره به اينك��ه بازار را 
نمي توان از طريق دس��تور به حقوقي ها كنترل كرد، 
گفت: بخش بزرگي از نگراني ها با افت ش��اخص آغاز 
شد، هنوز مجموعه نهادهاي نظارتي مانند مجلس و 
وزارت اقتصاد به نگاه واحد نرسيده اند و اين موضوع 

كار قانونگذاري را دشوار مي كند.
عظيم ثابت مديرعامل كارگزاري بانك سپه نيز در اين 
برنامه گفت: طي چند ماه گذشته بازار رشد شتاباني 
داشت و ش��اخص ها حتي شاخص كل نزديك 3۰۰ 
درصد بازدهي براي سرمايه گذاران به همراه داشت اما 
هر رشد شتاباني با خود يك سري افت هاي شتاباني نيز 

همراه دارد و لذا نزول تا حدي طبيعي است.
وي با اش��اره به اينكه بازار س��رمايه، سازمان بورس 
و س��اير نهادهاي بازار س��رمايه با استقبال بي نظير 
سرمايه گذاران مواجه شدند، افزود: زيرساخت هاي 
الزم در طي چند س��ال گذشته به خوبي مهيا شد اما 
پاسخگوي اين تقاضا و مطالبه نبود و بخشي از اتفاقاتي 
را كه شاهديم به دليل فقدان زيرساخت ها است كه 

البته قدم هاي اوليه به خوبي برداشته شده است.
ثابت اظهار كرد: بح��ث بازارگرداني حلقه مفقودي 
در زنجيره خدمات بازار س��رمايه است و اگر بتوانيم 
بازارگردان��ي حرف��ه اي را نهادينه كني��م خيلي از 
مش��كالتي كه امروز در رابطه با بحث دامنه نوس��ان 

داريم را مي توان پوشش داد.
مديرعامل كارگزاري بانك سپه افزود: سرمايه گذاران 

تا حد زيادي مي توانند اطمينان خاطر داشته باشند. 
البته اگر سال هاي قبل تمهيداتي را مي انديشيديم 
االن اين نگراني ها را نداشتيم، بازار سرمايه با استقبال 
خوبي مواجه شده و ما فرصت را غنيمت مي شماريم.

   بازار سرمايه جاي رشد دارد
محمدرضا پورابراهيمي رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس نيز با اش��اره به اينكه 7۰ درص��د ارزش بازار 
سرمايه هنوز جاي رشد دارد گفت: در حال حاضر چند 

شركت بيمه بازار سرمايه را بيمه كردند.
پورابراهيمي با اش��اره به اينكه اساس��ًا ساختار بازار 
س��رمايه ما با وضعيت بازار سرمايه كشور هاي ديگر 
متفاوت است افزود: ش��رايط حاكم در بازار نيازمند 

برگشت فضاي اعتماد است.
وي افزود: اطالعات مربوط به عملكرد ش��هريورماه 
شركت هاي بورس��ي كه حدود 3۲۰ مورد هستند، 
نشان مي دهد كه نسبت به ماه گذشته به طور ميانگين 

17 درصد توليد و فروش آنها افزايش يافته است.
پورابراهيمي با اش��اره به اينكه در واقعيت سهام بايد 
رشد مي كرد گفت: حدود 7۰ درصد ارزش بازار سرمايه 
هنوز جاي رش��د دارد. رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس با اش��اره به اينكه در خصوص ش��ركت هاي 
كوچك بايد نگاه متفاوتي داشته باشيم ادامه داد: يكي 
از توصيه هاي ما به مردم اين است كه رويكرد ارزيابي 
ريس��ك را مورد توجه قرار دهند. صدا و س��يما بايد 
فرهنگ سازي و آموزش هاي الزم را به مردم بدهد و به 

شبكه هاي تخصصي بازار سرمايه نياز داريم.
پورابراهيمي با اش��اره به اينكه بازار سرمايه يك نهاد 
كاماًل حرفه اي است اظهار كرد: اين باعث شده برخي 
از افراد حرفه اي از اين فضاي عدم اطالع افراد جامعه 

در راستاي منافعشان سوءاستفاده كنند.

   براساس بررسي هاي انجام شده اين تك نرخ شدي ارزي در مدت طوالني به نفع بورس خواهد بود و ميزان سود اصلي شركت ها را افزايش 
مي دهد اما؛ برروي حاش�يه سود ش�ركت ها تاثيري ندارد. در اين ميان يك موضوع نيز مطرح مي شود كه شركت هاي صادرات محور ممكن 

است به برخي مشكالت نيز برخورد كنند كه اين مشكل ميزان فساد پذيري و نگهداري محصوالت آنان است.

   بيش از 40 روز اس�ت كه بورس رخت قرمز خود را پوش�يده و به نحوي چله نش�ين ش�ده است. تنها راه رفع چله نش�يني بورس اعتماد 
سهامداران به بازار است و اگر اين روند اعتمادسازي ميان سهامداران رخ ندهد مي توان پيش بيني كرد بازار تا پايان سال سرخ پوش باشد. 
اما اغلب پيش بيني هاي موجود در بازار بر اين نظرند كه بورس تا پايان مهرماه و ش�روع آبان ماه س�بزپوش مي شود و دراين ميان يك نكته 
مهم نيز وجود دارد؛ اينكه س�ازمان بورس و دولت نمي توانند بازار را با مصوبه ها و س�خنان خود به تعادل برسانند تنها راه تعادل ايجاد روند 

طبيعي بازار به واسطه سهامداراني است كه به بازار اعتماد كرده اند.

برش

رويداد

آغاز عمليات بازارگرداني 
بورس طي هفته آينده

فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد با اشاره به برخي گمانه زني ها 
درخصوص كس��ري بودجه در س��ال ج��اري گفت: 
پيشبيني مي ش��د درآمد و منابع جاري دولت تحقق 
پيدا نكند، اما دولت چگونه توانسته است اين كسري 
تحقق منابع بودجه را جبران كند؟ ضمن اينكه بخش 
خصوصي هم يك نگراني داشت كه اين به فشار مالياتي 
منتهي نشود و يا برخي صاحب نظران نگران استقراض از 
بانك مركزي بودند. وي افزود: مي خواهم اين خبر خوب 
را بدهم كه خوشبختانه تدابيري كه دولت انديشيد در 
ش��ش ماه گذشته توانستيم كس��ري تحقق منابع را 
از محل ف��روش اوراق و از محل واگذاري هاي س��هام 
شركت ها و دارايي هاي دولتي تقريباً جبران كنيم. وزير 
اقتصاد افزود: با اين اقدام توانستيم مانع از اين شويم كه 
خداي نكرده كسري تحقق منابع به استقراض از سيستم 
بانكي يا فشار مالياتي منجر شود. ضمن اينكه امسال از 
نظر درآمد ناشي از واگذاري ها عملكرد بسيار درخشاني 
داشتيم يعني حدود سي و سه هزار ميليارد تومان در 
نيمه اول امسال واگذاري صورت گرفت و اين رقم قابل 
توجهي اس��ت. وي گفت: در مورد اوراق هم حدود 9۰ 
هزار ميليارد تومان اسناد خزانه و اوراق منتشر شده و 
خوشبختانه سعي كرديم اگر هم كسري تحقق داريم، 
آن را از جامعه بگيريم و منتهي به افزايش نقدينگي و 
افزايش تورم و پايه پولي نشود. دژپسند اظهار كرد: از 
سال 9۲ كه در س��ازمان برنامه و بودجه بودم و بعد به 
وزارت اقتصاد آمدم هيچ وق��ت دولت از بانك مركزي 
استقراض نكرده و امس��ال هم در برنامه دولت نبوده 
اس��ت كه از بانك مركزي استقراض كند. وزير اقتصاد 
در مورد بازارگرداني در بازار سرمايه گفت: امروز جلسه 
پايش داشتم كه ببينم مصوبه شوراي عالي بورس چقدر 
اجرايي ش��ده است ضمن اينكه خودم با دستگاه هاي 
ذيربط تماس هايي داشتم. وزير اقتصاد اظهار داشت: 
معدني ه��ا بازارگرداني را اجرايي كردن��د. عالوه بر آن 
بانك ه��ا اقدامات الزم را ب��راي كار انجام دادند. ضمن 
اينكه سازمان تامين اجتماعي و شستا به گفته وزير رفاه 
كار بازارگرداني را انجام دادند و برخي از حقوقي ها نيز 
در آستانه عقد قرارداد هستند، فكر مي كنم به سرعت 
تا اواس��ط هفته آينده هم��ه بازارگرداني ها عملياتي 
ش��ود. وي درباره افزوده شدن تخفيف 1۰ درصدي به 
خريد صندوق پااليش��ي يكم افزود: براي كساني كه 
صندوق پاداش يكم خريد كردند ميزان سهام افزايش 

پيدا مي كند. 



مجيد  اعزازي|
اگر چه فاصله قيمتي هر متر مربع واحد مسكوني در 
شمال و جنوب تهران، كمي بيش از 40 ميليون تومان 
است، اما بررسي ها حاكي از فروغلتيدن قيمت مسكن 
در برخي از مناطق پايتخت به زير نرخ تورم عمومي 
و آغاز تخليه حباب در اين مناطق است. بررسي هاي 
»تعادل« نشان مي دهد، در شهريور سال جاري، كمي 
بيش از 2 ميليون تومان از متوسط قيمت هر متر مربع 
آپارتمان در منطقه يك تهران كاس��ته شده است، با 
اين حال، اين منطقه با متوسط قيمت هر متر مربع 50 
ميليون و 790 هزار تومان همچنان گران ترين بازار 
مسكن پايتخت به شمار مي رود. ارزان ترين منطقه 
تهران اما همچنان منطقه 18 اس��ت. در شهريورماه 
س��ال جاري متوس��ط هر متر مريع آپارتمان در اين 
منطقه دو رقمي شده و از 9 ميليون و 740 هزار تومان 
مرداد به 10 ميليون و 410 هزار تومان رسيده است. به 
اين ترتيب، شكاف قيمتي بيش از 43 ميليون توماني 
منطقه يك با منطقه 18 طي مرداد ماه به 40 ميليون 
 تومان در ش��هريور كاسته شده اس��ت. در اين حال،

 اگر چه تورم ماهانه قيمت هر متر مربع مس��كن در 
منطقه ي��ك پايتخت، منفي 3.8 درصد ثبت ش��ده 
است و تورم ماهانه ملك در ساير مناطق مثبت به نظر 
مي رسد، اما با تعديل تورم ماهانه مسكن مناطق تهران 
با نرخ 3.6 درصدي نرخ تورم عمومي شهريور ماه سال 
جاري، ضمن هويدا شدن قيمت هاي واقعي در بازار 
مناطق، س��ه منطقه ديگر نيز به تعداد مناطق داراي 
تورم ماهانه منفي مسكن اضافه شده و جمع اين دسته 
از مناطق به 4 افزايش يافت. بر اس��اس بررسي هاي 
»تعادل«، نرخ تعديل ش��ده تورم ماهانه مسكن در 
مناطق يك و 13 منفي 0.2، در منطقه 15 منفي 3.4 
درصد و در منطقه 20 منفي 3 درصد است كه عالمت 
و نش��انه آغاز تخليه حباب قيمتي در اين مناطق به 
شمار مي رود. از آنجا كه قيمت مسكن چسبنده است، 
حباب آن در اثر شوك ها دروني يا بيروني بازار مانند 
ساير كاالها به سرعت تخليه نمي شود. بلكه رشد آن 
طي چند ماه يا فصل، در صورت فراهم آمدن شرايط، 
كاهش يافته و در سطوحي پايين تر از نرخ تورم سير 
خواهد كرد. در نتيجه با گذشت زمان و با چندين ماه 
عقب ماندگي رشد قيمت مسكن از نرخ تورم، حباب 
آن تخليه خواهد شد. حاال بررسي هاي تعادل، اولين 
نش��انه هاي تخليه حباب قيمت��ي را در 4 منطقه از 
تهران شناسايي كرده اس��ت كه در صورت تداوم در 
ماه ه��ا و فصل هاي آينده، خواهي��م ديد كه در طول 
زمان قيمت هاي بسيار باال نرمال و عادي خواهند شد. 
افزون بر منفي شدن تورم ماهانه مسكن در 4 منطقه 
يادشده، تورم ماهانه تعديل شده شهر تهران نيز به طرز 
محسوسي كاهش يافته و به نرخ تورم عمومي شهريور 
ماه نزديك شده است. همچنين تورم ماهانه تعديل 
ش��ده در منطقه 5 با 0.9 درصد، در منطقه 7 با 1.4 
درصد، در منطقه 8 با 0.8 درصد و در منطقه 16 با 0.9 
درصد، كمتر از ميانگين تورم ماهانه تعديل شده شهر 
تهران هستند كه نشان دهنده پتانسيل قيمت مسكن 
در اين مناطق براي آغ��از روند تخليه حباب و حفظ 

نزديكي خود به نرخ تورم عمومي است.

   3  منطقه متورم پايتخت
بررسي هاي آماري »تعادل« حاكي است، منطقه 9 
پايتخت كه داراي تورم ماهانه 10.4 درصدي قيمت 
مسكن است، در شهريورماه سال جاري تنها منطقه 
داراي تورم دو رقمي بوده اس��ت. پس از اين منطقه، 
منطقه 6 ب��ا تورم ماهانه 9.9 درص��د در جايگاه دوم 
و منطقه 3 با 8.7 درصد تورم ماهانه در جايگاه س��وم 

قرار مي گيرند.

    نشانه هاي ركود اندك
به گ��زارش »تع��ادل«، عدم كاه��ش قيمت ملك و 
ش��روع رش��د قيمت ها كمتر از ميزان تورم در كنار 
كم بودن تعداد معامالت ملك نسبت به دوره رونق، 
رسيدن جوازهاي دريافتي به حداقل و كاهش سرعت 

ساخت و سازها از جمله نشانه هاي ورود بازار مسكن 
به دوره ركود اندك به ش��مار م��ي رود. هم اينك نيز 
اين نشانه ها در بازار مسكن تهران بروز و ظهور يافته 
اس��ت و مي توان گفت كه بازار مسكن تهران به دوره 
ركود اندك وارد شده است. تحوالت قيمتي مسكن 
در تهران طي ش��هريورماه از كم شدن فاصله با نرخ 
تورم حكايت مي كن��د و حتي در 4 منطقه يك، 13، 
15 و 20 در س��طوح كمتر از نرخ تورم عمومي سير 
مي كند. همچنين تعداد معامالت ملكي طي ماه هاي 
مرداد و شهريور سال جاري دچار افت 42.2 درصدي 
شده است. افزون بر اين، به گفته مسووالن مديريت 
شهري، ساخت و س��از در پايتخت در نيمه اول سال 
19 درصد افول كرده و صدور پروانه س��اخت و ساز  از 
ابتداي فروردين تا 15 شهريور امسال نيز 28 درصد 

افت كرده است.

   مرور تازه ترين آمارهاي رسمي مسكن 
تازه ترين آمار تحوالت بازار مس��كن ته��ران كه روز 
دوش��نبه از سوي بانك مركزي منتشر شد، حاكي از 
تورم 5.1 درصدي قيمت مسكن در شهريور ماه سال 
جاري است، به گونه اي كه متوسط قيمت هر متر مربع 
واحد مسكوني در ماه يادشده با بيش از يك ميليون 
تومان افزايش، ب��ه 24 ميلي��ون و 290 هزار تومان 
رسيده است. در مرداد ماه سال 1399 تعداد معامالت 
آپارتمان هاي مسكوني شهر تهران نيز به 8 هزار و 463 
فقره رسيد كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل 
به ترتيب 6.8 درصد كاهش و 203.7 درصد افزايش 

نشان مي دهد. 
به گزارش »تعادل«، متوس��ط قيم��ت هر متر مربع 
مسكن در پايان اسفند سال گذشته 15 ميليون و 628 
هزار تومان گزارش شده است و شهريور سال جاري 
اين شاخص به 24 ميليون و 280 هزار تومان بالغ شده 
است كه حاكي از رشد 55.36 درصدي قيمت مسكن 
طي 6 ماهه نخست سال جاري دارد. همزمان، گزارش 
بانك مركزي نشان مي دهد كه در اين مدت، متوسط 
قيمت يك متر مربع بناي واحد مسكوني معامله شده از 
طريق بنگاه هاي معامالت ملكي در شهر تهران 19.92 
ميليون تومان بوده است كه نسبت به دوره مشابه سال 
قبل 56.7 درصد افزايش نش��ان مي دهد. همچنين 
تعداد معامالت آپارتمان هاي مسكوني شهر تهران در 
6 ماهه نخست سال 99 به حدود 54 هزار و 921 فقره 
بالغ شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، 69.5 

درصد افزايش نشان مي دهد. 
به گفته كارشناسان، رشد نقدينگي، افزايش چشم انداز 

تورمي و همچني��ن تحوالت در بازاره��اي موازي از 
جمله مهم ترين داليل رشد قيمت ها در بازار مسكن 
طي ماه هاي گذش��ته بوده اس��ت، اما با توجه به آمار 
ش��هريور ماه )تداوم افزايش قيم��ت و كاهش حجم 

معامالت( به نظر مي رسد كه مسكن از جذابيت الزم 
براي سرمايه گذاري يا سفته بازي برخوردار نيست و 
بازارهاي ديگر از جمله خودرو، ارز، طال در شهريور ماه 

نقدينگي بيشتري جذب كرده اند.
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 نوبخت: چاره اي براي
شلوغي مترو نداريم

فرنوش نوبخت، مديرعامل شركت بهره برداري متروي 
تهران با اشاره به اينكه نمي توانيم براي شلوغي مترو در 
شرايط كرونا اقدام خاصي انجام دهيم، گفت: شهروندان 
بايد سفرش��ان با مترو را مديريت كنند چرا كه امكان 
فاصله گذاري در مترو نيس��ت. نوبخت در گفت وگو با 
فارس، درباره آخرين وضعيت متروي پايتخت با توجه به 
افزايش آمار مبتاليان به كرونا اظهار داشت: براي كاهش 
آمار مسافران اقدام خاصي نمي توانيم در متروي تهران 
انجام دهيم و از مردم خواستاريم كه سفرهاي خود را با 
مترو كاهش دهند. وي افزود: همانطور كه شهروندان در 
ساير اجتماعات سعي بر اجراي پروتكل ها ي بهداشتي 
دارند، هنگام استفاده از مترو نيز بايد اين موضوع را هر 
چه بيشتر مورد توجه قرار دهند. نوبخت ادامه داد: همه 
با هم بايد همكاري داشته باشيم تا از موج هاي كرونا عبور 
كنيم. از اسفند كه شيوع كرونا آغاز شد، تاكنون با حداكثر 
توان و ظرفيت در متروي پايتخت خدمت رس��اني به 
شهروندان انجام گرفته است و سرفاصله حركت قطارها 
كاهش يافته به طوري كه اين س��رفاصله حركتي در 
خط 2 به 3 دقيقه و در خط 3 به كمتر از 6 دقيقه رسيده 
است.  مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران با 
بيان اينكه آمار مسافران به طور ميانگين در 18 ساعت 
كاركرد مترو حدود 940 هزار مس��افر است، گفت: در 
ساعات پيك كه يكي صبح و ديگري بعدازظهر است، 
واگن هاي مترو بسيار شلوغ شده كه بايد حتماً مسافران 

مديريت سفر را مدنظر قرار دهند. 
 وي با اش��اره به اينكه به طور مثال ساعت 11 صبح 
خطوط مترو خلوت تر است، گفت: با لغو طرح ترافيك 
نمي توان آمار مسافران را تنظيم كرد. هفت ماه است 
كه اين بيماري را همه مردم ش��ناخته اند و فقط هم 
مختص كشور ما نيست. چاره كار تنظيم سفرها توسط 
شهروندان است كه هر چه سفرها كنترل شده باشد، 
اين بيماري در حمل و نقل عمومي نيز با مديريت بهتر 
انجام مي گيرد.  نوبخت در پاسخ به اينكه در حال حاضر 
ميزان استفاده مسافران از ماسك در مترو چقدر است، 
گفت: حدود صددرصد مسافران از ماسك استفاده 
مي كنند.البت��ه مباحثي براي جريمه ش��دن افراد 
بدون ماسك مطرح است كه ما نمي توانيم جداگانه 
برنامه يا طرحي را در اين راستا اجرا كنيم. ما هم تابع 
ستادكل مقابله با كرونا هستيم و هر چه ابالغ شود را 
اجرا مي كنيم.  وي تأكيد كرد: ضدعفوني قطارها و 
ايستگاه هاي مترو چندين بار در روز انجام مي گيرد و 

شهروندان نگراني در اين زمينه نداشته باشند.

قبر در بهشت زهرا)س( 
رايگان است

عضو شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه زمين مربوط 
به قبر در بهشت زهرا )س( رايگان است، گفت: فروش 
مقبره هاي خانوادگي در بهشت زهرا)س( متوقف شده 
است. حسن خليل آبادي، عضو كميسيون فرهنگي 
و اجتماعي ش��وراي شهر تهران در گفت وگو با فارس، 
درباره ش��رايط تدفين و تغس��يل متوفيان كرونا در 
بهش��ت زهرا)س( اظهار داشت: در حال حاضر نسبت 
به ماه هاي قبل آمار فوتي هاي ناش��ي از كرونا افزايش 
يافته، ولي با اين وجود مشكل خاصي در زمينه تدفين 
مبتاليان به كرونا وجود نداشته است و اقدامات الزم با 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي اعالم شده از سوي ستاد 
مقابله با كرونا انجام مي گيرد.  وي با اشاره به اينكه در 
حال حاضر مش��كل تأمين قبر نيز وجود ندارد، گفت: 
هنوز برخي از قطعات در بهشت زهرا)س( خالي است و 
شرايط بحراني نيست. البته ظرفيت بهشت زهرا )س( در 
فاز اوليه آن تكميل شده، ولي دو فاز ديگر در حال حاضر 
هنوز جاي خالي براي تدفي��ن دارد.  وي گفت:  پس از 
تأسيس بهشت زهرا)س( قسمت شمالي آن از سمت 
اتوبان عالمه عسگري و قسمت شرق آن از جاده قديم قم 
اضافه شد و در حال حاضر اكثر دفن ها در همين قسمت 
شرقي انجام مي گيرد.  وي ادامه داد: بايد اقدامي انجام 
گيرد كه قبرهايي كه مدت زيادي از تدفين در آن گذشته 
براي دفن هاي جديد از آن استفاده كرد. به اين ترتيب 
نياز به قبرستان جديد در پايتخت نخواهيم داشت. البته 
در حال حاضر برخي هم، چنين درخواست هايي دارند 
و مي توان قبر جديد را به صورت س��ه طبقه ساخت. 
خليل آبادي گفت: حداكثر تعداد طبقات در قبرهاي 
بهشت زهرا)س( 5 طبقه است و قيمت قبرها نيز براساس 
مصوبات شوراي شهر و نه خارج از اين مصوبه دريافت 
مي شود. به عبارتي مي توان گفت كه پول زمين قبر از 
خانواده متوفيان دريافت نمي شود و هزينه اخذ شده 
بابت كف��ن و دفن، خودروي حمل متوفي و خدمات و 
نگهداري بهشت زهرا)س( است.  اين عضو شوراي شهر 
تهران با اشاره به اينكه قبر الكچري در بهشت زهرا)س( 
نداريم، گفت: البته مقبره هاي خانوادگي در بهشت زهرا 
وجود دارد كه قيمت آن كاماًل متفاوت با ساير قبور است. 
اين مقبره ها اتاق و تجهيزات دارند و به صورت خانوادگي 
درخواست براي دفن صورت مي گيرد.  وي گفت: البته 
سازمان بهشت زهرا)س( در حال حاضر مقبره جديد 
نمي فروشد و مقبره هاي كنوني مربوط به قبل است.  
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا در شرايط كرونا محل 
جداگانه اي براي دفن مبتاليان كرونايي انجام مي گيرد، 
گفت: در حال حاضر كه نيازي به اين قضيه نبوده است 
چرا كه تغس��يل و تدفين براساس پروتكل هاي ستاد 
مقابله با كرونا انجام گرفته اس��ت ولي اگر آنها ابالغي 
داشته باشند حتماً اين اقدام صورت مي گيرد. وي درباره 
فعاليت فردي تحت عنوان سلطان قبر گفت: به نظرم در 
اين زمينه جو درس��ت شده است. اين فرد واسطه قبر 
براي قبرستان هاي متروكه بود كه دستگير شد. البته 
مدتي بعد آن را آزاد كردند و اكنون فردي تحت عنوان 
سلطان قبر نداريم. وي گفت: بهشت زهرا سازماني 600 
تا 700 هكتاري است كه داراي فضاي سبز، تأسيسات، 
سالن هاي مختلف، فروشگاه و اداره است كه نگهداري 
همه اين ملزومات و تجهيزات هزينه بر است. بنابراين 
وجهي كه از خانواده متوفيان دريافت مي شود، در همين 

زمينه نيز خرج مي شود.

اعتراض مشاورين امالك
 به ديوان عدالت 

رييس اتحاديه مش��اوران امالك كشور، گفت: پس 
از صدور راي كميس��يون نظارت ب��ر اصناف، صنف 
مش��اورين امالك با ارس��ال نامه اي به ديوان عدالت 
اداري مراتب اعتراض خود نس��بت ب��ه تعيين نرخ 
جديدكميسيون اعالم كرد. مرتضي قلي خسروي، 
رييس اتحاديه مش��اوران امالك كشور در گفت وگو 
با ف��ارس، ضمن اش��اره به كاهش نرخ كميس��يون 
مشاوران امالك، گفت: حدود 2 ماه پيش در جلسه اي 
در دفتر معاون اول رييس جمهور كه با حضور رييس 
بانك مركزي و وزير راه و شهرسازي برگزارشد، آقاي 
جهانگيري دس��تور نصف شدن نرخ حق كميسيون 
مشاوران امالك مسكن را صادر كرد. رييس اتحاديه 
مشاوران امالك كش��ور، در بيان اينكه اين دستور با 
اعتراض صنفي مش��اوران امالك روبرو ش��د، گفت: 
پس از صادر ش��دن دس��تور معاون اول، جلس��ات و 
بازديدهاي ميداني با حضور اعضاي صنف مشاوران 
امالك و سازمان حمايت از حقوق مصرف كننده شكل 
گرفت كه خروجي آن منتج به تعيين نرخ 0.3 درصد 
از ارزش ملك براي هر طرف معامله شد. وي با اشاره 
به اينكه پس از جلسات صنفي با سازمان حمايت از 
مصرف كننده، ما مجددا به ن��رخ 0.3 درصدي براي 
هر ط��رف معامله اعتراض كرديم و ن��رخ 0.4 درصد 
را پيشنهاد داديم، افزود: نهايتا در جلسه كميسيون 
نظارت بر اصناف كش��ور، مقرر شد، نرخ حق الزحمه 
كميسيون مشاوران امالك مطابق دستور معاون اول 
رييس جمهور به رقم 0.25 درص��د از ارزش معامله 
براي هر طرف تعيين ش��ود. خسروي، در بيان اينكه 
اين نرخ متناسب با شرايط بازار امالك نيست، تصريح 
كرد: پس از صدور راي كميسيون نظارت بر اصناف، 
صنف مش��اورين امالك با ارس��ال نامه اي به ديوان 
عدالت اداري مراتب اعتراض خود از اين راي را اعالم 
كرد. رييس اتحاديه مشاوران امالك كشور، در بيان 
مقايسه نرخ كنوني با نرخ قبل حق الزحمه كميسيون، 
گفت: تا پيش از اين براي معامالت زير 5 ميليارد ريال 
0.5 درصد ارزش معامله و ب��راي معامالتي با ارزش 
بيش از 5 ميليارد ريال 0.25 درصد ارزش معامله براي 
هر طرف به عنوان حق كميسيون تعيين شده بود كه 
طبق مصوبه جديد اين رقم براي كليه معامالت با هر 
رقمي 0.25 درصد براي هر طرف مشخص شده است. 
خسروي، با اشاره به اينكه نبايد قانوني مصوب شود كه 
اقدام فعاليت غيرقانوني را مهيا سازد، گفت: تعيين نرخ 
غير متناسب با شرايط واقعي منجر به آن مي شود كه 
معامالت غير رسمي اضافه شود و اتحاديه مشاورين 
امالك نيز توانايي مقابله اين پديده را نخواهد داشت.

 ۱۰۹ هزار خانه خالي 
تا االن شناسايي شد

معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي گفت: 
با شروع عمليات اجرايي سامانه ملي امالك و اسكان 
در مرحله اول 109 هزار واحد خالي تاكنون شناسايي 
شده است. به گزارش تس��نيم، محمود محمودزاده 
معاون مسكن و س��اختمان وزارت راه و شهرسازي 
گفت: با شروع عمليات اجرايي سامانه ملي امالك و 
اسكان با ارسال 1.5 ميليون پيامك براي مالكين در 
مرحله اول 109 هزار واحد خالي تاكنون شناس��ايي 
شده است. محمودزاده گفت: در سامانه امالك و اسكان 
تاكنون براي 13 ميليون و 400 هزار واحد شناسنامه 
ايجاد كرده ايم كه حدود 50 درصد امالك كشور است.  
او با بيان اينكه خأل قان��ون نداريم درخصوص روش 
شناسايي خانه هاي خالي گفت: از تضارب اطالعاتي كه 
از دستگاه هاي مختلف جمع آوري مي شود واحد هاي 
خالي شناسايي مي شوند.  معاون مسكن و ساختمان 
وزارت راه و شهرسازي گفت: اكنون تا تصويب و اجراي 
قانون جديد، بر اس��اس قانون قبل از خانه هاي خالي 
ماليات اخذ مي شود. محمودزاده گفت: هدف از اجراي 
اين قانون فقط تشويق و ترغيب مالكين براي عرضه 
واحد هاي خالي به بازر اس��ت و هيچ اجباري در كار 
نيست مالكان مي توانند خانه هايشان را اجاره ندهند، 
اما بايد ماليات ان را بدهند. واحد هاي بسياري داريم 
كه استفاده نمي ش��ود و اين آسيب هاي اقتصادي و 

اجتماعي در پي دارد. 

كشتيراني ايران در فهرست سفيد 
رعايت مقررات فني

مديرعامل س��ازمان بنادر و دريانوردي با بيان اينكه 
كشتي توقيف شده ايراني در بنادر دنيا نداريم، گفت: 
كشتيراني ايران در فهرست سفيد رعايت مقررات فني 
كشتيراني قرار دارد. به گزارش فارس، محمد راستاد 
در حاش��يه مراس��م روز جهاني دريانوردي در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: براي اينكه بنادر ما قابليت 
پذيرش كشتي هاي نس��ل جديد را داشته باشند، از 
نظر عمق و كانال هاي دسترسي دريايي و همچنين 
ظرفيت زيرس��اخت ها بايد توانمندي بنادر افزايش 
يابد. وي ادامه داد: در اين راستا پايانه كانتينري بندر 
ش��هيد رجايي در فاز سوم براي پذيرش كشتي هاي 
نس��ل جديد در حال ارتقاء است كه قابليت پذيرش 
كشتي هاي نسل جديد كانتينري را دارا شود. راستاد 
گفت: به دنبال جانمايي هس��تيم تا بنادر با قابليت 
صرفا ورود ناوگان نسل جديد احداث كنيم كه عمده 
تمركز ما در مكران است. مطالعات انجام شده است 
و بندري با قابليت پذيرش كش��تي با سايز بزرگ در 
مكران احداث خواهيم كرد. وي اضافه كرد: دبيرخانه 
سواحل مكران تشكيل شده اس��ت كه به وزارت راه 
و شهرس��ازي منتقل شد. مديرعامل سازمان بنادر و 
دريانوردي اظهار داشت: عمده اتكا كشور به ناوگان 
متعلق به كش��تيراني هاي ايراني اس��ت و در كاالي 
اساسي محدوديت نداريم، ضمن آنكه امكان پذيرش 
كشتي هاي خارجي را هم داريم و پذيرش مي كنيم. 
راستاد اضافه كرد: سفرهاي دريايي بين بنادر و جزاير 
فراهم است و پروتكل هاي بخش دريايي اجرا مي شود.

»تعادل« تحوالت قيمتي آپارتمان در مناطق 22 گانه پايتخت را بررسي كرد

رييس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهرداري خبر داد

اولين نشانه تخليه حباب مسكن

احتمال وقوع موج بزرگ كرونا در تهران
رضا كرمي محمدي، رييس س��ازمان پيشگيري و 
مديريت بحران ش��هرداري تهران از احتمال وقوع 
موج بزرگ كرون��ا در پايتخت خبر داد. محمدي در 
گفت وگو با ايلنا، با اشاره به احتمال وقوع موج بزرگ 
كرونا در تهران گفت: در ش��رايط موجود اگر موجي 
بيايد و با توجه به اينكه درصدي از مردم پروتكل ها 
را رعايت نمي كنند، غربالگري اجرا نمي شود و امكان 
اجراي قرنطينه وجود ندارد، اين احتمال وجود دارد 
كه با موج بزرگي روبرو ش��ويم و بايد براي وقوع آن 
آمادگي داشته باش��يم. كرمي محمدي در پاسخ به 
اينكه آيا رديابي بيماران كرونايي كه فرمانده ستاد 
كروناي ش��هر تهران به آن اشاره كردند با همكاري 
ش��هرداري ته��ران بوده و چ��را ش��هرداري كه در 
هفته هاي اول ش��يوع كرونا نسبت به آن اقدام كرد 
اين فرايند را متوقف كرده اس��ت؟ گفت: دو رديابي 
در دوره اول ش��يوع كرونا انجام شد كه يكي از آنها 
توسط وزارت ارتباطات و در سطح كشور انجام شد 
و ديگري در س��طح شهرداري و از طريق افرادي كه 
در سامانه »تهران من« ثبت نام كرده بودند، صورت 
گرفت. رييس سازمان پيشگيري و مديريت بحران 
شهرداري تهران افزود: اين پتانسيل هنوز هم وجود 

دارد، اما بايد به اين نكته توجه كرد كه همه شهروندان 
در اين سامانه عضو نيستند.

    مزيت رديابي بيماران كرونايي 
او در پاسخ به اينكه اجراي رديابي چه كمكي در روند 
مقابله با كرونا دارد، گفت: اين اقدام مقدمات و موخراتي 
دارد كه بايد با هم انجام ش��ود. رديابي بيمار اقدامي 
است كه مي تواند به شناس��ايي محل هاي احتمالي 
ابتالي ديگ��ر افراد كمك كند. در نتيجه بايد بتوانيم 
بيمار را رديابي كنيم، چرا كه ممكن است، بيماري از 
بيمارستان مرخص شده يا اصال در بيمارستان پذيرش 
نشده باشد، اما در عين حال به داروخانه هاي مختلف 
براي تهيه دارو مراجعه كند و كسي هم متوجه نشود، 
در نتيجه اين قبيل موارد را بايد رديابي كرد، اما بعيد 
مي دانم اكنون درحال اقدام باش��د. كرمي محمدي 
افزود: شهرداري راسا نمي تواند نسبت به اجراي اين 
طرح اقدام كند، چرا كه نهادهاي مس��وول بايد آن را 
مش��خص كند و قوانيني گذاش��ته اند كه فراتر از آن 
نمي شود، اقدام كرد، در نتيجه بايد مجوز آن از سوي 
ستاد صادر شود، اما ستاد اين مورد را درخواست نكرده 
اس��ت و شهرداري راس��ا نمي تواند نسبت به رديابي 

بيماران اقدام كند. رييس سازمان پيشگيري و مديريت 
بحران شهرداري تهران در پاسخ به اينكه اين رديابي 
با توجه به شرايط كنوني تهران كه به چهار راه تبادل 
كرونا تبديل شده تا چه اندازه مي تواند در مهار كرونا 
اثرگذار باشد، اظهار داشت: از نظر من خيلي مي تواند، 
اثرگذار باشد و اين كار يك تحول اساسي در مبارزه با 
كرونا است، اما اينكه مالحظات دوستان چيست كه 
نسبت به اجراي آن اقدام نمي كنند، را نمي دانم. از آنها 
در اين باره سوال كرديم و جواب قانع كننده اي درباره 

اين مالحظه نشنيديم.

    ظرفيت هاي اجرايي در رديابي بيماران 
رييس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهرداري 
تهران تاكيد كرد: اين اقدام شدني است و ظرفيت هاي 
اجراي آن را نيز داريم. او درباره اس��تفاده از سوله هاي 
مديريت بحران در موج سوم كرونا گفت: سوله هاي قبلي 
كه براي اين منظور اختصاص داده شده بود، پابرجاست 
و هنوز تقاضاي ديگري اعالم نشده است. ضمن اينكه 
در اين فرصت چندماهه، به ظرفيت هاي بيمارستاني 
اضافه شد و به اين اقدامات خارج از عرف بهداشتي ديگر 
نيازي نيست، چرا كه ظرفيت فيزيكي محل نگهداري 

مهم است. كرمي محمدي در پاسخ به اينكه شهرداري 
در موج س��وم اقدام خاصي را براي مب��ارزه با كرونا در 
پيش گرفته است؟ گفت: االن مبارزه با كرونا مديريت 
واحد دارد و اگر خارج از آن اقدام ش��ود، برخورد جدي 
مي شود. اقدامات حتما بايد توسط ستاد كروناي شهر 
تهران يا ستاد ملي انجام شود. ظرفيت شهرداري تهران 
در مبارزه با كرونا خيلي زياد است، اما هيچ درخواستي 
خ��ارج از اقداماتي كه انجام مي ش��ود، تاكنون صورت 
نگرفته است. همه عزيزان در ستاد نيز با پتانسيل هاي 
شهرداري آشنايي دارند. او در پاسخ به اين سوال كه از 
ظرفيت شهرداري آنگونه كه در هفته هاي ابتدايي كرونا 
استفاده مي شد، چرا ديگر استفاده نمي شود، گفت: در 
زمينه هايي همينطور است و اين مس��اله وجود دارد. 
رييس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهرداري 
تهران درباره آمار ابتالي كاركنان شهرداري تهران به 
كرونا گفت: از ابتداي شيوع كرونا تاكنون در بخش هاي 
مختلف ش��هرداري 2 هزار نفر به كرونا مبتال شده اند. 
تعداد فوتي ها كم بوده، اما بيشتر ابتالهاي منجر به فوت 
در موج دوم شيوع كرونا اتفاق افتاد. تعداد مبتاليان در 
شهرداري صعودي است، اما ابتالي خفيف تر تاكنون 

منجر به فوت همكاران ما نشده است.
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فرونشستن غبارهاي 
سوءمديريت در بورس

كارشناسان تذكار مي دادند كه مگر فردا دولت مي تواند 
پاسخگوي مردم ش��ود و موضوعات ديگري كه توسط 
كارشناسان مطرح مي ش��د اما توجهي به آن نمي شد. 
علي رغم اين هش��دارها كه نمونه بارز آن در جريان نامه 
25اقتصاددان متبلور شد و در بندهاي آن توقف هر نوع 
سيگنال دهي بيمه گري را خواستار شده بودند، متاسفانه 
از صدر تا ذيل چهره هاي دولتي با شاخص و رشد آن عكس 
يادگاري گرفتند و مردم را تشويق به سرمايه گذاري افزونتر 
در بازار سرمايه بدون آماده كردن بسترهاي اين حضور 
كردند. اين يكي از بزرگ ترين اشتباهاتي بود كه در تاريخ 
بازار سرمايه به قوع پيوست و از جهتي در دنيا هم كم نظير 
بود. اين نوع برنامه ريزي هاي اشتباه باعث شد تا در سال 
99شاخص يك رشد نامتوازن، غيرعادي و سريع را تجربه 
كند. در اين ميان به تذكارهاي دلسوزان اقتصادي توجهي 
نشد و چهره هاي اقتصادي دولت، نامه 25اقتصاددان را 
كه در زمره ظرفيت هاي اقتصادي كشور قرار مي گيرند را 
به سخره گرفتند و اعالم كردند كه اين جوانان يك حرفي 
زده اند و نبايد زياد روي آن حس��اب باز كرد. اين در حالي 
است كه تحوالت بعدي بازار سرمايه نشان داد كه مجموعه 
اين تذكارها كه مبتني بر واقعيات ميداني و اصول اقتصادي 
مطرح شده بودند، چندان از واقعيات فاصله نداشته است. 
نگفتند وقتي شاخص از 1ميليون و 600هزار عبور كرد، 
همين كارشناسان هشدار دادند كه اي دولت اين رفتاري 
كه در مواجهه با بازار س��رمايه در پي��ش گرفته اي رو به 
تركستان است. اينكه شما سيگنال بيمه گري مي فرستيد 
و نرخ سود بانكي را زير تورم قرار مي دهيد و آن را 15 درصد 
قرار مي دهيد در حالي كه تورم حداقل 30درصد است. 
نرخ بهره واقعي عبارت اس��ت از نرخ بهره اسمي، منهاي 
نرخ تورم كه نرخ بهره در منفي 15 ِست مي شود. مكررا هم 
سيگنال حمايتي مي فرستي و دسترسي مردم را به ساير 
بازارها )سكه، مسكن، دالر و...( محدود كرده اي و...، طبيعتا 
اين الگوها باعث مشكالت بورس خواهد شد. كارشناسان 
از دولت يك خواسته مشخص داشتند كه به اين مطالبه 
پاسخ داده نشد و آن هم اينكه اجازه دهد كه بورس رشد 
طبيعي و س��ير معقول خود را طي كند. االن چه كسي 
پاسخگوي افرادي كه در شاخص 2ميليون و 100 بر اساس 
وعده و اظه��ارات دولتي ها خريدهاي باال انجام داده اند و 
امروز با خسارت هاي فراواني مواجه شده اند را مي دهد؟بعد 
بجاي اينكه اين افراد متخصص و دلسوز را دعوت كنند و 
از آنها راهنمايي و مشورت بخواهند و با تجميع ظرفيت ها 
فرآيند مصون سازي بازار س��رمايه را با استفاده از دانش 
رسوب شده كش��ور آغاز كنند، به انتقادات مطرح شده 
خنديدند و آن را به  هيچ انگاشتند. به نظرم در شرايطي كه 
متوليان چندان توجهي به ديدگاه هاي كارشناسي ندارند، 
بهتر اس��ت كه مخاطب اين ارتباطات رسانه اي را مردم 
بزرگوار ايران قرار دهيم و با آنها سخن بگوئيم . مردمي كه 
ش��ايد برخي از آنها در زمره آسيب ديدگان بازار سرمايه 
باشند؛ اين دوران يك درس��ي دارد كه بايد به آن توجه 
كرد و آن اينكه براي حفاظت از دارايي هامان بايد بر روي 
مهارت ها و داشته هاي خودمان تكيه كنيم تا وعده هايي كه 
ممكن است فالن مسوولي بدهد و آن را هرگز محقق نكند. 
اگر مقاالت قبلي ما را در روزنامه تعادل دنبال كرده باشيد، 
متوجه مي شويد كه كه قبال اين شرايط را پيش بيني كرده 
بوديم و مبتني بر اصل آربيتراژ گپ تحليل كرده بوديم 
بازارها نمي توانند زي��اد از هم فاصله بگيرند ومحكوم به 
بازگشت هستند. نمي شود كه هر روز دالر، سكه، مسكن 
و... باال برود و اثرات رشد آنها در بازار سرمايه نمايان نشود. 
بلكه بازار سرمايه هم به زودي ظرفيت هاي افزونتري خود 
را نمايان خواهد كرد. متاسفانه برخي مسووالن كشور در 
حوزه بازار سرمايه به اندازه كافي تخصص ندارند و ممكن 
است دست به اقداماتي بزنند كه منجر به تكانه هاي بيشتر 
در بازار شود، اما بازار در بلندمدت خود را بازيابي خواهد كرد 
و مبتني بر اصل همگرايي بازارها شرايط بهتر خواهد شد، 
بنابراين اگر فردي سهامي دارد و نگران چشم انداز آينده 
است، پيشنهاد مي كنيم كه كمي صبر داشته باشند تا با 
فرو نشستن غبارهاي برآمده از سوءمديريت ها بازار سرمايه 

كشورمان، ظرفيت واقعي خود را نمايان كند.

كاهش ارزش پول ملي 
بزرگ ترين بي عدالتي است

عده كثير ديگر براي معيشت روزانه خود دچار مشكل 
شده اند. در اين فضا به مساله ارز نبايد صرفا اقتصادي نگاه 
كرد و اعالم كرد كه نقدينگي از اين بازار به آن بازار رفته 
بعد ارز گران شده!اين تحليل كه در حد مهدكودك هاي 
اقتصادي هم نيس��ت؛ طبيعي اس��ت ك��ه يك چنين 
فرآيندهايي در بازاره��ا وجود دارد؛ اي��ن وطيفه نظام 
سياسي و حاكميت هاست كه با استفاده از راهكارهاي 
موثر اقتصادي جلوي تبعات مخ��رب اين دگرگوني ها 
را بگيرد. با استفاده از ابزارهاي مالياتي و نظارتي تالش 
مي كند تا همواره توليد را به عنوان سودآورترين بخش 
اقتصادي معرفي كند و براي كساني كه مايل به رفتارهاي 
سوداگرانه هستند؛ الگوهايي مثل مسابقات اسب دواني و 
شرط بندي ها و... را ايجاد كرده تا رويكردهاي سوداگرانه 
خ��ود را در اين حوزه ها دنبال كنند. اما در كش��ور ما به 
سادگي براي سوداگران فضا مهيا مي شود تا طول و عرض 
بازار مس��كن را به هم بدوزند، بازار ارز را آشفته سازند و 
نهايتا معيش��ت مردم را با مشكل مواجه كنند. ما اجازه 
مي دهيم تا نقدينگي هر كاري كه دوست دارد با اقتصاد و 
معيشت ما بكند و هر باليي كه خواست بر سر بازارها بياورد. 
مجلسي كه اين روزها اخبار حاشيه اي زيادي درخصوص 
آن منتش��ر مي ش��ود، به جاي صرف وقت و زمان براي 
موضوعات بي اهميت همه توان خود را بگذارد تا مساله 
حفظ ارزش پول ملي را پيگيري كند. با اين توضيحات 
معتقدم در خصوص ارز نيازمند تغيير گفتماني هستيم 
تا افكار عمومي بداند كه معني نوسان در بازار ارز كاهش 
ارزش پول ملي و فقير تر ش��دن دامنه وسيعي از اقشار 
مردمي است.بزرگ ترين بي عدالتي در كشور ما همين 
كاهش ارزش پول ملي است. افراد و جرياناتي كه عنوان 
عدالت خواه را بر تارك خود مي نش��انند بايد بدانند كه 
بزرگ ترين بي عدالتي در كشور تحركاتي است كه براي 
كاهش ارزش پول ملي انجام مي شود و اگر واقعا اين افراد و 
جريانات در عدالتخواهي خود جدي هستند بايد نسبت 

به كاهش ارزش پول ملي حساس باشند.

تبلت اندرويدي جان سخت 
سازگار با دستكش

ش��ركت سامس��ونگ از عرضه تبل��ت اندرويدي 
جان س��خت تازه اي خبر داد كه نمايش��گر آن با 
دستكش هم سازگار اس��ت و براي انتقال فرامين 
لزومي به لمس انگش��ت ها نيست. به گزارش مهر 
به نقل از نيواطلس، تبلت يادش��ده با اس��تاندارد 
نظامي اس تي دي ۸10 اچ س��ازگاري داشته و نه 
تنها در صورت سقوط به عمق يك متري آب براي 
نيم ساعت سالم مي ماند و در برابر گرد و خاك نيز 
مقاوم اس��ت، بلكه حتي در صورت س��قوط روي 
سطوح سخت از فاصله 1.5 متري نيز دچار مشكل 
نمي شود. اين تبلت همراه با يك قلم هوشمند عرضه 
مي ش��ود كه آن هم ضدآب بوده و داراي يك قاب 
محافظتي است. تبلت مذكور داراي يك نمايشگر ۸ 
اينچي ال سي دي با دقت 1920 در 1200 پيكسل 
بوده و براي اس��تفاده از آن نيازي به از دست خارج 
كردن دس��تكش هاي صنعتي نيس��ت. ظرفيت 
باتري اين تبلت 5050 ميلي آمپر بوده و بنابراين 
براي مدت يك روز قابل اس��تفاده است. اين تبلت 
از طريق اتصال مستقيم به سيم هم قابل استفاده 
اس��ت. براي اين تبلت چند كليد براي دسترسي 
سريع به اپليكيشن هاي پركاربرد هم درنظر گرفته 
شده است. يك دوربين 13 مگاپيكسلي در پشت و 
يك دوربين سلفي 5 مگاپيكسلي در جلو امكانات 
اين دوربين را تكميل مي كن��د. دوربين هاي اين 
 ARCore تبل��ت از اس��تاندارد واقعيت اف��زوده
پشتيباني مي كنند كه اجراي برنامه هاي مهندسي 
و عمران را تسهيل مي كند. قيمت اين تبلت هنوز 

اعالم نشده است.

باج افزار موذي
صدها بيمارستان امريكا را فلج كرد

يكي از بزرگ ترين شبكه هاي ارايه خدمات بهداشتي 
و درماني در امريكا مورد هجوم يك باج افزار قرار گرفته 
و از همين رو صدها بيمارس��تان در اين كش��ور فلج 
شده اند. به گزارش مهر به نقل از انگجت، آن دسته از 
بيمارستان هاي امريكا كه از خدمات شركت يو اچ اس 
ي��ا Universal Health Services  اس��تفاده 
مي كنند به علت تسخير رايانه هايشان با باج افزاري 
م��وذي امكان اراي��ه هرگونه خدمات ب��ه بيماران و 
مراجعه كنندگان را از دس��ت داده اند. يو اچ اس يكي 
از بزرگ ترين ش��ركت هاي خصوصي امريكاست و 
درآمد ساالنه آن در سال 2019 بالغ بر 11.3۷ ميليارد 
دالر بوده است. اين مشكل ابتدا با غيرممكن شدن 
دسترسي به رايانه هاي مورد پشتيباني يو اچ اس در 
برخي بيمارستان ها آغاز ش��د و سپس با راه اندازي 
مكرر رايانه ها و قفل ش��دن آنها و نمايش پيام هاي 
هشدار دريافت باج ادامه يافت. يو اچ اس ضمن تأييد 
وقوع اين مش��كل، عل��ت آن را موضوعات امنيتي 
عنوان كرده اس��ت. اين شركت مدعي شده به علت 
اين حمله باج اف��زاري اطالعات بيماران يا كاركنان 
بيمارستان هاي مختلف در دس��ترس هكرها قرار 
نگرفته است. يو اچ اس هر س��ال به امور بيش از 3.5 
ميليون بيمار در بيش از ۴00 بيمارس��تان و مركز 
درماني در امريكا و انگليس رسيدگي مي كند. برخي 
كاركنان بيمارس��تان هاي آسيب ديده به اين علت 
مي گويند مجبور شده اند به استفاده از قلم و كاغذ روي 
بياورند و قادر به دسترسي به پرونده ديجيتال بيماران 
نيستند. همچنين دسترسي به سوابق درمان، انجام 
آزمايش هاي مختلف و غيره در اين بيمارس��تان ها 
ناممكن ش��ده اس��ت. اين حمله باج افزاري موجب 
ش��ده تا بيماران بدحال و داراي شرايط اضطراري 
به بيمارس��تان هاي اطراف منتقل ش��وند. باج افزار 
عامل اين حمله Ryuk نام دارد و تمامي فايل هاي 
ذخيره شده بر رايانه هاي بيمارستان هاي مذكور را 
رمزگذاري ك��رده تا بدون پرداخت هزينه به هكرها 
قابل دسترسي نباشند. پيش از اين موارد مشابه اين 
نوع حمله در بيمارستان هاي كشورهاي ديگري مانند 

آلمان رخ داده است.

آمازون دزدگير
صندوق پستي ساخت

شركت آمازون حسگري ساخته كه به در صندوق 
پس��تي مي چسبد و از دزدي بس��ته ها و نامه هاي 
افراد جلوگيري مي كن��د. به گزارش مهر به نقل از 
ديلي ميل، سرويس پس��ت امريكا روزانه 1۸۷.۷ 
ميليون بسته پستي و نامه را جابه جا مي كند. ارسال 
اين تعداد بسته پستي و نامه، فرصت ايده آلي براي 
سارقان است تا هويت افراد را سرقت كنند. در همين 
راستا آمازون يك حسگر جديد طراحي كرده كه 
داخل صندوق پستي قرار مي گيرد و هنگامي كه 
در آن باز يا بسته مي شود، به كاربر هشدار مي دهد. 
به اين ترتيب نامه ها و بس��ته هاي پستي افراد را از 
خطر سرقت در امان نگه مي دارد. اين حسگر جديد 
»ميل باكس سنسور« )Mailbox Sensor( با 
اپليكيشن رينگ يكپارچه مي شود و پيام هشدار 
براي كاربران ارس��ال مي كند. عالوه بر آن حسگر 
مذكور مجهز به دوربيني است كه هنگام باز شدن 
درصندوق پستي فعال مي شود. ميل باكس سنسور 
كه با قيم��ت 30 دالر عرضه مي ش��ود داراي يك 
دوربين است و پس از اتصال به در صندوق پستي 
با هر بار باز و بسته ش��دن آن روشن مي شود. اين 
حس��گر نيز با اتكا به فناوري »سايدواك« آمازون 
ساخته ش��ده تا به ش��بكه واي فاي متصل شود. 
اين فناوري براي گس��ترش اس��تفاده از واي فاي 
در حس��گرها، چراغ هاي هوشمند و دستگاه هاي 
هوشمند و كم مصرف ديگر است كه در خانه نصب 
مي شوند. كاربران با كمك اين فناوري مي توانند 
دستگاه هاي هوشمند را در هر نقطه اي از ملك خود 
)حتي مكاني كه سيگنال هاي بلوتوث و واي فاي را 
دريافت نمي كند(، قرار دهند و از آنها استفاده كنند.

اعضاي كميسيون سخت افزار سازمان نظام صنفي رايانه اي  از مشكالت  خود مي گويند

از كندي ثبت سفارش تا عدم تخصيص ارز
وضعيت فعلي بازار و كمبود شديد كاال در بازار در شرايط 
افزايش نياز روزافزون مردم به تجهيزات IT به دليل آموزش 
آنالي��ن و دوركاري و تخصيص ن��دادن ارز از طريق بانك 
مركزي و اعمال سياست هايي كه براي واردكننده شفاف 
و روشن نيس��ت، از محورهاي اين نشست بود. اينكه چرا 
به كاالهايي كه از وزارت صمت مج��وز واردات دارند، ارز 
تخصيص داده نمي شود و همچنين چرا وقتي تخصيص 
ص��ورت مي گيرد، در صف تامين مي مانن��د. فعاالن بازار 
س��خت افزار كاالهاي آي تي، اعالم كردند عالوه بر تمام 
مشكالتي كه يك واردكننده به  دليل تحريم ها براي تهيه 
كردن تجهيزات سخت افزاري دارد، مهم ترين مشكل اين 

حوزه را بحث تخصيص و تامين ارز دانستند.
فعاالن واردكننده كاالهاي س��خت افزاري بازار كامپيوتر 
در سال هاي گذش��ته به دنبال تحريم و نوسانات نرخ ارز 
مشكالت زيادي براي واردات كاال به اين بازار را پشت سر 
گذاشته اند؛ با وجود اين، آنطور كه خودشان ادعا مي كنند 
توانسته اند با سياست گذاري هاي مش��خص نياز بازار به 
كاالهاي كامپيوتري چه در بخش مصرفي )لپ  تاپ، تبلت 
و گوشي( و چه در بخش زيرساختي )سرور و ديتاسنتر( را 
رفع كنند. اما اكنون اين فعاالن مي گويند مشكالت ماه هاي 
گذشته در بازار كامپيوتر به دليل عدم تخصيص ارز كافي 
براي واردات، فعاليت آنها را متوقف كرده و س��بب شده تا 
بخش قابل توجهي از اين بازار به سمت تعطيلي كشيده 
شود. اعضاي كميسيون سخت افزار سازمان نظام صنفي 
رايانه اي تهران در يك نشس��ت خبري به شرح مشكالت 

واردكنندگان كاالهاي سخت افزاري بازار پرداختند.
سيامك غنيمي فرد، رييس كميسيون سخت افزار سازمان 
نصر تهران، با بيان اينكه در دو س��ال اخير و خصوصا سال 
جاري، فعاليت حوزه سخت افزار دچار مشكالت بي سابقه اي 
شده، گفت: پيش از اين هم مشكالت وجود داشته و به  دليل 
تحريم ها واردات دشوار بود، اما اكنون موانع جديدي ايجاد 
شده و وضعيت ويژه اي ايجاد كرده است. اثرات منفي اين 
مش��كالت بر وضعيت جامعه از نظر اقتصادي، سالمتي 
و نيازهاي آموزش��ي تاثيرگذار است، خصوصا در شرايط 
بحراني س��المت جهاني و همه گيري كووي��د 19 كه در 
كشور ما هم وضعيت مناسب نيست و چشم انداز خوبي هم 
در پاييز و زمستان نداريم. وي با بيان اينكه مشكالتي كه 
براي حوزه سخت افزار ايجاد شده، در وضعيت بحراني اثر 
مضاعف خواهد گذاشت، گفت: در حال حاضر براي خريد 
يك لپ تاپ حرفه اي بايد هزينه زياد كرد. اين در حالي است 
كه اكنون يكي از مواردي كه مورد اس��تفاده عموم است و 
نياز عيني ما ايجاب مي كند كه به آن رسيدگي فوري شود، 
 آموزش مجازي اس��ت. سال تحصيلي جديد شروع شده 
و به دليل فراگيري كرونا، م��دارس نمي توانند به صورت 
حضوري برگزار شوند و دولت تمهيدات آموزش مجازي را 
ديده است. اين عضو سازمان نظام صنفي رايانه اي ادامه داد: 
يكي از بسترهاي آموزش مجازي، بستر ارتباطي الزم است 
كه وزارت ارتباطات سرمايه گذاري هاي خوبي در اين زمينه 
كرده كه البته بي اشكال هم نيست. اين بسترها از زيرساخت 
مورد نياز براي ارتباطات ش��روع مي ش��ود تا دستگاهي 
كه دانش آموز و معلم نياز دارند، ازجمله گوش��ي، تبلت يا 
لپ تاپ. در شرايط فعلي هزينه اين ابزار بسيار افزايش يافته 
و بسياري از خانواده ها چند بچه دارند و نمي تواند براي همه 
آنها دستگاه تهيه كنند و برخي هم توانايي تهيه حتي يك 

دستگاه را هم ندارند.

  استفاده از بسترهاي فناوري 
براي كنترل كرونا

غنيمي فرد با تاكيد بر لزوم كنترل شيوع بيماري بيان كرد: 
وزارت بهداشت در اسفند و فروردين توانست با بهره گيري 
از بسترهاي فناوري اطالعات و تهيه اپليكيشن هاي الزم، 
غربال گري ش��هروندان را سرعت دهد و در زمان كوتاهي 
از ۸0 ميلي��ون جمعيت كش��ور، 65 ميليون غربال گري 
شدند كه اين كار با استفاده از امكانات سنتي به اين سرعت 
امكان پذير نبود. اينها نشان دهنده اهميت و جايگاه فناوري 
اطالع��ات در زندگي روزمره و خصوصا زمان ش��يوع اين 
بيماري است كه در حوزه هاي آموزش مجازي، دوركاري، 
حمل و نقل و خريد مردم تاثير گذاش��ته. با وجود اهميت 
حوزه فناوري اطالعات، در حال حاضر كااليي كه مورد نياز 
استفاده از اين حوزه است، با سختي به دست عموم مردم 
مي رس��د و از اول امسال با مش��كالت زيادي مواجه شده 
است. ابتدا ثبت سفارش كاالها بسته شد كه بعدا گفتند 
اشتباهي رخ داده كه همين اشتباه مشكالت زيادي ايجاد 
كرده و قيمت ها را باال برد. نيتي كه مسووالن دولتي اظهار 
مي كنند، خير است، اما بعد از همه قول و قرارها، هنوز هم 
با  كاالي آي تي به عن��وان كااليي كه مورد نياز درجه يك 

مملكت است، برخورد نمي شود.

   واردات قاچاق، باعث خروج ارز، بدون منفعتي 
براي دولت مي شود

پيمان مهاجر ايرواني، يكي ديگر از اعضاي كميس��يون 
س��خت افزار نصر در ادامه اظهار كرد: زماني كه شركت ها 
واردات كاال را به روش رس��مي و قانوني انجام مي دهند، 

حق گمرك و ماليات به دولت داده مي شود، اما ورود كاال با 
روش هاي ناشناخته و به صورت قاچاق، نه تنها باعث خروج 
ارز از كش��ور مي شود، بلكه منافع دولتي هم حيف شده و 
به دست دولت نمي رس��د. به همين دليل بخش دولتي 
بايد با ما به صورت شفاف عمل كند. ما در دو سال گذشته 
هيچ رويه مشخصي در حوزه واردات سخت افزار از دولت 
دريافت نكرديم و تنها تعيين سقف براي كارت هاي بازرگاني 
مشخص شده كه در آن خصوص هم نمي دانيم سقف نياز 
بازار را برطرف مي كند يا نه. قدم اول حل اين مش��كالت، 
گفت وگو است و دولت بايد از همفكري بخش خصوصي 
اس��تفاده كند تا نيازمندي و توانايي بازار را متوجه شود. 
كاالهاي آي تي به دو بخش كاالهاي مصرفي و زيرساختي 
تقسيم مي شوند كه بايد به صورت جداگانه به آنها پرداخت 
و مشكل به روز و حاد ما در حال حاضر مساله ثبت سفارش 

و تخصيص ارز است.

  مش�كل اصل�ي كنون�ي واردات، تامين اعتبار 
ارزي است

فرهاد غني زاده نيز با بيان اينكه زنجيره تامين و اتحاديه 
فناوران، پلي است بين واردكننده با مصرف كننده، گفت: 
مش��كل اصلي كنوني واردات، تامين اعتبار ارزي اس��ت. 
اتحاديه فناوران ويترين فروش كاالها در جامعه اس��ت و 
در حالي كه مدتي است كه تصميم گيري ها از سوي بانك 
مركزي و ش��وراي نظارت بر بازار گرفته شده و به صورت 
مقطعي بوده اس��ت. اين موضوع موجب خسارت و ضرر 
هم به واردكننده و هم توزيع كننده ش��ده كه درنهايت به 
مصرف كننده مي رسد. وي با اشاره به واردات غيرقانوني 
و غيررس��مي كاالهاي آي تي بيان ك��رد: اگر بخواهيد به 
صورت رسمي كااليي را وارد كنيد، بايد منتظر تخصيص 
ارز باشيد، در حالي كه كاالي قاچاق و دست دوم االن در بازار 
هست. فعاالن رسمي و قانوني صنف هزينه رسمي و قانوني 
كار كردن و توليدكننده بودن را مي پردازند. براي واردات 
كاالهاي آي تي، ارز به مراتب با كانال هاي مختلف از مملكت 
خارج مي شود، اما چون اين واردات به صورت غيررسمي 
است، دولت از مزاياي حقوق و گمركي هم بي بهره مانده. 
اين عضو كميس��يون س��خت افزار نصر ادامه داد: سرور و 
استوريج اولويت 22 و 23 كاالهاي وارداتي عنوان شده است 
و خواسته اصلي فعالين صنف اين است كه به ما اعالم شود 
با چه سازوكاري تخصيص ارز مي دهند. نوسانات نرخ ارز به 
عالوه عدم تخصيص به موقع ارز دردسرهاي زيادي ايجاد 
كرده است. ما بايد بدانيم چطور براي واردات كاال و توليد و 

پرداخت حقوق به پرسنل برنامه ريزي كنيم.

  مشكالت تحريمي و ارزي واحدهاي بازرگاني 
و توليدكننده 

حميد توسلي، عضو كميسيون سخت افزار سازمان نصر با 
بيان اينكه واحدهاي بازرگاني و توليدكننده با مشكالتي 
دست به گريبان هستند، افزود: مشكل اصلي و اساسي ما 
بحث تخصيص و تامين ارز است. عالوه بر تمام مشكالتي كه 
يك واردكننده به  دليل تحريم ها براي تهيه كردن تجهيزات 
سخت افزاري دارد، ما با مشكل تخصيص ارز هم مواجهيم. 
سياست هاي كشور در سه سال گذشته در راستاي حمايت 
از توليد داخل بوده و امسال هم جهش توليد نام گرفت كه 
قدم خير و درستي است و اگر ما مي خواهيم توليدكننده 
باشيم، بايد به مرور پيش برويم. وي با بيان اينكه در شرايط 
فعلي عالوه بر مشكالت بخش بازرگاني، توليد هم مشكل 
دارد، گف��ت: براي جه��ش توليد و ايجاد اش��تغال بايد از 

توليدكننده حمايت كرد. هرچند ما در زمينه توليد نسبت 
به دنيا فاصله زيادي داريم اما مي توانيم كاالهايي را توليد 
و متناس��ب با نياز مصرف كننده عرضه كنيم و اين يعني 
توليداتمان بازار دارد. اما مشكل توليدكننده بحث زنجيره 
تامين كاال است. براي توليد يك كامپيوتر بايد ۸0 قطعه 
وارد كرد، چون يك كاالي هاي تك است اما چرخه تامين 
كاال بسيار طوالني است و از ابتداي ثبت سفارش قطعات تا 
تخصيص و تامين ارز براي توليدكننده، حدود هشت تا 10 
ماه زمان مي برد كه زمان زيادي است. توسلي ادامه داد: گله 
ما از سازمان ها و نهادهاي دولتي اين است كه متوجه اهميت 
كاالي فناوري شدند، اما به جاي اينكه از بخش خصوصي 
براي تامين اين كاال حمايت كنند، راسا اقدام مي كنند. اگر 
مشكل تامين ارز وجود ندارد، چرا بخش خصوصي نامحرم 
شده؟ شركت هاي خصولتي وارد شده و بخش خصوصي 
ناديده گرفته شده است. اگر دولت مي تواند با همين كمبود 
ارز، خودش تجهي��زات وارد كند، اع��الم كند كه بخش 
خصوصي كنار بكشد و در مقابل هزينه هايش را هم قبول 
كند، از بحث بيمه بيكاري تا تبعات اينكه دولتي ها قدرت 

گرفته و خصوصي ها از چرخه توليد خارج شوند.

    مشكالت صنف آي تي
 ناشي از عملكرد بانك مركزي

اش��كان اميرزاده ابراهيم��ي، نايب رييس كميس��يون 
سخت افزار سازان نصر، نيز با انتقاد از عملكرد بانك مركزي 
اظهار كرد: از واردات و چرخه توزيع كاال، تخصيص و تامين 
ارز توس��ط بانك مركزي به نحوي مديريت مي ش��ود كه 
مش��كالتي را در صنف فعاالن آي تي ايجاد كرده است. با 
ديركرد تخصيص ارز، كاالهاي زيادي در گمرك ها مانده 
و چرخه تامين و توزيع كاال با مش��كل مواجه شده است. 
بانك به جاي نظارت بر زيرمجموعه هاي خود به فعاليت 
بازرگانان نظ��ارت دارد و ورود بانك مركزي از نظر قانوني 
فراتر از قانون و مس��ووليتي اس��ت كه براي بانك مركزي 
تعيين ش��د و چرخه توزيع كاال را كند كرده اس��ت. وي 
ادامه داد: طوالني شدن زمان تخصيص ارز، باعث واردات 
حجم عظيمي از كاالهاي مستعمل و قاچاق شده است، 
كاالهايي كه طبق قانون قابليت ثبت سفارش ندارند و اين 
يعني بدون پرداخت حقوق گمركي به دولت وارد شدند و از 
طرفي هيچ آزمايشي هم روي آنها انجام نمي شود و از نظر 
امنيتي مشكل دارند. نحوه عملكرد بانك مركزي، فرآيند 
واردات قاچاق را تسهيل كرده و اما شركت هايي كه فرآيند 
رسمي و قانوني دارند، از چرخه خارج شدند. چون از زمان 
ثبت سفارش تا تخصيص و تامين ارز، حداقل سه ماه زمان 
مي خواهند، اما كاالهاي قاچاق در سه هفته از مركز خريد 
به توزيع مي رسند. ابراهيمي با بيان اينكه كاالهاي آي تي 
لوكس نيستند، اظهار كرد: سرور و استوريج به هيچ وجه 
كاالي لوكس نيست و البته باقي كاالهاي آي تي از گوشي 
و تبلت هم ديگر در دس��ته بندي كاالي لوكس نيستند و 
زندگي همه به آنها گره خورده است. با وجود اين، با توجه به 
افزايش ارتباطات آنالين و وجود اپليكيشن هاي مختلف، 
سرور و اس��توريج مورد نياز است. در ش��رايط كوويد 19 
بيشتر بيمارستان ها هم به اين تجهيزات نياز دارند، زيرا 
تجهيزات روز دنيا، آي تي محور هستند و اين موارد باعث 
تحميل هزينه هاي زيادي به مصرف كنندگان شده است. 
رضا حيدري يكي ديگر از اعضاي كميسيون سخت افزار نيز 
با بيان اينكه برخي از شركت هاي فناوري در اين مدت دچار 
مشكل شدند و دخل و خرجشان تناسب ندارد، گفت: اگر 
اين موج مشكالت ادامه يابد، منجربه تعطيلي واحد هاي 

صنفي فروشگاهي هم در آينده خواهد شد. چون بسياري 
از كاالها توليد داخل نيس��تند، با تع��داد قابل توجهي از 
مصرف كنندگان مواجهيم كه نمي توانيم به آنها سرويس 
دهيم و از سويي براي اينكه زنجيره توزيع و تامين را تكميل 

كنيم، با واردات كاالي مستعمل هم مواجه شديم.

    كاالهاي آي تي بايد به ص�ورت روتين وارد 
شوند

همچنين احس��ان بيات با بيان اينكه در ب��ازار مصرفي 
كاالهاي آي تي بايد به  صورت ماهانه و حتي هفتگي وارد 
ش��وند، گفت: با توجه به نياز به كااله��اي آي تي، بايد به 
كاالهاي زيرساختي، مصرفي و قطعات كامپيوتر به صورت 
روتين و  ماهي يك بار و نه فصلي، تخصيص داده شود. در 
حوزه موبايل صحبت هاي زيادي صورت گرفت و در حال 
حاضر تخصيص ارز به اين كاال بهتر از كاالهاي آي تي است 
و حداقل آماري وج��ود دارد، اما در حوزه آي تي ما فقدان 
اطالعات داريم. اينكه چقدر ارز تخصيص داده شده و چه 
ميزان استفاده شده، مشخص نيست. با توجه به اينكه هنوز 
جلوي قاچاق تجهيزات كاال گرفته نشده، هنوز هم به دولت 
و بخش خصوصي لطمه مي زنيم. وي درباره آمار كاالهاي 
آي تي توضيح داد: در حال حاضر در گمرك هم حدود 300 
هزار گوشي وجود داشت كه فرآيند ترخيصش در دو هفته 
گذشته انجام شده است. در بازار، حدود يك ميليون و 600 
هزار گوشي در بازار روشن  نشده در بازار كه ۷00 هزار عدد 
گوشي س��اده و 900 هزار گوشي هوشمند است و به طور 
ميانگين روزانه ۷5 هزار دستگاه روشن مي شود. اين 900 
هزار گوشي براي يك ماه جوابگو است و اگر در بازار موبايل 
هم تخصيص جديدي داده نشود، تا يك ماه آينده با كمبود 
مواجه مي شويم. اين عضو كميسيون سخت افزار سازمان 
نظام صنفي رايانه اي با بيان اينكه اكنون به دليل مشكالت 
جهاني كمبود كاال داريم و قيمت ارز هم به 29 هزار تومان 
رسيده است، اظهاركرد: به دليل افزايش تقاضا، در امارات 
كمبود كاال وجود دارد و با ما مشكل تامين كاال در خارج از 
كشور مواجه هستيم. در حوزه نوت بوك و تبلت در گمرك، 
كااليي نداريم و تمامي كاالها وارد بازار شده است و تا پايان 
سال جاري ميالدي هم از وندروهايي مانند لنوو و اچ پي، 
كاالي زيادي تامين نمي شود. بيات درباره تبلت هاي موجود 
در بازار نيز بيان كرد: قرار بوده بحث رجيستري تبلت بررسي 
شود تا اين كاال به صورت قانوني وارد شود، البته هنوز اين كار 
انجام نشده اما قول دادند كه در آينده اقدامات الزم صورت 
گيرد. با وجود اين، تبلت به صورت قاچاق به وفور در بازار 
اس��ت و چندان هم قيمت باالتري از امارات و دوبي ندارد، 
زيرا به صورت قاچاق وارد كشور شده و هزينه هاي گمركي 
براي آن پرداخته نشده است. همچنين محمد متشرعي با 
رد اين موضوع كه برخي شركت ها كاالها را در انبارهاي شان 
احتكار مي كنند تا بتوانند در آينده با قيمت بيش��تري به 
فروش برسانند، گفت: كاالهاي آي تي به دليل خاصيت 
هاي تك و لزوم به روز بودن، اين قابليت را ندارند كه بتوان آنها 
را براي مدت طوالني نگه داري كرد. در صورتي كه روند ثبت 
سفارش و تخصيص ارز با مشكل مواجه شود، ما حداكثر تا 
يك ماه آينده مي توانيم كاالها را تامين كنيم و پس از آن با 
مشكل مواجه خواهيم شد. عليرضا پورنقش بند نيز در تاييد 
اين اظهارات گفت: با شرايطي مواجهيم كه در كل جهان به 
دليل كرونا نياز به كاالهاي آي تي افزايش يافته و از طرفي 
شركت ها بايد كاالهاي خود را به سرعت به فروش برسانند 
كه با سرمايه خود بتوانند كاالهاي جديد وارد كنند و از اين 

رو امكان احتكار در حوزه فناوري اطالعات وجود ندارد.

و اما  بعد از راي اعتماد
اثرات مطلوب آن را همه كش��ور احساس خواهند كرد. 
موضوع دوم، توجه ويژه به حوزه معادن است، چرا كه حوزه 
معدن از جمله بخش هايي اس��ت ك��ه از چنان ظرفيتي 
برخوردار است كه حتي مي تواند جاي نفت را در بودجه پر 
كند. مساله سوم، سهولت در صدور مجوزهاي الزم براي 
سرمايه گذاران است كه بايد در كوتاه ترين زمان ممكن اين 
ضرورت در دستور كار قرار بگيرد. مبارزه با قاچاق كاال كه 
هر سال بخش قابل توجهي از ظرفيت هاي كشور را هدر 
مي دهد، اولويت مهم بعدي است كه آقاي رزم حسيني بايد 
در دستور كار قرار دهد. در كنار اين موضوعات بايد به نيازها 
و مطالبات خود واحدهاي صنعتي هم توجه شود. برخي 

از واحدها به مشوق نياز دارند، برخي نيازمند سرمايه در 
گردش هستند، گروهي از واحدها ممكن است در بازاريابي 
و..مشكل داشته باشند و ساير مشكالتي كه باعث شده تا 
واحدهاي توليدي نتوانند با حداكثر توانايي خود فعاليت 
كنند و حل و فصل آنها نيازمند تمركز ويژه وزارت صمت 
و دوري از حاشيه هاست. قبل از راي اعتماد نمايندگان به 
وزير پيشنهادي صمت و در حالي كه آقاي رزم حسيني 
از س��وي دولت براي تصدي پست وزارت صمت معرفي 
شده بودند، نمايندگان عضو كميسيون صنايع و معادن با 
برگزاري جلسات متعددي تالش كردند اطمينان حاصل 
كنند كه وزير پيشنهادي به موضوعات اصلي و مشكالت 

بنيادين حوزه صنعت توجه خواهد داشت و از برنامه هاي 
ترسيمي عدول نكند. موضوع تعادل بخشيدن به صادرات 
و واردات و ثبات در تراز تجاري از ديگر موضوعات مهمي 
است كه در اين شرايط بايد مورد توجه ويژه اي قرار بگيرند. 
ضمن اينكه ورود به بحث شركت هاي دانش بنيان و استفاده 
از ظرفيت اين شركت ها براي ارتقاي سطح كيفي و كمي 
محصول نهايي محصوالت توليدي حلقه گمشده اي است 
كه مي تواند ظرفيت هاي صادراتي تازه اي براي كش��ور 
بيافريند. اما مهم ترين چالش پي��ش روي وزارت صمت 
در دوره جديد مديريتي، س��اماندهي بازارها و مهار تورم 
افسارگسيخته در اقالم مصرفي مردم است. واقع آن است 

كه دامنه گراني ها چنان ابعاد وسيعي پيدا كرده كه براي 
برخي اقش��ار گذران زندگي بسيار دش��وار شده، يكي از 
وظايف اصلي وزير صمت ساماندهي اين بازار اشفته است 
تا كمي ثبات به بازارها بازگردد. مجموعه اين موضوعات 
مطروحه به نظرم مهم ترين اولويت هاي پيش روي وزير 
صمت را تشكيل مي دهد كه بايد به سرعت و بدون فو.ت 
وقت در دستور كار قرار بگيرند. مجلس و كميسيون صنايع 
و معادن مجلس هم بعد از راي اعتماد به وزير پيشنهادي 
كار را رها نخواهد كرد و از طريق افزايش نظارت بر عملكرد 
اين وزارتخانه تالش خواهد كرد تا مطالبات مردم در اين 

زمينه را پيگيري كند.

ادامه از صفحه اول



تعادل | فرشته فريادرس|
»ي�ك راي بي درس�ر براي وزير پيش�نهادي 
صم�ت«؛ »رزم حس�يني« ۵۹ س�اله در يك 
ماراتن نفس گير سرانجام با اقبال نمايندگان 
اصولگرا روبه رو ش�د و توانست با كسب ۱۷۵ 
راي موافق از س�د مجلس عبور كرده و رداي 
وزارت را ب�ر تن كند. البته پي�ش بيني ها نيز 
حكاي�ت از اين داش�ت كه مش�كل  چنداني 
بر س�ر راه گزينه پيش�نهادي صمت نباشد؛ 
چراكه مجلس به »رزم حس�يني« نظر مثبت 
دارد. اين در حالي اس�ت كه اواسط مردادماه، 
همين مجل�س به »م�درس خيابان�ي« وزير 
پيشنهادي پيشين چراغ قرمز نشان داد و به 
او براي وزارت اعتماد نكرد. رايي كه موجبات 
اين نگراني را فراهم كرد كه مبادا در جلس�ه 
بررسي صالحيت »رزم حس�يني« آن هم در 
نبود رييس جمهور همين اتفاق تكرار ش�ود. 
اما بررسي مسائل پشت صحنه راي اعتماد به 
وزير پيش�نهادي حكايت از نزديك تر شدن 
فضاي دولت و مجلس به يكديگر و يك توافق 
داش�ت. توافقي كه باعث شد »رزم حسيني« 
هم به هنگام دفاع از خود به حواش�ي كه طي 
روزهاي گذشته و حتي در جلسه علني مجلس 
درباره او مطرح ش�د، اعتن�اي چنداني نكند 
و بيش�تر وقتش را صرف اراي�ه برنامه هايش 
كند. از اين رو، با استقبال نمايندگان، بخت با 
رزم حسيني ۵۹ساله كرماني يار شد و به عنوان 
سومين وزير صمت در دولت دوازدهم كار خود 

را آغاز كرد. 

    زنگ راي اعتماد و حمايت قاليباف 
جلسه موعود براي بررسي صالحيت وزير پيشنهادي 
صمت فرا رسيد؛ جلس��ه اي كه حواشي آن كمتر از 
جلسه راي اعتماد به »حسين مدرس خياباني« نبود. 
از انتقادات ب��ه رييس جمهور و جنجال  براي پخش 
كليپ گرفته تا ادعاهايي كه مخالفان و موافقان طرح 
كردند. با گذشت بيش از ۴ ماه از بالتكليفي وزارت 
صمت، درنهايت امر »عليرضا رزم حسيني« به عنوان 
وزير پيشنهادي براي تصدي وزارت صمت معرفي و 
روز گذشته براي گرفتن راي اعتماد راهي بهارستان 
شد. او كه حمايت خيلي ها را با خود به همراه داشت؛ 
طبق پيش بيني ها و به رغم نطق تند مخالفانش��ان 
در مجلس، توانس��ت با يك راي بي دردسر والبته با 
توافقاتي كه در پش��ت صحنه بين دولت و مجلس 

صورت گرفته بود، رداي وزارت بر تن كند. 
با به صدا درآمدن زنگ شروع به كار بررسي صالحيت 
وزير پشنهادي در مجلس، حسينعلي اميري معاون 
پارلمان��ي رييس جمه��ور، علوي وزي��ر اطالعات و 
حاج��ي ميرزايي وزير آموزش و پ��رورش به همراه 
رزم حسيني وزير پيشنهادي صنعت وارد خانه ملت 
شدند. البته اين موضوع تذكر و اخطار نمايندگان را 
در پي داشت. آنها نسبت به عدم حضور رييس جمهور 
معت��رض بودن��د؛ به طوريكه عليرضا س��ليمي اين 
جلس��ه را غيرقانوني و خالف آيين نامه خواند و در 
اظهاراتي گفت: »س��تاد كرونا مصوب كرده ايشان 
نيايد. آيا اين ستاد صرفا فقط براي يك نفر تشكيل 
جلس��ه مي دهد. چطور رييس قوه قضاييه و رييس 
مجلس به س��فر مي روند. الزم است رييس جمهور 
يك بار قانون اساس��ي را بخواند و ب��ه وظايف خود 
آشنا ش��ود.« محمدباقر قاليباف رييس مجلس اما 
علت عدم حضور روحاني در اين جلسه را به رعايت 
پروتكل هاي مقابله با كرونا مرتبط دانست و گفت كه 
اين امر خالف آيين نامه مجلس نيست. دقايقي بعد 
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور نيز در 

جلسه رأي اعتماد حضور يافت.

    جنجال دوتابعيتي
بخش كليپ و ديگر حواشي 

جلسه راي اعتماد به وزير پيشنهادي صمت، البته 
حواشي كم نداشت از بي نظمي و تذكرهاي پي در پي 
گرفته تا بخش پخش كليپ سردار سليماني و فرياد 
نمايندگان. »بفرماييد سر جايتان بنشينيد«، »آقايان 
فاصله هاي اجتماعي را رعايت كنيد« نمونه هايي از 
تذكرهايي بود كه از تريبون هيات رييسه مجلس به 
گوش مي رسيد. از همان ساعات اول آغاز جلسه علني 
مجلس حركت نمايندگان بين صندلي ها شروع شد. 

با ورود حسينعلي اميري نيز رديف اول كه مخصوص 
نشستن دولتي هاست محل تجمع نمايندگان شد. 
حسينعلي حاجي دليگاني عضو هيات رييسه مجلس 
پس از چندبار كه به نمايندگان تذكر داد آنها را تهديد 
كرد كه نامش��ان را اعالم مي كند اما اين تهديد هم 
كارساز نشد و نهايتا چند نفر از نمايندگان از تريبون 

اعالم شد. 
در اين مي��ان اما پخ��ش فيلم��ي در صحن علني 
مجلس، درباره همراهي »رزم حسيني« با »سردار 
شهيد قاسم سليماني« از سوي عنابستاني نماينده 
موافق مجلس مخالفت هايي را به همراه داش��ت كه 
در نهايت پخش اين فيلم كه صداي چندان واضحي 
هم نداش��ت متوقف ش��د. از س��وي ديگر، برخي از 
منتقدان، مساله دو تابعيتي بودن وزير پيشنهادي را 
پيش كشيدند، موضوعي كه از همان ابتداي معرفي 
او، باعث حرف وحديث هايي در محافل نمايندگان 
شد. البته نمايندگان موافق، عنوان كردند كه اين ادعا 
ثابت نشده و اگر سند داريد منتشر كنيد. البته طي 
روزهاي گذشته، ذوالنوري رييس كميسيون امنيت 
ملي نيز مس��اله تابعيت مضاعف وزير پيشنهادي را 

تكذيب كرده بود. 

    دفاعيات سه نماينده موافق 
در ادامه جلسه و در جريان بررسي برنامه و صالحيت 
رزم حس��يني، »نوش آبادي، اركاني، عنابس��تاني و 
محمود عباس زاده« به عنوان موافق وزير پيشنهادي 
صمت صحبت كردند. در خالل صحبت هاي مخالفان 
و موافقان مباحثي در خصوص آش��نايي و نزديكي 
رزم حسيني به سردار سليماني مطرح شد كه مورد 
تذكر مخالفان قرار گرفت و آنها خواستار اين شدند 
كه از نام سردار سليماني در اين موارد استفاده نشود. 
محمود عباس زاده، عضو كميس��يون امنيت ملي 
و سياس��ت خارج��ي مجل��س در موافقت ب��ا وزير 
پيش��نهادي صمت در اظهاراتي عن��وان كرد: براي 
منافع مردم و منافع كش��ور بايد ب��راي راي مخالف 
يا موافق خود حجت ش��رعي داش��ته باش��يم. او با 
بيان اينك��ه مطالبي در فضاي مج��ازي درباه آقاي 
رزم حسيني گفته مي ش��ود، گفت: اگر اين مطالب 
حقيقت داش��ته باشد، نش��انگر آن است كه كشور 
دچار آنارشيسم شده است. اگر حقيقت داشته باشد 
ديوان محاسبات، وزارت اطالعات و كميسيون اصل 

نود كجا هستند؟ 
از سوي ديگر، احسان اركاني، نماينده مردم نيشابور 
و فيروزه در مجلس هم در اظهاراتي گفت: انقالبي ها 
از دروغ بي��زار هس��تند و هيچ گاه حاضر نيس��تند 
آبروي ديگران را لكه دار كنند از اين رو نبايد تهمت 
دوتابعيتي به رزم حسيني زده شود. اركاني در خالل 
صحبت هايش از اين موضوع نيز پرده برداش��ت كه 
برخي نمايندگان مي گويند: »چون رييس جمهور در 
جلسه رأي اعتماد حاضر نشده نبايد به رزم حسيني 
رأي دهيم چون توهين به مجلس اس��ت در حالي 

كه رأي ندادن در ش��رايط كنوني تنبيه كردن بازار، 
كشور و مردم اس��ت.«  اين نماينده موافق در ادامه 
نقلي قولي آورد وگفت: »لقب شهيد زنده و خط شكن 
از سوي سردار شهيد سليماني به رزم حسيني داده 
ش��ده و در گفت وگويي با آي��ت اهلل علم الهدي؛ وي 
نقل كرد حاج قاسم گفت رزم حسيني هديه بنده به 
شماست. استانداري كه به خراسان رضوي مي آيد 
عادي و معمولي به عنوان نماينده دولت نيست بلكه 
يك عنصر پرورش يافته در دفاع مقدس اس��ت كه 
مجموعه اي از تجربيات و دانش ها را كس��ب كرده 
اس��ت.« همچنين حس��ين نوش آب��ادي، نماينده 
ورامين، پيش��وا و قرچك در موافقت با رزم حسيني 
گفت: وضعيت آشفته بازار و نابساماني حوزه بازرگاني 
و تجارت معضالت بخش صنعت و معدن و ش��رايط 
نگران كننده توليد و بي توجهي به اقتصاد مقاومتي 
نيازمند وزيري صالح و توانمند براي اين وزارتخانه 
است. او در عين حال تاكيد كرد كه حذف رانتخواري 
و امضا هاي طاليي بايد در دس��تور كار وزير جديد 

صمت قرار گيرد. 

    نطق تند  مخالفان
در ادامه جلس��ه »اردش��ير مطهري، ويس كرمي و 
فرهنگي« سه نماينده اي بودند كه به عنوان مخالف 
رزم حس��يني صحب��ت كردند. اردش��ير مطهري، 
نماينده گرمسار در مخالفت با رزم حسيني، اتهاماتي 
را متوجه او ساخت ودر اظهاراتي گفت: برخي افراد 
پشت پرده انتصاب رزم حسيني در جايگاه وزير صمت 
هس��تند كه اگر من بخواهم آن را بيان كنم تعجب 
مي كنيد. اين در حالي است كه مالقات هايي از سوي 
افراد فاس��د كنار رزم حس��يني با برخي مسووالن و 
نمايندگان مجلس كه به تعداد انگشتان است صورت 

گرفته كه جاي تعجب دارد.
او در ادامه بحث دوتابعيتي وزير پيشنهادي را پيش 
كشيد و عنوان كرد: آقاي رزم حسيني شما چگونه 
مي خواهيد مس��ووليت بگيريد در حال��ي كه ادعا 
كرده ايد كه مح��ل زندگي تان در كانادا بوده و حتي 
دو دهه در كانادا بوده ايد و خانواده تان در اين كشور 
زندگي مي كنند؛ شما چرا به ايران آمده و دم از نظام 
و مردم مي زنيد؟  او همچنين، خواستار شفاف سازي 
فساد هاي گس��ترده رزم حس��يني در شركت هاي 
مرتبط با مس كرمان ش��د. اين نماينده مجلس در 
اظهاراتش ب��ه رييس جمهور نيز حمله كرد و گفت: 
» آقاي رييس جمهور كه خودت را مخفي كردي آيا 
مي داني مردم مي گويند خدا روحاني را لعنت كند؟ 
چرا وزيري پيش��نهاد ش��ده كه دو دهه در خارج از 

كشور زندگي مي كرده است.« 
ديگر نماينده مخالف كه پشت تريبون قرار گرفت، 
نماينده خ��رم آباد ب��ود. مهران وي��س كرمي، هم 
در مخالفت با رزم حس��يني گفت: اگ��ر مجلس به 
رزم حسيني رأي اعتماد دهد، از باب رعايت مصلحت 
است. او در عين حال، غيبت رييس جمهور را حمل بر 

شرمندگي از مردم و نمايندگان عنوان كرد. محمد 
حس��ن فرهنگي، نماينده مردم تبري��ز در مجلس 
نيز در مخالفت با رزم حس��يني با طرح اين پرسش 
از رزم حس��يني كه چرا از كش��ور خارج شده و طي 
ساليان متوالي، كار واردات را انجام داده، گفت: كار 
وي وارد كردن دستگاه هاي دست دوم به كشور بوده 
و از اين جهت لطمه هاي زيادي به كشور زده است. 
فرهنگي همچنين در اظهاراتي عنوان كرد كه »آقاي 
رزم حسيني در مدتي كه در داخل فعاليت اقتصادي 
داشته كارهاي مشكوك زيادي دارد كه بايد توضيح 
دهد. ايشان براي يك شركت سوري وام هايي گرفته 
اس��ت.« عجيب تر اما نقل قولي ب��ود كه فرهنگي از 
زبان »محمود واعظي« رييس دفتر روحاني درباره 
اين معرفي به زبان آورد وگفت: »حرفي نقل ش��ده 
از رييس دفتر دول��ت كه گفته اگر ما چوب را هم به 
مجلس معرفي كنيم مجبورن��د رأي دهند آيا اين 

استدالل درستي است.«
 البته پ��س از دقايقي حس��ينعلي حاجي دليگاني 
يادداش��ت حس��ينعلي امي��ري مع��اون پارلماني 
رييس جمهور را به اين شرح قرائت كرد: »نقل قول 
از جناب آقاي واعظي ريي��س دفتر رييس جمهور 
مبني بر اينكه اگر چوپ هم به مجلس معرفي كنيم 

مجبورند راي دهند، اساسي ندارد.«

    دفاع رزم حسيني و راي نهايي
پ��س از اظهارنظ��ر موافق��ان ومخالف��ان، نوبت به 
رزم حسيني رسيد تا از برنامه هاي خود دفاع كند. او 
در صحبت هايش تاكيد كرد كه حمايت از سفره مردم 
در صدر برنامه هاي من قرار دارد. رزم حسيني يكي 
از برنامه هايش را ايجاد فضاي شيش��ه اي در وزارت 
صمت عنوان و در عين حال تاكيد كرد كه مبارزه با 
فساد هزينه دارد و همين حاال تخريب ها آغاز شده 
است. وزير پيش��نهادي صمت در ادامه، »مبارزه با 
قاچاق و پرهيز از ايجاد التهاب در بازار« را نيز از ديگر 
اولويت هاي كاري خود در زمان وزارت عنوان كرد. 

پس از دفاع وزير پيش��نهادي از برنامه هايش، نوبت 
به راي گيري رس��يد كه محمدباقر قاليباف رييس 
مجلس شوراي اسالمي آغاز راي گيري را اعالم كرد 
و از اعضاي دولت درخواس��ت كرد كه جلسه علني 
را ترك كنند كه در نهاي��ت نمايندگان با ۱۷۵ راي 
موافق، ۸۰ مخالف و ۹ راي ممتنع، به »رزم حسيني« 
اعتماد كردند. محمدباق��ر قاليباف رييس مجلس 
پس از اعالم نتيج��ه رأي اعتماد مجلس به عليرضا 
رزم حس��يني به عن��وان وزير صمت، گف��ت: به هر 
حال كابينه دولت تكميل ش��د و اين وزارتخانه هم 
در اين شرايط براي حل مشكالت مردم بسيار مهم 
و تأثيرگذار اس��ت. اميدواريم دولت و وزير صنعت 
بتوانند جوابگوي باري باشند كه مجلس بر دوش شان 
گذاشت. عصر روزگذش��ته رييس جمهور نيز طي 
حكمي عليرضا رزم حسيني را به عنوان وزير صنعت، 

معدن و تجارت منصوب كرد.
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سقف قيمت تخم مرغ 
بسته بندي اعالم شد

ايسنا | ستاد تنظيم بازار سقف قيمت تخم مرغ 
بس��ته بندي در احجام مختلف را اع��الم كرد. در 
جلس��ه اخير ستاد تنظيم بازار مقرر شد تخم مرغ 
۳۰عددي بسته بندي شناسنامه دار داراي زنجيره 
سرد حداكثر ۳۱ هزار تومان، تخم مرغ ۲۰ عددي 
۲۲ هزار توم��ان، تخم مرغ ۱۵ ع��ددي ۱۸ هزار 
تومان، تخم مرغ ۹ عددي ۱۱ هزار تومان و تخم مرغ 
شش عددي ۷۰۰۰ تومان عرضه شود. طبق اعالم 
ستاد تنظيم بازار، ارقام ياد شده سقف قيمت است و 
برندهاي ديگر بايد زير اين عدد رقابت كنند. در اين 
جلسه همچنين اعالم شد كه سهم خرده فروشي 
براي واحد  فروشگاه هاي زنجيره اي حداكثر براي 
تخم مرغ ۳۰ ع��ددي ٢٠٠٠ تومان و ذيل همين 
قيمت خواهد بود. براي تخم مرغ ۲۰ عددي سهم 
فروش��گاه هاي زنجيره اي ۱۵۰۰ تومان، براي ۱۵ 
عددي ۱۰۰۰ تومان، براي ۹ عددي ۶۰۰ تومان و 
براي شش عددي نيز ۴۰۰ تومان است. همچنين بر 
اساس تصميمات اتخاذ شده در اين جلسه از ابتداي 
مهرماه صادرات تخم مرغ از همه گمركهاي كشور 
بدون عوارض امكان پذير نيست و سقف صادرات 
۵۰۰۰ تن در ماه است. در جلسه قبلي ستاد تنظيم 
بازار حداكثر قيمت هر كيلوگرم تخم مرغ فله در 
مرغداري ۱۲ هزار تومان و براي مصرف كننده ۱۴ 

هزار و ۵۰۰ تومان تصويب شد.

كاهش 70  درصدي   
واردكنندگان  نهاده هاي دامي

رييس هيات مديره اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي 
دام و طيور ايران گفت: تعداد شركت هاي واردكننده 
نهاده هاي دام و طيور در نيمه نخست سال جاري 
حدود سه چهارم كاهش يافت و پيش بيني مي شود 
روند كاهش تعداد اين شركت ها در نيمه دوم سال 
نيز ادامه داشته باشد. ابوالحسن خليلي با اعالم اين 
مطلب اظهار كرد: سال گذشته ۴۰۳ شركت براي 
واردات نهاده هاي دامي اقدام كردند اما اين تعداد 
در نيمه نخست سال جاري به ۱۱۱ شركت رسيده 
اس��ت. وي با اش��اره به كاهش ۷۰ درصدي تعداد 
شركت هاي واردكننده نهاده هاي دامي به كشور 
در۶ ماهه نخست امسال در مقايسه با دوره مشابه 
س��ال قبل ادامه داد: پيش بيني مي شود با توجه 
به تداوم مشكالتي كه در مس��ير واردات و تامين 
كاال وجود دارد مجددا از تعداد ش��ركتهايي كه به 
عرصه واردات نهاده هاي دامي ورود پيدا كرده اند، 
كاس��ته ش��ود. خليلي افزود: انتقال ارز مهم ترين 
مشكل واردكنندگان اس��ت و اين در حالي است 
كه بيشتر از سوي مسووالن بر ميزان ارز تخصيص 
داده شده براي واردات كاال تاكيد مي شود اما براي 
واردكنندگان امكان انتقال ارزهاي نامرغوب وجود 
ندارد و بايد براي جابه جايي ارزهاي تخصيصي كه 
ش��امل وون كره، ريال عمان، دينار عراق و روپيه 
پاكستان مي شود معضالت بس��ياري را متحمل 
ش��وند. وي تصريح كرد: از روز يكم فروردين تا ۲۱ 
شهريور ماه سال جاري واردات روغن خام ۵۶ درصد، 
كنجاله سويا ۶۰ درصد، جو ۲۳ درصد و دانه هاي 
روغني ۳۵ درصد كاهش يافته كه با استناد به اين 
آمار مي توان گفت به دليل معضالتي كه در مسير 
انتقال ارز وجود دارد از ميزان واردات كاال به كشور 
كاسته شده است. خليلي افزود: به منظور تسهيل 
فرآيند تامين و واردات كاال به كش��ور الزم اس��ت 
مسووالن جسارت يكسان س��ازي نرخ ارز را پيدا 
كنند و تا زماني كه اين امر محقق نشود همچنان 
در فرآيند واردات كاال ب��ا معضالت جدي مواجه 
هستيم. وي با اشاره به قيمت ۲۵ هزار توماني هر 
كيلو مرغ در بازار اظهار ك��رد: بخش خصوصي از 
ارديبهشت ماه نس��بت به اين مساله هشدار داده 
بود كمااينكه اكنون فعاالن بخش خصوصي نسبت 
به كمبود مرغ در يك ماه آينده هش��دارهاي الزم 
را مي دهند اما ظاهرا گوش شنوايي براي شنيدن 

مشاوره هاي بخش خصوصي نيست.

 فراخوان ثبت نام 
صادركنندگان برتر از اتاق تهران

اتاق بازرگاني تهران از صادركنندگان دعوت كرد 
براي شركت در مراسم انتخاب صادركنندگان برتر 
در سامانه رسمي اين اتاق ثبت نام كنند.بر اساس 
اطالعات ارايه ش��ده از سوي اتاق بازرگاني تهران، 
بيس��ت و چهارمين دوره انتخاب صادركنندگان 
برگزيده استان تهران در سال ۱۳۹۹ از سوي اين 
اتاق برگزار خواهد ش��د. اين مراسم در كنار برنامه 
اتاق بازرگاني ايران و سازمان توسعه تجارت، براي 
انتخاب صادركنندگان برتر كشوري برگزار  خواهد 
ش��د و در مراسم روز ملي صادرات، برگزيدگان آن 
معرفي خواهند شد. متقاضيان صرفا در صورت رفع 
تعهدات ارزي خ��ود، يعني بازگرداندن ۵۰ درصد 
ارز صادراتي براي ش��ركت هاي توليدي، دارويي و 
دانش بنيان و ۷۰ درصد براي شركت هاي بازرگاني، 
امكان شركت و انتخاب در فرآيند صادركننده نمونه 

را خواهند داشت.
صادركنندگان براي قرار گرفت��ن در معرض اين 
محك، مي توانند با مراجعه به س��ايت بيس��ت و 
چهارمين مراسم روز صادرات به آدرس اينترنتي 
http: //ed.iccima.ir/ نسبت به مطالعه كامل و 
دقيق شاخص هاي عمومي و اختصاصي گروه هاي 
كاالي��ي و گروه هاي خدماتي اق��دام كرده و بعد از 
جمع آوري اطالعات موردنياز با مراجعه مجدد به 
سامانه روز ملي صادرات و ورود به صفحه ثبت نام، 
نس��بت به تكميل فرم ها و ثبت نام آنالين در اين 
رويداد اقدام كنند. طبق برنامه ريزي صورت گرفته، 
صادركنندگان زمان دارند، تا ۱۵ مهر ماه امس��ال 

نسبت به ثبت نام اقدام كنند.

رشد 4 درصدي حمل 
محصوالت فوالد مباركه به بازار

اگرچ��ه تحريم ه��ا، ش��يوع وي��روس كرون��ا و 
محدوديت هاي تأمين مواد اوليه و انرژي، به ويژه 
در فصل گرم سال، عرصه را بر پوالدمردان فوالد 
مباركه سخت كرد و كاهش توليد آهن اسفنجي 
و فوالد خام نسبت به مدت مشابه سال قبل را رقم 
زد، اما مديريت و كاركنان اين شركت در همين 
ش��رايط اجازه ندادند در س��ال جهش توليد در 
داخل كش��ور با كمبود انواع محصوالت فوالدي 

تخت مواجه شويم.
معاون بهره برداري فوالد مباركه ضمن تأييد اين 
خبر گفت: با توجه به اهميت توليد و درآمدهاي 
فروش محص��والت غيرنفتي، خوش��بختانه در 
شش ماهه نخست س��ال جاري، شركت با حمل 
۴ ميليون و ۷۰ ه��زار تن محصول و تحقق ۱۱۰ 
درصدي برنامه، رشد ۴ درصدي نسبت به مدت 

مشابه سال قبل داشته است.

  ت�داوم توليد با مديري�ت محدوديت هاي 
مواد اوليه و انرژي، ويروس كرونا و تحريم ها

مختار بخشيان در ادامه افزود: برنامه گندله سازي 
فوالد مبارك��ه در بازه زماني مذك��ور ۳ ميليون و 
۹۱۰ ه��زار تن بود كه به دليل كمبود مواد اوليه به 
۳ ميليون و ۸۰۹ هزار تن رس��يد. وي تأكيد كرد: 
همچنين به دليل محدوديت تحويل مواد اوليه به 
فوالد مباركه، گرماي بي سابقه و همكاري شركت 
فوالد مباركه با ب��رق منطقه اي با هدف در اولويت 
قرار دادن برق مصرفي ش��هروندان و پيشگيري از 
خاموش��ي، به ميزان ۲۰۶ هزار تن نسبت به مدت 
مشابه سال قبل با افت توليد مواجه شديم. به گفته 
بخشيان، در ساير واحدهاي شركت فوالد مباركه 
نيز ركوردها و دس��تاوردهاي قابل مالحظه اي در 
شش ماهه ابتدايي سال ۹۹ به ثبت رسيده است كه 

برخي از آنها عبارت اند از: 
- تحقق ۱۰۸ درصد برنامه تولي��د در ناحيه نورد 
گرم و توليد ۲ ميليون و ۸۴۶ هزار تن كالف گرم؛ 

- تحقق ۱۰۲ درصد برنامه در ناحيه نورد س��رد و 
توليد ۸۲۶ هزار تن محصول؛ 

- تحقق ۹۴ درصد برنامه در خط ورق قلع اندود و 
توليد ۵۵ هزار تن محصول؛ 

- تحقق ۱۰۱ درصد برنامه در خط ورق گالوانيزه و 
توليد ۹۸ هزار تن محصول.

معاون بهره برداري ف��والد مباركه تصريح كرد: با 
توجه به اهميت توليد در چرخه اقتصاد كش��ور، 
به ويژه در ش��رايط تحريم و شيوع ويروس كرونا، 
در صورت تأمين به موقع مواد اوليه و كنس��انتره 
موردني��از، با همت مديريت و كاركنان تالش��گر 
در همه نواحي، تمامي اهداف برنامه ريزي ش��ده 
فوالد مباركه تا پايان س��ال جهش توليد محقق 

خواهد شد.
وي در بخش پاياني سخنان خود از رعايت كامل و 
دقيق دستورالعمل هاي بهداشتي و ايمني، افزايش 
بهره وري كاركنان و تجهيزات و همچنين استفاده 
بهينه از مناب��ع به عنوان مهم تري��ن راهكارهاي 

دستيابي به اهداف نام برد.

مديرعامل پااليشگاه گاز ايالم: 
 آتش نشاني 

شغلي توام با ايثار است 
مديرعامل ش��ركت پااليش گاز ايالم با اش��اره به 
اينكه هر روز، روز ايمني و آتش نشاني است، گفت: 
آتش نشاني يك كار عاشقانه و شغلي توام با ايثار و 
از خود گذشتگي اس��ت و در اين راستا بايستي با 
آموزش همگان��ي كاركنان اين فرهنگ را در همه 
سطوح شركت ترويج داد. به گزارش روابط عمومي، 
دكتر »روح اهلل نوريان« در ديدار با كاركنان واحد 
ايمني و آتش نش��اني كه به مناسبت روز ايمني و 
آتش نشاني صورت گرفت، افزود: وجود نيروهاي 
ايمني و آتش نش��اني باعث آرامش خاطر س��اير 
كاركنان در مراحل مختلف فرآيندي و واحدهاي 
عملياتي شده كه در صورت بروز حوادث با ايثار و از 
خود گذشتگي، شرايطي ايمن و بدون حادثه را براي 

ديگران فراهم مي كنند.   
وي ب��ا بي��ان اينكه نيروه��اي با انگي��زه ايمني و 
آتش نش��اني اين واحد صنعتي ضمن بهره گيري 
از تجهيزات مناسب آماده انجام هرگونه عمليات 
در زمان وقوع حوادث مي باش��ند، اظهار داش��ت: 
سال گذشته واحد ايمني و آتش نشاني پااليشگاه 
گازايالم رتبه نخست درالمپياد آمادگي جسماني 
را در بين پااليش��گاه هاي كشور كس��ب كرد كه 
اميدواريم با برنامه ريزي هاي انجام شده، روز به روز 

شاهد موفقيت هاي بيشتري باشيم.
وي با بي��ان اينكه نيروهاي آتش نش��اني بايد اين 
آمادگي را حفظ و درمانورها و دوره هاي آموزشي 
مورد نياز حضور فعال داشته باشند، تصريح كرد: 
احساس مسووليت، ريسك پذيري باال، توانايي هاي 
كامل و آمادگ��ي باالي جس��ماني، آموزش هاي 
مس��تمر و ابت��كار و خالقيت در كن��ار احتياط و 
عقالنيت، بخشي از وظايف آتش نشانان است و اين 
شغل آرامش و دقت بااليي مي طلبد تا فرد بتواند در 
مقابل تهديد هاي موجود، حجم زيان ها را كاهش 
داده يا از وقوع خس��ارت هاي احتمالي جلوگيري 
كن��د. مديرعامل ش��ركت پاالي��ش گاز ايالم به 
پروژه هاي در دست اقدام واحد ايمني و آتش نشاني 
اش��اره كرد و گفت: اصالح و به روزرساني سيستم 
اعالم و اطفاي حريق مخ��ازن ذخيره محصوالت 
پااليش��گاه با پيش��رفت ٢٠ درصد، احداث زمين 
آموزش آتش نش��اني براي تمرين اطفاي حريق 
تخصصي با پيش��رفت ۸۵ درصد و انج��ام پروژه 
شناسايي خطرات پااليشگاه به روش HAZID با 
پيشرفت ۱۰۰درصد از اقدامات انجام شده در اين 

حوزه مي باشند .

»رزم حسيني« با ۱۷۵ راي موافق سكاندار وزارت صمت شد

راياعتمادبيدردسر

واكنش اصناف به كاهش حق كميسيون امالكافزايش ضريب نفوذ صندوق ضمانت صادرات
تسنيم| 

مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران از افزايش ضريب 
نفوذ اين صندوق به ۱۰ درصد خبر داد و گفت: سه سال 
زودتر از برنامه ريزي هاي پيش بيني ش��ده، ضريب نفوذ 
خدمات به صادرات را همتراز اس��تاندارد جهاني كرديم. 
افروز بهرامي درباره آخرين اقدامات انجام شده در حمايت 
از صادرات اظهار داشت: در شرايط فعلي كه تحريم هاي 
بي رحمانه و ظالمانه اجرا مي شود، ۱۰ درصد از صادرات 
غير نفتي كشور در ۵ ماهه نخست سال جاري با حمايت 
صندوق ضمانت صادرات انجام ش��ده است. وي گفت: بر 
همين اساس پوشش حمايتي صندوق ضمانت از فعاالن 
اقتصادي در حوزه صادرات نس��بت به مدت مشابه سال 
گذشته با افزايش دو برابري روبه رو شده است. صادرات غير 
نفتي در اين ۵ ماهه ابتدايي ۱۰ ميليارد و ۸۷۵ ميليون دالر 
بوده كه بيش از يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون دالر آن از طريق 
صندوق ضمانت انجام شده است. وي  افزود: در كشورهاي 

توسعه يافته ضريب نفوذ موسسات بيمه اي اعتبار صادرات 
۱۰ درصد و در كشورهاي در حال توسعه اين رقم بين ۴ 
الي ۵ درصد است، ما نيز در ايران برنامه ريزي كرده بوديم 
كه در سال پاياني برنامه شش��م توسعه )سال ۱۴۰۲( به 
ضريب نفوذ ۱۰ درصدي برسيم اما خوشبختانه امروز سه 
سال زودتر از موعد توانستيم به اين هدف دست پيدا كنيم. 
بهرامي  تصريح كرد: بر همين اساس با پيگيري هاي انجام 
شده، سرمايه صندوق ضمانت با موافقت شوراي هماهنگي 
اقتصادي با افزايش ۲۰۰ ميليون يورويي در ارديبهشت ماه 
سال جاري مواجه شد. همچنين ۱۰۰ ميليون يورو ديگر 
نيز در بودجه سال ۹۹ تصويب شده كه تا سه ماه آينده نهايي 
و عملياتي خواهد شد. به گفته وي، اين افزايش سرمايه 
نشان دهنده ۴ برابر شدن اعتبار صندوق بوده و اگر بر اساس 
نرخ دالر اين روزها محاسبه كنيم، سرمايه صندوق از ۶۰ 
ميليون دالر به ۴۰۰ ميليون دالر رسيده كه نشان دهنده 

افزايش ۷ برابري است.

عضو هيات رييس��ه اتاق اصناف اي��ران گفت: آنچه 
موجب گراني مس��كن ش��ده، كاه��ش ارزش پول 
ملي اس��ت و نه حق كميسيون مش��اوران امالك. 
رس��ول جهانگيري در گفت وگو ب��ا خبرنگار پايگاه 
اطالع رس��اني اتاق اصناف ايران بيان كرد: ش��اهد 
هس��تيم كه با كاه��ش ارزش پول مل��ي، مردم به 
بازاره��اي كاذب از جمل��ه طال، ارز و مس��كن روي 
آورده اند. حاال سازمان صمت استان تهران نرخ جديد 
تعرفه كميسيون مشاوران امالك را اعالم كرده كه 
بر اساس آن ۰.۵ درصد ارزش معامله و معادل۰.۲۵ 
درصد از هر يك از طرفين ابالغ شده و اين به معناي 
كاهش ۵۰ درصدي حق كميسيون مشاوران امالك 
است و روش درستي در مديريت بازار امالك نيست. 
رييس اتحاديه مش��اوران امالك اصفهان افزود: در 
خصوص علل گراني مس��كن مي توان ده ها علت را 
برش��مرد و حق كميسيون هاي مش��اوران امالك 

بخش كوچكي از آن است. با وجود تاكيدهاي بخش 
خصوصي، دولت هي��چ گونه مش��ورتي در تعيين 
تعرفه جديد مشاوران امالك نداشته و ما پيش بيني 
مي كنيم اين تصميم عجوالنه بازار را به هم ريخته تر از 
قبل كند. وي با طرح اين پرسش كه مگر عامل اصلي 
گراني مسكن، تعرفه مشاوران امالك است كه چنين 
تصميمي مي گيرند، گفت: تصميم عجوالنه اي دولت 
در تهران مبني بر كاهش حق كميسيون مشاوران 
امالك گرفته كارشناس��ي شده نيست. جهانگيري 
بيان كرد: دولت اگر مي خواهد كه از حق مردم دفاع 
كند نبايد كه از حق كاس��ب بزند، چرا كه كاس��بان 
ه��م جزئي از همين مردم هس��تند. مگر مي ش��ود 
از طالفروش��ان يا فروش��ندگان خودرو خواست تا 
دستمزد نگيرند يا دستمزد كمتري بگيرند. برخي از 
مشاغل مثل مشاوران امالك حق العمل كار هستند 

و دولت بايد به اين امر توجه داشته باشد. 
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چهرهروز

عباس جوانمرد نويسنده و كارگردان تئاتر درگذشت
عباس جوانمرد )نويسنده، كارگردان و بازيگر پيشكسوت تئاتر ايران( روز دوشنبه در تورنتوي كانادا چشم از جهان فرو بست. عباس 
جوانمرد بنيانگذار و سرپرست گروه هنر ملي و همچنين بنيانگذار سازمان تئاترهاي تلويزيوني در اداره هنرهاي دراماتيك بود. 
او در طول دوران فعاليت خود بيش از چهل نمايش صحنه اي و تلويزيوني را كارگرداني كرد. »پهلوان اكبر مي ميرد«، »غروب در 
دياري غريب«، »بلبل سرگشته«، »آلونك«، »قصه ماه پنهان« و... برخي از آثاري است كه جوانمرد كارگرداني كرده است. عباس 
جوانمرد زاده ۲۶ بهمن ۱۳۰۷ در تهران بود. عباس جوانمرد تحصيل در رشته بازيگري را در سال ۱۳۳۲ در »هنرستان هنر پيشگي« 

در تهران آغاز كرد و سپس در سال ۱۳۳۴ دوره كارگرداني و بازيگري را زيرنظر پروفسور ديويدسون در دانشگاه تهران گذراند.

میراثنامهجامعه

در پي انجام آخرين مراحل كاوش در آبراهه هاي 
تخت جمش��يد، س��نگ نگاره اي كش��ف شد كه 
داراي ويژگي هاي خاص و منحصر به فرد اس��ت. 
عل��ي اس��دي )سرپرس��ت كاوش آبراهه ه��اي 
تخت جمشيد( درخصوص آخرين يافته هاي اين 
فص��ل از كاوش گفت: بعد از اتمام عمليات كاوش 
و برداشت رس��وبات آبراهه هاي شمال خاوري كه 
در فصل س��وم كاوش آبراهه هاي تخت جمش��يد 
مدنظر باستان شناس��ان بود، درصدد تميز كردن 
ديواره هاي سنگي- صخره اي آبراه برآمديم چراكه 
قطعات گل به آن چسبيده بود و براي آنكه بتوانيم 
نقشه برداري درس��ت و صحيحي از اين آبراهه ها 
داش��ته باش��يم، نياز بود تا اي��ن ديواره ها تميز و 
خطوط ش��كاف هاي صخره ها مشخص شود. در 
بخش هايي از صخره ها كه تراش��يده و به صورت 
كانال درآمده اند، قسمت هاي زائده مانندي وجود 
دارد كه در حدود ۱۰ تا ۲۰ سانتي متر هستند كه 
به ص��ورت پيش آمدگي جل��و آمده اند و احتماال 
مربوط به عمليات تراش هس��تند. به اين معنا كه 

وقتي تراش صخره براي شكل دادن كانال در دوره 
هخامنشي انجام مي شد، در بخش هايي كه عمق 
زيادي داشت از اين زائده ها به عنوان جاي پا يا محل 

قرار دادن داربست استفاده مي كردند و بعد از آنكه 
كار تراش آبراه تمام مي شد اين زائده ها برداشته و 
تراشيده مي شدند و سطح آبراه يكنواخت مي شد.

كشف سنگ نگاره اي جديد در آبراه تخت جمشيد

وجود ۴۰۰ ساختمان مشابه پالسكو در تهران
رييس سازمان مديريت بحران كشور 
از وجود ۴۰۰ ساختمان مشابه پالسكو 
در ته��ران خبر داد. اس��ماعيل نجار 
در مانور مش��ترك مديري��ت بحران 
استان تهران با اشاره به بروز ۱۷۰ هزار 
حريق در كشور به صورت ساالنه گفت: 
زحم��ت اطفاي اين حري��ق بر عهده 
آتش نشانان است امروز آتش نشانان با 

آمادگي جسمي و دانشي كه كسب كردند به همراه 
امكانات وتجهيزات فراهم شده جايگاه ويژه و قابل 
تقديري را كسب كردند. او افزود: امروز پايگاه هاي 
آتش نشاني نسبت به گذشته افزايش يافته و در پي 
آن زمان رس��يدن به حريق نيز كاهش پيدا كرده 
است. در حادثه پالسكو ۱۶ آتش نشان فداكار و جان 
بر كف جان خودرا فدا كردند تا عالوه بر تالش براي 
اطفاي حريق نسبت به دور كردن مردم از صحنه 

حادثه نيز اقدام كنند. نجار گفت: بايد 
از پالسكو درس بگيريم هم اكنون در 
تهران ۴۰۰ ساختمان شرايط مشابه 
پالس��كو را دارند بايد هم��ه به نكات 
ايمني توجه كنيم. حادثه پالسكو روح 
و روان مل��ت را دچار آش��فتگي كرد . 
ده ها دوربين، جابه جايي يك تكه آهن 
را در معرض ديد جهان��ي قرار دادند. 
در حالي كه چند هفته بعد درحادثه اي مشابه در 
كشور انگليس و آتش سوزي ساختماني تنها اخبار 
كمي منتشر شد. لذا انتظار مي رود همه در مسير 
ايجاد ايمني و پيشگيري از بروز حوادث به وظايف 
خود عمل كنيم. او افزود: بي ترديد موضوع ايمني 
شهرها بايد در دستور كار قرار گيرد. بايد در زمينه 
ارتقاي فرهنگ شهروندان در جلوگيري از حوادث 

و برخورد با آنها تالش كنيم.

توزيع انسولين در بيش از ۵۰۰   داروخانه  
مس��وول امور توزي��ع داروخانه ها در 
س��ازمان غذا و دارو از توزيع انسولين 
در بي��ش از ۵۰۰ داروخان��ه  منتخب 
در تهران خب��ر داد. »عل��ي رزازان« 
مس��وول امور توزي��ع داروخانه ها در 
سازمان غذا و دارو با اشاره به وضعيت 
انس��ولين در داروخانه ه��ا بيان كرد: 
انسولين در داروخانه ها موجود است، 

اما نكته اي كه وجود دارد اين است كه انسولين قبال 
به همه داروخانه ها داده مي شد، اما االن فقط بين 
داروخانه هاي منتخب دانش��گاه توزيع مي شود و 
بيماران بايد انسولين را از اين داروخانه ها تهيه كنند. 
او ادامه داد: دليلش اين است كه چون انسولين به 
مقدار كم داريم، فقط متناسب با نياز بيماران توزيع 

مي شود، در صورتي كه قبال به ميزان 
مازاد هم داشتيم، بنابراين سعي كرديم 
تا توزيع را مديريت كني��م و در واقع 
مجبور به چنين كاري شديم. رزازان 
افزود: اين ش��كل توزيع تا االن نيازها 
را برطرف كرده، اما مشكلي كه وجود 
دارد اين اس��ت كه م��ردم يك مقدار 
سرگردان شده اند، چون قبال بيماران 
به هر داروخانه اي مراجعه و انسولين خود را تهيه 
مي كردند، يعني ميزان سطح دسترسي قبال خيلي 
بهتر بود، اما االن به دليل تحريم و مشكالت ارزي 
كه وجود دارد، اين سطح دسترسي محدود شده 
است، اما تا االن س��عي كرديم هيچ بيمار ديابتي 

بدون انسولين نماند.

نقض حكم اعدام محيط  بان همداني 
فرمانده يگان حفاظت سازمان محيط 
زيست از نقض حكم اعدام محيط بان 
همداني - موميون��د - در ديوان عالي 
كش��ور خبر داد. س��رهنگ جمشيد 
محبت خان��ي ضمن اش��اره به اينكه 
حكم قت��ل عمد و اع��دام محيط بان 
»س��عيد موميوند« در دي��وان عالي 
كشور نقض شده اس��ت، اظهار كرد: 

محيط بان »موميوند« در سال ۹۷ به اعدام محكوم 
اما در خردادماه ۹۸ ب��ا پيگيري ها و اعتراض هاي 
انجام ش��ده حكم او نقض شد و ديوان عالي كشور 
پرونده را براي تجديدنظر به همان ش��عبه دادگاه 
و همان قاضي كه حكم اع��دام را صادر كرده بود، 
فرستاد. در نتيجه پرونده به دستگاه قضايي همدان 
بازگشت ولي مجدد در دادگاه استان، راي قصاص 

صادر و اين محيط بان محكوم به اعدام 
شد. او با بيان اينكه اعتراض دوم به راي 
دادگاه، پرونده محيط بان »موميوند« 
براي دومين بار به ديوان عالي كشور 
فرستاده ش��د و ما پرونده را تكميل و 
موارد جديدي را به آن اضافه كرديم، 
تصريح كرد: خوشبختانه ديوان عالي 
حك��م اعدام را نقض ك��رد و پرونده را 
به شعبه ديگري ارجاع داد.فرمانده يگان حفاظت 
سازمان محيط زيست با بيان اينكه درحال حاضر 
در دس��تگاه قضايي بررس��ي خواهد شد كه قتل 
شبه عمد يا غير عمد بوده است، گفت: در اين صورت 
محيط بان به پرداخت ديه محكوم مي شود. درحال 
حاضر محيط بانان بيمه هس��تند و مشكلي براي 

پرداخت ديه وجود ندارد.

ادامهازصفحهاول

توزيع اقالم بهداشتي 
رايگان وظيفه دولت است

 اين در حالي است كه در بسياري از كشورها اين اقالم 
به صورت رايگان و در بس��ته هاي بهداشتي به مردم 
داده مي شود. از سوي ديگر مردم هم براي جلوگيري 
از شيوع اين بيماري همكاري نمي كنند. خيلي از مردم 
به زندگي عادي خود برگشته اند و خيلي از آنها ديد و 
بازديدهاي خانوادگي را از سر گرفته اند، اين كار يكي از 
عواملي است كه باعث شده موج سوم كرونا بيشتر در 
بين خانواده ها شيوع پيدا كند. به هر حال هم مردم و هم 
دولت انگار اين بيماري را دست كم گرفته اند و كسي 
هم به آمارهايي كه هر روز از سوي وزارت بهداشت و 
درمان اعالم مي شود توجهي ندارد. مرگ روزانه بيش 
از ۲۰۰ نفر بسيار وحشتناك است. ما حتي ركورد آمار 
مبتاليان در ۲۴ ساعت را شكسته ايم و حاال در يك بازه 
زماني ۲۴ ساعته بيش از ۴ هزار نفر مبتال داريم. اگر 
وضعيت به همين منوال پيش برود آمار مرگ و مير 
هم هر روز افزايش بيش��تري خواهد داشت و با سرد 
شدن هوا ممكن است اين آمار به بيش از ۵۰۰ نفر در 
روز برسد. از سوي ديگر دولت اعتقادي به دور كاري 
ندارد. رفتار شتاب زده براي برداشتن محدوديت ها 
و بازگشايي مدارس خود دليل مهم ديگري در بروز 
موج س��وم بيماري در كش��ور اس��ت. اينكه حاال در 
خبرها مي شنويم هر روز كودكان بيشتري به كرونا 
مبتال مي شوند هم مساله اي است كه بايد به آن توجه 
وي ژه شود. مگر ما چند بيمارستان با بخش تخصصي 
كودكان داريم. اگر ميزان ابتال در كودكان ناگهان زياد 
ش��ود آن وقت مي خواهيم چگونه از پس درمان اين 
كودكان بر بياييم. اينها مسائلي است كه دولت بايد با 
جديت بيشتري به آن توجه نشان دهد. متاسفانه هر 
چه پزشكان و پرستاران از خستگي و فرسودگي خود 
مي گويند دولت و مردم بيشتر نسبت به اين بيماري و 
شرايط وخيم بيمارستان ها بي توجهي نشان مي دهند. 
مگر كادر درمان ما چقدر توان دارد كه بتواند ماه هاي 
متمادي در شيفت هاي طوالني كار كند. اين در حالي 
است كه بسياري از  آنها حتي حق و حقوق خود را هم 
دريافت نكرده اند و با از خودگذشتگي همچنان بر سر 
كار حاضر مي شوند. اين وضعيت اگر ادامه پيدا كند 
بيمارستان ها فلج مي شوند و ديگر تختي براي بستري 
بيماران باقي نمي ماند.  همانطور كه االن در بسياري از 
بيمارستان ها تخت هاي آي سي يو پر شده اند، بيماران 
را در راهرو بيمارستان بس��تري مي كنند. حتي در 
پاركينگ برخي بيمارستان ها هم تخت زده اند براي 
بستري بيماران كرونايي. چه اتفاقي بايد بيفتد تا هم 
م��ردم و هم دولت اين بيم��اري را جدي بگيرند و به 
خود بيايند. اينكه مردم مي گويند نمي توانند به دليل 
شرايط اقتصادي در خانه بمانند و بيكاري آنها مساوي 
با از دست رفتن زندگي شان مي شود، درست است، در 
اين ميان دولت است كه بايد هر چه در توان دارد براي 
تامين معاش مردم فراهم كند و در اين شرايط بيش از 
هر چيز توزيع اقالم بهداشتي به صورت رايگان در بين 
اقشار كم درآمد مي تواند تا حد زيادي مانع از پيشرفت 

كرونا در كشور شود.

كرونا گريبانگير كودكان شد
گليماندگار| پيك جديد كرونا اين بار 
دامنگير كودكان ش��ده اس��ت. همان 
كودكاني كه تص��ور همگاني بر اين بود 
كه كرونا با آنها كاري ندارد و مبتال نمي شوند. اما حاال 
در كنار باال رفتن آمار ابتال به كرونا در كشور آمار ابتالي 
كودكان هم س��ير صعودي دارد و اين يعني فاجعه اي 
تازه در راه اس��ت. همين چند ماه پيش بود كه يكي از 
مسووالن وزارت بهداشت و درمان در خصوص ابتالي 
كودكان به كرونا هشدار داد و اذعان داشت كه بخش هاي 
بستري كودكان در سراسر كشور بسيار كم است و اگر 
اين بيماري در بين كودكان شيوع پيدا كند، مشكلي تازه 
بر مشكالت حوزه بهداشت و درمان افزوده خواهد شد. 
آن هشدار امروز به واقعيت نزديك شده است و حاال در 
بسياري از شهرها و استان هاي كشور تعداد كودكاني 
كه به كرونا مبتال مي شوند، روزبه روز افزايش مي يابد. 
شايد يك دليل آن س��هل اندگاري آموزش و پرورش 
و تعجيل براي بازگشايي مدارس باشد. اما دليل ديگر 
آن هم مي تواند بي مباالتي والدين و البته بي توجهي 
دولت باشد. خيلي از خانواده ها هزينه هاي تامين اقالم 
بهداشتي را نمي توانند، پرداخت كنند. يك كارگر ساده 
چطور مي تواند روزانه بين ۵ تا ۱۰ هزار تومان هزينه تهيه 
ماسك بپردازد و چطور مي تواند براي فرزندانش كه بنا بر 
اعالم آموزش و پرورش بايد در كالس هاي درس حضور 

فيزيكي داشته باشند، ماسك تهيه كند؟

    سياست يك بام و دو هوا
البته كه اين بي مباالتي ها اول از هم��ه دامان مردم را 
مي گيرد و كاسه چه كنم چه كنم را به دست مسووالن 
حوزه بهداشت و درمان مي دهد. اين در حالي است كه 
بيش از دوهفته از زماني كه وزارت بهداش��ت و درمان 
شروع موج س��وم كرونا را اعالم كرده مي گذرد. هر روز 
مسووالن اين وزارتخانه اعالم مي كنند كه بايد هر چه 
زودتر دولت كارمندان خود را دور كار كند و محدوديت ها 
را باز گرداند، اما از طرفي هم دولتمردان در مصاحبه هاي 
مختلف اع��الم مي كنند ك��ه خب��ري از دور كاري و 
محدوديت نيست. اين سياست يك بام و دو هوا در نهايت 
به قيمت جان مردم تمام مي شود. اما حاال كودكان هم 
درگير اين بيماري شده اند. همانطور كه تاكنون بنا بر 
آمارهاي رس��مي بيش از ۲۰ كودك جان خود را بر اثر 

كرونا از دست داده اند و البته معلوم نيست اين آمار چقدر 
به واقعيت نزديك باشد.

    پيك  جديد، كرونا بيش�تر سنين پايين را  
درگير مي كند 

در همي��ن رابط��ه رييس بخ��ش مراقبت ه��اي ويژه 
بيمارستان كودكان اكبر مشهد با بيان اينكه پيك جديد، 
بيشتر سنين پايين را درگير مي كند، نسبت به افزايش 

ورودي كودكان كرونايي به اين بيمارستان هشدار داد.
»غالمرضا خادمي« رييس بخش مراقبت هاي ويژه 
بيمارستان كودكان اكبر مشهد با اشاره به وضعيت 
بيماران كرونايي در اين بيمارس��تان بيان كرد: به 
نظر مي رسد ورودي بيمارستان ما در روزهاي اخير 
كمي بيشتر شده اس��ت، ما روزي چند ورودي در 
بيمارس��تان داريم و يك آي سي يو كرونا كه تقريبا 
۱۰ الي ۱۲ تخت بيم��ار كرونايي دارد كه آنها همه 
پر هستند.  او افزود: اين ويروس به كودكان نزديك 
مي شود و سن ابتال همواره پايين و پايين تر مي رود و 
بيشترين مرحله خطر را بين كودكان ۵ تا ۱۰ سال و 
به ويژه سن ۸ تا ۱۲ سال داريم، االن به نظر مي رسد 
از اين س��ن هم ميزان ابتال پايين تر مي رود، چون 

شيرخوارهاي درگير كرونا هم در بين آنها داريم.

    درگير شدن  برخي كودكان كرونايي 
به سندروم »ام اي اس سي«

او درگفت وگو با ايلنا اظهار داشت: كودكان وقتي درگير 
بيماري كرونا مي شوند، گاهي دو الي سه هفته بعد دچار 
يك سندرومي به اسم »ام اي اس سي« مي شوند كه منجر 
به درگيري قلبي، ريوي، كليوي، كبدي و مغزي خواهند 
شد و خوشبختانه پرسنل كنترل خوبي بر روي بيماري 

دارند، چون با وجود اين ش��رايط سخت ميزان مرگ و 
ميرها به شدت كاهش داشت.

    روزان�ه ۸ الي ۱۰ ك�ودك مبتال به كرونا  
بستري   مي شوند

خادمي با اشاره به ميزان ورودي و خروجي بيمارستان 
در رابطه با موارد ابتال به ويروس كرونا بيان كرد: هر روز 
متوسط حدود ۸ الي ۱۰ كودك براي بستري مي آيد، اين 

يعني ميزان ابتال بين كودكان افزايش پيدا كرده است.

    با مدرسه رفتن كودكان  مخالفيم
او در مورد خطر بازگشايي مدارس ادامه داد: به صورت 
كلي جامعه  پزش��كي و به خصوص پزشك كودكان با 
بازگش��ايي مدارس به دليل خطر ابتال به كرونا مخالف 
هستند، به نظرم اگر كالس هاي آنالين به شكل سابق 
برگزار شود و فقط براي رفع مشكل كودكان به مدرسه 
بروند، بهتر باشد، البته بايد در نظر گرفت كه مدل ابتالهاي 
جديد هم ناشي از جمع هاي كوچك فاميلي است، چون 
مردم براي رفع دلتنگي شروع به معاشرت با هم كردند. 
پيش بيني ما افزايش بيماري كرونا در پاييز است، شرايط 
در كشور ما خوب نيست و ما جزو چهار كشور اول شيوع 
و مرگ و مير كرونا در جهان هستيم. اگر هند هزار كشته 

دارد، حداقل ۱۳ برابر ما جمعيت دارد.

    بخش هاي كودكان مغفول مانده اند
رييس بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان كودكان اكبر 
مشهد گفت: امكانات ويژه اي در حوزه درمان كودكان به 
ما ندادند و تا همين جا هم كادر درمان با حس ايثارگري 
كه دارد كار كرده است. در واقع در سطح كشور مساله  
كودكان مغفول مانده، چون توجه بيش��تر به سمت 
بخش  كروناي بزرگساالن اس��ت.خادي افزود: پيك 
جديد، بيشتر افراد در سنين پايين را درگير مي كند، 
چون االن ميزان شيوع بين كودكان باال است و بنابراين 
احتمال بدحالي در اين بيماران بيشتر است، اگر ميزان 
شيوع بين كودكان بيشتر شود، ما واقعا ديگر جا نداريم، 
چون آي سي يو ما تقريبا پر است، حتي اگر امكانات هم 
به اندازه كافي در بيمارستان ها وجود داشته باشد، چون 
حوزه درمان كودك را به دست هر كسي نبايد داد، آن 

وقت نياز به متخصص مساله مهم تري است.

گزارش

كتابخانه

درباره كتاب »اقتصاد سياسي تطبيقي«
كتاب »اقتصاد سياسي تطبيقي« نوشته »باري كالرك« اساسا يك متن درسي است. اين كتاب بر خالف اسمش متني روان و قابل فهم 
دارد. البته بيشتر به درد دانشجويان اقتصاد و علوم سياسي مي خورد شايد يك فرد عادي از خواندن آن خيلي راضي نباشد. نويسنده در 
اين كتاب نظريات حدود ۲۵ اقتصاددان سياس��ي را از توماس هابز گرفته تا جان رالز به صورت مختصر ارايه و درباره آن بحث مي كند. 
همچنين با تقسيم بندي چهارگانه مكاتب اقتصاد سياسي، هم نظريات اقتصاددانان سياسي را به صورت منسجم ارايه مي كند و هم امكان 
مقايسه آنها را فراهم مي سازد. در ضمن با اختصاص برخي از فصول كتاب به اصلي ترين موضوعات اقتصاد سياسي در دوره معاصر، طيف 
گسترده اي از مباحث، از اقتصاد سياسي تورم و بيكاري گرفته تا اقتصاد سياسي مسائل توسعه را مطرح و به شكل تطبيقي پاسخ مي دهد.

»قلعهبابك«معروفبه»دژبابك«در50كیلومتريشمالشهرستاناهرودرارتفاعاتغربرودبزرگقرهسوقراردارد؛منطقهايكهبهنام»كلیبر«
معروفاست.دژبابكخرمدينبرفرازقلهكوهستانيدرحدود2300تا2700ازسطحدرياارتفاعدارد.ايندژدرزمانساسانیانساختهشده
ونامخودراازنامبابكخرمدينگرفتهاست.ايندژمربوطبهدورانخرمديناناستودرشهرستانكلیبر،بخشمركزي،روستايشجاعآباد
واقعشدهوبانامقلعهوقصرجمهوردرتاريخ25اسفند1345بهعنوانيكيازآثارمليايرانبهثبترسیدهاست.ازاشیاوابزاريكهازدژبابك

بهدستآمدهميتوانسفالینههاينقشدارولعابخوردهايرانامبردكهيكدورهاستقرارتااوايلقرنهفتمهجريرانمايشميدهند.

مرزپرگهر

هنر

فيلم سينمايي »مجبوريم« پنجمين ساخته رضا درميشيان در سي وسومين دوره 
فستيوال فيلم توكيو رونمايي خواهد شد. »مجبوريم« پربازيگرترين و پر لوكيشن ترين 
فيلم درميشيان است كه فيلمبرداري آن طي سه ماه در صد لوكيشن در تهران انجام 
ش��ده كه از اين ميان بخش عمده اي از آن در جنوب شهر تهران فيلمبرداري شده 
اس��ت. فاطمه معتمدآريا، نگار جواهريان، پارسا پيروزفر، بهمن فرمان آرا، پرديس 
احمديه، مجتبي پي��رزاده، بابك كريمي، همايون ارش��ادي، پريوش نظريه، رضا 
بهبودي، احمد حامد، مريم بوباني، راموناه شاه، هوشنگ قوانلو، مسيح كاظمي، سپيده 
علي محمدي، غزل شجاعي، خورشيد چراغي پور، مهدي نصرتي، رويا بختياري، 
محمدرضا مالكي، محمد حيدري، نسيم جمشيدي، شراره رنجبر، محسن خوئيني ها 
و حامد رحيمي نصر از بازيگران اين فيلم هستند. كيهان كلهر )موسيقي(، عبداهلل 
اسكندري )طراح گريم(، هايده صفي ياري )تدوين(، محمدرضا دلپاك )طراحي و 
تركيب صدا(، نظام الدين كيايي )صدابردار(، آيين ايراني )فيلمبردار(، گلناز گلشن 
)طراح لباس(، اميرحسين حداد )طراح صحنه(، فواد بوربور )مدير توليد(، فريد ناظر 
فصيحي )جلوه هاي ويژه بصري(، حميدرضا غفارزاده )دستيار اول كارگردان(، مينا 
سنگ سفيدي )برنامه ريز( و نوشين جعفري )عكاس( از عواملي هستند كه درميشيان 

را در توليد فيلم همراهي كرده اند.

»مجبوريم« به ژاپن رفت
هنر

فيلم س��ينمايي »تي تي« به تهيه كنندگي و كارگرداني آيدا پناهنده در 
اولين حضور جهاني خود در سي و سومين جشنواره بين المللي فيلم توكيو 

حضور خواهد داشت. 
جش��نوار فيلم توكيو كه امس��ال قرار اس��ت بصورت فيزيكي و همراه با 
اكران هاي عمومي در س��ينماهاي توكيو، البته با محدوديت هايي برگزار 
ش��ود، يك فيلم ديگر ايراني را نيز در برنام��ه نمايش خود قرار داد و فيلم 
»تي تي« ساخته آيدا پناهنده نيز در اين رويداد به روي پرده خواهد رفت.

 امس��ال به دليل ش��رايط ويژه بحران جهاني كرونا، جشنواره فيلم توكيو 
بخ��ش جديدي را به ن��ام Tokyo Premiere  2020 ايجاد كرده كه 
شامل حدود سي فيلم اس��ت و تركيبي خواهد بود از بخش هاي مسابقه، 
چشم انداز آسيا و سينماي ژاپن كه در سال هاي گذشته به تفكيك برگزار 
مي ش��دند و به جاي جوايز مرسوم همه س��اله، قرار است تنها جايزه ويژه 

تماشاگران به يك فيلم اهدا شود.
 فيلم سينمايي »تي تي« چهارمين ساخته سينمايي آيدا پناهنده است و 
كمپاني DreamLab Films به مديريت نسرين ميرشب پخش جهاني 

اين فيلم را برعهده دارد.

»تي تي« در جشنواره توكيو
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