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و اما استقالل بانك مركزي

بورس در پسا انتخابات امريكا

رشدنقدينگيو معيشتمردم

بورس و تجربههاي تازه

خروجخارجيهارادشواركنيم

بر اساس برخي اخبار منتشر
ش��ده ،ظاهرا تصميماتي كه
دول��ت اخي��را در خص��وص
ترخي��ص كاال از گم��ركات
كشور بدون نياز به هماهنگي
با بانك مركزي داشته ،باعث
حجتاهلل فرزاني گاليه ش��خص ريي��س كل
بان��ك مرك��زي از اي��ن نوع
تصميمات ارزي شده است .چالش��ي كه يكبار ديگر
بحثه��اي مرتبط با مح��دوده اختيارات و اس��تقالل
بانك مركزي را در محافل اقتصادي و رسانهاي مطرح
و ضرورت ارزيابيهاي تحليل بيش��تر در خصوص آن
را گوشزد ميكند .هرچند شايد برخي تصور كنند كه
عدم اس��تقالل بانك مركزي موضوعي صرفا اقتصادي
اس��ت و تبعات آن تنها در اتمس��فر اقتصادي جامعه
بروز خواهد كرد ،اما در حقيقت تبعات اين مس��اله به
غير از اقتصاد ،س��اير بخشه��اي فرهنگي ،اجتماعي،
امنيت��ي و ...را نيز در ب��ر ميگيرد .موضوع اس��تقالل
بانك مركزي حقيقتي اس��ت كه كش��ورهاي توسعه
يافته دههها قبل ض��رورت آن را درك و آن را عملياتي
س��اختهاند .چرا كه تجربه اقتص��ادي جوامع مختلف
نش��ان ميدهد اگر سياس��تگذاريهاي كالن مالي و
پولي در اختيار س��اختارهاي اجرايي و روساي جمهور
باش��د يا مداخالتي در آن صورت بگي��رد ،بدون ترديد
دولتها با بروز نخستين نش��انههاي كمبود و كسري
به بانك مركزي و بازارهاي پولي و بانكي به عنوان يك
صندوق مالي يدكي يا جيب كمك��ي نگاه و گاه و بيگاه
براي استقراض به سراغ منابع آن ميروند .اين رويكرد
دولتها در اس��تقراض از س��اختارهاي بانكي هرچند
مش��كالت اقتصادي روزمره را براي مدت كوتاهي حل
ميكند ،اما در بلندمدت تبعات مخربي در بخشهاي
مختلف به جاي ميگذارد كه در برخي موارد اين تبعات
مخرب جبرانناپذير است .البته ضرورت استقالل بانك
مركزي در اقتصادهاي پيش��رو حل شده است و اساسا
ش��يوه انتخاب روس��اي كل بانك مركزي يا متوليان
فدرالرزرو به گونهاي اس��ت كه دولتها نتوانند هيچ
دخالتي در آن داشته باشند .اما در اقتصاد ايران با توجه
به اينكه انتخاب ريي��س كل بانك مركزي كش��ور به
عهده رييسجمهوري است ،اين تصور هم وجود دارد
كه دولت ميتواند دخالتي در تصميمس��ازيهاي آن
داشته باشد .از سوي ديگر با بروز نخستين نشانههاي
نوس��ان در بازار يا ايجاد كس��ري بودجه (مثل شرايط
امسال) در اغلب موارد ،چون رييس كل از طرف دولت
انتخاب شده ،سياس��تگذاري آن را نيز دولتها انجام
ميدهند .كما اينكه در زمان دولتهاي نهم و دهم نيز
مشاهده شد كه بانك مركزي به نوعي بدل به جيب دوم
دولت و حساب يدكي شخص رييسجمهور شده بود و
رييسجمهور وقت به خود اجازه ميداد هر زمان نيازي
احساس كرد از منابع بانك مركزي براي حل مشكالت
ادامه در صفحه6
جاري خود استفاده كند.

ب��ازار ب��ورس اوراق به��ادار
ته��ران در معامالت روزهاي
گذش��ته دچ��ار التهابات��ي
ب��ود ك��ه بهش��دت تح��ت
تاثير انتخاب��ات امريكا قرار
داش��ت .در روز پاياني هفته
گذش��ته با توجه ب��ه برتري
جوادعظيمي
اوليه دونالد ترامپ ،س��هام
وابس��ته به دالر و به خصوص پااليشها با يك رش��د
نسبي همراه ش��د ،اما پس از پيشي گرفتن جو بايدن
در ابت��داي هفته جاري به نوعي ورق برگش��ت و بازار
دوباره جهت نزولي به خود گرفت .با اين حال بسياري
از كارشناس��ان بر اين باورند كه حافظه تاريخي ثابت
كرده كه چارچوب سياس��تهاي كلي ايران و امريكا
تغيي��ري نخواهد داش��ت و انتخابات امري��كا تنها به
صورت هيجاني و مقطعي تاثيرگذار است و به صورت
بلندمدت نميتواند تاثير زيادي بر ب��ازار بورس اوراق
بهادار بگذارد .همچنين در چند روز گذشته و پس از
انتخابات امريكا به نظر ميرسد فضاي رواني مشاركت
مردم در بازار دالر از بين رفته است و احتماال دولت و
بانك مركزي دالر را در همين حوالي بازارگرداني كنند
اين امر ميتواند بازار دالر و به تبع آن جذابيت بازارهاي
سكه و طال را كاهش دهد و نقدينگي را دوباره به سمت
بازار سهام سوق دهد و حركت صعودي شاخص كل را
ادامه در صفحه6
آغازكند.
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بان��ك مرك��زي در م��ورد
تح��والت اقتص��ادي نكات
مختلف��ي را مط��رح كرده
اس��ت اما دركنار خبر مهم
سقف نرخ سود  22درصدي
محسنشمشيري ب��راي اوراق مال��ي ،به چند
شاخص عمده در مورد رشد
نقدينگي ،پايه پولي و حجم پول شامل حساب جاري،
چكها و اس��كناس اش��اره كرده اس��ت كه ميتواند
عامل تعيينكنندهاي در ش��اخص ت��ورم ،مبادالت
اقتصادي ،قيمتها در بازارهاي مختلف باشد و رفتار
معامالتي مردم و فعاالن اقتصادي را تحت تاثير قرار
دهد .به عبارت ديگر ،با اينك��ه دولت و بانك مركزي
انتظار دارند كه نرخ تورم مهار شود و نوسان قيمتها
كاهش يابد اما رفت��ار مالي و پساندازه��اي مردم و
نگهداري پول به صورت نقد نشان ميدهد كه تمايل
به نگهداري پول در حس��ابهاي بلندمدت بانكها
كاهش يافته و عمده پول به صورت نقد در حس��اب
جاري ،چكها ،اسكناس ،و حتي حساب كوتاهمدت
نگهداري ميش��ود و امروز با توجه به دسترس بودن
كارتهاي بانكي ،عمال بايد حساب كوتاهمدت را نيز
پول نقد در نظر بگيريم زيرا حتي سريعتر از اسكناس
خرج ميش��ود و با وجود آنكه برخي مراكز تمايلي به
دريافتاسكناسندارند،اما ...ادامه در صفحه6

اي��ن روزها بار ديگر ش��اهد
كاه��ش ارزش س��هام در
روزهاي گذش��ته بوديم كه
با توج��ه به انتخ��اب بايدن
در امري��كا ،ام��ري قاب��ل
پيشبيني بود .احتماال شما
هم اين مطلب را شنيدهايد
رضاغنيپور
ك��ه همهچي��ز در قيمتها
خالصه ميش��ود .اين جمل��ه كوتاه ب��راي فعاالن
بازارهاي مالي ،عبارتي آشناست« .شاخصكل بورس
تهران افت قابل توجهي به ثبت رس��اند ».اما اينبار
در كنار بازار سهام ش��اهد ريزش قيمت در بازارهاي
موازي نيز هس��تيم .وضعيت س��اير بازاره��ا پس از
انتخابات امريكا ،تجربهاي اس��ت كه بازار سهام آن را
دو ماه قبلتر به تصوير كشيده است .اگر در خاطرتان
مانده باش��د ،بازار در زمان دالر  32هزار توماني هيچ
رش��د و واكنش مثبتي ب��ه اين موضوع نداش��ت .بر
اساس اين دادهها ،ميتوان ارزيابي كرد بازار در نيمه
اول سال با دالر  20هزار توماني سامانه نيما هماهنگ
بود و در نيمه دوم س��ال هم با دالر نيمايي در همين
محدوده معامالت خود را ادامه خواهد داد .اما كماكان
هيجان نقد كردن داراييها وجود دارد و اين هيجان
تاكنون نگذاشته كه بازار به روند متعادلي برسد .البته
ريسك سيستماتيك تا حدود بس��يار زيادي كمتر
ادامه در صفحه6
شده است و...

فعاليته��اي اقتص��ادي
انج��ام ش��ده در دوره برجام
در كن��ار منافعي ك��ه براي
كش��ور داش��ت ،درسهاي
گرانبهايي را نيز ب��ه ارمغان
آورد ،درسهاي��ي كه بايد در
حميدرضاصالحي س��الهاي آينده و در جريان
تعامل با كشورهاي خارجي
و ش��ركتهاي بينالملل��ي ،در دس��تور كار مقامات
تصميمگير قرار گيرد .يكي از اي��ن درسها مربوط به
حضور ايران در بازار نفت جهان ميشود .ايران به عنوان
يكي از قديميترين اعضاي اوپ��ك در طول دهههاي
گذشته در بازار نفت حضور فعالي داشته و بازار مربوط
به خود را نيز در اختيار گرفته اس��ت .امروز با توجه به
اي��ن تحريمها ،بعضي از كش��ورها بازار اي��ران را براي
خود كردهاند و م��ا در صورت كاهش تحري��م بايد در
ابتدا فكري براي بازگشت به بازار كنيم ،موضوعي كه
البته با توجه به بازار س��نتي ايران در ميان كشورهاي
مختلف جهان ،چندان دشوار نخواهد بود اما قطعا نيز
به مذاكره و بررس��يهاي دقيق دارد .ج��داي از آن در
ماههاي گذشته ،بهاي نفت تحت تاثير شيوع ويروس
كرونا كاه��ش يافته و تقاض��ا نيز ب��راي اين محصول
كمتر شده است ،از اين رو حتي اگر ايران بتواند بدون
محدوديت نفت بفروشد نيز بايد بداند كه دسترسي به
ادامه در صفحه6
منابع درآمدي آن...

گزارش روز
در تناقضي آشكار در عمل به مصوبات
شوراي عالي فضاي مجازي

وقتي رسانه ملي
براي اينستاگرام
غميكند
تبلي 
در حال��ي كه مصوبه ش��وراي عالي فض��اي مجازي بر
حمايت از شبكههاي اجتماعي وپيامرسانهاي بومي
تاكيد ويژهاي دارد ،رسانه ملي در اقدامي آشكار استفاده
ازپيامرس��ان خارج��ي را تبلي غ ميكند .ب��ه گزارش
مهر ،ش��وراي عالي فضاي مجازي در سال  ۹۶مصوبه
س��اماندهيپيامرس��انهاي اجتماعي را در راستاي
حمايت از شبكههاي داخلي و ضابطهمند كردن فعاليت
شبكههاي اجتماعي خارجي در كش��ور ابالغ كرد .در
اين مصوبه سياستهاو اقدام الزم نهادهاي مرتبط در

جهت حفظ و صيانت از هويت ملي و ساماندهي فعاليت
پيامرس��انهاي اجتماعي در كش��ور با هدف فراگيري
پيامرس��انهاي اجتماعي داخلي و ساماندهي فعاليت
پيامرس��انهاي اجتماعي خارجي مدنظر قرار گرفته
اس��ت .تهيه و تدوين ش��رايط و ضواب��ط اعطاي مجوز
فعاليت به پيامرسانهاي اجتماعي داخلي و خارجي در
كارگروهي با عضويت وزارتخانههاي ارتباطات ،ارشاد،
اطالعات ،معاونت علمي رياس��تجمهوري ،دادستاني
كل كشور ،س��ازمان تبليغات اسالمي ،پليس فتا ،سپاه

پاسداران و سازمانصداوس��يما صورت گرفت .در اين
مصوبه س��ازمان صداوسيما موظف ش��د كه بهمنظور
ترويج و آم��وزش كارب��ري همگاني پيامرس��انهاي
اجتماعي داخل��ي و ارتقاي آگاهي و مه��ارت مردم در
بهرهب��رداري از ظرفيتها و مـقابله ب��ا مخاطرات آنها
در زندگي فردي و اجتماعي كارب��ران ،اقدام به توليد و
پخش برنامههاي راديويي و تلويزيوني مناس��ب كند.
حمايت و بسترس��ازي ب��راي افزايش تولي��د محتواي
مبتني بر فرهنگ اسالمي ـ ايراني و تسهيل دسترسي

كاربران بهپيامرسانهاي بومي در اين مصوبه در حالي
برعهده سازمان صداوس��يما قرار داده شده كه چندي
اس��ت در اغلب برنامههاي تلويزيوني اين رسانه ،شاهد
تبليغ ش��بكههاي اجتماعي وپيامرسانهاي خارجي
به صورت علني هس��تيم .اكثر برنامههاي صداوسيما
ش ميشود
كه به صورت ش��بانه روزي براي مردم پخ 
داراي صفحه اينس��تاگرام بوده و اين موضوع از سوي
تهيهكنندگان اين برنامههابه وضوح به بينندگان اعالم
ميشود .توليدكنندگان اين برنامهها ،نشاني صفحات
خود را يا به صورت زيرنويس يا به ص��ورت اعالمي در
اختيار بينندگان قرا ر ميدهند و ب��راي افزايش ميزان
بازديدكنندگان از صفحاتشان بارها در فواصل مختلف
برنامه و روي آنتن رسانه ملي از كاربرا ن ميخواهند كه
صفحات فيك مشابه در اينس��تاگرام را به اشتباه فالو
نكنند .اي��ن مثالها چند نمونه از عدم التزام س��ازمان
صداوسيما به مصوبه ش��وراي عالي فضاي مجازي در
حمايت ازپيامرسانهاي داخلي و عدم رعايت ضوابط
براي تبليغ فعاليت ش��بكههاي اجتماعي خارجي در
كشور است .كارشناسان بسياري اين اقدام رسانه ملي
را تناقض آشكار در عمل به مصوبات شوراي عالي فضاي
مجازي و سياس��تگذاري در ح��وزه حاكميت فضاي
ادامه در صفحه6
يميدانند.
مجاز 

بعد از تح��والت اخير در
اياالت متح��ده و حضور
باي��دن و دموكراتها در
كاخ سفيد ،بحث احياي
دوب��اره برج��ام ،پاي��ان
تحريمها و گشايشهاي
اقتص��ادي ني��ز مطرح
يوسفمواليي
شده است .اما بايد بدانيم
كه حضور در صحنه مناسبات اقتصادي و ارتباطي
جهاني ،ملزوماني ميطلبد كه تا وقتي اين ملزومات
فراهم نش��وند ،نميتوان انتظار گشايش خاصي در
اقتصاد و معيشت كشور داش��ت .يكي از گزارههاي
مهمي كه نظام سياسي كشور بايد به سرعت تكليف
خود را با آن روشن كند FATF ،و لوايح مرتبط با آن
است .مكانيس��مي فراگير و بينالمللي كه اعتماد و
اطمينانالزمرابرايانجاممبادالتاقتصاديجهاني
براي اعضا ايجاد ميكند .به عبارت ديگر ،زماني كه
عضوي از بدنه جامعه بينالملل از امضاي اين سند
خودداري ميكند ،در واقع خود را از ارتباط و اتصال
بهمراوداتماليواقتصاديمحرومكردهاست.ضمن
اينكه اين پالس را به ساير كش��ورها ارسال ميكند
كه شفافيت الزم را در فعاليتهايش ندارد .در واقع
هر فعل و انفعال اقتصادي در جهان امروز منوط به
پذيرشاينسازوكارعمومياست.اگرفرضبگيريم
كه بعد از احياي برجام ايران بتواند س��هم خود را در
بازا نفت پس بگيرد ،صادرات نفتي و غيرنفتي را آغاز
كند،اماتكليف FATFهنوزروشننشدهباشد،بدون
ترديدهيچتغييريدروضعيتاقتصاديومعيشتي
كشورايجادنخواهدشد.چراكهبدونپيوستنبهاين
سازوكار امكان نقل و انتقال بانكي و مالي براي كشور
وجود نخواهد داشت .يعني يك دالر از صادرات نفتي
ازطريقساختارهايبانكيومالينميتواندبهكشور
وارد شود .حتي ش��ركاي نزديك ايران مثل روسيه
و چين ه��م پيامهاي متعددي ارس��ال كردهاند كه
بدون امضاي  FATFامكان تداوم و توسعه ارتباطات
اقتصادي و ارتباطي وجود نخواهد داش��ت .اين در
حالي است كه برخي افراد و جريانات بدون توجه به
اين ضرورت از راهكارهاي جايگزين FATFصحبت
ميكنند .من نميدانم اين افراد مبتني بر چه سند
و مدركي يك چنين ادعاهاي��ي را مطرح ميكنند.
نقش اين سند در اقتصاد ،مانند حق وتو در شوراي
امنيت مطلق است .در واقع FATFكليد درب اصلي
ارتباطات بينالمللي در حوزه اقتصاد است .آندسته
از افرادي كه هنوز در خصوص راهكارهاي جايگزين
 FATFصحب��ت ميكنند هرگز اش��اره نميكنند
كه اي��ن راهكارهاي جايگزين چيس��ت؟ مطمئن
باشيد اگر يك چنين راهكاري وجود داشت ،قبل از
ايران چين و روس��يه و ...از آن بهره برده بودند .يكي
از راهكارهاي مخالفان  ،FATFانتقال پول به صورت
چمداني و فيزيكي اس��ت كه هم خط��رات فراواني
دارد و هم اينكه مبالغ هنگفتي بايد به عنوان هزينه
جابهجايي (گاهي اوقات تا30درصد مبلغ انتقالي)
پرداخت ش��وند .به نظر ميرس��د يك��ي از داليل
مخالفتها با  FATFمبتن��ي بر همين منافع كالن
اقتصادي براي برخي سوداگران اس��ت .با توجه به
اينكهسازوكارهايبينالملليمبتنيبررويكردهاي
فراملي و جهانش��مول طراحي و تدوين ميشوند،
نميتوان با يك راهكار ملي آثار فراملي ناشي از اين
سازوكارها را مرتفع كرد .چرا كه اراده چندين كشور
و نهاد بينالمللي پشت آن قرار دارد و اين ساختار به
هم پيوسته بر مجموعه فعل و انفعاالت مالي نظارت
دارند .در واقع هرچند امض��ا يا عدم امضا ،پذيرش يا
عد م پذيرش استانداردهاي FATFدر حيطه اختيار
مسووالن داخلي قرار دارد ،اما تبعات برآمده از عدم
امضاي اين سند از دايره اختيارات مسووالن ايراني
خارج است .چرا كه مس��اله  FATFتنها موضوعي
مرتبط با امريكا ،اروپا و ...نيس��ت ،بلكه كل ساختار
اقتصادي جهاني ض��رورت اجرايي س��اختن آن را
پذيرفتهاند و بر اس��اس مفاد آن عمل ميكنند .در
نهايت هم نبايد فراموش كنيم ،قرار نيست با امضاي
اين س��ند اتفاق خاصي رخ دهد .اساسا  FATFجز
تهيه گزارشه��ا و توصيههايي از م��وارد مربوط به
پولش��ويي و تأمين مالي تروريس��م در كش��ورها و
اطالعاتي نظير اي��ن كار خاص ديگ��ري نميتواند
انجام دهد .آنچه مس��اله  FATFرا بسيار حساستر
ميكند اثري اس��ت كه گزارشهاي تحليلي آن بر
سايركشورهايعضوميگذارد.يعنياكثريتقريب
به اتفاق كشورهاي جهان به جز موارد بسيار اندك
(مثل كره شمالي) خارج از چهارچوبهاي گزارش
 FATFاقدام ب��ه برقراري ارتباط��ات بانكي با هيچ
كشور ديگري نميكنند .به عبارت روشنتر چنانچه
گزارش منفي از سوي  FATFدر خصوص وضعيت
نظام بانكي و اقتصادي يك كشور خاص منتشر شود
بهسرعتتراكنشهايماليآنباجهانپيرامونيدر
حركتي دومينويي وار قفل خواهند شد .بنابراين به
نظرم وقت آن رسيده كه نظام سياسي تكليف خود
را با اين سازوكار فراگير مشخص كند .چرا كه بدون
چرخاندنكليدFATFتصورگشايشهاياقتصادي
و ارتباطي بيش��تر به يك روياي در دوردست شبيه
خواهد بود ت��ا واقعيتي ملموس كه بت��وان روي آن
حساببازكرد.

سياست
تقريظ رهبري انقالب
برمنظومهشهيدسليماني
نويسنده «منظومه قاسم سليماني» از نوشتن تقريظ
رهبرانقالببرسرودهجديدشخبرداد.
افشين عال ش��اعر و ترانهسرا در كانال تلگرامي خود از
نگارشتقريظآيتاهللسيدعليخامنهايرهبرانقالب
بركتابشباعنوان«منظومهقاسمسليماني»خبردادو
نوشت:تابستانامسالپسازسفريبهكرمانوزيارت
مزارشهيدقاسمسليماني،تصميمگرفتممنظومهاي
در وصف آن سردار واالمقام بسرايم .به لطف خدا پس
از روزهاي متمادي توانستم اين منظومه را كه در قالب
مثنوي اس��ت با بيش از دويست بيت به پايان برسانم.
خوش��بختانه چندي پيش اين اثر به استحضار رهبر
فرزانه انقالب رس��يد و با استقبال ايش��ان روبرو شد.
اينبار حضرت آيتاهلل خامنهاي ضمن ارسال پيامي
محبتآميز،انگشترخودرانيزبهاينفرزندكوچكشان
اهداكردند.هديهايكهازتماممواهبماديبرايمعزيزتر
است .انش��ااهلل اين منظومه ،همزمان با اولين سالگرد
شهادتسردار،توسطبنيادحاجقاسمسليمانيدرقالب
كتابي نفيس منتشر خواهد شد .من هم قصد داشتم
اين خبر را همزمان با سالگرد شهيد منتشر كنم .اما با
شكستخفتبارترامپ،قاتلبيآبرويآنسرداردالور،
چنانبهوجدآمدمكهتصميمگرفتمبهنشانهشاديو
شكر ،هماكنون اين مطلب را به اطالع عزيزان برسانم.
اميداستكهايناثرناقابل،چشمروشنيكوچكيباشد
برايتسليدلخانوادهسرافرازحاجقاسموهمهعاشقان
آنشهيدعزيزكهنامشتاابدزبانزدآزادگانوجوانمردان
عالم خواهد بود .متن پيام رهبر معظم انقالب اسالمي
بدينشرحاست«:بسمهتعاليرساوشيواوخوشلفظ
ومعناسرودهشدهاست.منظومهماندگاريخواهدشد
ان شاءاهلل .اين قريحهو اين توفيق رابه آقاي افشين عال
تبريكميگويم».

احتمال ارايه طرح دو فوريتي
تعطيليتهران

رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي
اسالميتاكيدكردكهبايدتهرانوكالنشهرهاحداقل
به مدت دو هفته تعطيل ش��ود و براي بع��د از آن هم
برنامهريزي اساسي صورت گيرد در غير اين صورت ما
هفته آينده طرح دو فوريتي را براي الزام دولت به اين
كارارايهخواهيمكرد.حسينعليشهرياريدرگفتوگو
با ايسنا ،با اشاره به شيوع گسترده ويروس كرونا اظهار
كرد:الزماستتهرانوكالنشهرهاحداقلبهمدتدو
هفتهتعطيلشود،اينپيشنهادياستكهمابهستاد
مبارزه با كرونا دادهايم البت��ه كه بايد در اين زمان هم
برنامهريزيالزمصورتگيردتاشرايطبعدازتعطيلي
دوهفتهايمديريتشود.ويادامهداد:همچنينبايد
از بسيج و سپاه كمك گرفت ،همانطور كه در بسياري
از بحرانهاي كش��ور حتي مسائل بهداشتي از بسيج
استفادهشد.اكنونبسيججامعهپزشكيوكشورآماده
استاگرارادهكنندآنهاپايكارميآيندتابابيماريابي
و شناس��ايي بيماران و اقدامات پيشگيرانه بتوان آمار
مبتاليانوفوتيهاراكاهشداد.اكنونباوضعيتفعلي
جاينگرانيبسيارجديوجوددارد.رييسكميسيون
بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي با اشاره به
شروعمحدوديتهاازامروزبهمدتيكماهوتعطيلي
برخي از مشاغل از ساعت ۶بعد از ظهر گفت :تعطيلي
مشاغل از ساعت ۶بعد از ظهر شبيه شوخي است كه
با اين محدوديتها هيچ تغييري در كالنش��هرها به
خصوصتهرانمشاهدهنميشود.نميتواناميدواربود
بااينشيوهشاهدكاهشمرگوميربود.اميدواريمستاد
دولتي مب��ارزه با كرونا قدري به خودآيد و تصميمات
قاطعانهايبگيردازجملهآنكهتهرانوكالنشهرهابه
مدت دو هفته تعطيل شوند ما اين پيشنهاد را به وزير
بهداشتهمدادهايم.شهريارياضافهكرد:ستادمبارزه
باكروناستاددولتيونهستادملياست،چونستادملي
بايد به نمايندگي از مردم و نه براساس خواست دولت
عمل كند .مردم به ما نمايندگان مراجعه ميكنند و
دغدغههايشان را بيان ميكنند .اگر قرار باشد شرايط
به همين منوال ادامه پيدا كند ما هفته آينده طرح دو
فوريتي را ارايه خواهيم داد تا دولت را موظف به انجام
اقداماتيكنيمكهازجملهآنتعطيليدوهفتهايتهران
وكالنشهرهااست.ويدرپايانودرجمعبندياظهار
كرد:عالوهبرتعطيليدوهفتهايبايدبرنامهريزيبراي
انجام كارهاي اساسي صورت گيرد تا بتوان شرايط را
كنترل كرد و به ساير ارگانها منابع مالي داده شده و
استخدامهاي كادر درمان از بروكراسي اداري بيرون
رودچونشرايطبسيارنگرانكنندهاست.

با ناقضان مرزهاي كشور
قاطعانه برخورد ميشود

جانشينفرماندهقرارگاهپدافندهواييخاتماالنبياء(ص)
كشورگفت:درصورتورودبدونهماهنگيهرپرندهاي
به حريم هوايي جمهوري اس�لامي ايران ،قاطعانه با
نقضكنندگان مرزهاي كشور برخورد خواهيم كرد.
بهگزارشارتش،اميرسرتيپقادررحيمزادهجانشين
فرماندهقرارگاهپدافندهواييخاتماالنبياء(ص)كشور
در بازديد از مناطق مرزي شهرستان پارسآباد ،گفت:
درحالحاضربااستقرارتجهيزاتيازيگانهايپدافند
هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران و سپاه پاسداران
انقالب اس�لامي ايران در نوار مرزي استان اردبيل و به
ويژه شهرس��تانهاي پارسآباد و اصالندوز ،نيروهاي
مسلح جمهورياسالمي ايران در آمادگي كامل به سر
ميبرند.ويافزود:برايبرقراريامنيتوآرامشپايدار
در مناطق مرزي ايران اسالمي به ويژه در شمال استان
اردبيلتماميتحوالتنظاميمنطقهقرهباغبهصورت
24ساعتهرصدميشود.جانشينفرماندهقرارگاهپدافند
هواييخاتماالنبياء(ص)تصريحكرد:بهطرفيندرگير
درمنطقهموردمناقشهقرهباغهشدارجديميدهيم
كهدرصورتورودبدونهماهنگيهرپرندهايبهحريم
هواييجمهورياسالميايران،قاطعانهبانقضكنندگان
مرزهايكشوربرخوردخواهيمكرد.
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اقتصادكالن

ايـران

اولويتهاي ايران پيش از بايدن كدامند؟

درسهاي اقتصادي برجام

تعامل اصولي و هدفمند با جهان ،اين ش��ايد نخستين و
اصليتريناولويتوشعاريبودكهحسنروحانيدردوره
انتخابات رياستجمهوري سال 92مطرح كرد و احتماال
يكيازاصليترينداليلاقبالمردمبهاوبود.دولتيازدهم
درحاليتشكيلشدكهكشوردردورههشتسالهمحمود
احمدينژادبهسمتانزواييجديحركتكردهبودوچند
قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل ،با اجماعي جهاني
عليهبرنامههستهايايران،تحريمهاييهمهجانبهراوضع
كردهبودند.درايندورانحتيچينوروسيهبهعنوانتنها
متحدان ايران در ميان اعضاي دايم شوراي امنيت نيز از
حق وتو خود استفاده نكردند تا شرايط در اقتصاد ايران بر
همبريزد.باآغازدولتروحاني،موضوعمذاكراتهستهاي
شورايعاليامنيتمليبهوزارتامورخارجهمنتقلشد
و در نخستين ماهها از مذاكرات ،ابتدا بخشي از تحريمها
كناررفتوسپسدرماههايبعدبانهاييشدنمذاكرات،
توافقهستهايايرانوششكشورقدرتمندجهانيبهامضا
رسيد.باكناررفتنتحريمهايهستهاي،ايراندرسال95
به رشد اقتصادي دو رقمي دست يافت و شرايط در سال
 96نيزبسيارمثبتبهنظرميرسيد.
با اين وجود با پيروزي دونالد ترامپ بر هيالري كلينتون
در انتخابات س��ال 2016امريكا ،شرايط را بر هم ريخت.
رييسجمهور جمهوريخواه امري��كا از همان روزهاي
نخست آغاز به كارش به انتقاد جدي از برجام پرداخت و
آنراتوافقيبدناميد.ترامپاصرارداشتكهبايدمذاكراتي
جديد با ايران آغاز ش��ود و در چارچ��وب آن امتيازهاي
بيشتريفراترازمسائلهستهايگرفتهشود،موضوعيكه
نهباموافقتايرانمواجهشدونهدربرجامبهعنوانتوافقي
مستندامكانتغييروجودداشت.بهاينترتيبترامپپس
از چند بار تهديد ،سرانجام تصميم گرفت در ارديبهشت
سال ،97رسما خروج امريكا از برجام را اعالم كند و به اين
ترتيب دور جدي��دي از تحريمهاي اقتصادي عليه ايران
آغاز شد ،تحريمهايي كه كاخ سفيد از آنها به عنوان فشار
حداكثري ياد ميكرد و معتقد بود ،ظرف چند ماه ايران را
وادارميكندكهبارديگربهميزمذاكرهبازگردد.
هرچند اين اقدام ترامپ از نظر تمامي قواعد بينالمللي
غيرقانونيوخارجازعرفبودوتماميكشورهااينموضوع
راردكردندامادرنهايتتهديدبهتحريمازسويكاخسفيد
باعث شد ،بسياري از شركتهاي خارجي ،عطاي ماندن
درايرانرابهلقايشببخشندوباگسترشتحريمهاايران،
چهاز فروشنفتخودوچهاز تجارتمستقيمدرجهانو
انجامتبادالتبانكيمحرومشد.
باوجودآنكهنميتوانتقصيرعهدشكنيدولتامريكارابه
گردندولتايرانانداختاماتحليلبسياريازكارشناسان
اين است كه ايران ميتوانست چه در دوره امضاي برجام
و چه در نحوه استفاده از مزاياي آن ،بسيار هوشمندانهتر
عملكند.
زير پا گذاشتن يك امضا
صادق الحس��يني  -كارشناس مسائل اقتصادي  -درباره
شرايطبهوجودآمدهدردورهبرجامنوشته:بارهاگفتهامكه
دموكراتهاوجمهوريخواهاناينقدرباهمتفاوتندارند.
امااينبارشايدقضيهمتفاوتباشد.نهاينكهمتفاوتشده

باشند،بازيمتفاوتاست.برجاممحصولدموكراتهاست.
حضورشانفضايبازيبرايايرانايجادميكند.اگرخوب
بازي كنيم برگشت س��ريعبايدن بهبرجام تعادل جديد
است.بابرجاممخالفبودمنهبهخاطراينكهتوافقباامريكا
بداستبهخاطراينكهبرجامتوافقدرستينبودوميشد
در همان فض��ا توافق بهتري كرد .توييت چندي پيش از
برجام من موجود است .ما تعهد غيرقابل برگشت داديم
(خروجاورانيوم)وآنهاتعهدقابلبرگشت(فقطيكامضا).
اينيكاشتباهاستراتژيكبودوليگذشت.االنبايدبهفكر
آيندهبود.االنبرگشتسريعامريكابهبرجامتعادلخوبي
برايمادرموقعيتجديداست.ايراننبايدهيچبگويدجز
موكول كردن هرگونه مذاكره به ورود بدون قيد و ش��رط
امريكا به برجام؛ آن هم به روح برجام كه آزادي مبادالت
ماليايراناست.يعنيخودشانبايدايرانراازبيانيهFATF
خارجكنندمثلكوبا.
آنچه در صحبتهاي اين كارش��ناس ب��ه صراحت بر آن
تاكيدشده،موضوعچگونگيتوافقباامريكاست.درحالي
كه ايران بر اساس گزارشهاي رسمي آژانس بينالمللي
انرژي اتمي به تمام تعهدات خود در كاهش فعاليتهاي
هستهاي پايبند مانده بود ،رييسجمهور امريكا توانست
با يك امضا زير ميز مذاكره بزند و تمام رش��تههاي برجام
را پنبه كن��د ،از اين رو اينكه در صورت آغاز به كار بايدن و
عملاوبهوعدهبازگشتبهبرجام،ايرانچگونهتعهداتش
رااجراييكندودرمقابلچهتعهديازامريكابگيردتاديگر
تجربه دولت ترامپ تكرار نشود ،اهميت فراواني خواهد
داشت .مصوبات مجلس سنا و نهايي شدن گامهايي كه
امريكا امكان بازگشت از آنها را نداشته باشد ،احتماال بايد

اولويت بسيار مهم كشور باشد .در كنار موضوع سياست
خارجي ،در حوزه سياستگذاريهاي اقتصادي نيز دوره
برجام،برايايراندرسهايبسيارمهميدربرداشتهاست.
الحسيني در اين رابطه نوشته :دولت در سياستگذاري
اقتصادي هم نبايد هيجانزده ش��ود .درس��ت است كه
افق روشني پديدار شده اما اگر سياستگذاري داخلي را
درست نكنيد ،اگر دژپسند به پولي كردن كسري بودجه
ادامه دهد ،اگر همتي واردات در مقابل صادرات را محكم
نچسبد و رزم حسيني كار خودش را بكند ،اگر نوبخت و
مجلس با قولهايشان كسري بودجه را بيشتر كنند و اگر
سياستگذاري اين طور گروگان ذينفعان در بازارهاي
دارايي باش��د ،به يقين بدانيد كه فاجعه ابرتورم در پيش
اس��ت .اگر در اقتصاد كشور به اين س��مت برويم دست
ما در مذاكرات آتي هم بس��ته خواهد ش��د و نميتوانيم
بازي درس��تي براي خودمان تعريف كنيم .پس توجه به
اقتصاد و داش��تن اقتصادي باثبات و متعادل و رو به رشد
شرط مذاكرات موفق آتي است .ما به اقتصاد ايران بسيار
اميدواريم .سالهاي پرواز ايران ميتواند شروع شود .اما نه
بااينباسياستگذاريكهبردستوپاياينپرندهغمگين
زنجيرميزند.
امروز مشخص شده كه اشتباه بزرگ ايران در دوره اجراي
برجام ،قرار دادن تمام تخم مرغهاي اقتصاد در سبد اين
توافق بود .ايران در آن دوره توانست نفت بفروشد ،به تمام
بانكهاي بينالمللي دسترسي داشته باشد ،قراردادهاي
س��رمايهگذاري و مش��اركت اقتصادي با ش��ركتهاي
اروپايي منعقد كند و از حركت در مسيري بگويد كه رشد
و توسعه سريعي به ارمغان ميآورد .در صورتي كه بايدن

سياس��تهاي غلط ترامپ را تغيير دهد ،بايد پيش از هر
چيز ايران آماده تغيير در نگاه خود باش��د .يعني از سويي
بايدتعهداتيازدولتامريكاگرفتهشودكهديگرامكانبه
زيرميزمذاكرهزدنوجودنداشتهباشدوازسويديگراگر
بناستازمواهبكناررفتنتحريمهابهرهببريم،بايدبهاين
شرايط نگاه موقت داش��ت و تالش كرد در دورهاي كوتاه،
باالتريندستاوردهايممكنبهثبتبرسد.
در كنار رابطه با امري��كا ،ايران در دوران برجام ،از س��اير
كشورها نيز متضرر شد .بسياري از شركتهاي اروپايي و
حتي آسيايي كه در دوره توافق هستهاي به ايران آمدند و
قراردادهايمختلفيبرايحضوردرايرانبهامضارساندند،
پسازبازگشتتحريمها،يكبهيكايرانراترككردندو
عمالدراينقراردادهانهغرامتيدرنظرگرفتهشدونهايران
توانستادعايخسارتكند.پسازچنينتجربهاي،شايد
مهمترين رويكرد در اين حوزه بايد امضاي قراردادهايي
باشدكهاگرطرفمقابلقصدبرهمزدنآنراداشتالاقل
مجبور شود كه هزينههاي جاري را بپردازد .نحوه تعامل
با كشورهاي بدحساب و دولتهايي كه پيش از تحريم از
ايران كاال گرفتند اما در اين سالها بنا به داليل مختلف از
بازپرداخت آن خودداري كردند نيز ديگر موضوع مهم در
اينحوزهخواهدبود.
جو بايدن احتماال از ابتداي بهمن ماه سال جاري در كاخ
سفيدمستقرخواهدشدوبهاينترتيبدربهترينحالت،
تنها ش��ش ماه زمان تعامل با دولت فعلي ايران را خواهد
داشت،دولتيكهخودمبتكربرجامبودواحتماالميتواند
بااستفادهازاينتجاربگذشته،پايانيخوشبرايعملكرد
خوددرعرصهسياستخارجهبهوجودآورد.

شوك شديد واكسن كرونا به بازارهاي جهاني

نفت اوج گرفت ،طال سقوط كرد
عصر روز گذشته (دوشنبه) به وقت ايران ،شركت فايزر
امريكا در خبري از دستيابي به واكسن كرونا خبر داد كه
اين واكس��ن تا  ۹۰درصد در پيشگيري از ابتال به كرونا
موثر عمل كرده است .شركت فايزر اعالم كرد كه مرحله
سوم آزمايشهاي گس��تردهاي كه روي واكسن جديد
اين شركت انجام شده ،نشان ميدهد كه اين واكسن تا
 90درصد در پيشگيري از ابتال به كرونا موثر عمل كرده
است .مرحله سوم آزمايش واكسن يك مرحله پيش از
درخواست تاييد محصول براي توليد آن به شمار ميرود.
مدير اجرايي شركت فايزر نيز با اعالم خبر كشف واكسن
ويروسكرونا،امروزراروزيبزرگبرايبشريتناميد.اين
غول داروسازي امريكا كه با همكاري يك شركت آلماني
از چند ماه قبل رس��ما فرايند آزمايش بر روي واكس��ن
احتمالي كرونا را آغاز كرده بود ،در حالي خبر از موفقيت
بيش از  90درصدي در گام سوم آزمايشات خود داد كه
جهان روزهاي بسيار دشواري را در مواجهه با كرونا پشت
س��ر ميگذارد .آخرين برآوردها نشان ميدهد كه اين
ويروستاكنونبيشاز 50ميليوننفررادرسراسرجهان
به خود آلوده كرده و آمار مرگ و مير ناشي از آن به بيش از
يكميليونو 200هزارنفررسيدهاست.هرچندبسياري
از كارشناسان معتقدند با توجه به دشواريهاي موجود
درشناساييتماممبتاليان،احتماالعددآلودهشدگانبه
كروناچندبرابرعددرسمياعالمشدهاست.ويروسكرونا
حدودا  11ماه پيش در چين ديده شد .دولت پكن پس
از اعالم اين خبر ،شهر ووهان به عنوان اصليترين محل
شيوع كرونا را قرنطينه كرد اما با اين وجود از چند هفته
بعد،كشورهايمختلفيدرسراسرجهاناعالمكردندكه
نخستينمواردابتالبهكرونارامشاهدهكردهوپسازچند
ماه،تمامكشورهايجهانحديازآلودگيبهاينويروس
را به ثبت رساندند .به دنبال اين اتفاق ،بسياري از سفرها و
برنامههاي تفريحي و هنري در سراسر جهان تحت تاثير
قرار گرفت و دولتها براي كاهش سرعت انتقال بيماري
مجبور به قرنطينه طوالني مدت كشورهايشان شدند،
موضوعيكهدركناراثراتاجتماعي،بروضعيتاقتصادي
جهان نيز تاثيرات منفي قابل توجهي داشت.
با اين وج��ود ،از همان روزه��اي ابتدايي ،بس��ياري از
شركتهاي داروسازي مطرح جهان اعالم كردند كه با
سرعتي بسيار باال به سمت كشف واكسن كرونا حركت
ميكنندودرتالشنددركوتاهترينزمانممكنبهفرمول

اين واكسن دسترس��ي پيدا كنند .هرچند در ماههاي
گذشته چين و روسيه از دستيابي به واكسن كرونا خبر
دادنداماباتوجهبهاينكهاينكشورهافرمولواكسنخود
را عرضه نكردند ،سازمان بهداشت جهاني نيز نسبت به
اين موضوع با ترديد نگاه كرد اما سرانجام روز گذشته يك
شركت امريكايي خبر از آن داد كه به واكسن كرونا دست
يافته و اين موضوع يك اتفاق تاريخي خواهد بود.
استقبال بايدن و ترامپ از واكسن
سازمان بهداشت جهاني جزو نخستين نهادهايي بود كه
نسبت به اين خبر واكنش نشان داد .اين سازمان اعالم
كرد:آزمايشهايواكسنفايزربسيارمثبتاست.ممكن
است واكس��ن كرونا تا مارس  ٢٠٢١وضعيت اپيدميك
را كامال تغيير دهد .واكس��ن كرونا براي آماده ش��دن تا
سال  ۲۰۲۱به  ۴.۵ميليارد دالر ديگر نياز دارد .در كنار
واكنش مثبت سازمان بهداشت جهاني ،به نظر ميرسد
خبردستيابيبهواكسن،درتحوالتسياسيامريكانيز
خود را نشان داده است .در شرايطي كه ترامپ در جريان
مبارزات انتخاباتي بارها از نزديك بودن به دسترسي به
واكسن كرونا خبر داده بود ،حاال زماني اين خبر منتشر
شده كه او انتخابات را به بايدن باخته است .با اين وجود
ترامپ در صفحه ش��خصي خود به اي��ن اتفاق واكنش

نشان داد و نوشت :واكس��ن بهزودي ميآيد ٩٠ .درصد
تأثيرگذاري .چه خبر خوبي!
جو بايدن رقيب ترامپ نيز كه در ماههاي گذشته بارها
به عملك��رد او در رابطه با كرونا انتقاد ك��رده بود نيز به
خبر شركت فايزر واكنش نشان داد .بايدن در بيانيهاي
اعالم كرد :خبر امروز ميتواند نويدبخش تغييراتي براي
سال آينده باشد ولي ماموريت فراروي ما هنوز تغييري
نكرده اس��ت .بايدن در عين حال هشدار داده است كه
دستيابي گسترده به واكس��ن كرونا ماهها زمان خواهد
برد و امريكاييها بايد همچنان ماسك بپوشند و فاصله
اجتماعي را رعايت كنند.
استقبال كمنظير اقتصاد از واكسن
در كنار تحوالت سياسي ،بازارهاي جهاني نيز نسبت به
خبر دستيابي به واكس��ن كرونا ،واكنشي بسيار مثبت
نش��ان دادهاند .معامالت آتي ش��اخص  S&P500در
بازارهاي خ��ارج امريكا پس از اعالم موفقيتآميز بودن
توليد واكس��ن  4.4درصد مثبت شد كه نشان ميدهد
روندصعوديهفتهپيشكهبرمبنايپيشبينيپيروزي
بايدن اتفاق افتاده بود اين هفته هم تداوم خواهد داشت.
معامالت آتي شاخص داوجونز هم5.9درصد مثبت شد
و در واقع پيشبيني ميشود اين شاخص با  1500واحد

رشد باز شود .در اروپا هم شاخص استاكس يورپ 600
معادل 4.2رشدكرد.دربازارهايآسياييهمبورسژاپن،
كرهجنوبي،هندوتايوانرشدقابلتوجهيداشتند.البته
بخشي از اين رشد بازارهاي سهام مربوط به خوشبيني
بازار درباره پيروزي بايدن در انتخابات رياستجمهوري
امريكا است .بورس چين  1.9درصد مثبت شد و بورس
هنگكنگ  1.2درصد رش��د كرد .داكس آلمان ۵.۵۳
درصد به ارزش خود افزود ،فوتس��ي لندن  ۴.۸۵درصد
جهش كرد ،كاك فرانسه با جهش بزرگ  ۶.۹۴درصدي
روبرو شد و فوتس��ي ميالن ايتاليا  ۵.۴۰درصد باال آمد.
بررسيها نش��ان ميدهد كه سهام شركتهاي حمل و
نقل و فعال در حوزه گردشگري بيشترين رشد را داشته
و در مقابل سهام شركتهايآي تي سقوط كرده است.
در كنار اوضاع بورس ،قيمت جهاني نفت نيز افزايش��ي
چشمگيرراتجربهكرد.تاروزدوشنبهوقتتهران،قيمت
پيشخريد هر بش��كه نفت خام تگ��زاس غرب امريكا،
دابليوت��يآي ۹.۴۲ ،درصد ي��ا  ۳.۵۰دالر جهش كرد و
باالتر از  ۴۰دالر به  ۴۰.۶۴دالر رسيد .قيمت پيشخريد
هر بش��كه نفت خام برنت ،بنچمارك بينالمللي قيمت
نفت ه��م  ۸.۴۷درصد ي��ا  ۳.۳۴دالر جه��ش كرد و به
 ۴۲.۷۹دالر رسيد.
قيمت جهاني طال كه در ماههاي گذشته به دليل شيوع
كرونا افزايش��ي جدي پيدا كرده بود ،با خبر دست يابي
به واكسن ،به شكلي جدي سقوط كرد .روز دوشنبه در
حالي كه قيمته��اي طال با پيروزي بايدن در انتخابات
امريكا تقويت شده بود ،انتش��ار خبري خوش در مورد
واكسن كرونا باعث شد تا قيمتها بهشدت سقوط كنند.
كاهش نگرانيهاي سرمايهگذاران در مورد آينده باعث
ش��د تا آنها به فروش طال به عنوان سرمايه امن و خريد
سرمايههاي ريسكداري مانند سهام رو بياورند .قيمت
خريد نقدي هر اونس طال در بورس لندن ،اسپاتگلد،
 ۳.۰۳درصد يا  ۵۸.۰۵دالر سقوط كرد و به ۱,۸۹۳.۷۶
دالر رسيد .قيمت پيشخريد هر اونس طالي امريكا هم
 ۳.۲۷درصد يا  ۶۳.۸۰دالر سقوط كرد و به  ۱,۸۸۸دالر
رسيد .در كنار آن پيشبيني شده كه قيمت مس و روي
افزايش خواهد يافت .اين تحوالت تنها چند ساعت پس
از اعالم خبر دستيابي به واكسن كرونا رخ داده و به نظر
ميرسددرروزهايآيندهباانتشارخبرهاييجديددراين
حوزه ،سرعت تحوالت اقتصادي نيز افزايش پيدا كند.

تعديل افزايش حقوق
كارمندان شركتهاي دولتي

رييس كميته اصالح ساختار بودجه مجلس از تعديل
افزايش حقوق كارمندان شركتهاي دولتي در اليحه
بودجه س��ال ۱۴۰۰خبر داد .محسن زنگنه در پاسخ
به اين س��وال كه در يكي از احكام دوازده گانه اصالح
س��اختار بودجه براي اعمال در اليحه بودجه س��ال
 1400افزاي��ش حقوق و مزايا در بودجه كل كش��ور
بر مبناي برابري عمودي و افق��ي حقوق دريافتي در
شركتها بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت
ودستگاههاياستفادهكنندهازبودجهعموميمدنظر
است؛آيامرادهمسانسازيحقوقكارمنداندستگاهها
مطابق حقوق كارمندان بانكها و ش��ركتها است؟
اظهارداش��ت :اين حكم ابهامي دارد كه در اصالحيه
رفع ابهام شده است .در اصل مساله با دولت هماهنگ
هستيم .بحث همسانسازي حقوق كارمندان دولت
با كارمندان بانكها و ش��ركتهاي دولتي نيس��ت.
مس��اله به محدودس��ازي هرگونه افزايش حقوق در
شركتهايدولتيمتناسبباافزايشحقوقيوعمودي
در دس��تگاههاي دولتي اس��ت .رييس كميته اصالح
ساختار بودجه مجلس با ذكر مثالي توضيح داد :سال
گذشته مصوب شد حقوقها  ۵۰درصد افزايش يابد؛
حقوق كارمندي كه سه ميليون تومان است نهايتاً به
 ۴.۵ميليون تومان ميرس��د اما فردي كه در شركت
دولتي  ۲۰تا  ۳۰ميليون حقوق ميگيرد با  ۵۰درصد
افزايش۱۰،ميليونتومانبهحقوقشاضافهميشودكه
عادالنهنيست.عضوكميسيونبرنامهوبودجهمجلس
تاكيد كرد :حقوق كارمندان شركتهاي دولتي سهم
قابل توجهي از بودجه ش��ركتها را در بر ميگيرد .در
اصالحساختاربودجهحكميآورديمكهافزايشحقوق
كارمندان اعم از پاداش ،حقوق ،دس��تمزد و غيره بايد
متناس��ب با افزايش حقوق عمودي و افقي كارمندان
سازمانها و دس��تگاههاي دولتي باشد .يعني پلكاني
معكوس باشد ،هر چه قدر حقوق كارمند باالتر است
افزايشكمتريداشتهباشدوبرعكس.ويدرپاسخبه
اينسوالكهحكملحاظشدهدراصالحساختاربودجه
باآنچهشماذكرميكنيدمتفاوتاستوچنينبرداشتي
ازآننميشود،بيانداشت:اينمسالهراكام ً
القبولدارم.
مسووليتفرآينداصالحساختاربابندهبودهواصالحيه
اينحكمتهيهشدهاست.ايندوازدهكماصالحساختار
بودجهقراراستبهقانونتبديلميشودتادستدولت
براياعمالآندراليحهبودجه ۱۴۰۰كام ً
البازباشد.

نظر دولت درباره طرح معيشتي
مجلس

حس��ينعلي اميري گفت :دولت ب��ا طرحهايي كه در
ي آن تامين نشده باشد،
مجلس تهيه شده ولي بار مال 
موافق نيس��ت .حس��ينعلي اميري معاون پارلماني
رييسجمه��ور ،درباره علت مخالف��ت دولت با طرح
پرداختيارانهمعيشتيبه 60ميليونايراني،گفت:اين
موضوعقابلبياندروقتمفصلياستامااينرابدانيد
كه دولت بر اساس نظريهاي كه شوراي نگهبان درباره
اصل 75قانوناساسيدارد،باطرحهاييكهدرمجلس
تهيه ميشود و داراي بار مالي است ،نسبت به آن ايرا ِد
حقوقيمبناييدارد.ويافزود:شوراينگهبانايننظر
راداردكهاصوالواساساًطرحهاييكهنمايندگان تهيه
ميكنند و داراي بار مالي اس��ت در مجلس قابل طرح
نيستواينطرحازآننظركهدولتبهيكقاعدهكلي
كه ش��وراي نگهبان به آن قائل است يعني طرحهايي
كه داراي بار مالي بوده موافق نيست .معاون پارلماني
رييسجمهور در پاسخ به اين س��وال كه نمايندگان
مجلس بار مالي آن را مشخص كرده بودند اما دولت با
آن نيز مخالفت كرده است ،تصريح كرد :قانون اساسي
صحبت از تامينبار ماليكرده استنه تعيينبار مالي.
بعضاً طرحهايي تهيه ميشود كه موضوع بار مالياش
را«تامين»نميكنندبلكه«تعيين»ميكنند.تعيين
با تامين متفاوت اس��ت .لذا دولت با طرحهايي كه بار
مالياشتاميننشدهباشد،موافقنيست.

تخليهحبابازبازارهاياقتصادي

رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي با اشاره به
ضرورت هدايت نقدينگي با كاهش نرخ س��ود بانكي
بهس��مت بازار س��رمايه گفت :بهصورت مش��خص
تاكنون  ۲مرتبه در گفتوگو با همتي بر كاهش نرخ
سودبانكيوحمايتسياستگذارپوليازبازارسرمايه
تأكيد كردهام.
وحيدشقاقيشهريدرگفتوگوباتسنيم،باابرازاينكه
در ش��رايط فعلي اقتصاد ايران به هر ميزان نرخ سود
س��پردههاي بانكي رشد كند منجر به رشد نقدينگي
ميشود ،گفت :با افزايش نرخ بهره تنها به سپردههاي
تدارسودبيشتريپرداختميشودكهاينموضوع
مد 
تنهاباعثافزايشسرعترشدنقدينگيدركشورخواهد
ش��د .بهگفته اين كارش��ناس اقتصادي ،در هفتهها و
ماههايآتيبهسرعتشاهدكاهشبارتورميدراقتصاد
ايران خواهيم بود و عم ً
ال در بازارهاي مختلف از جمله
طالوارزحبابهايمصنوعيكهبااقتصادكشورهمخوان
نبود تخليه خواهد شد .وي افزود :جمعبنديها نشان
ميدهدكهازيكطرفنبايدبيجهتمانندگذشتهبه
افزايش خارج از حد و مرز نقدينگي دامن زد و از سوي
ديگر بايد از فضاي ايجادشده در بازار سرمايه حمايت
كرد.يكپيشنهادكليايناستكهباكاهشنرخسود
و بهره بانك��ي و بينبانكي فضا براي هدايت نقدينگي
خارجش��ده از بازارهاي ارز و طال به بازار سرمايه كشور
مهيا شود .رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي
گفت:در 2.5ماهگذشتهبازارسرمايهايراندچارريزش
بيسابقهاي شد و در اين فضا سرمايه بسياري از مردم
دچارضرروزيانسنگينشدهاست،ايندرحالياست
كه در ابتداي سال ش��اهد رونق ورود مردم به اين بازار
بوديم كه يك فرصت بينظير براي كشور بوده است.
شقاقي ش��هري ادامه داد ،متأسفانه افزايش نرخ بهره
بينبانكيوشايعهافزايشنرخسودبانكييكيازعوامل
جديكاهشجذابيتبازاروريزشبيسابقهاخيربود.

اخبار
افت ارزش دالر
به كمترين رقم  10هفته گذشته
به گ��زارش رويترز ،با انتخ��اب جو باي��دن به عنوان
رييسجمهور آينده امريكا ،س��رمايهگذاران به خريد
ارزهاي تجاري روي آوردند چون انتظار دارند شرايط
آرامتر در كاخ س��فيد تجارت جهاني را تقويت كرده و
سياست پولي را در همين سطح آسان نگه دارد .به اين
ترتيب ،ارزش دالر ب��ه پايينترين رقم طي  10هفته
گذشتهرسيد.ارزشيوآنچينبهباالترينرقمطي28
ماه گذشته رسيد و دالر نيوزيلند باالترين رقم طي19
ماه گذشته را تجربه كرد .دالر استراليا هم در شرايطي
كهشاخصدالربهپايينترينرقمخودازاوايلسپتامبر
رسيده،بهباالترينرقمطي 7هفتهگذشتهرسيد.وون
كره جنوبي باالترين رقم طي 21ماه گذشته را تجربه
كرد و به 1115.33در برابر دالر رس��يد .پوند انگليس
هم تا باالترين رقم طي دو ماه گذش��ته باال رفت .يورو
 0.1درصدافزايشداشتوبهباالترينرقمطي 12ماه
گذشته يعني 1.1895دالر رسيد .تحليلگران عقيده
دارندنتيجهانتخاباترياستجمهوريامريكاازنظربازار
بسيارمطلوباست.هيچكدامازاحزابكنترلكنگره
را در دست ندارند .بنابراين گزينه جنگهاي تجاري و
ماليات باالتر از دستور كار دولت خارج ميشود .انتظار
تصويبيكبستهمحركماليبزرگكاهشيافتهكه
باعث ميشود سود اوراق قرضه با تصور وامگيريهاي
كمتر پايينتر از حد انتظار باش��د .ارزش يوآن بسيار
وابستهبهنتيجهانتخاباترياستجمهوريامريكابود
چونتصورميشودبايدنموضعنرمتريدربرابرچين
داشتهباشد.اطالعاتتجاريقدرتمندچينازاينتصور
حمايتكردوارزشيوآنرابه 6.58دربرابردالررساند.

بهاي جهاني طال
در مدار افزايشي است
گزارشهاي بازار جهاني نشان ميدهد در نخستين
روز آغاز بهكار بازارهاي جهاني در هفته جاري ،بهاي
طال رو به افزايش گذاشته است.به گزارش رويترز،
در نخستين روز آغاز بهكار بازارهاي جهاني پس از
مشخصشدنرييسجمهورامريكاكهمتاثرازشيوع
ويروس كرونا و تش��ديد ابهامها در ارتباط با آينده
اقتصاد جهاني ،روند كاهشي داشته ،بهاي فلز زرد
با يك دهم درصد رشد روبهرو شده و در سطح يك
هزار و ۹۵۳دالر و ۴۵سنتي ايستاده است .قيمت هر
اونسطالدرپايانمعامالتروزجمعههفتهگذشته
منتهي به ۱۶آبان ماه با ۹صدم درصد افزايش به يك
هزار و  ۹۵۱دالر و  ۳۵س��نت رسيد.قيمت طال در
هفته گذشته حدود  ۳.۹درصد افزايش داشت ،ولي
مشتري چنداني نداشت .به گزارش رويترز ،قيمت
هر اونس طال امروز با  0.42درصد افزايش به 1959
دالر و  45سنت رسيد .قيمت فلز زرد در معامالت
آتي امروز و براي تحويل در ماه دسامبر نيز با 0.51
درصد رشد به  1961دالر و  60سنت رسيد.

ارايه خدمات بانكي تعطيلي ندارد
دبير شوراي هماهنگي بانكهاي دولتي با تاكيد
براينكه خدمات دهي بانكها تعطيلي ندارد ،گفت:
همانطور كه بانكها در تعطيالت رسمي چون عيد
نوروز خدمات خود را به م��ردم ارايه ميدهند ،در
صورت تعطيلي به جهت جهش ويروس كرونا هم
دستورالعمل تعطيلي خود را بر سايت بارگذاري و
باجه كشيك مشخص ميكنند .عليرضا قيطاسي
در گفتوگو با ايس��نا ،درب��اره فعاليت بانكها در
صورتتعطيليتهران،اظهاركرد:بانكهايدولتي
تابع مقررات دولت هس��تند و با وجود تعطيالت
در ايام عيد نوروز همچن��ان فعاليت خود را انجام
ميدهند .آنها باجه كشيك دارند و خدمات بانكي را
به مردم ارايه ميدهند و تعطيلي صد در صدي براي
بانكها اتفاق نميافتد.

بررسياليحه اصالح قانون چك
در معاونت حقوقي رييسجمهور
معاونت حقوقي رييسجمهور به منظور تس��ريع
در فرآيند رسيدگي به موضوع تعليق محدوديت
در فعاليت بنگاههاي اقتص��ادي داراي چكهاي
برگش��تي و با هدف جلوگيري از اختالل در روند
فعاليت اين بنگاهها ،اليحه اصالح ماده ( )۵مكرر
الحاقي به قانون صدور چك را به هيات دولت ارايه
كرده اس��ت .به گزارش پايگاه اطالعرساني دفتر
هيات دولت ،بر اساس ماده ( )۵مكرر قانون صدور
چك ،در صورتي كه چك با برگشت مواجه شود،
محدوديتهاي متعددي متوجه صادركننده آن
ميگردد كه عدم امكان افتتاح حساب يا دريافت
كارتبانكيجديديادريافتتسهيالتوضمانتنامه
بانكي ،از جمله موارد آن است.

معامالت  14ميليون دالري
در بازار متشكل ارزي طي  3روز
ارزش معامالت بازار متشكل ارز ايران (شامل سه ارز
دالر ،يورو و درهم) از ش��نبه  ۱۷آبان تا ظهر  ۱۹آبان
روند صعودي داش��ته و به بي��ش از  ۱۴ميليون دالر
رسيده است.يكي از سياستهاي بانك مركزي براي
مديريت نوسانات ارزي افزايش عرضه ارز و برداشتن
س��قف خريد صرافيها در بازار متش��كل ارزي بوده
است .طبق اعالم قبلي بانك مركزي ،از روز دوشنبه
 21مهرم��اه روزانه  50ميليون دالر اس��كناس وارد
بازار خواهد كرد ضمن اينكه س��قف خريد بانكها و
صرافيها در بازار متش��كل ارزي را به  500هزار دالر
افزاي��ش داد .ارزش معامالت اس��كناس ارز در بازار
متشكل ارز ايران (شامل سه ارز دالر ،يورو و درهم) از
شنبه  17آبان تا ظهر  19آبان روند صعودي داشته و
به بيش از  14ميليون دالر رسيده است.

بانك و بيمه
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سكه ۱۳ميليون و  ۸۰۰هزار تومان شد ،دالر در كانال  26هزار

واكنش بانك مركزي به شايعات ارزي و توقف كاهش نرخ ها
نوسانات نرخ دالر در صرافيهاي بانكي

گروهبانكوبيمه|محسنشمشيري|
ارزش دالر كه در روزهاي اخير ريزش ش��ديدي داشت،
روز دوشنبه در صرافيهاي بانكي و نرخ لحظهاي سامانه
سنا ،با يك هزار و ۹۱۰تومان افزايش به قيمت ۲۴هزار و
 ۸۰۰تومان رسيدو يورو با افزايش دو هزار و  ۳۰۰توماني
به ۲۹هزار و ۳۰۰تومان رسيد .اين درحالي است كه نرخ
خريد دالر در صرافيهاي بانكي ۲۳هزار و  ۵۰۰تومان و
نرخ خريد هر يورو نيز ۲۸هزار تومان اعالم شده است.
در بازار آزاد نيز قيم��ت دالر  26هزار و  500تومان ،يورو
 32هزار تومان و درهم امارات  7هزار و  800تومان اعالم
ش��ده است.همچنين در سامانه س��نا در روز معامالتي
گذشته يكشنبه هر دالر با نرخ ميانگين۲۲هزار و ۸۷۳
تومان اعالم شد و يورو با نرخ ۲۶هزار و ۹۹۵تومان معامله
شد.عالوه بر اين ،در سامانه نيما نيزيكشنبه حواله يورو
با ميانگين قيمت ۳۰ه��زار و  ۵۳۶تومان و حواله دالر به
۲۴هزار و۳۱۵تومان به فروش رسيد .اگرچه در مقطعي
نرخ دالر تا  ۳۲هزار و  ۱۰۰تومان نيز افزايش يافت اما در
روزهاي اخير ،روند افزايشي قيمت شكسته شده و سير
نزوليقيمتهادربازارارزازعصرچهارشنبه( ۱۴آبانماه)
آغاز شد كه با كاهش حدود هفت هزار توماني همراه بود.
بر اين اساس نرخ دالر از  ۳۰هزار تومان در  ۱۴آبانماه به
 ۲۲هزارو ۸۹۰هزارتوماندرروزيكشنبهرسيد.درادامه
نوسانات بازار ارز ،از روز گذشته روند سقوط قيمت دالر،
متوقف شده و نرخ دالر رو به افزايش گذاشته است .از نظر
كارشناسان ،افزايش تقاضا براي خريد ارز و مجاز شدن
ترخيصكاالازطريقارزمتقاضيازمهمترينداليلرشد
قيمت دالر بوده است .البته به نظر آنها ،رشد قيمت دالر
موقتي بوده و ب��ه زودي دالر به روند نزولي بازميگردد.
اما برخي ديگر از صاحب نظران به اخبار منتشر شده در
مورداحتمالتحريمهايجديدعليهبورس،شركتهاي
خودروسازي ،اخبار هر هفته يك تحريم جديد تا پايان
دولت ترامپ و ...نيز اش��اره دارند كه اين اخبار روي جو
رواني بازار اثر گذاشته و اثر مثبت انتخاب بايدن را خنثي
كرده اس��ت .عدهاي ديگر ني��ز معتقدند كه بايد منتظر
تحوالت بنيادي يعني شروع مذاكرات ،خروج امريكا از
برجام ،لغو تحريمها و  ...باشيم تا اثر بهتري روي عرضه
و تقاضا و كاهش قيمتها داش��ته باشد يا حداقل اخبار
آزادسازي پولهاي بلوكه ش��ده ايران و افزايش فروش
نفت را شاهد باشيم.
سكه 13ميليون و 800هزار تومان شد
با افزايش قيمت دالر به  ۲۶ه��زار و  ۵۰۰تومان و اونس
جهاني 1917دالر ،قيمت طال و سكه افزايش داشت و در
بازار طال نيز مظنه هر مثقال طال  5ميليون و  470هزار
تومان ،قيمت طالي ۱۸عيار هرگرم يكميليون و ۲۶۲
هزار تومان ،قيمت سكه تمامبهار آزادي طرح جديد ۱۳
ميليون و  ۸۰۰هزار تومان ،سكه طرح قديم  13ميليون
و  300هزار تومان ،نيمسكه بهار آزادي  7ميليون و 500
هزار تومان ،ربعسكه بهار آزادي  5ميليون تومان و سكه
گرمي2ميليون و 700هزار تومان معامله شد.
عرضه 144ميليون دالري در نيما
روزيكش��نبه  ۱۸آبان ماه  ۱۳۹۹در س��امانه نيما (نظام
يكپارچه معامالت ارزي) حدود  ۱۴۴ميليون دالر ارز به
صورت حواله توسط صادركنندگان عرضه شد.
رواب��ط عمومي بان��ك مرك��زي اعالم كرد :بر اس��اس
گزارشهاي دريافتي از س��امانه نيما روز يكشنبه (18
آبان م��اه  )1399حدود  ١44ميليون دالر ارز به صورت

حوالهتوسطصادركنندگاندراينسامانهعرضهشدكهبر
اساسمعامالتانجامشدهميانگينموزوننرخبرحسب
دالر حدود  241,697ريال بوده است .همچنين در بازار
«متشكل معامالت ارزي» حدود  53ميليون دالر ارز به
صورت اس��كناس عرضه شد كه ميانگين نرخ معامالت
انجام شده حدود227,040ريال بوده است.
واكنش بانك مركزي به برخي تالشها
براي توقف ريزش قيمت ارز
بانك مركزي اعالم كرد :نرخه��اي ارز در بازار ،نرخهاي
مطاب��ق با بنيادهاي اقتصاد نيس��ت و ريزش حدود ۲۵
درصدي نرخ ارز طي يك هفته در بازار بهترين دليل براي
اثبات تاثيرگذاري كاهش ريسكهاي غيراقتصادي بر
كاهش قيمت بازار به سمت نرخ تعادلي پايينتر است.
با وجود روند نزولي اخير در بازار كه البته مانند هر روندي
گاهي با اصالح روبهرو ميشود ،برخي به غلط اينگونه القا
ميكنند كه س��طوح مشخصي از نرخ بازار ،كف قيمتي
بانك مركزي است و همچنين با انتشار اخبار و شايعات
س��عي در بر هم زدن چش��مانداز كاهش ريس��كهاي
غيراقتصادي دارند تا به هر ش��كل ممكن از كاهش نرخ
بازارجلوگيريكنند.
اين گروه درصدد جبران زيان ناش��ي از فروكش كردن
چش��مگير انتظارات منفي در بازار ارز كش��ور و متعاقبا
سايربازارهاهستند.اما ميتوان تأكيدكردكهروندنزولي
شكل گرفته و ثبات در بازارهاي دارايي با وجود اينگونه
مقاومتها تداوم خواهد داشت .ضمن آنكه بانك مركزي
انتظار دارد تا نهادهاي مسوول ،درپي شناسايي و معرفي
گروههايي باشند كه با ايجاد اين ش��ايعات و القائات در
تالش هستند تا نگذارند كام مردم از ايجاد فضاي باثبات
در اقتصاد كشور شيرين شود.بر اين اساس ،بانك مركزي
همزمان ب��ا روند كاهش ريس��كهاي غيراقتصادي ،با
قدرت و توان بيش��تري قيمت بازار را به سمت نرخهاي
پايينتر كه متكي بر عوامل بنيادين اقتصاد است هدايت

ميكند و بديهي اس��ت با استمرار عرضه بانك مركزي،
پتروش��يميها ،فوالديه��ا و س��اير صادركنندگان و
گشايشهاي ارزي در جريان ،بازار ارز از ثبات بيشتري
برخوردار خواهد ش��د .گفتني است معامالت واقعي در
سامانه نيما و بازار متش��كل ارزي در حال انجام است و
نرخهاي معامالتي بس��يار پايينتر از نرخهايي است كه
بعضا در برخي از كانالهاي غيررسمي گزارش ميشود.
براساس گزارشهاي دريافتي ،آخرين نرخ معامله شده
درهم در سامانه نيما حدود  6665تومان بوده كه معادل
دالري آن حدود  24460تومان است.
مقاومت دالالن در مقابل ريزش نرخ دالر
درحاليكهقيمتدالرطيروزهايگذشتهروندكاهشي
را پيش گرفته است ،دالالن بازار ارز تالش دارند با اعالم
ش قيمتها مقاومت كنند
قيمتهاي باال در مقابل ريز 
كه موفق نبوده و نرخ دالر به سوي رقم  ۲۰هزار تومان و
حتي كمتر از آن در حال عقبنشيني است .به گزارش
ايرنا ،در روزهاي گذشته بازار ارز سقوط مداومي را پيش
گرفته است و روزانه بهطور ميانگين بيش از ۲هزار تومان
كاهش را تجربه ميكند؛ امروز نيز اخبار از بازگشت نرخ
دالربهزير ۲۰هزارتومانحكايتميكردوفضايچهارراه
اس��تانبول به گونهاي بود كه حتي انتظار براي كاهش
بيشتر در مبادالت نيز وجود داشت .بعد از اجرايي شدن
تدابير دولت براي بازگش��ت ارزهاي صادراتي به كشور
طي ماههاي گذشته ،بانك مركزي در هفتههاي پيشين
باتزريقآنبهچرخهاقتصاديبرايكنترلبازار،موجبات
كاهش قيمت جهت دس��تيابي به ثب��ات در نرخ را آغاز
كرد ،روند كاهشي كه اين روزها بيشتر ديده ميشود .در
روزهاي اخير به دليل تحوالت مربوط به انتخابات امريكا
و انتظارات براي بهبود شرايط سياست خارجي ،قيمت
دالروسايرمحصوالتروندنزولييافتهاست.صرافيهاي
سطح شهرهمزمان با آغاز معامالت در بازار ارز چراغ ۲۲
هزار و ۷۰۰تومان را براي دالر روي تابلوهاي خود روشن

كردند ،اما دالالن راه ديگري را براي خود پيدا كردهاند و
به دليل نگراني از افت قيمتها ،با حضور در اطراف ميدان
فردوسياعداديرابرايخريدوفروشارزاعالمميكردند
كهبيشترازصرافيهابودوسعيداشتندباارايهقيمتهاي
باالتر از س��قوط مداوم نرخ ارز جلوگيري كنند .يكي از
تالشهاي دالالن و دستفروش��ان ارز در بازار ،دور نگه
داشتن فروشندگان دالر و يورو از صرافيها و جلبتوجه
برايخريدباقيمتبيشترازهزارتوماننسبتبهآنهابود.
جواني كه در حاشيه خيابان فردوسي تهران به كار داللي
ارز مشغول است ،در اين خصوص گفت :صرافيها با ۲۲
هزار تومان خريد ميكنند اما خالي از مشتري هستند،
اما ما ۲۳و ۷۰۰ميخريم كه پيشنهادي بهتر از اين پيدا
نميكنيد .دالالن در نزديكي ميدان فردوس��ي تجمع
بسياري داشته و چنان گرد يكديگر ايستادهاند كه نظر
هر رهگذري را به خود جلب ميكند و اگر در اين ميان،
فروشندهايباشدهركدامتالشميكنندباقيمتيباالتر
اقدام به خريد كنند تا كاهش قيمت صرافيها به چشم
نيايد .يكي از آنها كه بيشتر به دنبال خريد  100دالري
بود ،گفت« :همي��ن االن هر  ۱۰۰دالري را دو ميليون و
 ۳۵۰هزار تومان ميخرم» و آن ديگري كه مس��نتر به
نظر ميرس��يد تاكيد ميكرد :به من بفروشيد پشيمان
نميشويد با باالترين قيمت ممكن خريدارم .هر كدام از
اين دالالن نظر متفاوتي در خصوص روند رشد يا كاهش
ارز داشتند ،پس��ر جواني كه با پيشنهاد ۲۳هزار و ۷۰۰
تومانبهدنبالمشتريبود،بيشترازهمهبرروندكاهشي
تاكيد ميكرد و ميگفت« :اگر امروز نفروشيد امكان دارد
فردا پشيمان شويد ».دالل ديگري كه مسنتر بود تاكيد
ميكرد كه هنوز معلوم نيست سرنوشت بازار ارز به كدام
سمتخواهدرفتوبايدمنتظرماندتاببينيمچهميشود.
اينروزهادركنارسقوطنرخارز،بازارهايديگرنيزروندي
كاهشيراپيشگرفتند،هرگمطالي ۱۸عيارحدوديك
ميليون و ۱۰۰هزار تومان در بازار مبادله و سكه نيز كانال
 ۱۱ميليون تومان را تجربه كرد.

همتي :فشارهاي تورمي كاهش مييابد

 4دليل براي توقف ريزش قيمت دالر

گروه بانك و بيمه|
ريزش قيمت دالر درحالي فع ً
ال متوقف ش��ده و مس��ير
بازار ارز صعودي ش��ده اس��ت كه داليل مهمي از جمله
نرخشكني برخي صادركنندگان ،افزايش تقاضاي ارز از
سوي واردكنندگان ،تداوم ريزش بورس و البته مقاومت
داللهابرايجلوگيريازضرربيشترمتصوراست.افزايش
مجدد قيمت ارز در بازار داليل مشخصي دارد كه از جمله
آنها ميتوان به مقاوم��ت صادركنندگان براي فروش ارز
بهقيمتروزاشارهكرد؛صادركنندههاسعيدارندنرخهاي
پيش��نهادي براي فروش ارز را باالت��ر از قيمتهاي بازار
اعالم كنند و همين موضوع باعث ش��ده است قيمت ارز
تغيير مسير دهد و افزايشي شود .برخي صادركنندهها،
نرخ فروش ارز را باالتر از نرخهاي بازار اعالم ميكنند كه
همينامرسببشدهاستجوروانيبازارافزايشيشود؛به
عنواننمونهدرمقطعيكهدرهمدربازارآزاد 6700تومان
قيمت خورده بود ،نرخ پيش��نهادي صادركنندهها براي
درهم7ه��زار الي 7300تومان بود .موضوع مهم ديگري
كه از قبل هم پيشبيني ميشد كه باعث افزايش تقاضا و
قيمتهادربازارشود،وارداتباارزمتقاضيبرايترخيص
كاالهاي رسوبكرده در گمرك است كه حواشي زيادي
را هم در هفتههاي اخير داش��ته است؛ اين سياست كه با
اصرار وزارت صمت و گمرك و تصميم دولت اجرايي شده
موجب افزايش تقاضا براي ارز در بازار شده است و همين
موضوع هم دقيقاً در شرايط ريزشي بازار موجب شد ترمز
كاهشقيمتكشيدهشودودالرتغييرجهتدهد.برخي
كارشناساناقتصاديميگويند:دليلافزايشقيمتارز،
اقدام اخير وزارت صنعت در باز كردن ارز اشخاص و ايجاد
تقاضاي گسترده براي خريد ارز در بازار است بهنحوي كه
واردكنندگاندرحالايجادتقاضايگستردهبرايخريدارز
هستندوهمينباعثشدهاستبهجاياينكهارزبهحدود

 20هزارتومانبرسددركانالهايباالتربستهشود.هرچند
واردات با ارز اش��خاص مخالفان و موافقان زيادي داشته
استوتااالنهممخالفتجديبانكمركزيباعثتوقف
اين سياست ش��ده بود ولي از هفته قبل با تصميم دولت
سرانجاماينسياستاجراييشدهاست،هرچندهنوزهم
بانك مركزي سعي دارد مانع از اجراي اين سياست شود.
رييسكل بانك مركزي طي نامهاي به رييسجمهور از
ترخيص كاالها از گمرك بدون تأييد و كد رهگيري بانك
مركزيبهشدتانتقادكردهوخواستارجلوگيريازآنشده
است.همتيايناقدامرادليلاصليرشدتقاضايارزبراي
كاالهايي دانسته كه بدون انتقال ارز در گمرك دپوشده
بود .دليل ديگر براي بازگش��ت قيمت ارز ،تداوم ريزش
در قيمت سهام و بورس است و با وجود اينكه پيشبيني
ميش��د س��رمايههاي فراري از بازار ارز و سكه بهسمت
بورس برود و موجب بازگشت بورس شود ،ولي همچنان
سهامداران از اين بازار گريزان هستند و احتماالً بخشي از
اين سرمايهها مجدداًبهسمت بازار ارز رفته باشد .اما نكته
مهم ديگر كه باعث ش��ده ريزش قيمت ارز فع ً
ال متوقف
ش��ود ،مقاومت داللها و دارندگان ارز در مبالغ باالست؛
اينروشياستكهسالهاستمورداستفادهداللهاست
تا با نوسانگيري از ضررهاي زياد خود بكاهند .در اين ايام
نيزداللهاهمزمانباريزشقيمتهادستبهكارشدهاند
تا با افزايش موقتي قيمتها هم كه شده دالرهايي را كه
در قيمته��اي باال خريده بودند به ريال تبديل كنند و با
نوسانگيريهايمتعدددرطولاينروزهابازهمسودهاي
كالنبهجيببزنند.
همتي :فشارهاي تورميكاهش مييابد
ازسويديگر،رييسكلبانكمركزيميگويد:روزهاي
دش��وار به تدريج رو ب��ه پايان اس��ت .همانگونه كه از

هفتههاي قبل پيشبيني ميش��د ،نرخ ارز وارد مرحله
نزولي خود ش��ده و آثار فش��ار حداكثري متغيرهاي بر
آن رو به محو ش��دن است .نزولي شدن شاخص قيمت
مصرفكننده در ماههاي پيش نيز نش��انههاي كاهش
تورم اس��ت .همتي افزود :من در مصاحبهاي در روز ۲۳
مهرماه امسال اعالم كردم ،فشار حداكثري در روزهاي
پايانيخوداستوبرايننكتهپافشاريكردمكهريسك
بازار ارز بسيار باالست و از مردم خواستم كه به بازار وارد
نشوند.االنپسازسههفتهشاهدكاهشچشمگيرنرخ
دربازارهستيم.نرخارزمتأثرازريسكهايغيراقتصادي
به ميزان زيادي از س��طح تعادلي خود خارج ش��ده بود
و براي من مش��خص بود كه با چشمانداز رفع موانع ،اثر
متغيرهايغيراقتصاديبرقيمتارز،تقليليافتهونرخ
مبتنيبرعواملپايهاياقتصادخواهدشد.بانكمركزي
اجازه خواهد داد تا انتظارات مثبتي كه اكنون وجود دارد
و موجب خلق روند نزولي شده است ،كام ً
ال تخليه شود.
درعينحالكهمعتقديمباكاهشريسكهايبرونزاو
تعييننرخارزبرمبنايمتغيرهاياقتصادي،دستبانك
مركزيبرايمديريتبازاربسيطترخواهدشددرنتيجه
ثباتبازاربيشازگذشتهنمودپيداخواهدكرد.ويادامه
داد:درمورداخبارمتناقضكاهشوافزايشنرخسودنيز
بايدگفت:بانكمركزيباتغييرچارچوبسياستگذاري
پوليخودبرآنشدتاباتعريفكريدورنرخكهكفآننرخ
سپردهگذاريسيستمبانكينزدبانكمركزيوسقفآن
نرخ اعتبارگيري بانكها از بانك مركزي است ،نرخ سود
بين بانكي را در اين كريدور قرار دهد و با اثرگذاري بر اين
نرخ ،سياست پولي خود را تنظيم كند .ما اكنون در بانك
مركزي با رصد مداوم ت��ورم ،تحوالت بازارهاي دارايي و
ديگرمتغيرهايكالناقتصادي،نسبتبهتعييننرخهاي
كريدور و نرخ هدف كه در درون كريدور تعيين ميشود

و نرخ بهره بين بانكي را به س��مت آن س��وق ميدهيم،
تصميمگيري ميكنيم و تأكيد ميكنم در حال حاضر
با وجود تعادل در ريس��كهاي مثب��ت و منفي اقتصاد
ملي ،تصميمي براي تغيير در نرخها نداريم .وي تصريح
كرد :البته فراموش نكنيم كه سياس��ت پولي ذاتاً براي
افق كوتاهمدت و براي تعديل چرخههاي تجاري به كار
ميرود و بانك مركزي بايد به شكل واكنش سريع عمل
كندونشاندهدكهميتواندبهخوبيوبهفوريتريسكها
را شناسايي و نسبت به آنها پاسخ دهد .از اين رو ،نبايد از
بانك مركزي انتظار داشت كه هميش��ه در را روي يك
پاشنهبچرخاندواتفاقاًهرچهواكنشهايسياستگذار
بهريسكهابيشترباشد،نشاندهندهكارآمديآناست.
نكتهديگريكهبايدبداناشارهكنمآناستكهبا تعريف
چارچوب جديد سياس��تگذاري پول��ي ،بانك مركزي
عملياتبازاربازرابرايجهتدهينرخبينبانكيبهسمت
نرخ هدف آغاز كرد .اين ابزار دههها در بانكهاي مركزي
دنيا وجود داش��ته كه در دوره اينجانب در بانك مركزي
ايران عملياتي شد .در هفتههاي اخير نيز بانك مركزي
توافق بازخريد را براي تزريق مدتدار نقدينگي مورد نياز
ن بانكي معرفي كرده است .اين قرارداد تازه موجب
بازار بي 
انعطافپذيري بيشتر براي مديريت نقدينگي ،نرخ سود
همچنين سيگنالدهي به بازار نسبت به موضع سياست
پولي ميش��ود .در چارچوب جديد سياست پولي ،بانك
مركزي شفافيت را سرلوحه كار خود قرار داده است .كليه
اقداماتمربوطبهسياستپوليوعملياتبازاربازبهسرعت
ازطريقاطالعيههاييدروبسايتبانكمركزيمنتشرو
بهاطالعمردمرساندهميشود.ازسويديگرماتمامتالش
خود را ميكنيم تا يك سياس��ت ارتباطي مستحكم را با
مردم و عامالن بازار داشته باشيم و موضع سياستي خود
رابهشكلسريعوشفافدراختيارمخاطبانبگذاريم.

رويداد
نرخ سود بينبانكي
از 22درصد باالتر رفت
طبق دومين گزارش بانك مركزي از تحوالت اقتصاد
كالن،نرخسودبينبانكياز۲۲درصدباالتررفتهاستو
دولتبرايتأميننيازهايضروريسياستتهاترنفت
باكاالياساسيراپيشبردهاست.
 بانك مركزي دومين گزارش خ��ود در قالب اقدامات
ضدتورمي و تحليل تحوالت كالن اقتصادي را منتشر
كرد؛ در اين گزارش بانك مركزي در دو بخش تحليل
تحوالت اقتصاديو اقدامات انجامشده،نشان ميدهد
وضعيتاقتصادايرانچگونهاستوبرايبهبودوضعيت
چهاقداماتيانجامشدهاست.
بانك مركزي در توضيحات ابتدايي اين گزارش تأكيد
كردهاستكهبهدنبالتعيينواعالمهدفتورمي،بانك
مركزي در مواجهه با تح��والت اقتصادي پيشآمده،
اقداماتخوددرمهرماه 1399رابهگونهايتنظيمكرد
تا ضمن مديريت انتظارات تورمي و هدايت نرخ تورم
بهسمتتورمهدف( 22درصد)،مسووليتهايخودرا
درزمينهحفظارزشپولملي(ثباتقيمتها)وكمك
به رشد اقتصادي ايفا كند.گفتني است ،گزارش بانك
مركزي در بخش تحوالت ب��ه 4متغير نرخ تورم ،نرخ
سوددربازاربينبانكي،نرخسوداوراقخزانهومتغيرهاي
كالناقتصاديپرداختهاست.
تحوالتاقتصادي:درادامهآثاروتبعاتافتدرآمدهاي
ارزيوشوكهايانتظاراتيايجادشدهازمحلكسري
بودجهدولت،نرختورمماهانهكهازارديبهشتماهسال
جاري روندي فزآينده در پيش گرفته بود ،در مهرماه
سال جاري س��قف جديدي را ثبت كرد؛ البته اين امر
با توجه به روند فزاينده رش��د ماهانه شاخص قيمت
توليدكنندهازابتدايسالجاريقابلپيشبينيبود.
روند افزايش��ي نرخ ارز ،افزايش قيمت جهاني كاالها،
افزايش قيمت داراييها بهخصوص مسكن و خودرو و
نارساييهاي موجود در نظام توزيع كااليي باعث شده
است در مهرماه گروههاي «حملونقل»« ،خوراكيها
و آش��اميدنيها»« ،مس��كن ،آب ،برق و گاز و س��اير
سوختها» و «اثاث ،لوازم و خدمات مورد استفاده در
خانه»نقشغالبرادرتورمماهانهداشتهباشند.
طبق اعالم بانك مركزي ،روند افزايشي نرخ سود بازار
بينبانكي در ماههاي گذش��ته در مهرماه نيز استمرار
داش��ت؛ بهگونهاي كه متوس��ط اين نرخ در مهر سال
 ،1399رقم��ي معادل 20درصد را ثب��ت كرد؛ با اين
توضيح ك��ه در روزهاي پاياني مهرماه ،بازار بينبانكي
شاهدفراتررفتننرخسودازسقفكريدوربود.
اين امر بهدليل فق��دان اوراق بهادار دولتي در ترازنامه
بانكها و موسسات اعتباري داراي كمبود نقدينگي و
بهتبع آن ،وجود محدوديت در استفاده از اعتبارگيري
قاعدهمند بانكها از بانك مركزي رخ داد ،اين در حالي
بود كه در اين دوره ن��رخ تأمين مالي بانكهاي داراي
اوراق بدهي دولتي از كريدور نرخ سود خارج نشد ،در
همين راستا بانك مركزي به تمام بانكها و موسسات
اعتباريتوصيهميكندبخشيازسبدداراييخودرابه
اوراقبدهيدولتياختصاصدهندتادرشرايطكمبود
نقدينگي از آنها به عنوان وثيقه دريافت اعتبار از بانك
مركزياستفادهكنند.براساساينگزارش،نرخبازدهي
اوراق بدهي دولتي با سررسيدهاي كوتاهمدت در ماه
گذش��ته روند باثباتي داشت ،اين در حالي بود كه نرخ
بازدهياوراقبدهيدولتيدرسررسيدهايميانمدت
افزايشهايقابلمالحظهايراتجربهكردند.نرخبازده
اسنادخزانهاسالميباسررسيددوسالاز 19.05درصد
درشهريورماهبه 19.6درصددرمهرماهافزايشيافتكه
ميتوان اين افزايش را ناشي از تقويت انتظارات تورمي
درميانمدتدانست.
همراستا و همجهت با رشد كلهاي پولي در چند ماه
گذشته ،براس��اس ارقام نهايي ،رشد نقدينگي و پايه
پولي در هفتماهه س��ال  1399بهترتيب به  19.7و
 10.1درصد رسيد كه نسبت به رشد اين دو متغير در
دوره مشابه سال قبل ( 14.5و  10.9درصد) بهترتيب
 5.2واحد درصد افزاي��ش و  0.8واحد درصد كاهش
نشان ميدهد .همچنين رشد دوازدهماهه نقدينگي،
حجم پول و پايه پولي در پايان مهرماه 1399بهترتيب
معادل 88.6،37.2و 31.9درصدبودهاست.درراستاي
تأمينماليكسريبودجهدولتازيكمسيرغيرتور مزا،
كارگزاري بانك مركزي تا پايان مهرماه س��ال جاري
 21مرحله حراج برگزار ك��رد كه طي آن ،در مجموع
716.3هزار ميليارد ري��ال انواع اوراق بدهي دولتي به
بانكها ،نهادهاي مالي و ساير سرمايهگذاران فروخته
شد.تأمين 18.5ميليارددالرارزموردنيازوارداتتوسط
بانك مركزي و بازار ثانويه درهفت ماهه سال جاري و
انجاماقداماتتكميليبهمنظوركاهشفشاردربازارارز
ازجملهافزايشسقفخريدبانكهاوصرافيهادربازار
متشكلارزيبه500هزاردالروعرضهروزانه50ميليون
دالر در بازار اشارهش��ده كه بهصورت اسكناس توسط
بانك مركزي ،رايزني با طرفهاي تجاري و كشورهاي
همس��ايه بهمنظور آزادس��ازي منابع ارزي حاصل از
صادرات،گسترشاستفادهازروشتهاترنفتباكاالهاي
اساسيوضروريكشوربامحوريتوزارتنفتبهمنظور
افزايشحجمتجارتخارجيكشوروبهرهبرداريبهتراز
امكاناتتوليديداخل،دركنارروشهايجاري،تأمين
 6.2ميليارد دالر ارز مورد نياز براي كاالهاي اساسي و
نهادههاي دامي ( 4.6ميليارد دالر) و دارو ،ملزومات و
لوازمپزشكي( 1.6ميليارددالر)درهفتماههنخست
سالجاري.
اقدامات بانك مركزي :بانك مركزي براي اولينبار
در روز دوش��نبه مورخ  28مهرم��اه  1399و با هدف
تأميننقدينگيبسياركوتاهمدت(اضطراري)بانكهاو
موسساتاعتباريغيربانكي،بادرخواستاعتبارگيري
يك بانك در قالب توافق بازخريد و در نرخ سود سقف
كريدور ( 22درصد) موافقتكرد.بانك مركزيدرنظر
دارد از طريق اجراي عمليات ب��ازار باز در قالب توافق
بازخريد و همچنين تش��ويق بانكهاي فعال در بازار
بينبانكيبااستفادهازايننوعقراردادموجباتتعميق
بازار بينبانكي و كاهش ريس��كهاي اعتباري در اين
بازاررافراهمكند.

تحليل
 ۸۰درصدمعامالت
رويدوشسهامدارانخردبازار

اميرتقيخانتجريشيعضوهياتمديرهبورستهران
در پاسخ به اين پرس��ش كه با توجه به كاهش ارزش
دالر ،آيا شركتهاي بورسي به ويژه شركتهايي كه
وابسته به نرخ دالر هستند ،هنوز جايي براي افزايش
قيمتدربازارسهامدارنديانهگفت:بايدبهچندنكته
در اي��ن خصوص توجه كرد؛ نخس��ت اينكه آخرين
سوديكهاينشركتهااعالمكردهاند،سودمربوطبه
فصل تابستان اس��ت كه در آن زمان دالر در محدوده
 ۱۸۵ت��ا ۱۹۰هزار ريال ب��ود ،پس در نتيجه حتي با
وجود همين نرخهاي فعلي دالر هم اين ش��ركتها
در فصلها و دورههاي بعدي سود باالتري نسبت به
آخرين سود اعالم ش��ده از سمت آنها اعالم خواهند
كرد .وي اضافه كرد :دومين نكته اينكه شركتهاي
دالريتوليدكنندهوصادركنندهكاالهايپايههستند
و س��ودآوري آنها به نرخ جهاني كاالهاي پايه وابسته
اس��ت .طبق پيشبينيها نرخ جهاني كاالهاي پايه
مانند فلزات ،نفت ،انرژي و كاالهاي پتروش��يمي در
سال  ۲۰۲۱روندي صعودي خواهند داشت ،پس از
اين طريق هم به سودآوري شركتها كمك ميشود.
تجريشي ادامه داد :سومين نكته اينكه تا برخي موانع
مرتفع نشود ،ما همچنان در تنگناي ارزي قرار داريم
و در نتيجه ري��زش دالر نيز محدوده اندكي دارد و در
يكجا متوقف خواهد ش��د .اين موضوع را بايد اضافه
كرد كه خيلي از اين شركتهاي دالري بيشتر از نرخ
دالرريزشداشتهاند.دراينبينشركتهاييداشتيم
كه 50درصدياحتيبيشترريزشداشتهاند.بايدگفت
زماني كه تمامي اين م��وارد را كنارهم قرار ميدهيم
همچنان معتقديم كه شركتهاي دالري اگر در يك
افقطوالنيمدتبهآنهانگاهكنيمدروضعيتمناسب
ارزشگذاريقرارگرفتهاندوهمچنانارزندههستند،
اگرچهممكناستدركوتاهمدتبازارحركتسريعي
دربرابرآنهانداشتهباشدامابرايسهامدارانيكهقصد
نگهداريسهامشانرادارندبهنظردروضعيتمناسب
ارزشگ��ذاري قرار گرفتهاند .وي در خصوص س��اير
شركتها نيز عنوان كرد :در مورد ساير شركتها در
حال حاضر بورس در حال��ت تدافعي قرار دارد كه در
فاز تدافعي بازار بيش��تر از اينكه به دارايي شركتها
توجه كند به وضعيت سود آوري و جريانات وجوه نقد
آنها توجه دارد ،و ش��ركتهايي كه از اين لحاظ وضع
مناسبيداشتهباشندشروعبهيككفسازيميكنند
وقيمتهايآنهادريكمحدودهمتعادلميشود.عضو
هياتمديره بورس تهران تصريح كرد :اما از آن سمت
هم شركتهايي كه دارايي محور هستند و جريانات
وجوه نقد و سودآوري ندارند ،ممكن است افت قيمت
آنها ادامهدار شود و ديرتربه تعادل برسند ،بهطور كلي
در چنين بازارهايي بهتر است سهامداران روي سهام
سود محور با جريان نقدي خوب و با تقسيم سودهاي
مناسبتكيهكنندوسرمايهگذارياصليخودشانرا
در اين موارد انجام دهند .تجريشي گفت :به صورت
كليچيزيكهباعثهيجاناتبورسچهبهسمتباال
يا به سمت پايين ميشود ،عدم اطالع سرمايهگذاران
بورسي از ارزشگذاري معقول و منطقي سهام است
كه اين هم ميتواند نقش��ي در صع��ود و ريزش بازار
بورس داشته باش��د .در دنيا تعداد سهامداران كه در
واقعتركيبسهامدارانخردومعامالتيكهآنهاانجام
ميدهندچيزيبين ۱۰تا ۲۰درصدكلمعامالترابه
خوداختصاصميدهدوسايرمعامالتراسهامداران
حرفهاي و سرمايهگذاران نهادي انجام ميدهند .وي
بيشترين حجم معامالت را به عهده سهامداران خرد
دانست و افزود :در ايران تقريباً اين فضا حالت عكس
داردوميتوانگفتكهشايد ۸۰درصدازمعامالترابه
صورتميانگينسهامدارانخردومابقيراسها مداران
نهادي انجام ميدهند .به دليل اينكه سرمايهگذاران
نهادي ديد بلندمدت و مبن��اي ارزشگذاري دارند و
پورتفوهايبزرگرامديريتميكنندهيجانكمتري
در معامالت خود دارند كه اين امر در مورد سهامداران
خرد برقرار نيس��ت .ابتدا اتفاقي كه در اين خصوص
بايد صورت پذيرد دارد اين اس��ت كه چنين تركيبي
در بازار ش��روع به تغيير كند ،يكي از آن اتفاقها اين
است كه فعاالن خرد بازار و آنهايي كه دانش مستقيم
س��رمايهگذاري ندارند و همچنين زم��ان زيادي را
نميتوانن��د براي آموزش س��رمايهگذاري در بورس
بگذرانندبايدمنابعخودراازطريقسرماي هداراننهادي
و صندوقهاي س��رمايهگذاري وارد بازار كنند ،قطعا
در اين حالت كه وزن سهامداران نهادي در معامالت
افزايش پيدا كند ما ش��اهد هيجانات بسيار كمتري
چه از س��مت مثبت و چه از سمت منفي بازار سهام
خواهيمبود.تجريشيدرخصوصهدايتسرمايههاي
سرگردان به بازار سهام اظهار كرد :به هر حال ما بايد
بپذريم كه بازار بورس يا س��اير بازارهاي موازي بعد از
يك دوره پر نوسان و پر تالطم نياز به يك دوره آرامش
و به ثبات رسيدن دارند كه اين يك اتفاق مثبت است
كهسرمايهگذارانميتوانندبااطمينانتصميمگيري
وازتصميماتلحظهايوهيجانيبتوانندپرهيزكنند،
بورس نش��ان داده است كه يك نقد شوندگي خيلي
خوب را ميتواند به سرمايهگذاران ارايه دهد ،به اين
معناكههرزمانتصميمبگيرندچهبهصورتمستقيم
ياازطريقصندوقهايسرمايهگذاريميتوانندوارد
بازار يا از آن خارج شوند ،حتي در اين ماههاي اخير كه
بازارمنفيبودبابازارگردانيوحمايتيكهشركتهاي
حقوقيانجامدادندسرمايهگذاراندرسطوحمختلف
شاخصامكانخروجراداشتهاند،درحاليكهدرهيچ
يكازبازارهايموازيدرصورتريزشقيمتهاچنين
امكاني داده نميشود و سرمايهگذار چه براي ورود و
چه خروج با موانعي رو به رو ميشود .اين كارشناس
بازارس��رمايه عنوان كرد :عامل ديگري كه بورس را
جذاب ميكند بحثهاي ماليات است كه بازار سهام
مستثناشدهاستوليدرسايربازارهايموازيماليات
برعايديسرمايهدرحالبررسيووضعشدناست.ما
اعتقاد داريم كه وقتي بازارها به ثبات و آرامش برسند
همچنان بهترين گزينه براي يك س��رمايهگذاري
بلندمدتبازارسرمايهخواهدبود.
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اخبار

بازارسرمايه

«تعادل» بازدهي و سرمايهگذاري در بانك و بورس را بررسي ميكند

سوديكه با رانت و فساد ميآيد

رقيهندايي|
ديگر اين روزها روند نزولي بازار س��رمايه يك فرآيند
كامال عادي و طبيعي محس��وب ميشود و اين نزول
براي مردم تكراري شده است .اين روند تكراري باعث
شده كه بس��ياري از مردم زيان عمده متحمل شوند
و درنتيجه نقدينگ��ي خود را از بورس خ��ارج و وارد
بازارهاي موازي مانند بانك كنند .سرمايهگذاري در
بانكها ،س��رمايهگذاري بسيار كم ريسك محسوب
ميشود و ديگر فرد نگران كاهش سرمايه خود نيست.
اما؛اينبدون ريسكبودوسود 18درصديباعثشده
كه بسياري از افراد نقدينگي خود را از بورس خارج و
وارد بازاري مانند بانكها كنند .حال اگر بازدهي يك
س��اله بانكها با سود ساالنه و نرخ سپرده و امثال اين
موارد را در نظر بگيرم با توجه به بودجه خود در پايان
سال سود عمدهاي نخواهيم داشت .البته در اين ميان
يك تبصره نيز وجود دارد براساس اطالعات موجود
اگر سرمايهگذاري ش��ما در بانكها ميليارد توماني
باشد ميتوانيد با رانت در برخي از بانكها سود چند
صد درصدي بگيريد و حساب خود را پربارتر كنيد.
داس��تان بورس كمي متفاوت اس��ت و بازدهي اين
بازار به سهامداران و وضعيت روز اخبار بستگي دارد
چراكه؛ اين بازار نسبت به اتفاقات حساس است .اگر
يك بازدهي معقول و بسيار معمول را در نظر بگيريم
بازارسرمايهميتواندطييكسالبيشاز 180درصد
بازدهي بدهد اما؛ اين نكته فراموش نشود كه بورس
سال جاري با حمايتهاي بيحد و اندازه دولتيها و
مسووالن و ورود سيل عظيمي از مردم روند صعودي
خوبي گرفت و طي س��ه الي چهار ماه بازدهي حدود
 310درصد را مردم اعطا كرد .پس از اين بازدهي يك
نزول ميان مدت براي بازار الزم بود ولي با تزريق جو
بياعتمادي توس��ط دولتيها و مسووالن همچنين
اخبار اقتصادي و سياسي ناگوار ،بورس براي چندماه
متوالي ريزشي شد و اين ريزش تنها به جان مردم افتاد
و اغلب در اين موارد مردم و سهامداران بورسي روي
سرمايه زيان دادهاند و اين موضوع بسيار ناگوار است.
نكته اساسي اينجاست كه به قطعيت ميتوان گفت
دليل اصلي ريزش بازار دولتيها و مسووالن هستند
چراك��ه؛ با وعدهها و حمايتهاي خ��ود جو بيحد و
ان��دازه بياعتمادي را در ب��ازار تزريق كردند و پس از
آن س��هامداران و س��رمايهگذاران بورسي صفهاي
طوالني براي خروج از بازار را تشكيل دادند بدون شك
بزرگترين و مهمترين دليل ن��زول بازار دولتيها و
مسووالنهستند.
در ش��رايط فعلي كه بورس ريزشي است و مسووالن،
دولتيها عملكرد خاصي براي تغيير اين مسير انجام
نميدهدبهتراستبهكاهشسودبانكيفكركنند.اين
كاهش به نفع بورس خواهد بود و نقدينگيها از بورس
به سمت و سوي بانكها روانه نميشود بلكه بالعكس
اغلبسرمايهگذاريهايبانكيبهسمتبورسميآيند
و باعث ميش��وند كه با تزريق نقدينگي جديد بورس
رشد كند .اين س��ود بانكي كه اعالم شده است هيچ

تغييري نميكند بايد كمي كمتر شود تا سرمايههاي
از بين رفته در بورس بازگ��ردد و از ميزان زيان عمده
سهامداران كاسته شود .تا به امروز سرمايههاي مردمي
فداي بورس ش��ده و درحال حاضر الزم است كاهش
سود بانكي فداي بورس ش��ود .به طور كلي يك عده
افرادي كه سرمايههاي بس��يار عمدهاي دارند راضي
به كاهش نرخ سود سپرده بانكي نميشوند و بورس را
يك بازار كم سود مينامند اما؛ در اصل اينطور بورس
بازاري شفاف و بدون فساد است درصورتي كه ممكن
است در بسياري از بانكها فساد صورت گيرد .با اين
تفاسير درست است كه بانك بدون دغدغه و ريسك
س��ود براي س��رمايهگذاران بر جاي ميگذارند و اگر
سرمايه ش��ما به صورت ميليارد توماني باشد ممكن
است سود دلخواه خود را دريافت كنيد اما؛ در حقيقت
رانت و فساد به راحتي درسيستمهاي بانكي ما صورت
ميگيرد و ممكن اس��ت يكي از مديران از بنگاههاي
اقتصادي با س��رمايه شما بار س��فر ببندد در نتيجه
بورس فضاي بهتري براي سرمايهگذاري است و شما
ميتوانيد بازده��ي چند صد درصدي از بازار دريافت
كني��د .به غير از بانك و ب��ورس بازارهاي ديگري نيز
وجود دارد كه شما سرمايهگذاري كنيد اما؛ اين ميزان
سرمايهبيشترينيازداريدوممكناستدرعرضيك
شبانهوروزبازارسرمايهگذاريبهصورتچندميليوني
سقوط كند و پس از مدتهاي طوالني جبران نشود
اما؛ بورس اينچنين نيست و سهامداران ميتوانند با
خريدوفروشمتعددزيانخودرابهسودتبديلكنند.

بنگاه داري پوششي براي فساد
عباسعلي حقاني نسب كارشناس ارشد بازار سرمايه
دررابطه با وضعيت بورس و بانكها اظهار داش��ت:
يكي از مهمترين عوامل خلق نقدينگي بدون پشتوانه
و تالش مخرب براي افزايش نرخ ارز و تورم ،فعاليت
بنگاهداري و سرمايهگذاري بانكها است و بانكهاي
تجاري كه به كريدور و شاهراه برداشت از منابع بانك
مركزي وصلند ،وقتي منابع مردم را در مسيري غير
از مسير اعتبار دهي س��رمايهگذاري كنند  6ضربه
اساس��ي مهلك به اقتصاد ميزنند و به همين دليل
است كه بنگاهداري بانكها خيانت است به اقتصاد
و مردم كشور!
برهمين اساس ،بانكها با سرمايهگذاري منابع خود
در بنگاههاي متعلق به خود ،حجم تسهيالت دهي
خود را با نرخ پايين بهش��دت كاه��ش داده و باعث
افزايش تقاضا براي دريافت وام و افزايش نرخ س��ود
تسهيالت و هزينههاي توليد ميشوند.
ب��ه دليل قفل ش��دن مناب��ع در س��رمايهگذاري و
بنگاه داري ،امكان پرداخت پول سپرده گذار را ندارند
ل��ذا براي جلوگيري از خروج منابع س��پرده گذار از
بانك ،به آنها نرخهاي سود باالتر پيشنهاد ميدهند
كه اين مس��اله سبب افزايش نرخ سود بانكي شده و
به دليل عدم امكان تامين ،به خلق نقدينگي دفتري
ميانجامد.
با ايجاد كمبود منابع بانكي و تنگناي مالي ،به شاهراه
منابع بانك مركزي دس��ت درازي ك��رده و با اضافه

از هك سايت سازمان بورس تا تجمع مقابل اين سازمان
گروه بورس|
اين روزها ريزش بازار بيش از گذشته احساس ميشود
و سهامداراني كه زيان عمده كردند روز گذشته مقابل
س��ازمان بورس تجمع كردند تا تكليف اين وضعيت
را مش��خص كنند .بازار سرمايه از ابتداي سال جاري
تاكنونركوردهايمتناوبوغيرمنتظرهايدركارنامه
خود به ثبت رس��انده است ،افت وخيزهاي اخير اين
بازار به حدي بود كه سهامداران اغلب سردرگم شده
و سعي دارند سرمايه خود را از بورس خارج كنند .در
اين بين دخالتهاي مكرر دولتيها در بازار س��هام و
تشويق مردم براي سرمايهگذاري درآن ،اتفاقي بود كه
اغلب كارشناسان اقتصادي و بورسي از ابتدا به تبعات
فاجعه بار آن هشدار داده بودند اما؛ با اين حال دولت
كار خودش را انجام داد تا كس��ري بودجه را از طريق
اين بازار تامين كند.
قسمت عمدهاي از مردم س��رمايه خرد و كالن خود
را بدون داشتن اطالعات و آگاهي درباره نوع كاركرد
و عملكرد وارد بازار سرمايه كردند ،شايد در ماههاي
نخست اين حضور با س��رازير شدن حجم انبوهي از
نقدينگيهاي سرگردان شاخص رشد بسيار عالي را
تجربه و براي اولينبار در تاريخ خود از مرز دو ميليون
واحد نيز گذر كرد و اين موضوع در حالي بود كه تمامي
بازارهايبورسجهانيتحتتاثيرشيوعويروسكرونا
دچارافتعمدهايبودندوبرايهمينكارشناساناين
رشد را غيرواقعي و هيجاني دانستند و هشدار دادند
كه به دليل رش��د هيجاني اين روزها شاخص ريزش
ميكند كه اين موضوع درس��ت بود و ش��اخص بازار
چند ماه است كه روند نزول به خود گرفته است .البته
اين ريزش به مرور رخ داد و طي چهار ماهه گذش��ته
شاخصحدوديكميليونواحدكاهشداشتوپيش
بينيهانشانميدهدكهديگرريزشعمدهايدرباازار
نخواهيم داشت.
ابتداي اين ماه بود كه سهامداران جلوي درب مجلس
تجمع كردند و محمدباق��ر قاليباف ،رييس مجلس
گفت :مهمتري��ن كار بورس تنظيمگري حرفهاي در
بورس به منظور تامين مالي توليد با نقدش��وندگي
است .واقعيت اين اس��ت كه چنين اتفاقي را در حال
حاضر در بورس شاهد نيستيم .اميدواريم با استفاده
از ظرفيت بازارگرداني و جذب نقدينگي براي توليد
و نقدشوندگي در بورس ،طرح كميسيون اقتصادي
بتواند ضعفها را برطرف كند.

وب سايت بورس هك شد؟ يا تعمير؟
طي روزهاي گذش��ته س��امانه بورس ته��ران از كار
افتاده بود و گروهي هكر به نام «تپندگان» ادعا كرده
اين وبس��ايت را هك كرده تا آنچ��ه «بزرگترين
كالهبرداري براي چپاول سرمايههاي ملت» خوانده
افشاكند.
اين گ��روه هكري چن��د نام��ه اداري ب��ورس را در
اكانتهايش در شبكههاي اجتماعي منتشر كرده و
مدعي هستند اينها نش��ان ميدهد «عمدا دادههاي
بورس با هدف مخفي كردن فساد و پديدآوردن بورس
حبابي» دستكاري ميشده.
اما؛ روز گذش��ته اعالم ش��د س��ايت رسمي شركت
بورس بعد از پايان معامالت "شنبه " مشكل داشته و
از دسترس خارج شد و بورس هم اعالم كرد مشغول
بهروزرسانيفنيسايتاست.بورسنيزيكوبسايت
ديگري را براي استفاده مشتريان معرفي كرده بود.
اما؛ حس��ن قالبياف اصل ،رييس س��ازمان بورس و
س��ياوش وكيلي ،روابط عمومي اين سازمان و ديگر
مسووالن هيچ يك پاسخگوي اين سوال نبودند.
ديروز وضعيت بازار چگونه بود؟
در معامالت روز گذش��ته بازار س��رمايه شاخص كل
بورس ب��ا  25هزار و  369واحد كاه��ش در رقم يك
ميليون و 215هزار واحد ايستاد .شاخص كل با معيار

هم وزن نيز  2796واحد كاهش يافت و رقم  366هزار
و  78واح��د را ثبت كرد .معاملهگ��ران اين بازار 682
هزار معامله به ارزش  59ه��زار و  928ميليارد ريال
انجام دادند.
شاخص كل فرابورس نيز 134واحد كاهش يافت و در
رقم 15هزار و 483واحد ايستاد .در اين بازار 311هزار
معامله بهارزش 40هزارو 756ميلياردريالانجام شد.
روز گذش��ته يعني دوش��نبه  19آبان ماه حقوقيها
در حدود هزار و  180ميليارد تومان وارد بازار س��هام
كردندوارزش كلمعامالت خرد 6هزارو 100ميليارد
تومان ب��ود و حقوقيها نيز  33درصد يعني دو هزارو
 20ميليارد تومان سهام خريداري كردند و مازاد خريد
آنان به  19درصد از كل معامالت رسيد.
حقوقيها اغلب در گروههاي «بانكها و موسس��ات
اعتباري»« ،فلزات اساسي»« ،محصوالت شيميايي»
س��هام خري��داري كردن��د و حقيقيها ني��ز برآيند
س��هام خود را در گروههاي «قند و ش��كر»« ،رايانه و
فعاليتهاي وابسته به آن» و «كاشي و سراميك» به
اتمام رساندند .نمادهاي «فوالد»« ،فملي»« ،وبصار»
بيش��ترين افزايش س��هام حقوقيها را دارا بودند و
حقيقيها نيز اغلب به سمت و سوي سهام «ونوين»،
«رانفور» و «خپارس» رفتند.
روزگذشتهافزايشسهامحقيقيدر 38نمادوافزايش
حقوقيها نيز  111نماد به بيش از يك ميليارد تومان

برداشتهاي خود از منابع بانك مركزي ،عمال منجر
به افزايش پايه پولي و افزايش نقدينگي و در نهايت
تورم و زدن جيب مردم ميشود
اين بانكها براي رف��ع تنگناي مالي خود به يكي از
اش��خاصي بدل ميشوند كه راه خروج خود از تنگنا
مالي و ورشكستگي را در ايجاد تورم و افزايش قيمت
داراييهاي خود ميبيند و از هيچ كوشش��ي براي
ايجاد ت��ورم و ضربه زدن به اقتص��اد مردم فروگذار
نميكند و با توجه به قدرت و س��هم خود در اقتصاد
به عنوان عامل مهم تاثيرگذار عمل كرده و لذا شما
ميبيني��د كه اين چرخه پرغصه ب��ه توالي در طول
دوران گذشته تكرار شده است.
به خاطر اينكه بي��ن فعاليت غيرقانوني بنگاهداري
و سرمايهگذاري بانكها با فعاليت اعتباري بانكها
تضاد منافع شديد وجود دارد و بخش سرمايهگذاري
و بنگاهداري بانكها كه غيرقانوني اس��ت به لحاظ
منافع بزرگتر از بخش قانون ديگر ش��ده اس��ت به
گونهاي كه بخش عمده انرژي بانكها صرف فعاليت
غيرقانوني شده و از كار بانكي جاماندهاند و به همين
خاطر كيفيت خدمات بانكي در كشور در مقايسه با
دنيا پايين اس��ت ،و اين تضاد منافع منجر به فساد و
ناكارآمدي در حوزه بانكي شده است
بنگاه داري پوششي براي ناكارآمدي و فساد است كه
با انجام فعاليتهاي غير شفاف ومديريت ناكارآمد و
كمك به بده بس��تانهاي جناحي و سياسي باعث
كاهش بهره وري در كل اقتصاد ميشود.

و تغيير مالكيت حقيقيه��ا به  210ميليارد تومان و
حقوقي نيز به هزار و 350ميليارد تومان رسيد.
آغاز عمليات بازارگرداني شركت ها
مدير عملي��ات بازار ش��ركت ب��ورس و اوراق بهادار
ط��ي اطالعيه اع�لام ك��رد :عملي��ات بازارگرداني
سهام ش��ركتهاي سرمايهگذاري س��يمان تامين،
ن صوفيان ،سيمان
س و خوزستان ،سيما 
سيمانفار 
ن قائن ،سيمان شاهرود،
ن اروميه ،سيما 
غرب ،سيما 
سيمان خوزس��تان ،سيمان فارس ،س��يمان خزر،
ن بجنورد ،سيمان خاش،
س��يمان فارس نو ،س��يما 
ن سفيدنيريز ،سيمان دورود
سيمان بهبهان ،سيما 
و ايران ارقام با ش��رايط خاص از تاريخ  18آبان انجام
ميپذيرد.
محمود گودرزي ،معاون بازار ش��ركت بورس تهران
گفت:امكانانجاممعامالتروزانهازامروزميسرخواهد
شد و تمامي سرمايهگذاران ميتوانند روزانه به خريد
و فروش بپردازند.
وي در خصوص تغييرات پيش گشايش اعالم داشت:
به زودي تغييراتي در پيش گش��ايش بازار نيز اعمال
ميش��ود كه به اين ترتيب پيش گشايش از ساعت
 8:45دقيق��ه تا  8:55دقيقه خواهد بود و از س��اعت
 8:55دقيقه تا ساعت  9:00امكان هيچ گونه ويرايش
و حذف وجود ندارد.
پاسكاري تكليف پااليش يكم
داود رزاقي در پاسخ به اين پرسش كه چرا هنوز نماد
پااليش مربوط به صندوق پااليش يكم يا همان دارا
دوم در پرتفوي برخي سهامداران قرار نگرفته است،
گفت :اين نماد در پرتفوي تعدادي از سهامداران قرار
گرفته اما هنوز قابل معامله نيست ،چون نماد پااليش
يكم هنوز باز نشده است و منتظر ثبت افزايش سرمايه
دو پااليشگاه موجود در اين نماد هستيم.
وي افزود :البته ما اطالعات را به شركت سپردهگذاري
مركزيوبورساوراقبهادارارايهكرديموبايداالننماد
پااليش در پرتفوي سرمايهگذاران قرار گرفته باشد ،اما
تأكيدميكنمهنوز قابل معاملهنيست.
مدير پاالي��ش يكم تصريح كرد :باي��د كارهاي ثبت
افزايش سرمايه دو پااليشگاه تهران و اصفهان كه در
پرتفوي پااليش يكم وجود دارد انجام ش��ود و كاري
ميكنيم كه مردم متضرر نشوند.

ادامه فروش سهام عدالت
در بورس

حس��ن روحاني در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي
دولت گفت :فرصتي ب��راي دولت آينده امريكا پيش
آمده كه اشتباهات گذشته را جبران كند و با احترام
به قواعد جهاني به مسير پايبندي تعهدات بينالمللي
بازگردد .ايران همواره ب��ه تعهدات درصورت رعايت
مسووالنه از سوي همه طرفها پايبند بوده و تعامل
س��ازنده با جهان را ب��ه عنوان راهب��رد ميداند .وي
افزود :زمان آن است كه در سايه همكاري و همافزايي
ايران و همسايگان ،ش��اهد ارتقاء امنيت و توسعه در
منطقه باشيم و مس��ير ثبات و رشد اقتصادي با قوت
و سرعت هرچه بيش��تر پيموده شود .رييسجمهور
تاكيد كرد :در شرايط رو به بهبود اقتصادي ،دولت با
اتخاذ سياستهاي متناسب مالي و كنترل و هدايت
نقدينگيبهسمتتوليدوتوسعهسرمايهگذاري،حفظ
ارزش پول ملي و كمك به توليد ملي و رشد اقتصادي
را با ق��وت دنبال ميكند .روحان��ي همچنين فرهاد
دژپسند وزير اقتصاد را مكلف كرد در راستاي ارتقاي
انضباط مالي و بودجهاي ،فروش سهام و داراييهاي
مازاد دولتي و انتشار اوراق بدهي را طبق برنامه مصوب
ادامه دهد .گفتني است در حالي حسن روحاني فرهاد
دژپسند را مكلف به ادامه فروش سهام و داراييهاي
مازاد دولتي كرده است كه با توجه به شرايط كنوني
بازارسرمايهبعيدبنظرميرسدكهوزيراقتصادتوفيقي
در انجام اين تكليف داش��ته باشد .اين در حالي است
كه به باور كارشناسان دستور رييسجمهور به وزير
اقتصادش مبني بر تداوم واگذاري سهام و داراييهاي
دولت آن هم در ش��رايط بد بازار سهام ،به نوعي رفع
تكليف و توصيهاي زباني در راستاي خصوصيسازي
است يا اينكه ميتوان نيمه پر اين ليوان را ديد و قرار
است بازار س��رمايه به روند متعادل و رو به رشد خود
بازگردد تا اين تكليف ادا شود!

سيگنالفروشان بورسي
در دام قانون

جعفر جمالي ،معاون حقوقي س��ازمان بورس و اوراق
بهادار گف��ت :اقدامات س��ازمان ب��ورس در مقابله با
ناهنجاريهاي بازار فارغ از وضعيت ش��اخص و فراز و
فرودآناست.قلمرووطيففعاليتهادرفضايمجازي،
بسيار گسترده و گوناگون است .به گفته وي ،پارهاي از
كارشناس��ان در فضاي مجازي به نقد و تحليل علمي
و آموزش��ي ميپردازند .از نظر سازمان بورس هر اقدام
در جهت گسترش سواد مالي كه از چارچوب آموزش
خارج نشود ،موجب تقدير اس��ت .از مصاديق نظارت
همگاني اس��ت و موجب شفافيت و ارتقا سالمت بازار
ميشود .معاون حقوقي سازمان بورس و اوراق بهادار
گفت :قانون بازار اوراق بهادار مش��اوره سرمايهگذاري
را تنها براي اش��خاص حقوقي تصويب كرده است ،اما
اين واقعيت است كه بازار سرمايه ما از سرمايه انساني
عظيمي متش��كل از كارشناس��ان و اس��تادان خبره
برخوردار است كه توان مالي تأسيس نهاد مالي ندارند.
سازمان براي استفاده عموم از نظرات كارشناسي افراد
(حقيقي) كه قابليت تحليل و مشاوره دارند ،طرحي را
در دست بررسي دارد ،تا مسيري قانوني براي استفاده
از اين ظرفيت و منبع علمي بگشايد .به گفته جمالي،
برخي افراد نيز به قصد كسب منفعت و تحصيل مال
با تخلف از مقررات ،مبادرت به اقداماتي ميكنند كه
مصداق بارز تخلف ،ناهنجاري و حتي جرم محسوب
ميش��ود ،مانند سيگنالفروش��ي كه نوعي مشاوره
ب��دون مجوز و جرم اس��ت و قانون ب��راي آن ضمانت
اجراي كيفري در نظر گرفته اس��ت .يا عدهاي اغواي
قيمتي انجام ميدهند كه اين هم جرم است .يا ظاهر
گمراهكنندهاي از معامالت ايجاد ميكنند يا مبادرت
به ارايه خدمات مالي و فعاليتهايي ميكنند كه تنها
نهادهايماليدارايمجوزازسازمانبورس،حقانجام
آن را دارند .جمالي همچنين گفت :س��ازمان بورس و
اوراق بهادار طبق قانون مكلف است ،عليه كساني كه
فعاليت غيرمجاز نهادهاي مالي مانند سبدگرداني ،يا
ارايهمشاورهسرمايهگذاريانجامميدهند،اقدامكند.
ويافزود:افراديكهدرفضايمجازيناهنجاريايجاد
كردهوفعاليتهايمخرب،تخلفآميزومجرمانهانجام
ميدهند ،مورد تعقيب قرار ميگيرند .در همين راستا
براي تعدادي از افراد كه از طريق فضاي مجازي اقدام
بهسيگنالفروشي،دستكاريقيمت،افشاياطالعات
نهاني از مجاري غيررسمي ،معامله با اطالعات نهاني
مبادرت كردهاند ي��ا مردم را به قصد تحصيل منفعت
شخصي به خريد يا فروش سهم اغوا كردهاند ،تشكيل
پروندهشدهاست.معاونحقوقيسازمانبورسواوراق
بهادار اين را هم اضافه كرد ،گاهي ديده شده كه افرادي
ازطريقفضايمجازيبرارتكابجرموتخلفاجتماع
و تبانيميشود.مثلاينكهسهميرابهاصطالحپروژه
كنند.يعنيبازارسهميرابدونوجودهرگونهپشتوانه
و تحليل بنيادي با تباني داغ و ظاهر گمراهكننده براي
آن ارايه ميكنند و با اغوا كردن مردم ،قيمت س��هم را
بدونپشتوانهباالببرند،اينكارهاهمفعاليتمجرمانه
و موجب تعقيب خواهد بود .وي گفت :صاحبان برخي
از كانالها با اغواگري باعث ميشوند كه مردم در صف
فروش س��هام قرار گرفته و خود آنها برعكس ،در صف
خريد ق��رار ميگيرند كه اين مصداق عيني جرم بوده
و منفعت حاصله تحصيل مال نامش��روع است و با آن
برخوردميشود .بهگفتهجمالي،تعدادزياديازپرونده
افرادمظنونبهاقداماتناهنجارانهوبزهكارانهدردست
رسيدگياست.برخيازپروندههاقضاييشدهومتهمان
هم محكوم شدهاند .معاون حقوقي سازمان بورس در
موردتعدادپروندههايمربوطبهناهنجاريهايفضاي
مجازي كه با آنها برخورد شده است ،گفت :تاكنون97
پروندهدراينرابطهدرمراجعقانونيمطرحشدهاست،
 170مورد به پليس امنيت اقتصادي ارجاع ش��ده ،در
مورد 26پايگاه اينترنتي كه مرتكب تخلفات بورسي و
بعضاًاعمالمجرمانهميشدند،ازطريقدادستانيكل
اقدامات الزم پيگيري شده و 76مورد پرونده در دست
مستندسازياست.

ايرانشهر
هواي اكثر نقاط كشور
تا پايان هفته باراني است
فريباگودرزي،كارشناسسازمانهواشناسيگفت:
تا پايان هفته اغلب استانها بهجز مناطق جنوب و
جنوب غرب باراني است .گودرزي به ايرنا گفت :با
نفوذ سامانه جديد بارش��ي ،در دامنههاي جنوبي
البرزونيمهمركزيومجددانيمهغربيكشورشاهد
بارندگي خواهيم بود.روز چهارشنبه بهجز جنوب و
جنوب غرب ،شاهد بارش باران در همه نقاط كشور
خواهيم ب��ود و بارشها تا پايان هفته ادامه خواهد
داشت.ويهشدارداد:افراداز ترددواتراقدرحاشيه
رودخانهها پرهيز كنند .به گفته گودرزي ،كاهش
دمادربيشترمناطق،شرقسواحلشماليوشمال
شرق كشور پيشبيني ميشود.

جهش قيمت مصالح ساختماني
در نيمه اول 99
مقايس�� ه متوس��ط قيمت تمام��ي  ١٧٩قلم مورد
آمارگي��ري اين دوره نس��بت به دوره قبل ،نش��ان
ميده��د كه «تيرآهن نمره  »٣٠ب��ا  198.6درصد
«لمبه چوبي» با 6.5درصد
داراي بيشترين افزايش و 
داراي بيشترين كاهش بودهاند.طرح آمارگيري از
قيمت مصالح س��اختماني از سال  ١٣٦٥بهصورت
ششماهه در سطح استان تهران توسط مركز آمار
ايراناجراميشود.دراينآمارگيري،اطالعاتمربوط
به قيمت مصالح ساختماني ( ١٧٩قلم) با مراجعه به
توليدكنندگان يا عمدهفروشان مصالح ساختماني
جمعآوري ميشود .بر اين اساس ،مقايس ه متوسط
قيمت تمامي  ١٧٩قلم م��ورد آمارگيري اين دوره
نسبت به دوره قبل ،نشان ميدهد بيشترين افزايش
متوس��ط قيمت مربوط به «ورق سياه به ضخامت
بيش از ٣ميليمتر» با252درصد و كمترين افزايش
قيمت مربوط به «لمبه چوبي» با  6.3بوده اس��ت.
مقايس ه متوسط قيمت  ٩قلم مهم مورد آمارگيري
اين دوره نس��بت به دوره قبل نيز نشان ميدهد كه
«تيرآهن نمره »١٤با124.4درصد داراي بيشترين
افزاي��ش و «آجر فش��اري» با  18.9درص��د داراي
كمترين افزايش بودهاند .مقايس ه با دوره مشابه سال
قبل نيز نشان ميدهد كه بيشترين افزايش قيمت
مربوط ب��ه «تيرآهن نمره  »١٤ب��ا  221.9درصد و
كمترين افزايش قيمت مربوط «آجر فش��اري» با
 44.7درصد بوده است

تعيينتكليفحدود 30هزار
متقاضي طرح اقدام مليمسكن
جواد حق شناس ،معاون مسكن شهري بنياد مسكن
انقالب اسالمي ضمن اعالم تعيينتكليف حدود ۳۰
هزار متقاضي مس��كن ملي و واريز وجه اوليه توسط
آنها به ميزان ۱۲۵۰ميلياردتومان ،گفت :متقاضياني
كه كمتر از ۴۰ميليون تومان واريز كرده باشند از طرح
خارجميشوند.حقشناسدرگفتوگوباپايگاهخبري
وزارتراهوشهرسازيدرخصوصآخرينرونداحداث
مسكن در طرح اقدام ملي مسكن كه تحتمسووليت
بنياد مسكن به شكل مستقيم و غيرمستقيم احداث
خواهدشد،گفت ۲۹:هزارو ۹۳۴هزارنفرازمتقاضيان
طرح اقدام ملي مسكن تحتمسووليت بنياد تاكنون
واريز وجه داش��تهاند كه معادل ۱۲۵۰ميلياردتومان
است .او با اشاره به اينكه مبلغ اوليه پرداختهاي طرح
اقدام ملي مسكن ۴۰ميليون تومان است ،توضيح داد:
 ۲۹هزار و ۹۳۴متقاضي طرح اقدام ملي مسكن تحت
مسووليت بنياد هستند كه واريز وجه انجام دادهاند،
از اين تعداد  ۱۴هزار و  ۷۳۱واحد به ش��كل مستقيم
توسطبنيادمسكناحداثوتكميلوتحويلميشود
كه از اين تع��داد  ۱۳هزار و  ۶۵واح��د در  ۷۷پروژه از
مرحلهدريافتپروانهتاپيشرفتفيزيكي ۳۰درصدي،
پروژههاي احداث مس��كن ملي آنها آغاز شده است.
حقشناس ادامه داد :قرعهكشي متقاضيان انفرادي
و گروهي كه واحدهاي مسكن ملي آنها توسط بنياد
مس��كن احداث نخواهد شد انجام ش��ده است كه در
همين خصوص ۶ ،هزار و  ۹۲۸نفر متقاضي انفرادي
و گروهي قرعه كشي شده به پروژهها معرفي و متصل
شدند وي خاطرنشان كرد :حدود ۲۰هزار واحد از۲۹
هزار و  ۹۳۴واحد طرح اقدام ملي مسكن كه مستقيم
وغيرمستقيمتوسطبنيادوبامديريتبنياددرصورت
تامينزميناحداثخواهندشدتعيينتكليفشدهاند.
حقشناس اعالم كرد :حدود  ۸هزار واحد نيز هستند
كه افراد واريز وجه كردند ولي هنوز سازمان ملي زمين
و مس��كن با وجود تالشهاي فراوان براي اين تعداد،
زمينبراياجرايطرحاقداممليمسكنتاميننكرده
است .چندي پيش معاون مسكن و ساختمان وزارت
راه و شهرسازي نيز در اين خصوص دستور ويژه براي
پيگيريدادند.مديرمسكنشهريبنيادمسكنانقالب
اسالمي با يادآوري اينكه برنامه دولت براي طرح اقدام
ملي مسكن تحتمسووليت بنياد مسكن  ۱۳۸هزار
واحد اس��ت ،گفت ۱۳۸:هزار واح��د طرح اقدام ملي
مسكن جزو برنامهاي است كه دولت براي اجراي طرح
اقداممليمسكنبرعهدهبنيادمسكننهادهاست.آنچه
كه ميتواند مستعد شروع شدن باشد ،دو مطلب است
اول آنكه متقاضي ۴۰ميليون تومان وجه اوليه را واريز
كردهباشد.همچنين،زمينموردنيازاجرايطرحبراي
افرادتامينشدهباشد.ويافزود:شاهدهستيمافرادي
در طرح اقدام ملي مس��كن ثبتنام كرده و پذيرفته
شدهانداماواريزوجهتوسطآندستهازمتقاضيانانجام
نشدهاست.همچنين ۸هزارنفرمتقاضيمسكنملي
هستندكهپولواريزكردهاندامازمينآنهابراياحداث
مسكن ،تخصيص نيافته است .مقام مسوول در بنياد
مسكن انقالب اسالمي با تاكيد بر اينكه بنياد مسكن
در حال حاضر متعه��د به احداث و تكميل واحدهاي
مس��كوني ملي براي  ۲۹هزار و  ۹۳۴نفر است ،گفت:
متقاضياني كه كمتر از  ۴۰ميليون تومان واريز كرده
باشند از طرح خارج ميشوند.

راهوشهرسازي
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نرخ ارز ريخت اما سفر هوايي ارزان نشد

     دالر ۱۱هزارتوماني،مبنايقيمتگذاري
در اين ح��ال ،ديروز وزير راه وشهرس��ازي درباره تعيين
قيمت بليت هواپيما با توجه به ريزش نرخ دالر گفت :در
همان زمان كه نرخ دالر رو به رشد بود با افزايش نرخ بليت
هواپيما مخالفت كرديم و اجازه افزايش قيمت را نداديم
و درخواست افزايش قيمت بليت هواپيما را به انجام كار
كارشناسي محول كرديم .اسالمي ادامه داد :وزارت راه و
شهرس��ازي به موضوع رعايت فاصلهگذاري اجتماعي و
پذيرشمسافربا 60درصدظرفيتهواپيماوبهممنوعيت
اقداماتيازسويشركتهايهواپيماييتاكيدداشتكه
رعايت پروتكلهاي بهداشتي را به مخاطره ميانداخت.
ويبيانداشت:باوجوداينكهقيمتقبليبليتهواپيمابا
ارزنيماييبامبنايقيمتي 11هزارتومانتعريفوتعيين
شده بود از مديران عامل شركتها و سازمان هواپيمايي
كشوريخواستيمكهمتاثرازاينجهشقيمتارزتصميم
هيجانياتخاذنكنندوباصبروحوصلهوكارشناسيدقيق
آنرابررسيوتصميمگيريكنند.
       چسبندگيقيمتهاوابستهبهرفتارمردم
وزير راه و شهرس��ازي همچنين درباره اثر نرخ ارز روي
قيمت مس��كن نيز گفت :با ريزش قيمت دالر و تثبيت
آن ،انتظار جامعه براي از بين رفتن حبابهاي چند اليه

معاينه فني برتر پاشنه آشيل
آلودگي هواي تهران

قيمتي كه با جهش نرخ دالر ايجاد شده بود ،بهحق است
و بايد شاهد ورود به كانالهاي واقعي قيمتها در تمام
بخشها و كاالها و خدمات باشيم .اسالمي با ايلنا درباره
انتظار مردم نسبت به كاهش قيمتها در بازار مسكن با
توجه به ريزش نرخ دالر ،اظهار كرد :نكته حائز اهميت
اين اس��ت كه همواره تحوالت نرخ ارز و طال و به ويژه ارز
روي كاال و خدمات اثرگذار بوده و با يكديگر همپيمايي
مستمر داشتند .طبيعي است كه امروز كه جريان نرخ
ارز معكوس ش��ده و ش��اهد افت نرخ دالر هستيم ،بايد
قيمتها كاهش يابد چراكه قيمت مسكن و انواع كاال و
خدمات به بهانه افزايش قيمت ارز ،باال رفته بود و رش��د
قيمتها در بازار مسكن ارتباطي با عرضه و تقاضا نداشت
و ندارد .وزير راه و شهرسازي افزود :متاسفانه ديدهايم كه
در اين شرايط به لحاظ سنتي ،در قيمتها چسبندگي
ايجاد ميشود و با وجود اينكه ارز از قيمت باال رها شده
اما قيمت انواع كاال و خدمات رها نميشود ،از بين رفتن
اين چسبندگي قيمت بستگي به مردم دارد كه تا چه حد
در اين زمينه مصمم باشند و از خود اراده نشان دهند كه
در كنار دولت و سيستم نظارتي با اين حبابهاي باقي
مانده ،مقابله كنند تا به شرايط عادي و طبيعي قيمتها
در انواع بازارها برس��يم .اسالمي درباره تحليلهايي كه
گفته ميشود ،بازار مسكن از اين تحوالت و كاهش نرخ
ارز ديرت��ر اثر ميپذيرد و نميت��وان بالفاصله با كاهش
قيمت ارز منتظر كاهش قيمتها در بازار مس��كن بود،
گفت :درصورتي اين تحليلها ميشود كه ديديم قيمت
مسكن يك شبه بدون دليل منطقي باال ميرفت و فقط
به بهانه رشد نرخ دالر ،قيمتها را باال ميبردند بنابراين
اين تحليلها را نوعي سوءاستفاده ميدانم .وي ادامه داد:
افرادي كه در زمينه س��وداگري و داللي فعاليت دارند و
خود عامل بخشي از اين قيمتهاي كاذب و حباب آلود
محسوبميشونداينتحليلهاراارايهميدهند.اسالمي
تاكيد كرد :همانطور كه يك شبه قيمتها را با افزايش
نرخ دالر باال بردند االن هم بايد بپذيرند كه چسبندگي
قيمتها به هيچوجه توجيه ندارد.

     ارز ريخت،سفرهواييارزاننشد!
در تحولي ديگر ،رييس انجم��ن صنفي دفاتر خدمات
مسافرت هوايي و جهانگردي گفت :با جود ريزش نرخ ارز
و اثرگذاري آن در برخي بازارها از جمله خودرو ،اما قيمت
بليت هواپيما همچنانبدون تغيير مانده و كاهش نيافته
است .حرمتاهلل رفيعي درباره اثرگذاري ريزش نرخ ارز
روي قيمت بليت هواپيما كه در چند ماه اخير موضوعي
پرواكنش بوده اس��ت ،به ايس��نا گفت :در تمام مقاطع
گذش��ته چنين بوده اس��ت؛ وقتي نرخ ارز باال ميرفت،
قيمت بليت هواپيما نيز افزايش پيدا ميكرد .اما زماني
كه نرخ ارز پايين ميآمد ،بليت هواپيما هيچ تغييري را
تجربه نميكرد و قيمتها همانط��ور باال ميماند .حاال
هم وضعيت همين اس��ت .ارز در چند روز گذشته روند
كاهش��ي پيدا كرده اما هيچ تاثي��ري روي قيمت بليت
هواپيما نداشته است.
وي افزود :ش��ركتهاي هواپيماي��ي داخلي مدعياند
 ۶۰درصد هزينههايشان ارزي اس��ت .از طرفي يكي از
بهانههاي افزايش قيمت ،نرخ ارز بود .اگر اين طور است
چرا حاال كه ارز ريزش كرده قيمت بليت هواپيما تغيير
نميكند!؟ هرچند ما ب��ا ادله اثبات ميكنيم حدود ۲۰
درصد از هزينههاي اين شركتها ارزي است كه آن هم
مربوط به تامين قطعات ميشود .طبيعي است كه اين
شركتهاي هزينههاي ديگري هم دارند اما هزينههاي
سرباراينشركتهاراكهمردمنبايدتامينكنند.اينظلم
در حق مردم است.
      تكذيب تباني ايرالينها
دراينحال،دبيرانجمنشركتهايهواپيماييباردكردن
مسالهتبانيايرالينهابرايباالبردنقيمتبليتهواپيما،
گفت :بر خالف مسائلي كه بعضا مطرح ميشود ،از مرداد
سال ۱۳۹۷تاكنونحتييكدالرارزدولتيبهشركتهاي
هواپيماييدادهنشدهاست.
در پ��ي تعيين تكلي��ف قيمت بلي��ت هواپيما كه طي
هفتههاي گذش��ته روند بررسي آن طوالني شده است،

تامين  3هزار اتوبوس از داخل و خارج كشور

رايزني شهرداران كالنشهرها
با جهانگيري درباره معضل حمل و نقل
معاون اول رييسجمهور گفت :در پايتخت و بسياري
از كالنش��هرها ش��اهد ازدحام مردم در شبكه حمل و
نقل عمومي هستيم كه براي رفع اين معضل بايد تعداد
اتوبوسها و واگنهاي قطار درون شهري افزايش يابد.
بهگزارشمهر،سومينجلسهنشستمجمعشهرداران
كالنشهرهاي ايران صبح دوش��نبه به رياست معاون
اول رييسجمهور برگزار شد .معاون اول رييسجمهور
در اين نشس��ت تاكيد ك��رد همه مس��ووالن و به ويژه
شهرداران كالنشهرها بايد در شرايط دشوار تحريم و
كرونا با جديت و روحيه و انگيزه قوي ،خدمت رساني به
مردم را انجام دهند.
جهانگيريبااشارهبهدستوراصلياينجلسهدرخصوص
رفع موانع اجرايي در زمينه تأمين منابع توسعه حمل و
نقل عمومي كالنش��هرها ،گفت :در دوران كرونا علت
اصليبسياريازتصميماتستادمليمقابلهباكرونانظير
تعطيلي برخي اماكن ،كمك به كاهش تراكم جمعيت
در محيطهاي عمومي و رعايت فاصلهگذاري اجتماعي
بود.متأسفانهدرپايتختوبسياريازكالنشهرهاشاهد
ازدحاموحضورمردمدرشبكهحملونقلعمومينظير
اتوبوس و مترو هس��تيم كه براي رفع اين معضل حتماً
باي��د تعداد اتوبوسها و واگنهاي قطار درون ش��هري
افزايش يابد .وي با تاكيد بر اس��تفاده از توان و ظرفيت
شركتهاي داخلي در توليد و بازسازي وسايل حمل و
نقلعمومي،استفادهازمنابعفاينانسدوميليارددالري
چينكهدولتمجوزآنرابرايساختواگنمتروتعيين
كرده اس��ت ،راهكار موثري براي حل مشكالت كنوني
ارزيابي ك��رد .معاون اول رييسجمه��ور همچنين از
وزارتخانههاي كشور و صنعت ،معدن و تجارت و سازمان
برنامه و بودجه خواست تا روند بازسازي بيش از  7هزار

مشكل كمبود قبر
تا  3سال آينده نداريم
عضوشورايشهرتهرانبااشارهبهاينكهظرفيتساالنه
دفن اموات در بهش��تزهرا(س) 70هزار نفر اس��ت،
گفت:برنامهريزيها جهت تملك زمين براي احداث
آرامستانهايجديدآغازشدهاست.محمودميرلوحي،
عضو شوراي ش��هر تهران در گفتوگو با فارس ،درباره
موضوع نياز تهران به آرامستانهاي جديد اظهار كرد:
برنامههايي توسط ش��هرداري تهران در جهت توسعه
آرامستانهاي پايتخت در نظر گرفته شده و در مسير
تمليك زمينهاي جديد قرار گرفتهايم و اقداماتي آغاز
شده اس��ت .وي با بيان اينكه طي دو تا سه سال آينده
مشكلكمبودقبردربهشتزهرا(س)نخواهيمداشت،
گفت:برنامههاجهتتأمينقبوربرايزمانهايبيشتر
ودورتراستواميدواريمبامهاركروناشاهدكاهشآمار
متوفيان هم خواهيم بود .وي با اشاره به اينكه بيش از
 50سالازعمربهشتزهرا(س)تهرانميگذرد،گفت:
بعد از 30سال امكان دفن مجدد در قبور وجود دارد كه
اولويتدفنباخانوادههايياستكهاجدادشاندرهمان
محلتدفينشدهباشند.عضوشورايشهرتهرانبااشاره
به اينكه قبل از شيوع كرونا هر ماه بطور متوسط 6هزار
نفردربهشتزهرا(س)دفنميشدند،گفت:بهشتزهرا
(س)ظرفيتساالنهدفن 70هزارنفرراداردكهبهدليل
شيوع كرونا و افزايش آمار متوفيان برنامههايي جهت
تأمينقبورموردنيازدرنظرگرفتهشدهاست.

وعده تعيين قيمت بليت هواپيما با دالر نيمايي

گروه راه و شهرسازي|
اگرچهقراربودافزايشقيمتبليتهواپيماباكمكدولت
به ايرالينها تعديل شود ،اما اين مساله حتي با آغاز موج
جديد ريزش قيمت دالر در كش��ور در پي اعالم پيروزي
جوبايدندرانتخاباترياستجمهوريامريكانيزهمچنان
الينحل باقي مانده اس��ت .در اين ميان ،رييس سازمان
هواپيمايياعالمكردهقيمتجديدبليتهواپيمادرهفته
آينده ابالغ ميشود و شركتهاي هواپيمايي موظف به
رعايت اين قيمتها هس��تند .محمد اسالمي ،وزير راه و
شهرس��ازي نيز اعالم كرده كه نرخ  11هزار توماني دالر
نيماييمالكقيمتگذاريپروازهاخواهدبود.
بهگزارش«تعادل»،دراواسطمهرماهسالجاري،انجمن
شركتهايهواپيماييدرپيابالغضرورتمسافرگيري
 60درصديهواپيماهاازاولآبانازسويستادمليمقابله
با كرونا ،با انتشار نرخنامهاي جديد ،دالر  27هزار توماني
رامالكتعيينقيمتهايايننرخنامهاعالمكرد.اگرچه
وزارت راه و سازمان هواپيمايي با اين نرخهاي جديد نيز
موافقتنكردنداماازابتدايآبانماهسالجاري،بليتهاي
هواپيماهاي داخلي با نرخهاي تازه و باالتر انجام شد .در
اين مي��ان ،از 15آبان نرخ دالر در ب��ازار آزاد ايران ريزش
كرد و به حدود 25هزار تومان يعني حتي كمتر از مالك
نرخنامهجديدشركتهايهواپيمايي-رسيد.بااينحال،
قيمتهايجديدپروازهاهمچنانبدونتغييرماندهاست.
آنطوركهسازمانهواپيماييخبردادهاست:درهفتههاي
گذشتهشركتهايهواپيماييدرطيفنرخيكهسال۹۸
تعيين كردهاند ،در دامنه نرخها قيمتها را افزايش دادند.
اگرچه هيچ ايراليني از سقف نرخ تعيين شده عبور نكرد،
اما تالش كرد تا با فروش كالسهاي باالتر دامنه نرخها را
براي مس��افر محدود كند .در همين رابطه ،تورج دهقان
زنگنه،رييسسازمانهواپيماييكشوردرحاشيهنشست
با كميسيون عمران گفت :مقرر شد سازمان هواپيمايي
كش��وري در اين هفته آناليز قيمتها را از ش��ركتهاي
هواپيماييبگيردونظركارشناسيخودرااعمالكند.وي
افزود:هفتهآيندهدرنشستشورايعاليهواييقيمترا
به شركتهاي هواپيمايي ابالغ ميكنيم تا همه موظف
باشندقيمتمصوبرارعايتكنند.

درشهر

دستگاه اتوبوس كه بخش��ي از منابع مالي آن از سوي
دولت تأمين شده است را تسريع بخشند .در اين جلسه
كه معاون رييسجمهور و رييس سازمان امور اداري و
استخدامي كشور نيز حضور داشت ،وزير صنعت ،معدن
و تجارت نيز در اين جلسه با بيان آمادگي شركتهاي
داخلي براي ساخت و نوس��ازي اتوبوسهاي مورد نياز
كالنشهرهاي كشور ،از پيشنهاد واردات هزار دستگاه
اتوبوس براي تسريع در افزايش ظرفيت ناوگان حمل و
نقل عمومي كالنش��هرها با استفاده از منابع فاينانس
استقبال كرد .در اين جلسه شهرداران كالنشهرهاي
تهران ،تبريز ،اصفهان ،ش��يراز و قم بط��ور جداگانه در
خصوص مهمترين مس��ائل كالنشهرها و راهكارهاي
مرتفع كردن آنها به ايراد سخنراني پرداختند .شهردار
تهران با اش��اره به شرايط سخت كار ش��هرداريها در
دوران تحري��م و كرونا ،يك��ي از مهمترين چالشهاي
پيش روي شهرهاي بزرگ كشور را مساله حمل و نقل
عمومي عنوان و آمادگي ش��هرداريها را براي استفاده
از توان و ظرفيت ش��ركتهاي داخلي در حوزه ساخت
اتوبوس و واگنهاي مترو اعالم كرد .در اين جلسه عالوه
بر موضوع افزايش ظرفيت نوسازي ناوگان اتوبوسراني
كالنشهرها ،موضوع بررس��ي تبديل وضعيت نيروي
انساني ش��هرداريهاي كالنشهرها مطرح و مقرر شد
سازمان امور اداري و استخدامي كشور با همكاري وزارت
كشور و نماينده شهرداري كالنشهرها ظرف مدت يك
ماه راهكار قانوني براي حل وضعيت نيروي انساني ارايه
كنند .همچنين مقرر شد عالوه بر قرارداد ساخت ۲هزار
دستگاه اتوبوس با شركتهاي داخلي ،مجوز الزم براي
واردات يك هزار دس��تگاه اتوبوس با شرايط فاينانس و
تأييد بانك مركزي به شهرداريها داده شود.

شركت ملي نفت ايران
شركتمليمناطقنفتخيزجنوب

قيمت بليت برخي پروازه��اي داخلي افزايش يافت در
حالي كه قرار بود تا مشخص شدن نتيجه جلسات اين
اتفاق نيفتد .در اين ميان عواملي مانند سودجويي برخي
چارتركنندهها و سايتهاي فروش بليت هواپيما و تباني
ايرالينها براي باالبردن ن��رخ را مطرح كردند .مقصود
اسعدي س��اماني ،دبير انجمن شركتهاي هواپيمايي
در گفتوگ��و با ايس��نا اظهار كرد :هماهنگ��ي يا تباني
بين شركتهاي هواپيمايي براي باالبردن قيمت بليت
هواپيما وجود ندارد و اگر نرخ بلي��ت هواپيما در دامنه
نرخي تعريف شده باال يا پايين بيايد طبيعي و مسبوق به
سابقه بوده است .وي با تاكيد بر اينكه اگر ايراليني قيمت
بليت هواپيما را از سقف مجاز تعيين شده باالتر فروخته
باشد مرتكب تخلف شده و سازمان هواپيمايي ميتواند
با او برخورد كند ،افزود :برخي رسانهها اعالم كرده بودند
كه ايرالينها امسال هم ارز ۴۲۰۰توماني دولتي دريافت
كردهاند در حالي كه اين مساله به هيچوجه صحت ندارد،
چرا كه از مرداد ماه سال  ۱۳۹۷تاكنون هيچ ارز ۴۲۰۰
توماني به شركتهاي هواپيمايي تخصيص پيدا نكرده و
اسناد و مدارك آن موجود است .دبير انجمن شركتهاي
هواپيمايي ادامه داد :البته از فروردين همان سال اعالم
شد كه ارز ترك نرخي خواهد شد و  ۴۲۰۰تومان است.
همچنين مسووالن دولت اعالم كردند هر كسي به غير از
اين نرخ ،ارز ديگري و با قيمت ديگري پرداخت يا دريافت
كند ،تخلف مرتكب ش��ده و با او برخورد ميشود .در آن
زمان ايرالينها گرچه ارز  ۴۲۰۰توماني را در آن شرايط
دريافتكردندامادرهمانسال ۱۳۹۷حدود ۳۰ميليون
نفر مسافر را جابهجا كردند .اسعدي ساماني تصريح كرد:
برخي افراد كه نقش��ي هم در ح��وزه هوانوردي ندارند،
اطالعات نادرستي به نمايندگان مجلس داده بودند اما
فروشنده بليت صالحيت دخالت در نرخ بليت ندارد .بر
همين اساس گزارش مفصلي را در جلسه اخيري كه با
نمايندگان مجلس داشتيم به آنها ارايه داديم و مقرر شد
در جلسهاي كه با س��ازمان هواپيمايي در هفته جاري
برگزار ميشود ،تكليف اين مساله را روشن كنيم.

مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران با بيان
اينكه خودروهاي فاقد معاين��ه فني برتر از مهمترين
عواملآلودگيهوايتهرانهستند،گفت:سالگذشته
كمتر از  400هزار خ��ودرو در تهران معاينه فني برتر
گرفتند .به گزارش فارس ،حس��ين شهيدزاده درباره
آلودگيهوادرتهراناظهارداشت:خودروهايشخصي
ازمهمترينعواملآلودگيهوايتهرانهستند.ناوگان
حمل و نقل عمومي ،جايگزين مناسبي براي وسايل
نقليه شخصي اس��ت اما توس��عه ناوگان همگاني در
كوتاهمدت به خاطر هزينههاي بسيار زيادي كه دارد،
ممكننيست .ويافزود:آنزمانكهگشايشاقتصادي
بودودولتهاميتوانستندبهتهرانكمككنندامااين
كاررانكردند.بهجز 100دستگاهاتوبوسومينيبوسي
كه هفته گذشته از سوي ش��هرداري تهران به ناوگان
حمل و نقل عمومي اضافه ش��د ،چند س��ال است كه
اتوبوسديگريبهتهراناضافهنشدهاست.

انجام بيش از ۲۰۰۰سفر تركيبي
با دوچرخه و مترو
مديرعامل شركت بهرهبرداري متروي تهران و حومه
گفت ۲۱۰۰ :نفر دوچرخه سوار تهراني از ابتداي سال
 ۹۹تاپايان مهرماه س��ال جاري با مترو تردد كردهاند.
به گزارش ايسنا ،فرنوش نوبخت گفت :بيشترين آمار
تركيبياستفادهازدوچرخهومترودرخردادماهامسال
با حضور  ۷۰۰نفر به ثبت رسيده است .وي با اشاره به
اينكهدرشرايطكروناباكاهشچشمگيرمسافرانمترو
روبروشديم،تصريحكرد:آمارتعدادمسافرانيكهسفر
تركيبيمتروودروچرخهراانتخابكردهاندنيزنسبت
بهسالگذشتهكاهشداشتهاست.نوبختافزود:امسال
بيشترينآماراستفادهسفرتركيبيمتروودوچرخهبه
ترتيب خرداد با حضور ،۷۰۰تير م��اه  ۵۶۲و مهر ماه
 ۲۹۵دو چرخه سوار بوده است .وي با اشاره به اينكه در
سه ماهه ابتدايي سال  ۹۸چهار هزار و  ۲۹۸دوچرخه
س��وار از مترو استفاده كردند گفت :در سه ماه ابتدايي
سال جاري 873 ،نفر از سفر تركيبي مترو و دوچرخه
استفادهكردند.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی  
شماره   9908219930176DT1

نوبت دوم

شماره مجوز1399.4387

شرکتملیمناطقنفتخیزجنوبدرنظرداردکاالیموردنیازخودرامطابقجدولزیرازطریقبرگزاریمناقصهعمومیازمیانتولیدکنندگاندارای
تاییدیهپژوهشگاهصنعتنفتتامیننماید.
شمارهقلم

موضوعمناقصه

تعداد

شمارهتقاضا

1

پودر فروبار

1000کیسه

08-21-9930176

لذاکلیه شرکتهایی که فعالیت آنها مرتبط باش�رح کاال ی مورد درخواست می باشد می بایست ظرف مدت 14روز از تاریخ درج آگهی فراخوان با
مراجعهبهسایتاینترنتیذیلالذکر،نسبتبهاستخراجوتکمیل«فرمتعهدنامهارائهکاالمطابقبااستانداردهایشرکتملیمناطقنفتخیزجنوب»
و ارسال آن به همراه مدارک ومستندات الزم منطبق با موارد مندرج در جدول ارزیابی کیفی (برای معامالت بیشتر ازبیست برابرنصاب معامالت
متوسط) به آدرس پستی مندرج در فراخوان اقدام نمایند.
WWW.NISOC.IR
کسب و کار
مزایده و مناقصه
مدیریت تدارکات وامور کاال
فرم پرسش نامه ارز یابی
کسب حداقل نمره60در ارزیابی کیفی جهت تحویل اسناد مناقصه به فروشندگان سازندگان الزامی است .ضمنا مبلغ تضمین شرکت درمناقصه
730/000/000ریال می باشد.
آدرس پس�تی اهواز -کوی فدائیان اسالم (نیوساید )  -خیابان شهریور -مجتمع تدارکات وامورکاال ساختمان  - 102اداره تدارکات خرید کاالی
داخلی-واحدخریدهایعمومیاتاق 9کدپستی6113854579تلفن 061-341-24673درگاههایاینترنتیمرتبطجهترویتومطالعهشرایط
مناقصهوسایرمشخصاتفنیومقادیرکاال
WWW.SHANA.IR/ WWW.NISOC.IR/WWW.IETS.MPORG.IR
آدرساینترنتیجهتدسترسیبهاسنادومدارکمناقصه،آخرینمهلتتحویلپاکاتبهکمیسیونمناقصاتشرکتملیمناطقنفتخیزجنوب
وهمچنین تاریخ گشایش پاکات فنی ،متعاقبا به مناقصه گرانی که صالحیت دریافت اسناد و مدارک مناقصه را احراز نموده اند  ،به صورت مکتوب
اعالم خواهد گردید .

روابطعمومیشرکتملیمناطقنفتخیزجنوب

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

نظربهدستورمواد1و3قانونتعیینتکلیفاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمصوب1390.09.20برابررایشماره...139960310013007569
مورخ. 1399.06.10هیاتقانونتعیینتکلیف.....موضوعمادهیکقانونمذکورمستقردرواحدثبتی....چمستان.......تصرفاتمالکانهوبالمعارض
متقاضی آقای/خانم...روح انگیز ش�ونکندی ....فرزند...علی . ...نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  /به مساحت 245.25.....
متر مربع که به ش�ماره پالک .... 295...فرعی از  ....24....اصلی واقع در ...قریه مرداب بخش... 11...خریداری از آقای /خانم ...رضا توکلی مالک
رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13آئین نامه
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصادق تا
در صورتیکه اشخاصذینفعبه آرای اعالمشده اعتراضداشتهباشندباید ازتاریخ انتشار اولین آگهیودرروستاها ازتاریخ الصاقدرمحلتادو
ماهاعتراضخودرابهادارهثبتمحلوقوعملکتسلیمورسیداخذنمایند.معترضبایدظرفیکماهازتاریختسلیماعتراضمبادرتبهتقدیم
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به
ارائهحکمقطعیدادگاهاستودرصورتیکهاعتراضدرمهلتقانونیواصلنگرددیامعترضگواهیتقدیمدادخواستبهدادگاهعمومیمحل
را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .م الف19906771
تاریخ انتشار نوبت اول 1399.08.17..تاریخ انتشار نوبت دوم1399.09.01

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک چمستان -عظیم توکلی

سامانه پيامكي روزنامه تعادل

به شماره  30005320در دسترس شماست

مخاطبانعزيزميتوانند نظرها،انتقاداتو
پيشنهادهايخود درمورد مطالب مختلف روزنامه رابا
ذكرجزئياتبهاينسامانهپيامكنمايند.

ادامهازصفحهاول
رشد نقدينگي و معيشت مردم

كارتبانكيرابهسرعتقبولميكنندودرتعريفپول
وشبهپولبايدتغييراتيايجادكردوكارتهايبانكي
حساب كوتاهمدت را سريعتر از پرداخت اسكناس و
چك به حساب آيد زيرا با اشاره يك كارتخوان و ورود
رمز چهار رقمي ميتواند ارقام را جابهجا كند و بسيار
سريعترازاسكناسوچكعملميكند.
بااينحساب،درحالحاضرپولنقددردسترسمردم
بهشدت رشد كرده اس��ت .بانك مركزي در گزارش
تحوالتاقتصادياعالمكردهكههمراستاوهمجهت
با رش��د كلهاي پولي در چند ماه گذشته ،براساس
ارقام نهايي ،رشد نقدينگي و پايه پولي در هفتماهه
س��ال 1399به ترتيب به 19.7و 10.1درصد رسيد
كه نسبت به رش��د اين دو متغير در دوره مشابه سال
قبل (14.5و 10.9درصد) به ترتيب 5.2واحد درصد
افزاي��ش و 0.8واحد درصد كاهش نش��ان ميدهد.
همچنينرشددوازدهماههنقدينگي،حجمپولوپايه
پولي در پايان مهرماه  1399به ترتيب معادل ،37.2
 88.6و  31.9درصد بوده است .اين رشد باالي هفت
ماه نخست سال يعني رشد  19درصدي نقدينگي و
 10درصديپايهپوليبهتنهايينشاندهندهشرايط
تورم زا در آينده است كه رشد باالي نقدينگي را نشان
ميدهدوميتواندرويبازارهايمختلفاثرگذارباشد.
از سوي ديگر رشد يكساله  37درصدي نقدينگي و
 31درصدي پايه پولي و از همه مهمتر رشد باالي88
درصدي پول در كش��ور ،حكايت از هجوم نقدينگي
به بازارها دارد و بايد ب��راي آن فكري كرد تا از هجوم
نقدينگي و رش��د قيمتها و تورم جلوگيري شود .با
وجود اين رشد باالي  30درصدي در اين شاخصها،
حتي نرخ سود 22درصدي اوراق و سپرده نيز قادر به
مهار تورم نيست زيرا وقتي رشد پول 88درصد رشد
دارد نش��اندهنده بيتوجهي مردم و سپرده گذاران
به نرخ س��ود بانكي اس��ت .البته روند نزولي بورس و
نوس��ان بازار ارز و طال و همچنين ركود بازارمسكن،
ممكن اس��ت كه تا حدودي روي افزايش سپردهها و
مهار پول و نقدينگي اثرگذار باش��د اما از سوي ديگر،
نارضايتيازعدمكسبسودازراهپولوخريدوفروش
موجبميشودكهبازارهايتازهايرابرايكسبسود
جستوجو كنند و به جاي ورود به بورس ،به بازارارز
و طال يا كاالهاي ديگروارد شوند .هر چند كه برخي
كارشناسان،كلحجمنقدينگيوسپردههاينزديك
به 3000هزار ميليارد توماني كش��ور را در مقايسه با
توانايي اقتصاد ايران و نرخ دالر باالي  25هزار تومان
زياد نميدانند اما در عين حال اين رش��د نقدينگي
در صورت تداوم در س��ال 1400ميتواند بسياري از
بازارهاوقيمتهاراتحتتاثيرقراردهد .ازسويديگر،
بازار كاالهاي معيشتي و قدرت خريد مردم به نقطه
نگرانكنندهاي رسيده و بس��ياري از مردم خواستار
كنترلقيمتهاوتورمهستند.ازاينروبهنظرميرسد
كهكنترلنقدينگيوپايهپوليبهخاطركسريبودجه
دولت،مخارجكروناوتحريمونيازواحدهاياقتصادي
بهتسهيالتبانكي،افزايشخلقپولدربازاربينبانكي
و...امكانپذيرنيستورشدنقدينگيهرروزرقم 2هزار
ميلياردتومانيبهبازارپولكشوراضافهميكندكهعمال
عاملكاهشارزشپولمليوقدرتخريدمردماست.
برايناساس،چارهايجزتامينمعيشتدركوتاهمدت
ازطريقتامينارزاقوكاالهاياساسينيستودولت
بايددركنارتامينارز 4200تومانيووارداتكاالهاي
اساس��ي ،راهكاري براي كنترل قيمتها ارايه دهد.
هرچندكههيچكسموافقتعزيراتوسازمانحمايت
و اتاق اصناف نيست اما حداقل در برخي بازارها مانند
گوشت ،مرغ ،ميوه ،صيفيجات و ترهبار و سبزي بايد
كنترلهايويژهايانجامشودتامردمبيشازدرفشار
قيمتهانباشند .قبالطبقهمتوسطبدوننگاهكردن
بهقيمتهاازميادينترهبارخريدميكردندوحاالباهر
خريديصدهاهزارتومانبايدازجيبخودخرجكنند
واحساسناتوانيدرقدرتخريددارند.بااينوضعيت
رشدنقدينگيوناكارآمدياقتصاد،بايدمهارشودودر
كنارآنمعيشتمردمدراولويتقرارگيرد.

خروج خارجيها
را دشوار كنيم

مانند گذشته ،چندان ساده نخواهد بود .در چنين
بس��تري يك اولويت مهم براي كش��ور حركت به
س��مت صادرات محصوالتي با ارزش افزوده باالتر
است.
امروز بازار مش��تقات نفتي و محصوالت وابسته به
نفت در ميان كشورهاي مختلف جهان ،بازار بسيار
بزرگي است و در ايران نيز ظرفيتهاي بالقوه براي
نقشآفريني در اين حوزه فراوان است .از اين رو بايد
تالش كنيم در دوره جدي��د حضور خود را در اين
بازارها افزايش داده و تكيه به صادرات نفت خام را
پايينبياوريم.
ازسويديگريكيازدغدغههايمهممطرحشدهدر
اين زمينه ،موضوع همكاري با شركتهاي خارجي
است .در دوره برجام ،شركتهاي مختلفي از اروپا و
آسيابرايحضوردرصنعتنفتايراناعالمآمادگي
كردند و حتي قراردادهايي نيز در اين زمينه بسته
شد اما متاسفانه به محض بازگشت تحريمها ،تمام
اين شركتها ايران را ترك كردند.
در دوره جديد براي جلوگيري از تكرار اين تجربه،
بايد ن��وع قراردادها و س��رمايهگذاريها را طوري
نهاييكرد،كهامكانخروجاينشركتهابه راحتي
فراهم نشود .يعني يا آنها بايد سرمايهگذاريهاي
بلندمدت��ي كنند ك��ه در صورت خ��روج از ايران
هزينهاي گزاف برايش��ان داشته باشد يا قراردادها
به شكلي بسته ش��ود كه در صورت اقدام شركت
خارجي براي خروج از ايران ،امكان گرفتن خسارت
وجود داشته باشد .اين امر نهتنها در مسير توسعه
زيرساختها به كشور كمك ميكند كه حتي در
صورتي كه قصد داشته باشند تحريم جديدي عليه
ايران وضع كنند نيز ،صرف بودن اين ش��ركتها،
دست دولتهاي خارجي را ميبندد.
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دنيايفناوري

دانش و فن

براي صادرات نرمافزار ،بايد كيفيت محصوالت را تا حد رقابت با شركتهاي مطرح دنيا افزايش داد

نگاهي به ظرفيتهاي بالقوه صادرات نرمافزار

صادراتكاالهايغيرنفتيهموارهيكيازاستراتژيهاي
كش��ورها براي توس��عه و جهاني شدن اس��ت .يكي از
كاالهاي��ي كه امروزه در برخي كش��ورها ب��ه صادرات
آن توجه ويژهاي ميش��ود ،نرمافزار اس��ت .بخشي از
چالشهاي صادرات نرمافزار ،موانع ساختاري در توليد
و تجارت اس��ت و بعضي از موانع نيز به صورت مقطعي
و ناشي از تحريم ايجادش��ده و در عين حال ،مهمترين
مشكل براي صادرات ،افزايش كيفيت است ،در حالي كه
بايد توليد را بر اساس سفارش براي صادرات انجام دهيم،
در حال حاضر اين اتفاق انجام نميشود .توليدكننده و
صادركننده بايد براي بازارهاي خارجي ايده مناس��ب
داش��ته باش��د و كيفيت توليدي در اين زمينه اهميت
بس��يار زيادي دارد .اين در حالي است كه عضو سازمان
نظام صنفي رايانهاي با تاكيد بر اهميت توسعه نرمافزار
و تاثير آن بر اقتصاد جامعه ،معتقد است براي صادرات
نرمافزار ،بايد بتوانيد كيفي��ت محصوالتتان را آن قدر
افزايش دهيد كه با شركتهاي مطرح دنيا رقابت كنيد،
بنابراين صادرات محصوالت نرمافزاري ميتواند كيفيت
محصوالت را افزايش دهد.
صادرات نرمافزار امروزه در برخي كشورها منبع مهمي
براي درآمد به شمار ميرود كه البته مستلزم آن است
كه برنامهريزيهاي مدون و چش��مانداز روشني براي
بهرهبرداري از اين امكان وجود داشته باشد .در سالهاي
گذشتهبسياريازكشورهايجهانبابرنامهريزيمدون
نسبت به توليد و صادرات نرمافزارهاي خود در سكوهاي
مختلف و با كاربردهاي گوناگون اق��دام و در بازارهاي
جهاني جايگاه خود را تثبيت كردهاند .در ايران با توجه
به نبود متولي يگانه و داراي اختيارات مناسب و وجود
تعددمراكزتصميمگيريماننداتحاديهصادركنندگان،
سازمان توس��عه تجارت ايران ،س��ازمان نظام صنفي
رايانهايكشورواتحاديههايمختلفصنفيازيكطرف
وكمبودقوانينومقرراتحاكمبرصادراتنرمافزارونبود
پشتوانه دولتي منسجم ،همواره در امر صادرات نرمافزار
مش��كالت جدي وجود داشته اس��ت .مهمترين موانع
صادرات نرمافزار ايران را ميت��وان در مواردي ازجمله
عدم ارزشگذاري صحيح محصوالت و خدمات نرمافزار
ازسوي گمركات بهعلت نبود تيم كارشناسي متخصص
نرخگذاري ،عدم حضور در نمايشگاههاي بينالمللي،
عدم اعزام هياتهاي تجاري از ايران براي ايجاد بازار در
خارج كشور و عدم پذيرش هياتهاي خارجي و آشنايي
آنها با توليدات داخلي دستهبندي كرد .از سويي ،وقتي
توليد صادراتي انجام شد ،مباحث بازاريابي ،پولي و مالي،
حملونقلولجستيكدرمرحلهبعدقرارميگيردكهدر
اينمرحلهنيزبيشترصادركنندگانمشكالتينيزدارند.
اين مشكالت گاها به دليل شرايط تحريم است و گاهي
نيز ناشي از عدم مديريت است.
صادرات نرماف�زار كيفيت محصوالت را
افزايش ميدهد
در اين راستا مظاهر مرجاني عضو سازمان نظام صنفي
رايانهاي در گفتوگو با ايس��نا ،با بيان اينكه صادرات
نرمافزار ميتواند اتفاقات خوبي را در حوزه اقتصاد رقم
بزند ،گفت :براي اينكه بخواهي��د وارد حوزه صادرات
ش��ويد ،بايد بتوانيد كيفيت محصوالتت��ان را آن قدر

ادامهازصفحهاول

ارتقا دهيد كه با شركتهاي مطرح دنيا رقابت كنيد.
از طرفي هنگام توليد محصولي براي ايران با زماني كه
ميخواهيم محصولي را براي صادرات توليد كنيم ،در
طراحي محصول ،كدنويسي و استانداردها ،نگاهمان
متف��اوت اس��ت و بدينترتيب ص��ادرات محصوالت
نرمافزاري ميتواند كيفيت محصوالت را هم افزايش
دهد .خوشبختانه انتقال نرمافزار نسبت به محصوالت
ديگر متفاوتتر و س��ادهتر اس��ت ،هرچن��د به دليل
مشكالتتحريمي،ورودارزبازهممشكالتخاصخود
را دارد .اگر ما برنامه خود را روي بخش صادرات بگذاريم،
عالوه بر برخورداري از مزاياي صادرات مانند ورود ارز
به كشور و س��اده و روانتر بودن صادرات در مقايسه با
بس��ياري از محصوالت ديگر ،يك گام بسيار مهم در
راستايتوليدمحصوالتنرمافزاريمتفاوتوباكيفيت
برداشتهايم .عضو سازمان نظام صنفي رايانهاي با اشاره
بهتوسعهنرمافزاروتاثيرآنبراقتصادجامعهبهخصوص
درحوزهكسبوكاربيانكرد:هركشوريكهآيسيتي
پيشرفتهتري دارد ،جامعه پيشرفتهتري است .صنعت
آيسيتي بسيار مهم است و نرمافزار هم جزئي از اين
صنعت و نخ تس��بيح آيسيتي اس��ت .براي بررسي
ميزانپيشرفتهبودنيكجامعه،پارامترهايمختلفي
وجود دارد كه يكي از آنها توس��عه آيس��يتي در آن
كشور است .مرجاني خاطرنشان كرد :در هر جامعهاي
كه به نرمافزارش توجه ش��ده و اصناف و صنايعش از
نرمافزارهاي بهروزتر ،پيشرفتهتر و حرفهايتر استفاده
كردند،اين صنايع بهرهوري باالتري و در نهايت اقتصاد
پويايي داش��تند .ما هرچه بتوانيم صنع��ت نرمافزار و
آيسيتيرارشددهيم،ناخودآگاهاقتصادمانپيشرفت
ميكند و وقتي اقتصادمان پيش��رفت كند ،كشور در

مسير رش��د و تعالي قرار ميگيرد ،بنابراين الزم است
توجه جدي به اين موضوع داشته باشيم.
دولت بايد بخش خصوصي را
در هسته تصميمگيريها قرار دهد
وي با بيان اينكه دول��ت بايد بخش خصوصي را جدي
بگيرد ،گفت :وقت��ي اقدامي بخواهد در س��طح كالن
ايجاد شود ،نياز به همبستگي و ايجاد بسترهاي مناسب
دارد و ايجاد بستر مناسب به وجود نميآيد مگر اينكه
كساني كه ميخواهند آن كار را انجام دهند ،صاحبنظر
باش��ند و اين نظرات ،اصولي و پايهاي باش��د .بنابراين
س��ازمان نظام صنفي بايد در گام اول دولت را متقاعد
كند كه بخش خصوصي را در هس��ته تصميمگيريها
قرار دهد .عضو س��ازمان نظام صنفي رايانهاي با تاكيد
بر پيشرو بودن بخش خصوصي بيان كرد :با استفاده از
قدرت حاكميت و توانمندي بخش خصوصي ،ميتوان
برنامهها و طرحهاي كالن را به اجرا درآورد .يكي از اين
طرحهاي كالن ،ديجيتال كردن كشور است .ديجيتالي
شدن در حوزه اقتصاد است ،حوزه دولت الكترونيك و
همه حوزهها وجود دارد و سازمان نظام صنفي اگر بتواند
تعامل خوب و سازندهاي با دولت داشته باشد ،با ايجاد
همگرايي و فراگيري ميتواند اتفاقات خوبي را در حوزه
تحول ديجيتال رقم بزند .مرجاني با بيان اينكه تحريم
جنبههاي مختلف��ي بر حوزه فن��اوري اطالعات دارد،
گفت :بخشي از تحريمها از بيرون به ما تحميل ميشود،
اما در ايران هم دچار خودتحريمي هس��تيم .تعامل با
بخش خصوصي به اين معناست كه اگر تصميمي حتي
در سطح كالن كشور اتفاق ميافتد ،بايد از بدنه اقتصاد
جامعهوبخشخصوصيبيرونآمدهوتاييديهاينبخش

كند
غ مي
وقتي رسانه ملي براي اينستاگرام تبلي 

رسانه ملي بستري براي
تبليغ رايگان اينستاگرام
رسول جليلي ،عضو حقيقي ش��وراي عالي فضاي
مجازي در گفتوگو با مهر با اشاره به تبليغ شبكه
اجتماعي خارجي توس��ط برنامههاي رسانه ملي،
گفت :اگر بخواهيم عقالني و ملي به اين موضوع نگاه
كنيم اين واقعا باعث ش��رم است كه صداوسيماي
ما در عمده برنامههايش چه در برنامههاي تجاري
و چه در برنامههاي آموزشي و فرهنگي و مذهبي،
ظرف ماههاي اخير ،رس��ما تبليغپيامرس��انها و
شبكههاي اجتماعي خارجي را تكرار ميكند .وي
گفت :اين درحالي اس��ت كه مطابق مصوبه س��ال
 ۹۶شوراي عالي فضاي مجازي فعاليتپيامرسان
خارجي كه در كشور ما مجوز فعاليت نگرفته باشد
مجاز نيس��ت و مطابق با اين مصوبه ،هرپيامرسان
يا شبكه اجتماعي خارجي ك ه ميخواهد در ايران
فعاليت كند بايد مجوز بگيرد و سازمان صداوسيما
حق تبليغ ش��بكه اجتماعي بدون مجوز را ندارد.
جليل��ي تاكيد كرد :صداوس��يما به عنوان رس��انه
رسمي و ملي كش��ور با بيتوجهي نه تنها به شكل
مناس��بي تبليغ صنعت داخلي و محصول داخلي

را نميكن��د بلكه به ش��كل كامال راي��گان و بدون
اينكه حداقل يك قرارداد تجاري داش��ته باشد ،در
حال تبليغپيامرسان و ش��بكه اجتماعي خارجي
اينستاگرام است .عضو حقيقي شوراي عالي فضاي
مج��ازي ادامه داد :اگر صداوس��يما با اين ش��بكه
اجتماعي خارجي قراردادي دارد ،بايد آن را رسما
اعالم كند و اين دفاع را داشته باشد كه از اينستاگرام
باب��ت تبليغات هزينه درياف��ت ميكنم و چنانچه
ش��بكههاي داخلي نيز هزينه پرداخت كنند آنهارا
غ ميكنم ،چرا كه هماكنون اگر شبكههاي
نيز تبلي 
اجتماعي داخلي بخواهند كه صداوسيما به صورت
مستقيم يا غيرمس��تقيم آنها را تبليغ كند ،قاعدتا
باي��د در قالب قرارداد ،هزينه پرداخت كنند .اما در
مورد اينس��تاگرام به نظر نميرس��د كه قراردادي
منعقد شده باشد.
وي با انتقاد از اينكه محمل رسانه ملي براي تبليغ
رايگان در اختيار اينستاگرام قرار گرفته است ،تاكيد
كرد :مسووالنصداوسيما بايد پاسخگو باشند كه
چرا فردي كه از رسانه ملي استفاد ه ميكند در پايان
برنامه بايد به س��مت اينستاگرام هدايت شود؟ در
صورتي كه اينس��تاگرام دشمني خود را در مقاطع

بورس و تجربههاي تازه

معاملهگ��ران بازار س��هام از مدته��ا قبل اثرات
احتمال��ي نتاي��ج انتخاب��ات امري��كا را در جريان
دادوس��تدهاي خود در نظر گرفتند و به اصطالح
بازار پيشخور ش��ده بود .اما اتمسفر كلي فروش از
نظر رواني امادگي خريد و افزايش قدرت خريدارها
را نميدهد .س��ناريوي منفي براي بازار س��رمايه
اين اس��ت كه فرايند تصميمگيريهاي اقتصادي
براي م��دت زمان طوالنيتري مبه��م باقي بماند.
اين چش��مانداز منفي در بازار سرمايه زماني كامل
ميش��ود كه دالر هم گارد نزولي بيشتر گرفته و به
زير  20هزار تومان سقوط كند .شايد برخي تصور
كنند ،حضور ترامپ براي ب��ازه زماني كوتاهمدت

براي ب��ازار خوب ب��ود ام��ا واقع آن اس��ت كه در
بلندمدت همه بازنده اين بازي ميش��دند .بازار با
اف��ت هفتههاي گذش��ته و در صورتي ك��ه دالر از
محدودههاي  20هزار تومان گفته ش��ده پايينتر
نيايد به نقطه تعادل خود رس��يده اس��ت .اما بازار
هن��وز نياز به زم��ان دارد و باي��د در نظر گرفت كه
نوسان بازار به دليل مس��ائل سياسي نوسانهايي
كمعمق و نه چندان پايدار هس��تند .فعال ش��اهد
حركتها و رفتارهاي هيجاني در بازار هستيم .در
اين ش��رايط برخي از سهامداران ترجيح ميدهند
دارايي خود را به سپرده بانكي يا حتي صندوقهاي
س��رمايهگذاري با درآمدثابت تبديل كنند .با اين

حساس با آرمانها ،ارزشها و قهرمانهاي ما نشان
داده اس��ت .براي مث��ال در دي م��اه  ۹۸در اتفاق
بزرگ ،اينس��تاگرام بيش��رمانه تمامي پستهاي
مرتبط با ش��هيد حاج قاسم سليماني و اكانتهاي
ارايهدهنده اطالع��ات و كليپهاو اخبار مربوط به
ايشان را حذف كرد .اين كارشناس فضاي مجازي
ادام��ه داد:صداوس��يما حتما فرام��وش كرده كه
اينس��تاگرام چه موجوديت��ي دارد و مديران اين
شبكه چه سياس��تهايي را دنبال ميكنند .اينها
كامال مشخص است.
 صداوس�يما خلاف مصال�ح مل�ي عمل
ميكند
جليلي اف��زود :من به عنوان يك ش��هروند در اين
كشور و به عنوان عضو حقيقي شوراي عالي فضاي
مجازي چندين بار به شكل خصوصي به مسووالن
سازمان صداوسيما و دستاندركاران امور فرهنگي
در مجل��س و در جاه��اي ديگ��ر ،اي��ن موضوع را
اطالعرساني كردم اما پاسخي نشنيدم .به واسطه
اين موضوع هم معترض هس��تم و هم شاكي و اگر
زمان داشتم به شخصه ش��كايت از صداوسيما در

وجود بايد به ياد داشت كه با توجه به اصالح سنگين
بورس در سه ماه گذشته ،نسبت  pب ر  eبازار سرمايه
بهشدت كاهش يافته اس��ت و به محدوده منطقي
خود رسيده و اين در حالي است كه ديگر بازارهاي
موازي همانند خودرو و مسكن كه با نرخ دالر باالتر
از  30هزار تومان ارزشگذاري شده بودند ،همچنان
ميتوانند ميزبان كاهش قيمت بيش��تري باشند.
در حال حاضر  P/Eاينده نگ��ر بازار حدود  10و به
محدوده نرمال رسيده است ،حتي براي شركتهاي
سودساز اين نسبت در محدودههاي  6قرار دارد.
نگراني ديگر اين روزهاي بازار در تصميمات بانك
مركزي پنهان اس��ت .اين ش��ايعه شنيده شده كه

را گرفته باشد ،زيرا نميتوان بدون در نظر داشتن منافع
صنفي ،تصميم گرفت .براي مثال وقتي اينترنت را براي
مدتيكهفتهقطعميكنيم،بدوناينكهمصالحبخش
خصوصي را در نظر بگيريم ،ميتواند آسيبهاي بسيار
جدي به حوزه وارد كند.
لزوم ايجاد اعتماد
براي برخورداري از نگاه آيندهنگر
وي با بيان اينكه بخش خصوصي براي اينكه بخواهد
نگاه آيندهنگر داشته باشد ،بايد بتواند به روي ه موجود
اعتم��اد كند ،گف��ت :اگر كس��بوكاري ميخواهد
محصولي مبتنيبر كالود توليد كند ،اين فرض را در
ذهن داردكهاينترنتدركشورهميشهوصل است ،در
حالي كه اگر احتمال قطعي اينترنت را براي روزهايي
وجود داشته باشد ،نميتواند به ساختار موجود اعتماد
كندكهبخواهدمتناسبباآنجلوبرود.بههميندليل
دولت بايد در تصميماتي كه بر بخش خصوصي تاثير
ميگذارد ،حتي اگر اين تصميمات در حد سياس��ت
عالي كش��ور باش��د ،نظرات بخش خصوصي را جويا
شود .عضو سازمان نظام صنفي رايانهاي خاطرنشان
كرد :قطعا اگر تصميمي با نظر بخش خصوصي انجام
شود و بخش خصوصي هم موافق باشد ،همه تالشش
را ميكند كه آن برنامه و تصميم اجرايي ش��ود .اگر
دولتبسترمناسبرافراهمكردهوآيندهرابرايبخش
خصوصيقابلپيشبينيكند،ميتوانداتفاقاتخوبي
را رقم بزند .اما در موارد بسياري ،تصميمي كه گرفته
ميشود يا مصوبهاي كه تصويب ميشود ،بدون اطالع
بخش خصوصي اس��ت و در چنين شرايطي بخش
خصوصي قطعا توانايي همرايي دولت را ندارد.

اين خصوص را به دادس��تاني ميب��ردم .وي اقدام
صداوسيما در تبليغ يك شبكه اجتماعي خارجي
را اقدامي خالف عقل و مصال��ح ملي عنوان كرد و
گفت :اين به معناي آن است كه بستر خارجي را در
اذهان مخاطبان اوليتر از بس��تر داخلي ميدانيم.
عضو حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي در پاسخ
به اين س��وال كه آيا قرار نيست اين موضوع در اين
شورا به بحث و بررسي گذاش��ته شود ،گفت :تنها
روي مسائلي كه در دستور كار شورا قرار ميگيرد
ميتوان در جلسات ش��ورا بحث كرد .قاعدتا وقت
شورا خيلي محدود است و با توجه به وجود مسائل
متنوع نميتوان انتظار داشت اين موضوع در شوراي
عالي فضاي مجازي مطرح شود .جليلي خاطرنشان
كرد :اما در هر صورت الزم نيست موضوعي به اين
روشني و واضحي در شوراي عالي مطرح شود ،چرا
كه خود مسووالن مربوطه به همه ابعاد آن اشراف
دارند و به نظ ر ميرسد بهتر است نمايندگان مجلس
اين سوال را ازصداوسيما مطرح كنند كه چرا اين
اتفاق ميافتد؟ چرا كه وقت مجلس مبسوط است
و با وجود برگزاري چندين جلسه در هفته ،خيلي
راحت ميتوان اين موضوع را بررسي كرد.

بانك مركزي براي كنترل ت��ورم به دنبال افزايش
نرخ سود بانكي است كه باعث ميشود همه بازارها
دچار ركود ش��وند .در مورد بازاره��اي جهاني اما
رييسجمهوري بايدن به نفع ب��ازار كاموديتيها
خواهد ب��ود .بهطور س��نتي دموكراتها معتقد به
تزريق نقدينگي براي حمايت از بازارها هس��تند و
همچنين تاكيد بر باال نگه داشتن تورم دارند .به نظر
نميرسد كه پيروزي بايدن باعث شود اوضاع بدتر
يا بهتر ش��ود .در برخي فاكتورها شرايط بهتر و در
برخي فاكتورها بدت��ر خواهد بود اما بازار منطقا به
نقطه تعادلي رسيده و بر همين اساس نبايد نگران
بود و عجوالنه رفتار كرد.

خوشحالي صنعت فناوري
چين از پيروزي بايدن

صنعت فناوري چين كه يك��ي از اهداف اصلي ترامپ در
جنگ با پكن بود ،اميدوار است پيروزي بايدن در انتخابات
رياستجمهوريامريكا،زمينهسازروابطسازندهتريميان
دو كشور ش��ود هرچند كه عده معدودي تصور ميكنند
رقابتها كمتر ميش��ود .به گزارش ايسنا به نقل از رويترز،
مديران و تحليلگران چيني اظه��ار ميكنند دوره چهار
ساله رياس��تجمهوري دونالد ترامپ به صنعت فناوري
اهميت خودكفايي را آموخت و تصميم چين براي بهبود
قابليتهاي فن��اوري داخلي تغييري نخواهد كرد .فانگ
شينگدانگ،مديركنسرسيوماينترنتوجامعهدردانشگاه
ارتباطاتژيجيانگاظهاركرد«:هنگاميكهبايدنقدرترا
به دست بگيرد ،شركتهاي فناوري در چين ممكن است
اندكي آس��ودگي خاطر پيدا كنند .حداقل تصور ميرود
امريكا از گش��ايش و احترام به رقابت منصفانه و نوآوري
حمايتكند.بااينحالدرعرصهفناوريپيشرفته،رقابت
ونظريهبازيپاياننخواهديافتودريكدههآينده،چين
و امريكا در قابليتهاي ن��وآوري واقعي به رقابت با يكديگر
خواهند پرداخت ».غولهاي فناوري چيني نظير هواوي،
بايتدنسوتنسنتهولدينگزشاهدمختلشدنزنجيره
تامينجهانييامانعتراشيدرراهتالشهايتوسعهجهاني
بودهاندوباتحريمهايدولتترامپروبروشدهاندكهآنهارا
بهعنوانريسكامنيتملياعالمكرد.پسازدستورترامپ
براي واگذاري فعاليتهاي برنامه ويديويي تيكتاك در
امريكا يا ممنوعيت آن ،شركت بايت دنس در حال نهايي
ك��ردن يك توافق اوليه براي ايجاد يك ش��ركت جديد با
شركتهايوالمارتواوراكلبهمنظورنظارتبرفعاليتهاي
تيكتاك در امريكاست .ش��ركت هواوي كه بزرگترين
سازندهتجهيزاتمخابراتيوتلفنهوشمنددرجهاناست
درنتيجهمحدوديتهايتجاريامريكابامشكالتيبراي
خريدتراشهوكمبودقطعاتموردنيازبرايتوليدتلفنهاي
هوشمند روبرو شده اس��ت .تحليلگران بانك جفريز در
يادداشتي اظهار كردند كه چين احتماال در اولويتهاي
سياستي دولت بايدن در رده پايينتري قرار ميگيرد زيرا
وي بايد ابتدا به مسائل داخلي بپردازد .با اين حال بسياري
ازمديرانميگوينداقداماتدولتترامپنشاندادصنعت
فناوريچينتاچهحدآسيبپذيربودهاستوتقويتاين
صنعتاكنونيكاولويتسياستيبرايچيناست.چين
در ماههاي اخير به دنب��ال كاهش اتكا به بازارها و فناوري
خارجي بوده و به عنوان مثال ميلياردها دالر براي تشويق
توسعه صنعت تراشه داخلي هزينه ميكند .در امريكا هم
مديرانعاملشركتهايفناوريومفاخرسيليكونوالي
نظيرجفبزوس،مديرعاملآمازون،بيلگيتس،موسس
مايكروسافتوبرداسميت،رييسمايكروسافتهفتهجاري
ازپيروزيجوبايدن،رييسجمهوريمنتخبامريكاوكاماال
هريس،معاونوياستقبالكردند.

ادامهازصفحهاول
بورس در پسا انتخابات امريكا
كما اينكه بسياري از كارشناس��ان مقدار يك ميليون
واحدراپايينترينكفشاخصكلدرنظرگرفتهاندكه
احتمال ريزش از اين ناحيه بسيار كم به نظر ميرسد .از
طرف ديگر بسياري از تحليلگران و فعاالن بازار سرمايه
همچنان پيشبيني نزولي را براي ب��ازار دارند و دالر را
عامل اصلي تورمي در صعود بورس طي دو س��ال اخير
ميدانند .درباره اين اظهارنظر بايد توجه داشت كه بازار
در حال حاضر اصالحات س��نگيني را در چند ماه اخير
تجربه كرده است و ادامهدار بودن اين روند كاهشي طي
ميانمدتوبلندمدتبهدورازانتظاراست.درهرصورت
اگرپيروزيحزبدموكراتدرانتخاباتامريكاباقيبماند
وادعايدونالدترامپمبنيبرتقلبدرانتخاباتامريكارد
شودميتوانانتظاركاهشبيشترقيمتدالروبازگشت
ثبات به اين بازار را داش��ت .در صورت تحقق اين امر در
ميانمدتوبلندمدتانتظارصعودسهامرياليهمچون
گروهخودرومحتملترخواهدبودواينسهامرادركانون
توجهقرارخواهدداد.ازطرفديگررويكارآمدنبايدن
ميتواند سايه جنگ تجاري را از بسياري از محصوالت
صادراتي همچون فوالد كم كند و رشد سودآوري را در
گروه فوالدي و فلزي تحقق بخشد .شايان ذكر است كه
هنوز بازگشت قطعياي براي بازار سهام اتفاق نيفتاده
استوسهامدارانالزماستازرفتارهايهيجانيپرهيز
كندومعامالتخودرامحتاطانهترپيشببرند.

وامااستقاللبانكمركزي
ازآنجاكهمابهازايايناستقراضهانيزيااساساجبران
نميش��د يا خيلي دير جبران ميش��د از آن برهه اين
رويكردباعثبروزتكانههايشديدتورميوتوسعهپايه
يدانيدتورم
پوليدركشورمانشدهاست.همانطوركهم 
همدرواقعفاصلهمالياتياستكهفقيربهغنيميدهد
و در نهايت به شكل فشار معيش��تي به اقشار محروم
نمايانميشود.چراكهطبقاتبرخوردارجامعه،بيشتر
داراييهاي با دوام و پايدار جامعه را (ارز ،سكه ،مسكن
و)...دراختيارگرفتهاندوقادرندفشارهايتورميراكاور
كنند.ضمناينكهدراغلبمواردتورمباعثثروتمندتر
ش��دن اغنيا و فقيرتر ش��دن فقرا خواهد شد.در واقع
دهكهاي پاييني بايد درآمدهاي جزئي خود را كه به
صورت ريالي اس��ت را به صورت دالري خرج كنند در
حالي كه طبقات برخ��وردار درآمدهاي دالري خود را
بهريالبدلميكنند.تضاديكهآسيباعدادوارقامي
كه ضريب جيني و شكاف طبقاتي را افزايش ميدهد.
ازسويديگرفضايپرنوساناقتصادي،طبقهمتوسط
را كه در واقع حملكننده گفتمان توسعه اقتصادي،
فرهنگي،اجتماعيو...جامعهاست،آرامآرامبهطبقات
محروم نزديك ميكند .ضم��ن اينكه بايد توجه كرد
فقيرتر شدن طبقه متوس��ط تنها تبعات اقتصادي و
معيشتينخواهدداشتودرسايرحوزههاياجتماعي،
فرهنگي و تربيتي به ش��كل گس��ترش آسيبهاي
اجتماعي و...ني��ز اثرگذار خواهد ب��ود .بنابراين عدم
احترام به استقالل بانك مركزي اولين حلقه از زنجيره
س��وءمديريتهايي اس��ت كه در نهايت جامع��ه را از
المانهاياثرگذاربرتوسعهتهيميكند.

گزارشكوتاه
 ۶ايراد بخش خصوصي
به طرح فوالدي مجلس
رييس انجمن توليدكنندگان فوالد ايران در نامهاي به
كميس��يون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي،
ايرادهاي ۶گانه طرح «توس��عه و توليد پايدار زنجيره
فوالد» كميس��يون ياد شده را تش��ريح كرد و به ارايه
پيشنهاداتي براي رفع آنها پرداخت« .بهرام سبحاني»
در نامهاي چه��ار صفحهاي ۶،ايراد مهم طرح مجلس
براي بازار فوالد را تش��ريح كرد و براي اصالح هر يك از
آنها پيشنهاداتي ارايه داد.انجمن مزبور در بند نخست
نامهخودآوردهكهورودمجلسبهمسائلمعامالتيدر
باالدست زنجيره فوالد ضروري نيست و ميافزايد :در
سالهايگذشتهتاكنوندرهيچمقطعيمشكلتنظيم
بازار آهن و فوالد در بخش توليد تا فوالد مياني (بيلت و
اسلب)وجودنداشتهوآنچهموجبشدهتامجلسبهاين
موضوعورودكند،وجودمشكلدرشيوهتوزيعوفروش
از مرحله شمش به بعد است.انجمن توليدكنندگان
فوالدميافزايد:صدوردستورالعملبرايكلزنجيرهاز
سنگ آهن تا محصول نهايي نه فقط ضرورت نداشته،
بلكهتبعاتآنميتواندبههمريختگيدرزنجيرهوبرهم
زدنتعادلدربازارسرمايهوسايربخشهاياقتصادي
مربوطبهاينصنعتراموجبشود.
حذف تبصرههاي ضدصادراتي
رويكرد ضد صادراتي اين طرح نيز مورد انتقاد انجمن
فوالد ق��رار گرفته و در نامه خود با اش��اره به مازاد۵۰
درصديتوليدفوالدكشورنسبتبهنيازداخل،توسعه
صادراترايكيازالزامهايصنعتفوالدكشوردانسته
است.برابر اين نامه ،در شرايطي كه كشور به تامين ارز
حاصل از صادرات غيرنفتي نياز مبرم دارد و صادرات
فوالدباتوانمنديارزآوريساالنهبيشاز ۶ميليارددالر،
پسازنفتوپتروشيميمهمترينمنبعتامينارزكشور
بهشمارميرود،طرحموارديهمچونحذفمعافيت
مالياتيصادراتفوالد(تبصره ۲ماده ۳طرحيادشده)
ووضععوارضصادراتيبراينزنجيره(تبصره ۳ماده۳
طرح)بسيارعجيبوفاقدتوجيهبودهومغايربااهداف
برنامهششمتوسعهوتاكيداترهبرمعظمانقالبمبني
بر «جهش توليد» و كاهش وابستگي اقتصاد به نفت
محسوبميشود.
انجمن ف��والد در بند س��وم نامه خ��ود عرضه همه
محص��والت زنجيره ف��والد در ب��ورس كاال را باعث
خدشهدار شدن روند توليد در صنايع مصرفكننده
فوالد از جمل��ه پروژههاي نفت و گاز ،صنايع خودرو و
لوازمخانگيارزيابيكردهوبااشارهبهامكانپذيرنبودن
عرضه محصوالت خارج از اس��تاندارد در بورس كاال،
پيشنهاددادهكهمحصوالتصنعتيخاص(سفارشي)
و خارج از درجهبندي كيفي استاندارد از شمول ماده
 ۲طرح ياد شده خارج شود و اين محصوالت بر مبناي
قيمتهاي مكش��وفه در بورس فقط به كارخانههاي
توليديبهشيوهعرضهاختصاصيفروختهشود.
سهميههاي غيرواقعي در سامانه بهينياب
همچنين م�لاك قرار دادن س��هميههاي مندرج در
سامانهبهينياب،موردانتقادانجمنفوالدقرارگرفتهو
افزوده است :سهميههاي غير واقعي و نادرست سامانه
مزبوريكيازعواملالتهابآفرينبازارفوالددرماههاي
گذش��ته معرفي ش��ده و انجمن فوالد پيشنهاد داده
كه يك بازه زماني ۶ماهه براي اصالح و بهروز رس��اني
سهميههايمندرجدرسامانهبهينيابدرنظرگرفته
ش��ود و در اين زمان ،بر اس��اس تجربه ۲۵ساله فوالد
مباركه تخصيص سهميهها به شيوه ظرفيتسنجي
توليد واقعي توليدكنندگان انجام شود.همچنين در
اينبندباتوجهبهلزومتمركزتنظيمبازاربرمحصوالت
نهاييكهبهدستمردمميرسد،پيشنهادشدهكهلوله
وپروفيلنيزدربورسكاالعرضهشود.انجمنفوالدايران
در بند پنجم از نامه خود به رييس كميسيون صنايع و
معادن مجلس آورده است :مشروطسازي صادرات به
مازاد عرضه هفتگي در ب��ورس كاال در تضاد با فرآيند
صادرات آن هم در شرايط تحريم است و ضمن اينكه
صادراتفوالدنيازمندبرنامهريزيقبليوهماهنگيهاي
متعدد با مش��تريان و س��اير ذينفعان به منظور دور
زدن تحريمهاست.انجمن ياد شده ،پيشنهاد داده در
چارچوب تحقق همزمان تامين نياز داخلي و توسعه
صادرات فوالد ،بر رعايت كف عرضه هفتگي در بورس
كاالتمركزشدهوصادراتهمهمحصوالتزنجيرهفوالد
به مي��زان مازاد كف عرضه (اعم از اينكه فروش رفته يا
نرفتهباشد)مجازشناختهشود.
استفاده از نظرهاي بخش خصوصي
بندپايانينامهانجمنفوالدهمبهساختاركميتهرصد
و پايش بازار فوالد كه در طرح مجلس آمده ،اشاره دارد
و انجمن ضمن تاكيد بر ل��زوم بهرهگيري حداكثري
از نظ��رات تش��كلها و بخش خصوصي ب��راي اتخاذ
تصميمات كارشناسي و اجرايي ،درخواست كرده كه
هر هفت عضو تعيين شده براي اين كميته داراي حق
رايباشند.بهگزارشايرنا،براساسطرحتوسعهوتوليد
پايدارزنجيرهفوالدبارويكرداصالحسياستهايتنظيم
بازاركهتوسطكميسيونصنايعومعادنمجلستهيه
شده و تاكنون به تصويب نمايندگان مجلس نرسيده،
آمدهاست:همهمحصوالتزنجيرهفوالدبارعايتمفاد
بند ج ماده ۳۶قانون احكام دايمي كشور مصوب دهم
بهمنماه ۹۵برايفروشداخليملزمبهعرضهوفروش
در بورس هستند .معامله محصوالت فوق در خارج از
بورس ممنوع بوده و در حكم خارج از شبكه محسوب
ميشود.همچنيندرمعامالتمحصوالتزنجيرهفوالد
شاملسنگآهن،كنستانتره،گندله،آهناسفنجيو
فوالد خام و ورقهاي فوالدي ،س��ازمان بورس كاالي
ايران موظف اس��ت به كارخانههاي توليدي داراي كد
بهينيابوبراساسسهميهمندرجدرسامانهبهينياب
اجازه ثبت س��فارش و خريد بدهد .فروش مواد اوليه و
محصوالت خريداري از بورس كاال توس��ط خريداران
ممنوع اس��ت و متخلفان به دليل اخالل در بازار براي
رسيدگيبهدستگاهقضاييمعرفيميشوند.

صنعت،معدنوتجارت
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وزارت صمت در نامهاي به بانك مركزي خواستار شد

مسدودسازي مسير وامدهي به  ۳۰فعاليت بانكي

تعادل-گروهصنعت|
مسير دستيابي ۳۰رشته فعاليت اقتصادي مسدود شد.
معاونطرحوبرنامهوزيرصمتدرنامهايبهكميجانيقائم
مقامبانكمركزيدرخواستكردنظامبانكياعطايوامرا
از صنايعيكه درحالحاضر دركشور ظرفيتهاي اشباع
دارندونيازيبهايجادظرفيتهايجديددرآنهانيست،به
سمت صنايعي كه داراي اولويت سرمايهگذاري هستند،
معطوفكند.درايننامهاسامي ۳۰رشتهفعاليتبهعنوان
رشته فعاليتهاي اشباع و داراي ريسك سرمايهگذاري
باالو ۱۳۷۴محصولاينرشتهفعاليتهادرجودرخواست
شده به جاي پرداخت وام براي ايجاد ظرفيتهاي جديد
در اين ۳۰رش��ته ،ساير رشته فعاليتهايي كه كشور در
زمينه آنها داراي كمبود اس��ت و مزيت س��رمايهگذاري
دارند ،در اولويت پرداخت وام بانكي قرار بگيرند .البته در
نامه تاكيد شده كه پرداخت تسهيالت به طرحهاي نيمه
تمامباپيشرفتفيزيكيمناسبكهقبالدراركاناعتباري
بانكهاي عامل مصوب شده و پرونده تسهيالتي آنها در
دستاقداماست،همچنينطرحتوسعهواحدهايفعالي
كه از متوسط توليد و صادرات مطلوبي برخوردار بودهاند،
همچنانبرقرارباشد.

جزيياتنامهوزارتصمتبهبانكمركزي
سعيدزرنديمعاونطرحوبرنامهوزيرصمتدرنامهاي
بهكميجانيقائممقامبانكمركزيدرخواستكردنظام
بانكياعطايوامراازصنايعيكهدرحالحاضردركشور
ظرفيتهاياشباعدارندونيازيبهايجادظرفيتهاي
جديددرآنهانيست،بهسمتصنايعيكهداراياولويت
سرمايهگذاريهستند،معطوفكند.درايننامهاسامي
 ۳۰رشته فعاليت به عنوان رشته فعاليتهاي اشباع و
داراي ريسك سرمايهگذاري باال و ۱۳۷۴محصول اين
رشتهفعاليتهادرجودرخواستشدهبهجايپرداخت
وامبرايايجادظرفيتهايجديددراين ۳۰رشته،ساير
رشتهفعاليتهاييكهكشوردرزمينهآنهادارايكمبود
است و مزيت سرمايهگذاري دارند ،در اولويت پرداخت
وام بانك��ي قرار بگيرند.البته در اين نامه تاكيد ش��ده:
پرداخت تسهيالت به طرحهاي نيمه تمام با پيشرفت
فيزيكي مناسب كه قب ً
ال در اركان اعتباري بانكهاي
عامل مصوب ش��ده و پرونده تسهيالتي آنها در دست
اقداماست،همچنينطرحتوسعهواحدهايفعاليكه
از متوسط توليد و صادرات مطلوبي برخوردار بودهاند،
همچنانمورددرخواستاست.
در اي��ن نامه كه هفتم آبان ماه ارس��ال ش��ده ،آمده
اس��ت :با توجه به اهميت ص��رف بهينه منابع جهت
سرمايهگذاريهايجديد،اولويتهايسرمايهگذاري
شامل طرحهاي جديد صنعتي و معدني ،طرحهاي
نيم��ه تمام آماده مش��اركت ب��ا واگ��ذاري ،فرصت
س��رمايهگذاري ب��ا رويك��رد جايگزين��ي واردات
و … شناس��ايي ش��ده و از طريق زبان��ه فرصتهاي
س��رمايهگذاري در صفحه اصلي سامانه بهين ياب،
براي عموم ذينفعان قابل دسترسي بوده و مرتباً به روز
رساني خواهد شد.
ضمناً چنان كه استحضار دارند ،به موجب سياستهاي
توسعه سرمايهگذاري در بخش صنعت ،معدن و تجارت،

درسالهاياخيرظرفيتهايتوليديوخدماتيزياديدر
كشورايجادشدهكهباوجودتالشاينوزارتخانهدرهدايت
سرمايهگذاران،دربرخيازرشتهفعاليتها،ظرفيتهاي
ايجاد شده از نياز كشور بيشتر است و بعضاً موجب شده
تا برخي واحدهاي توليدي فعال در اين رشته فعاليتها،
امكان فعاليت با حداكثر ظرفيت را نداشته باشند .گرچه
توس��عه صادرات ميتواند رافع اين مشكل باشد ،اما نوع
محصوالت و نداشتن صرفه و پتانسيل صادراتي ،كيفيت
توليداتو ...ازموانععملياتيشدناينمهماست.
بنابراين فهرست فعاليتهاي اشباع كه ايجاد ظرفيت
جديد در آنها توصيه نميشود ،تحت عنوان «صنايع
اشباع و داراي ريسك س��رمايهگذاري باال» از طريق
آدرس ياد شده منتش��ر شده است .در بخش ديگري
از اين نامه آمده است :پرداخت تسهيالت به طرحهاي
نيمه تمام با پيش��رفت فيزيكي مناس��ب كه قب ً
ال در
اركان اعتباري بانكهاي عامل مصوب شده و پرونده
تسهيالتي آنها در دست اقدام است ،همچنين طرح
توسعه واحدهاي فعالي كه از متوسط توليد و صادرات
مطلوبي برخوردار بودهاند ،همچنان مورد درخواست
است .عناوين عمده فعاليتهاي اشباع و داراي ريسك
سرمايهگذاري باال شامل موارد زير است« :آرد ،توليد
فرآوردههاي حجيم غالت ،بس��تهبندي آب (معدني
و آش��اميدني) ،چيپس س��يب زميني ،فرآوردههاي
گوشتي (انواع كنسرو گوشتي) ،انواع محصوالت لبني
از شير ،تصفيه روغن نباتي و روغن كشي ،بستهبندي
دستمالكاغذي،سيمانخاكستري،آجر،شنوماسه،
كاشي،محصوالتسفاليوسراميكيساختمانينسوز،
گچساختماني،بتنآماده،شمشفوالديباتكنولوژي

كوره القايي ،ميلگرد فوالدي ،لوله و پروفيل فوالدي،
انواع سيم وكابل مسي ،شيرآالت بهداشتي و ابزار آالت
ساختماني ،مخازن سي ان جي ،لوله و اتصاالت پلي
اتلين وپي وي س��ي (پالستيكي) ،دي اكتيل فتاالت
،DOPظروفپالستيكيويكبارمصرف،قير،اتانول،
سموم و كود ،شويندهها ،روغن موتور».
 3نكته درباره عدم پرداخت وام
درهمينرابطهحسنفروزانفرد،عضوهياتنمايندگان
اتاق تهران و رييس كميسيون حمايت قضايي و مبارزه با
فسادسهنكتهرادرموردپرداختنكردنوامبه 30فعاليت
اقتصادي مورد اشاره قرار داده است كه به شرح زير است:
نكته نخست اينكه در نظامهاي بانكي ،بانكها به عنوان
مدافعان حقوق سپردهگذاران ،با استفاده از سازوكارها و
روشهاي خاص خود براي سنجش ريسك فعاليتهاي
اقتصادياقدامميكنندوبرايپرداختتسهيالتتصميم
ميگيرند.بنابراينبايدهدايتتسهيالتبانكيرابراساس
اعتبارسنجي حرفهاي در فضاي بانكي و كمك گرفتن از
موسسات رتبهبندي دنبال كرد .اعالم نظر وزارت صمت
درباره صنايع و محصوالتي كه بايد تس��هيالت نگيرند،
بهنوعيمداخلهدرروندحرفهايپرداختتسهيالتاست
وحتيبهفسادورانتبيشتردامنميزند.نكتهدوماينكه
«بر اساس كدام معيار از اشباع بازار و بينيازي بخشي از
توليد از تسهيالت ميگوييم؟ ممكن است شركتي براي
اجرايانديشههاوروشهايتازهتسهيالتيرادريافتكند
يافناوريهايتازهراواردكاركند.مثالبارزيكهميتواند
اينمسالهراروشنكند،تغييرمسيرتوليدماكارونياست.
زمانيدركشور،بنگاههايكوچكومتوسطبسيارياين

محصول را توليد ميكرد و بطور رس��مي و غيررسمي،
از تركيه ماكارون��ي وارد ميكرديم .در آن زمان اينطور
به نظر ميرس��يد كه بازار اشباع شده است اما گروهي با
واردكردن فناوري روز به كشور ،تمركز بر مزيت نسبي و
بهرهوري،عرصهتوليدماكارونيرامتحولكردندتاجايي
كهكشورمانبهصادركنندهاينمحصولتبديلشد.اين
در حالي بود كه ازنظر بعضي ،بازار ماكاروني ايران متراكم
به نظر ميرسيد .اين تجربه نشان ميدهد گفتوگوهاي
دستوري براي هدايت جريان نقدينگي ،هرچند باهدف
بهبود توليد انجام ميشود اما سدي براي نوآوري است».
اما نكته س��ومي كه رييس كميسيون حمايت قضايي و
مبارزه با فساد به آن اشاره ميكند اين است كه «جايگاه
اتاقهايبازرگانيدرچنينتصميمگيريهاييكجاست؟
بطورمشخص،چنينپيشنهادهاييبايدبامشاورهفعاالن
بخش خصوصي به مرحله اجرا برسد .نكته ديگر اينكه،
ممنوعيتپرداختتسهيالتبهبخشيازتوليد،تاجاييكه
من به ياد دارم ،موضوعي بيسابقه است .پيشتر شنيده
بوديم كه بانكها مكلف به پرداخت تسهيالت به بخشي
از اقتصاد كشور ميشوند اما تاكنون ،خبري از ممنوعيت
پرداخت تس��هيالت نبود .درواقع تجرب��هاي در زمينه
ورود مستقل وزارت صمت به عرصه فعاليتهاي بانكي
كه تخصصي ديگر اس��ت ،نداريم ».اين فعال اقتصادي
ميگويد:بهنظرميرسداينتصميمدرشرايطپيچيدهاي
كه امروز با آن روبرو شديم ،كارگشا نيست يا دستكم به
شفافسازيبيشترينيازدارد.مهمتراينكهبايدديدنظر
رسمي پارلمان بخش خصوصي در اجراي اين تصميم تا
چه اندازه از سوي بانك مركزي و وزارت صمت شنيده و
عمليميشود.

از سوي انجمن واردكنندگان خودرو به مجلس شوراي اسالمي ارايه شد

 ۹پيشنهاد براي آزادسازي واردات خودرو

تعادل-گروهصنعت|
انجمن واردكنندگان خودرو به منظور آزادسازي واردات
خودرو  ۹پيشنهاد به مجلس شوراي اسالمي ارايه كرده
اس��ت .بنابر اعالم اين انجمن ،واردكنن��دگان با ارز خود
كه در خارج از كش��ور است ،ميتوانند خودرو وارد كنند،
بدون اينكه يك دالر ارز از كش��ور خارج كنند ،در عوض
خودرو وارد ميكنند ،اما در مقابل س��ه اتفاق ميافتد ،در
وهله اول دولت ميتواند كس��ري بودجه خود را جبران
كند ،بدون اينكه تورمي ايجاد شده يا اينكه به نقدينگي
جامعه اضافه شود.در وهله دوم ارزي كه در خارج از كشور
وجود دارد ،ميتواند به صورت خودرو به كشور وارد شود
كهاينمسالهبسيارمهماست؛زيراكهسرمايههايكشور
باالخره باز ميگردند ،در وهله س��وم نيز با ورود خودروي
خارجي به كش��ور بازار جان تازهاي ميگيرد و قيمتها
شكستهميشود،زمانيكهبازاروارداتيهابشكند،قيمت
خودروهاي داخلي نيز تكان ميخ��ورد و اين موضوع در
مجموعنيزبهنفعمردمتمامخواهدشد.درهمينرابطه،
دبير انجمن واردكنندگان خودرو ،نيز در اظهاراتي تاكيد
كردهكهباوارداتخودرو،قيمتهادربازاربهشدتكاهش
خواهد يافت .به گفته مهدي دادفر ،اگر دولت رضايت به
آزادسازي واردات خودرو دهد ،اولين نتيجهاي كه حاصل
شدهوازالتهاباتبازارخواهدكاستوبازارخودروآرامشده
و قيمت خودروهايي كه تا ۳ميليارد تومان هم باال رفته،
بسياركاهشخواهديافت.
جزييات 9طرح پيشنهادي
براي واردات خودرو
وزير صمت در حاشيه سفر اخير خود به استان كرمان و
در ديدار با نماينده ولي فقيه در اين استان ،ضمن تاكيد
براينكه هر ايراني حق دارد خودروي با كيفيت و با قيمت
مناسبسوارشود،برايباردومازمردمبابتكيفيتپايين
و قيمت باالي خودروهاي داخلي عذرخواهي و تصريح
كرد ك��ه در دوران فراواني ارز نيز نتوانس��تيم خودروي
مناس��ب به مردم تحويل دهيم .عليرضا رزمحسيني،
معتقد اس��ت كه ممنوعيت واردات خودرو سبب شده
تا خودروسازان هرگونه كه خواسته خودرو توليد و با هر
قيمت دلخواهي روانه بازار كنند؛ لذا به نيابت از مسووالن
قبلي از مردم عذرخواهي ميكنم.

درهمينحال،اخيرانيزمباحثيازسويصاحبنظران
مبني بر آزادسازي بازار خودرو براي شكستن انحصار
صنعتخودرودركشورتاكيدميورزند.درهمينحال،
برخيخبرهانيزحكايتازاينداردكهمجلسطرحي
براي وضعيت بازار خ��ودرو دارد كه احتماال به زودي
بررسيخواهدشد.
در همين ح��ال ،انجمن واردكنندگان خ��ودرو ۹،طرح
پيشنهادي به مجلس شوراي اس�لامي براي آزادسازي
واردات خودرو به شرح زير ارسال كرده است:
.۱اجازه از س��رگيري واردات خودرو با استفاده از سرمايه
ايرانيان خارج از كش��ور (تبديل تهديد به فرصت) كليه
مس��ووليتهاي اجرايي اعم از رايزني ،معرفي حساب و
وجوه به س��فارت جمهوري اسالمي در كشور مبدا و ...را
واردكنندگانراساپذيراخواهندبود.
.۲اجازهازسرگيريوارداتخودروبااستفادهازسرمايههاي
شركتهاينمايندگيومالكانكسبوكارحوزهتجارت
خودرو (ورودداراييهااز طريقخودروبهكشور)
.۳اج��ازه از س��رگيري واردات خودرو با اس��تفاده از
اعتبار يك تا دو ساله شركتهاي توليدكننده اصلي
به نمايندگانشان بدون خروج هرگونه ارز يا ريال از
كشور حداقل در شرايط فعلي

 .۴اجازه از س��رگيري واردات خودرو ب��راي خودروهاي
هيبريدي صرفا جهت جايگزيني و به كارگيري در حمل
و نقل عمومي (اين مهم منجر به نوسازي ناوگان حمل و
نقل عمومي و حداقل كاهش مصرف س��وخت به ميزان
۴۰درصد براي اين نوع از خودروها ضمن ارتقاي س��طح
ايمنيوآسايشرانندگانخودورهايعموميخواهدشد).
 .۵اجازه از س��رگيري واردات خودرو صرف��ا براي واردات
خودروه��اي كم مصرف ك��ه منجر به كاه��ش حداقل
۴۰درصديمصرفسوخت،اينسرمايهجايگزينناپذير
خواهدشد(.خودورهايزير ۱۵۰۰سيسي)
 .۶اجازه از س��رگيري واردات خودرو صرف��ا براي واردات
خودروهاي با ارزش كمتر از ۱۰هزار يورو
 .۷اجازه از سرگيري واردات خودرو با استفاده از بخشي از
منابعارزيبلوكهشدهحاصلازفروشنفت
 .۸اج��ازه از س��رگيري واردات خودرو با س��هميهبندي
خودروهاي وارداتي بين فعاالن حوزه و تخصيص حجم
معينيازوارداتبههريكازفعاالنباهدفحفظكسبو
كاراينفعاليناينحوزهازكسبوكار
 .۹اجازه از س��رگيري واردات خودرو ب��ه ازاي انجام
صادرات كاال توس��ط واردكنندگان خودرو با كارت
بازرگاني واردكننده خودرو.

دبيرانجمنواردكنندگانخودرودرگفتوگوبا«ايسنا»با
بياناينكهدرشرايطفعليبخشخصوصيوواردكنندگان
رسميكشورقادربهوارداتخودروحتيبدونانتقاليك
دالر ارز است ،اظهار ميكند :همچنين با رفع ممنوعيت
وارداتخودرو،بطورتقريبي ۱۴هزارنيرويانسانيتعديل
شده به چرخه كار باز خواهند گشت.مهدي دادفر ضمن
تاكيد براينكه با واردات خودرو ،قيمتها در بازار بهشدت
كاهشخواهديافت،گفت:اگردولترضايتبهآزادسازي
واردات خودرو دهد ،اولين نتيجهاي كه حاصل ش��ده و از
التهابات بازار خواهد كاست ،اين است كه بازار خودرو آرام
شده و قيمت خودروهايي كه تا سه ميليارد تومان هم باال
رفته است ،بسيار كاهش خواهد يافت .به جرات ميتوان
گفت كه به دنب��ال كاهش نرخ ارز ،با همين نرخ فعلي در
صورت آزادسازي واردات خودرو ،خودروهاي لوكس سه
ميليارديبهزيريكميلياردهمخواهدرسيد.
اوهمچنيندراظهاراتيديگرگفتهاستكهدرحالحاضر
خودروهاي وارداتي كه در بازار هستند ،همگي با افزايش
قيمت بيش از حدي روبرو ش��دهاند ،قدر مسلم باكاهش
قيمتدالرنرخهانيزافتخواهدكرد،ازسويي،امابهدليل
اينكهوارداتممنوعاست،خودروهايصفركيلومترناياب
شدهاند،برايهميننيزآنهابهاصطالحبيقيمتهستند
و هركس هر نرخي را بخواهد اعالم ميكند.بنابه اظهارات
دادفر،درحالحاضرخودروييبهمانندسانتافتهصفراگربا
ارز ۳۰هزارتومانيواردشود،بدونحقوقوعوارضگمركي
 ۶۰۰ميليون تومان و با احتساب تمامي هزينههاي آن در
حدود يك ميليارد و ۳۰۰ميليون تومان قيمت ميخورد،
اماامروزاينخودرو ۳ميلياردتوماندربازاربرچسبقيمتي
خورده ،به نظر ميرس��د اگر كاهش نرخ دالر چش��مگير
باشد ،خودروهاي وارداتي نيز ميتواند با يك كاهش۱۰۰
درصديمواجهشوند.دبيرانجمنواردكنندگانخودروبا
تاكيد بر اينكه دولت به تازگي تصميم گرفته واردات را با
استفادهازارزمتقاضيامكانپذيركند،عنوانميكندكه
ماازمدتهاپيشاعالمكرديمواردكنندگانباارزخودكه
در خارج از كشور است ،ميتوانند خودرو وارد كنند ،بدون
اينكهيكدالرارزازكشورخارجكنند،درعوضخودرووارد
ميكنند،ازاينطرفسهاتفاقميافتد،دروهلهاولدولت
ميتواند كس��ري بودجه خود را جبران كند ،بدون اينكه
تورميايجادشدهيااينكهبهنقدينگيجامعهاضافهشود.

خبر
ترخيص  ۵ميليون تن
كاالي اساسي تا دو هفتهآينده
ايرن�ا|س��خنگوي گم��رك ايران گفت :به ش��رط
هماهنگيتمامدستگاههايمربوطهدردوهفتهآينده
پنج ميليون تن كاالي اساسي و ضروري غيراساسي
ترخيص ميش��ود .در هفتههاي گذش��ته موضوع
ترخيصكاالبرايتامينمواداوليهتوليدكنندگانورفع
نيازهاي مصرفكنندگان صدر فعاليتهاودستورات
دولت قرار گرفت تا به سرعت مواد غذايي كه به داليل
مختلف در گمرك باقي مانده است با تعيين شرايطي
ويژهوصدورمجوزهايالزمواردكشورشوند.برهمين
اساسدرمهرماه،معاوناولرييسجمهوريبازديدي
ازگمركهرمزگانداشتتادستوراتمناسبباشرايط
فعلي براي خروج كاالها را صادر كند و از س��وي ديگر
رييسجمهوري نيز در جلسه ستاد اقتصادي دولت،
ترخيص كاالها را در دس��تور كار نهادهاي مختلف از
جمله بانك مركزي ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
گمرك و وزارت جهاد كش��اورزي ق��رار داد.بر همين
اس��اس گمرك اعالم كرد صاحبان كاال ميتوانند به
ترخيص كاالهاي باقي مانده در گمركات كشور اقدام
كنند.درهمينراستا«،سيدروحاهلللطيفي»سخنگوي
گمرك ايران بيان كرد :اگر همه دستگاههاي مربوطه
هماهنگيالزمبرايترخيصكاالراداشتهباشندطي
دوهفتهآينده ۵۰تا ۷۰درصدمعادل ۴تا۵ميليونتن
كاالياساسيوضروريغيراساسيازاقالمباقيمانده
درگمركاتكشوربهصاحبانكاالتحويلدادهميشود.
وي همچنين درباره شايعاتي مبني بر تاثير انتخابات
رياستجمهوريامريكابرترخيصكاالازگمرك،تاكيد
كرد:تسريعوتسهيلروندترخيصكاالازمدتهاپيش
در دستوركار دولت وگمرك قرار داشت.

ويژه
اقدامات مثبت فوالد مباركه
براي توسعه پايدار منطقه

تأمين اكس��يژن بيمارس��تانهاي تحت پوشش
دانشگاه علوم پزشكي توسط فوالد مباركه بهصورت
راي��گان انجام گرفت.در جلس��هاي ب��ا حضـــور
اعضــاي ش��وراي تأمي��ن شهرس��تان مباركه و
مديرعامل فوالد مباركه بر توس��عه همكاريهاي
طرفي��ن بهمنظور توس��عه پايدار منطق��ه تأكيد
ش��د.مهندس عظيميان مديرعامل فوالد مباركه
گفت :جايگاه فوالد مباركه جايگاه ملي اس��ت ،اما
اين امر هيچگاه باعث نشده ايفاي نقش منطقهاي
شركتتحتتأثيرقرارگيرد.فوالدمباركهبهخوبياز
اهميتتعاملباشهرستانآگاهيداردودرعملهم
نشاندادهاستكهبامسووالنونهادهايشهرستان
همكاريوهمراهيخوبيداشتهاست.فوالدمباركه
معتقد است تمامي تعاريف قانوني بايد مورد توجه
قرار گيرد و رعايت شود؛ چون ارتباطات منطقهاي
به ما كمك ميكند كارمان را درستتر انجام دهيم.
تعام��ل و رفاقت و صميميت و هم��كاري از جمله
ش��عارها و اهداف و وظايف مديريت فوالد مباركه
است.ويدرخصوصپيشنهادپروژهاحداثكارخانه
بازيافت گفت :اين پروژه بايد توجيه داشته باشد و
ميزان مواد بايد به حد كافي برس��د.بايد منطقهاي
عمل شود تا كارخانه توجيه اقتصادي داشته باشد.
ازآنجاكهبازيافتزبالهترميتواندبهبهبودبهداشتو
طزيستمنطقهكمككند،فوالدمباركهبدون
محي 
اينكه دنبال سود و مشاركت باشد و عمدتا با هدف
بهبود فرآيندهاي زيستمحيطي و كمك به توسعه
پايدار ،اين طرح را مورد مطالعه قرار خواهد داد.وي
در خصوص پيشنهاد استفاده از سربارههاي فوالد
مباركه در توليد جداول بتني براي شهرداريها نيز
گفت:اينشركتهيچمشكليبااينطرحندارد،ولي
بايد به خاطر داشته باشيم در حوزه نحوه استفاده از
سرباره،سازمانتحقيقاتمسكنمتوليامراستكه
قانونبهاواجازهدادهبخشنامهصادركندومتقاضيان
ميتوانند از اين سرباره براي زيرسازي و جادهسازي
استفاده كنند .اگر شهرداريهاي منطقه بخواهند
و بتوانند از س��رباره اس��تفاده كنند ،فوالد مباركه
هيچ مش��كل ندارد ،ولي براي كارب��ري كه در اين
جلسه مطرح شد و براي قانوني شدن آن فقط مركز
تحقيقات تهران اجازه دارد پيگير اين مساله باشد.
نظرمثبتفوالدمباركهدرزمينهتوسعهگردشگري
منطقه و حل مس��ائل ترافيكي شهرستان از ديگر
مباحثي بود كه مديرعامل ش��ركت در اين جلسه،
ضمن ارائه راهحل ،به آنها پرداخت.وي تصريح كرد:
فوالد مباركه جايگاهي مل��ي دارد؛ بنابراين انتظار
ميرود در برخورد با مسائل اين شركت با نگاه محلي
رفتار نشود .برداشت آب اين شركت در سال ۱۳۷۲
كه ۲.۳ميليون تن توليد داشته است.
س��رهنگ محم��دي ،فرمان��ده ني��روي انتظامي
شهرستان مباركه نيز با اش��اره به اهميت موضوع
امنيت در جامع��ه اظهار داش��ت :مجموعه فوالد
مباركه مجموعهاي بس��يار عظيم و گسترده است
و التزامبخش��ي به اين مجموعه از اهميت خاصي
برخوردار اس��ت .به همين دليل نبايد چرخ توليد
فوالد مباركه ب��ه هر دليل از جمله مباحث امنيتي
متوقف گردد ،چراكه در اين صورت شاهد وارد آمدن
لطمات جبرانناپذيري به اقتصاد كش��ور خواهيم
بود.ابوالحسني ،رييس دادگســتري شهرســتان
مباركه نيــز با تأكيــد بر لزوم همكاريهاي هرچه
بيشتر فوالد مباركه در پشتيباني و حمايت از ثبات و
امنيت منطقه گفت :مساعدتهاي فوالد مباركه به
كارگاههاي اشتغالزايي زندان اسدآباد در نوع خود
شايسته قدرداني اس��ت .اين اقدامات نهتنها براي
زندانيان و خانوادههاي ايشان ،كه در اصل براي كل
جامعه مفيد اس��ت و براي مديريت و كاركنان اين
شركت خيرات و مبرات خاص خود را در پي دارد و
مصداق باقياتالصالحات است.
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چهره روز

درگذشت شاعر اصفهاني بر اثر كرونا

عبدالعليصادقي،شاعرونويسندهاهلخمينيشهراصفهان،درسن ۸۱سالگيبراثركرونادرگذشت.عبدالعليصادقيزادهمتولد
سال،۱۳۱۸سرودنشعرراازسال ۱۳۳۶ودرمجلهترقيشروعكرد.درساليانعمربهعنوانيكشاعروهمچنينكنشگرفرهنگي
و مطبوعاتي در بسياري از رويدادهاي ادبي و هنري شهر و استان نقش فعال داشته و شعرهاي مناسبتي زيادي را سروده است ،از
جمله ،برگزاري كنگره كشوري شعر ميالد آفتاب به مدت۱۸سال در كنار شاعر فقيد اصغر حاج حيدري (خاسته) كه اين برنامه با
استقبالو شركت كمنظير مردم عادي و هنرمردانو شاعران كشور روبرو بود.اجراي برنامه شبهاي شعر و هنر مردمي الدر به مدت
 ۸سال ،عضو و فعال انجمن ادبي سروش ،دبيري نشريه شهروند شهرداري خميني شهر در دهه ۱۳۸۰از ديگر فعاليتهاي او بود.

سياست يك بام و دوهواي مسووالن و تاخت و تاز كرونا در كشور

ايران جان ندارد
 ۶۴۷مورد مثبت س��رپايي شناسايي شده كه اين
ميزان در هفت��ه دوم آبان ماه ۶۶ ،هزار و  ۸۳۳نفر
بوده است.

تعادل| روز گذشته مينو محرز عضو
گزارش كميته علمي ستاد مبارزه با كرونا اعالم
كرده ك��ه رييسجمهور با تعطيلي دو
هفتهاي تهران موافقت كرده اما استانداري تهران با
اينتصميممخالفاستوبههميندليلتعطيليدو
هفتهاي تبديل شده به محدوديتهاي ساعتي براي
مشاغل و كسب و كارها .سياست يك بام و دو هواي
مسووالن و تاخت و تاز كرونا در كشور همچنان ادامه
دارد و هيچ كس هم پاسخگو نيست .البته اين فقط
تهران نيس��ت كه در وضعيت بحراني به سر ميبرد،
ديگر شهرها و استانهاي ايران هم چندان وضعيت
خوبي ندارند و آمار مرگ و مير و ابتال در بس��ياري از
شهرهاي كشور هم س��يرصعودي دارد .نفس اكثر
ش��هرهاي كش��ور به ش��ماره افتاده و هر روز تعداد
بيشتري از مردم در سوگ عزيزان خود مينشينند.
كارشناسان معتقدند تا قرنطينه كامل صورت نگيرد
نميتوانند مانع از افزايش تع��داد مبتاليان و ادامه
افزايش آمار مرگ و مير شوند و مسووالن بيشتر به
سياست و معيش��ت فكر ميكنند تا سالمت مردم.
به هر حال يا مس��ووالن بايد تن به قرنطينه نه تنها
تهرانكه تمام شهرهايپرخطربدهند يابا ادامه روند
كنوني بايد شاهد ابتالي بيشتر مردم به اين ويروس
خطرناك باشيم و آمار مرگ و مير هم هر روز افزايش
داشته باشد.

موارد بستري و فوت در كشور
بر اساس آمارهاي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي ،موارد بروز بستري هفتگي در صد هزار نفر
جمعي��ت در بازه زماني  ۹تا  ۱۶آب��ان ماه به ۲۳.۰۹
رس��يده كه اين ميزان در بازه زماني  ۲تا  ۹آبان ماه،
 ۲۱.۷۴نفر بود.همچنين بروز موارد هفتگي فوت در
يك ميليون نفر جمعيت در بازه زماني ۲تا ۹آبان ماه
در كل كش��ور ۳۵.۵۶ ،بود كه در بازه زماني  ۹تا ۱۶
آبان ماه به  ۳۵.۶۷رسيده است.

روند افزايشي بستري و فوت
روند افزايشي بستري و فوت به علت ابتال به ويروس
كرونا در كشور ادامه دارد و هفته سوم آبان ماه اين
روند در موارد بستري به  ۱۹هزار و  ۱۹۴و در موارد
فوت به  ۲هزار و  ۹۶۳نفر رسيده است .بستري به
علت ابتال به ويروس كرونا در كشور در هفته دوم
آبان ماه نيز ۱۸ ،هزار و  ۷۳نفر و موارد فوت در اين
هفته  ۲هزار و  ۹۵۶نفر بود.از طرفي روند افزايشي
در موارد مثبت س��رپايي نيز تا هفته سوم آبان نيز
مشاهده ميش��ود .در هفته سوم آبان ۸۲ ،هزار و

وضعيت كدام استانها وخيمتر است؟
اس��تان يزد هم در بروز هفتگي موارد بستري و هم
در موارد ف��وت در بازه زماني  ۹ت��ا  ۱۶آبان ماه در
وضعيت وخيمتري قرار دارد.بروز هفتگي بستري
در صد هزار نفر جمعيت در اين بازه زماني در استان
يزد ۶۸.۲۴ ،و بروز هفتگي فوت در يك ميليون نفر
جمعيت در همين بازه زماني ۸۹.۵۲ ،بوده اس��ت.
اين در حالي است كه استان يزد در بازه زماني  ۲تا
 ۹آبان ماه در بروز موارد بستري هفتگي به ازاي صد
هزار نفر جمعيت در رتبه پنجم قرار داشت و وضعيت

اخبار

افزايش  ۳درصدي
وقوع سرقت در پايتخت

ريي��س پليس پيش��گيري پايتخ��ت از افزايش
3درص��دي س��رقت از ابتداي س��ال  ۹۹تاكنون
نس��بت به مدت مشابه آن در س��ال  98خبر داد.
سرهنگ جليل موقوفهاي در مورد اقدامات پليس
در م��ورد آزار و اذيتهاي خيابان��ي اظهار كرد :از
ابتداي سال ۹۹تاكنون نسبت به مدت مشابه تنها
۳درصد افزايش وقوع سرقت داشتيم اما در بحث
آزار و اذيت بانوان بايد بگويم كه در كالنتريهاي
پايتختتعداديگشتانتظاميداريمكهمحسوس
هستند و با ماشين و لباس فرم در محالت گشت
زني ميكنند .او افزود :تعدادي از همكارانمان كه
تيمهاي عملياتي ،تجس��س و معاون اطالعات را
تشكيل ميدهند ،به صورت نامحسوس در بحث
برقراري امنيت در محالت حض��ور دارند و اگر در
بحث آزار و اذيت بانوان موردي مشاهده كنند ،جزو
جرايم مشهود به حساب ميآيد و بهشدت برخورد
خواهند كرد و نيازي به اعالم شكايت از طرف فرد
آزار ديده نيست.سرهنگ موقوفهاي با بيان اينكه
نصب و احداث دوربين ميتواند اين آزار و اذيتها را
به حداقل برساند ،بيان كرد :نصب و احداث دوربين
يكي از الزامات است و به هر حال پليس پيشگيري
ناجا يكسري اقداماتي را در دست انجام دارد.

مجوزتوليدموقت
براي ۲داروي گياهي

س��خنگوي س��ازمان غذا و دارو از اعطاي مصوبه
كميس��يون قانوني اين س��ازمان به چهار فرآورده
طبيعيبااجزايگياهيبرايبهبودعالئمكروناخبر
داد«.كيانوشجهانپور»رييسمركزروابطعمومي
و اطالعرساني با بيان اينكه چهار فرآورده طبيعي
با اجزاي گياهي مصوبه كميسيون قانوني سازمان
غذا و دارو را براي بهب��ود عالئم بيماري كوويد ١٩
اخذكردهاند،اظهاركرد:مجوزتوليدموقتدومورد
از اين فرآوردهها به مدت ۶ماه صادر ش��ده اس��ت.
سخنگويسازمانغذاوداروبااشارهبهجزيياتيكي
از اين فرآوردهها گفت :اسپري دهاني ()PHR160
حاوي ۶اس��انس گياهي جهت كم��ك به بهبود
عوارضريويكوويد ١٩همچونتنگينفس،سرفه
و اكسيژن شرياني مورد اس��تفاده قرار ميگيرد .او
ادامهداد:همچنينشربتموكوزيفتحاويعصاره
آبيميوه ۲گياهوباتوجهبهمدارككارآزماييباليني
ارايه شده ،جهت رفع عالئم خستگي و بياشتهايي
درمبتالياناستفادهميشود.بهگفتهدكترجهانپور
برايدوفرآوردهديگركهمصوبهكميسيونسازمان
غ��ذا و دارو را اخذ كردهاند ،هنوز مجوز موقت صادر
نشده است.در ادامه س��خنگوي غذا و دارو مصرف
شربتاستاپسيويررابرايكاهشدورانبستريو
بهبودهايپوكسيمبتاليانموثردانست.

وضعيت استان تهران
وضعيت موارد بس��تري ،فوت و س��رپايي در استان
تهران نيز افزايشي اس��ت .بطوري كه در هفته سوم
آبان ماه ،موارد بستري به ۳هزار و ۱۰۶نفر رسيده كه
اين ميزان در هفته دوم آبان ماه ،هزار و  ۷۷۱نفر بوده
است.همچنين موارد فوت در استان تهران در هفته
سوم آبان ماه به  ۳۸۶نفر رسيده كه در هفته قبل از
آن ۲۸۸ ،نفر بود.موارد مثبت س��رپايي نيز در هفته
سوم آبان به  ۳هزار و  ۸۰۰نفر رسيده كه اين ميزان
در هفته دوم آبان ماه ۳ ،هزار و  ۵۰نفر بود.

جامعه

استان سمنان در اين بازه زماني از نظر بروز هفتگي
موارد بستري در صد هزار نفر جمعيت ۵۵.۵۸ ،بود.
وضعي�ت اس�تان يزد در موارد بس�تري و
فوت
در هفته سوم آبان ،استان يزد با رشد موارد بستري
تا  ۸۰۸نفر مواجه شد .در حالي كه موارد بستري در
اين استان تا هفته دوم آبان نزديك به  ۵۰۰نفر بود.
همچنين موارد فوت نيز در اس��تان يزد از  ۷۶نفر در
هفته دوم آبان ،به  ۱۰۶نفر در هفته س��وم آبان ماه
رسيده اس��ت .اين روند افزايشي در موارد بستري و
فوت در اس��تان يزد تقريبا از هفته دوم شهريور ماه
مشاهده ميشود.روند بستري در استان يزد در هفته
اخير نيز صعودي ش��ده و روند فوتيهاي كرونا نيز
همچنان در حال افزايش اس��ت و اين استان دوباره
به رتبه اول بروز در كش��ور رسيده است.حتي موارد
بستري و فوت به علت كرونا در استان يزد از متوسط
كشوري نيز فاصله زيادي گرفته است.
استان سمنان كه تا هفته دوم آبان در رتبه اول موارد
بروزهفتگيبستريبهازايصدهزارنفرجمعيتقرار
داشت ،در هفته سوم آبان قدري وضعيت بهتري پيدا
و جاي خود را با استان يزد عوض كرد.با اين حال روند
افزايشي موارد بستري در استان سمنان نيز بهشدت
مشاهده ميشود بطوري كه تعداد موارد بستري از
 ۴۰۶نفر در هفته دوم آبان به  ۴۹۰نفر در هفته سوم
آبان رسيده اس��ت.موارد فوت نيز در استان سمنان
از  ۴۳نفر در هفته دوم آبان به  ۵۸نفر در هفته س��وم
آبان رسيده و اين روند افزايشي در فوتيها تقريبا از
هفته چهارم ش��هريور ماه قابل مشاهده است.به هر
حال ميتوان جمعبندي كرد كه روند بستري و فوت
در هفته اخير در اس��تان سمنان نيز افزايشي بوده و
بروز موارد بستري و فوت از متوسط كشوري فاصله
بيشتريگرفتهاست.
اس��تان خراس��ان جنوبي نيز در موارد بروز بستري
هفتگي به ازاي صد هزار نفر جمعيت عدد  ۵۶.۴۰را

كرونا جان ۴۵۸نفر ديگر را در ايران گرفت

سخنگويوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشكي
از ابتالي ۶۹۲ه��زار و  ۹۴۹نفر به ويروس كرونا در
كشورخبرداد.سيماساداتالريافزود:بافوت۴۵۸
نفر از بيماران مبتال به كرونا در  ۲۴ساعت گذشته،
تعداد جان باختگان كرونا در كش��ور به  ۳۸هزار و
 ۷۴۹نفررسيدهاست.اودربارهآخرينآمارمبتاليان
قطعي ويروس كرونا در كشور و موارد فوت ناشي از
ابتال به كوويد ۱۹بيان كرد :از ديروز تا امروز ۱۹آبان
 ۱۳۹۹و بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي۱۰ ،
هزار و ۴۶۳بيمار جديد مبتال به كوويد ۱۹در كشور
شناسايي شد كه سه هزار و  ۵۷۴نفر از آنها بستري
شدند .با اين حساب ،مجموع بيماران كوويد ۱۹در
كش��ور به  ۶۹۲هزار و  ۹۴۹نفر رسيد .متاسفانه در
طول ۲۴ساعت گذشته ۴۵۸،بيمار كوويد ۱۹جان
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان اين
بيماري به  ۳۸هزار و  ۷۴۹نفر رس��يد.الري گفت:
خوشبختانه تاكنون ۵۲۵هزار و ۶۴۱نفر از بيماران،
بهبود يافته يا از بيمارس��تانها ترخيص شدهاند.
همچنين  ۵۵۶۱نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹
در وضعيت ش��ديد اين بيماري تحت مراقبت قرار

دارند .همچنين تاكنون پنج ميليون و  ۲۶۳هزار و
 ۱۷۳آزمايش تشخيص كوويد ۱۹در كشور انجام
شدهاست.معاونوزيربهداشتبيانكرد:استانهاي
تهران ،اصفهان ،قم ،آذربايجان ش��رقي ،خراسان
جنوبي،سمنان،قزوين،لرستان،اردبيل،خوزستان،
كرمانشاه ،كهگيلويه و بويراحمد ،گيالن ،بوشهر،
زنجان،ايالم،خراسانرضوي،مازندران،چهارمحال
و بختياري ،البرز ،آذربايجان غربي ،مركزي ،كرمان،
خراسانشمالي،همدان،يزدوكردستاندروضعيت
قرمز قرار دارند .همچنين اس��تانهاي هرمزگان،
فارس ،گلس��تان و سيستان و بلوچس��تان نيز در
وضعيت نارنجي و زرد قرار دارند.

غيرحضوريشدن ۳۰خدمتتاميناجتماعيتاآخربهمن
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي از غيرحضوري
شدن 30خدمتتاميناجتماعيتاآخربهمنخبر
داد .مصطفي ساالري گفت :نياز بود سازمان تامين
اجتماع��ي در زمينه تح��ول الكترونيك گامهاي
جدي بردارد و قبال هم اقداماتي در اين زمينه انجام
شده بود .اما در شرايط شيوع كرونا هم نياز بود كه
مراجعه حضوري مردم به ش��عب را كاهش جدي
دهيموهماينكهكاهشمراجعهمردمباعثكاهش
هزينه و همچنين مانع از اتالف وقت ميشود.او با
بيان اينكه اين موضوع در ايام ش��يوع كرونا مورد
تاكيد جدي مقام معظم رهبري و رييسجمهور
بوده است ،گفت :برنامهريزي زمانبندي فشرده و
مستمر صورت گرفته و امروز زمان شروع اين برنامه
زمانبندي است .از ماههاي گذشته تمهيد مقدمات
صورت گرفته و غيرحضوري شدن ۳۰خدمت قرار
است ۷۰ميليون مراجعه را كاهش دهد و به همين
علت طرح  ۳۰۷۰نامگذاري ش��ده است.ساالري
ادامه داد :غيرحضوري ش��دن اين خدمات تا آخر
بهمن ماه طبق برنامه زمانبندي بطور كامل محقق
ميشود و به اين ترتيب بيش از  ۷۵درصد مراجعه
مردم را به شعب كاهش ميدهد.به گفته او ،از روز
دوشنبه 19آبانپرداختهديهازدواجغيرحضوري
خواهد شد و از اين به بعد بيمهشدگاني كه ازدواج
ميكنند ب��راي اخذ كمك هزين��ه ازدواج نياز به
مراجعه و حتي نياز به درخواست ندارند ،زيرا با ثبت
احوال در تعامل هستيم و ازدواجهاي ثبت شده و
احراز ش��رايط به صورت سيستمي انجام و همان

نشان ميدهد و در رتبه سوم قرار دارد .اين در حالي
است كه خراس��ان جنوبي در هفته دوم آبان ماه در
رتبه شش��م از نظر بروز موارد بس��تري به ازاي صد
هزار نفر جمعيت قرار داشت.خراسان جنوبي از۳۰۳
مورد بستري در هفته دوم آبان به ۴۵۱مورد بستري
در هفته س��وم آبان رسيده و در موارد فوت نيز از ۴۲
نفر در هفته دوم آبان ماه به  ۷۰نفر رس��يده است.به
هر حال وضعيت استان خراسان جنوبي نيز مطلوب
نيست و در هفته اخير هم روند بستري و هم فوت در
ايناستانصعوديبودهوبروزمواردبستريوفوتنيز
ازمتوسطكشوريفاصلهبيشتريگرفتهاست.ايندر
حالي است كه موارد فوت به علت كرونا در خراسان
جنوبي تا هفته چهارم مهر ماه از متوسط كشوري نيز
پايينتربودودرستازهمانزمانتاكنون،مواردفوت

با تست مثبت كرونا از متوسط كشوري عبور كرده و
روند افزايشي را طي ميكند.
وضعيت كرونا در استان ايالم
نمودار موارد ابتال و بس��تري روزانه به علت كرونا
در استان ايالم در حال حاضر روند افزايشي دارد و
اين روند صعودي با شيب تند و نگرانكنندهاي در
حال امتداد است .هماكنون شهرستانهاي بدره،
س��يروان و ملكشاهي در اين اس��تان در وضعيت
هش��دار بيماري يعني پرخطر و شهرس��تانهاي
آبدانان ،دره شهر ،دهلران و مهران در وضعيت قرمز
بيماري يعني خيلي پرخطر قرار دارند .همچنين
شهرس��تانهاي ايالم ،ايوان و چرداول در استان
ايالم در وضعيت سياه يعني فوق پرخطر قرار دارند

ميراثنامه

مرمتچشمهعمارتبهشهرتاريخيشد!

باغ چشمه عمارت يك بناي تاريخي است كه تا مركز
شهرستانبهشهردراستانمازندرانتنهادهدقيقهفاصله
دارد .علت نامگذاري آن ،جوش��يدن چشمهاي از دل
زمين،درطبقههمكفاينعمارتتاريخيوراهيابيآن
بهطبقهدومعمارتاست.نكتهايكهاينبنارابرجسته
كرده اس��ت ،زيبايي ظاهر يا قدمت آن نيس��ت ،بلكه
سيستمآبرسانيآناستكهبدونپمپ،آبراازچشمه
باال آورده و در نهري از ساختمان خارج ميكرده است.
سال ۹۵سقفبنايباغچشمهعمارتبهدليلوزشباد
باسرعت ۳۰كيلومتردرساعت،تخريبشدكارشناسان
تخمين زدند كه در حدود  ۹۰متر مربع از س��قف اين
عمارت كه با حلب پوشيده شده بود ازجا كنده شد.آن
زمانگفتهشدبهدليلعدماستقرارادارهميراثفرهنگي
وگردشگريدرشهرستانبهشهر،متوليمديريتاين
بناي تاريخي نامشخص است چون آن زمان اداره آب و
فاضالب شهرستان در آن مستقر بود.در سال  ۹۶بناي
تاريخيچشمهعمارتبهشهرداريبهشهرواگذارشد.
سيدمحمدمحمديتاكاميمديركلدفترشهريوامور
شوراهاياستانداريمازندرانگفت:بنايتاريخيچشمه
عمارتباحفظمالكيتونظارتكارشناسانميراث،به
شهرداري بهش��هر واگذار ميشود.سپس اداره ميراث

فرهنگيبهشهردراينبنامستقرشدبناييكهاكنونتنها
در زمان اداري امكان بازديد از آن براي بازديدكنندگان
وجوددارد.اتاقيكهزمانيبهتريناتاقاينعمارتبوده
و براي كالسهاي آموزشي از آن استفاده ميشده حاال
به بدترين اتاق اين عمارت تبديل ش��ده است .سبزهها
از اطراف به س��مت عمارت هجوم ميآورند تا اين بنا را

هنر

برگزاري اولين
«جشنواره آنالين فيلم كوتاه كشف استعداد»

روز پرداخت ص��ورت ميگيرد :.خدمت ديگر اين
است كه تحت تكفل بودن يا نبودن فرزندان اناث به
صورت غير حضوري استعالم ميشود.مديرعامل
سازمان تامين اجتماعي با بيان اينكه هدفگذاري
ما اين است كه  ۳۰خدمت اصلي را به صورت كامال
غيرحضوري ارايه كنيم گفت :اكنون  ۹۶ميليون
مراجعه داريم كه با اج��راي اين طرح  ۷۰ميليون
مراجعه كاهش ميياب��د .بخش ديگر از مراجعات
با طرح نسخه الكترونيك كاهش پيدا خواهد كرد.
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي با بيان اينكه
اجراي آزمايش��ي نسخه نويسي الكترونيك نيز از
دوشنبه  19آبان شروع ش��ده ،اظهار كرد :حذف
كامل نس��خ كاغذي بستگي به مش��اركت همه
بخشها دارد .ما آمادگي كامل داريم و هر پزشكي
نسخه نويسي الكترونيك را انحام دهد همان زمان
تسويهميكني ميا ۳۰درصدسهمداروخانههاهمان
روز پرداخت ميش��ود .اميدواريم نسخه نويسي
الكترونيكي را با پوشش صد درصدي محقق كنيم
و بتوانيم خدمات دهي را بهبود بخشيم.

كه ممنوعيت فعاليت مشاغل گروههاي دو و سه و
چهار در اين شهرستانها در حال اعمال است .لزوم
نظارت دقيقت��ر بر اعمال صحيح محدوديتهاي
مصوب در شهرستانهاي ياد ش��ده امري الزم و
ضروري محسوب ميش��ود .متاسفانه  ۳۰درصد
موارد مرگ و مير ناشي از بيماري در استان ايالم
مربوط به يك ماه و نيم گذش��ته اس��ت .در هفته
گذش��ته بروز هفتگي موارد بستري مثبت در اين
اس��تان حدود  ۵۳.۵نفر به ازاي هر  ۱۰۰هزار نفر
جمعيت و همچنين بروز هفتگي موارد مرگ و مير
ناشي از كرونا حدود  ۷۰نفر به ازاي هر يك ميليون
نفر جمعيت گزارش شده كه ميزان بروز در هر دو
شاخص ياد ش��ده با اختالف قابل توجهي باالتر از
ميانگين كشوري است.

آثار منتخب بخش فيلم كوتاه اولين «جشنواره آنالين فيلم كوتاه كشف استعداد»
كه به دليل شيوع و گسترش ويروس كرونابه تعويق افتاد ،معرفي شدند .با معرفي
آثارمنتخببخشفيلمكوتاه،اولين«جشنوارهآنالينفيلمكوتاهكشفاستعداد»
 22تا  29آبان ماه به صورت كامال آنالين برگزار ميشود.اختتاميه اين جشنواره
نيز روز جمعه  30آبان ماه به صورت كامال آنالين برگزار ميشود و برندگان بخش
رقابتي فيلم كوتاه معرفي خواهند شد .برگزيدگان بخش كشف استعداد در بخش
جداگانهايمعرفيخواهندشدكهدرآيندهاطالعرسانيميشود«.جشنوارهآنالين
فيلم كوتاه كشف اس��تعداد» قرار بود  15تا  31مردادماه برگزار شود كه به دليل
شيوع و گسترش ويروس كرونا و شرايط ناامن موجود براي داوران ،سينماگران و
دستاندركاران ،برگزار نشد.در زمان مقرر براي ارسال آثار 512،فيلم به دبيرخانه
جشنواره رسيده كه از ميان آنها  38فيلم كوتاه توسط هيات انتخاب براي حضور
در جشنواره انتخاب و پروانه نمايش آنها توسط سازمان سينمايي و امور سمعي و
بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي براي نمايش آنالين آثار در اولين «جشنواره
آنالين فيلم كوتاه كشف استعداد» صادر شده است.

تس��خير كنند.حاال اين عمارت تاريخي ثبت شده در
فهرست ميراث ملي قرار است با اين مشكالت بجنگد و
سرپا نيز باشد .آيا فقط ميتوان از مسووالن اداره ميراث
فرهنگيتوقعداشتيابايداستانداريوشهرداريبهشهر
نيزبراينجاتيكيازمهمترينبناهايتاريخيشهرشان
اقداميكنندومسووليتاجتماعيشأنراانجامدهند؟

هنر

«جنايتبيدقت»
در شارجه روي پرده ميرود

فيلم سينمايي«جنايت بيدقت» به كارگرداني شهرام مكري در مراسم اختتاميه
جش��نواره فيلم شارجه به نمايش گذاشته ميش��ود .اين فيلم به همراه مستند
«سايههاي بيخورشيد» به كارگرداني مهرداد اسكويي در فستيوال و بنياد هنري
شارجه به نمايش در ميآيد.اين جش��نواره از  ۲۶آبان تا  ۱آذر در امارات متحده
عربي برگزار خواهد شد و برنامه امسال آن اختصاص به نمايش آثار تحسين شده
فستيوالهاي مهم سال  ۲۰۲۰دارد .با وجود اينكه امسال اين جشنواره به شكل
فيزيكي برگزار ميشود ،اما فيلمسازان از سراسر دنيا در برنامه آنالين گفتوگو با
مخاطبان حضور دارند.منتخبان امسال جشنواره شارجه در سينماي بلند ،دوازده
فيلممستندوداستانياستكهازجشنوارههايمهميمثلكن،ونيز،برلين،ايدفا،
ترايبكاوساندنسبهاينفستيوالدعوتشدهاند«.جنايتبيدقت»فيلماختتاميه
اين جشنواره است و س��اعت  ۱۰شب اول آذر در سينما «ميراژ» شهر شارجه به
نمايش در ميآيد.اين فيلم به تهيهكنندگي نگار اس��كندرفر محصول موسسه
فرهنگي -هنري كارنامه اس��ت« .جنايت بيدقت»در اين ماه در فستيوالهاي
مِدفيلم ايتاليا و توكيوفيلمكس ژاپن هم به نمايش درخواهد آمد.

