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يادداشت- 1

 منشوري براي حل
 مشكالت اقتصادي 

ام��روز  رهنموده��اي 
مقام معظم رهبري در 
خصوص اي��ن واقعيت 
ك��ه ح��ل مش��كالت 
اقتصادي و معيش��تي 
كش��ور ب��ا اس��تفاده از 
ظرفيت ه��اي داخلي و 
از طريق درونزا ش��دن 
اقتصاد امكان پذير خواهد شد، مجموعه مسائلي 
اس��ت كه در صورت توج��ه و تمركز مس��ووالن 
و تصميم س��ازان، مي توان��د راهگش��اي عبور از 
چالش هاي پيش رو و قرار گرفتن كشور در مسير 
پيشرفت باش��د. مقام معظم رهبري در فرازهايي 
از رهنمودهايش��ان بر چهار ركن اساس��ي براي 
بهبود ش��اخص هاي كالن اقتصادي و معيشتي 
تاكي��د كردند ك��ه مي توان��د آنها را در كالس��ه 
موضوعاتي چون ضرورت اصالح س��اختار بودجه 
وجلوگيري از هر نوع كس��ري در بودجه، افزايش 
سرمايه گذاري هاي مولد در بخش هاي مختلف، 
حمايت از اقش��ار ضعيف و در نهايت تالش براي 
تحقق جهش توليد دس��ته بندي كرد. با توجه به 
اينكه در آستانه رسمي ارايه و بررسي اليحه بودجه 
قرار گرفته ايم، توجه به اي��ن رهنمودها مي تواند 
ظرفيت هاي ت��ازه اي را پي��ش روي اقتصاد ايران 
بگستراند. يكي از اولويت هايي كه مجلس يازدهم 
از ابتداي تشكيل در دستور كار قرار دارد، موضوع 
اصالح ساختار بودجه اس��ت. از باب اليحه اي كه 
دولت در اختيار مجلس قرار مي دهد و پس از آن 
فرآيند قانوني بررس��ي بودجه در كميسيون هاي 
تخصصي، كميس��يون تلفيق و در نهايت صحن 
عموم��ي مجلس در دس��تور كار ق��رار مي گيرد، 
مجلس به دنبال آن است كه بودجه اي متناسب 
با ضرورت هاي اقتصادي و در نهايت ش��فافيت و 
كارآمدي را تدارك ببيند تا با تحقق موارد توصيه 
شده توس��ط رهبر معظم انقالب، اثرات توزان در 
بودجه در تمام بخش هاي اقتصادي اثرگذار باشد. 
بنابراين اصالح س��اختار بودج��ه و جلوگيري از 
ايجاد كسري يكي از اولويت هاي اصلي در بررسي 
فرآيندهاي كلي بودجه خواهد بود. مساله بعدي 
كه مجلس همواره تالش كرده تا بر اساس امكانات 
و ظرفيت هاي كشور ابعاد و زواياي گوناگون آن را 
پيگيري كند، موضوع حمايت و رسيدگي به اقشار 
كمتر برخوردار جامعه است. پيگيري طرح توزيع 
اقالم اساسي يكي از واكنش هايي بود كه مجلس 
براي حمايت معيشتي از اقشار ضعيف جامعه در 
دس��تور كار قرار داد. بدون ترديد اين روند بايد با 
مورد توجه قرار دادن رويكردهاي كارشناسي انجام 
شود تا تصميمات حمايتي ضمن حمايت از اقشار 
محروم تبعات مخربي در شاخص هاي اقتصادي به 
جاي نگذارد. مساله بعدي كه مقام معظم رهبري 
براي تحقق اقتص��اد درونزا به آن اش��اره كردند، 
بحث رش��د پروژه ه��اي عمراني مول��د و افزايش 
سرمايه گذاري مولد داخلي اس��ت. واقع آن است 
كه س��هم پروژه هاي عمراني به نسبت پروژه هاي 
جاري بايد همواره از تعادل و توزان برخوردار باشد. 
رشد پروژه هاي عمراني، باعث ايجاد تحرك مثبت 
در فضاي كلي كس��ب و كار مي ش��ود. زماني كه 
رويكردهاي س��رمايه گذاري هاي عمراني و مولد 
در بودجه افزايش پيدا كند، فضاي ساخت وس��از 
و توليد كش��ور نيز متاثر از اين تح��ركات بهبود 
پيدا مي كند. ضمن اينكه نخس��تين نشانه بهبود 
محيط هاي كسب و كار خود را در رشد اشتغالزايي 
نمايان مي كند و باعث مي ش��ود تا ظرفيت هاي 

تازه اي براي اشتغال در كشور شكل بگيرد. 
در نهايت موض��وع جهش توليد ب��ه عنوان يكي 
از چهار رك��ن اصلي درونزا ش��دن اقتصاد مطرح 
است كه بس��تر الزم براي رش��د پايدار اقتصادي 
و بهبود ش��اخص هاي صادراتي از طريق ان مهيا 
مي ش��ود. بررس��ي هاي دقيق كارشناسي نشان 
مي دهد ك��ه جه��ش در توليد دامنه وس��يعي از 
مشكالت اقتصادي و معيشتي كشور را حل و فصل 
خواهد كرد. در واقع بستر اصلي تحقق پيشرفت 
همه جانبه در جامعه زماني تحقق پيدا مي كند كه 
كشور قادر باشد، از طريق زنجيره توليدي ارزش 
افزوده اقتصادي ايجاد كند. از طريق نهادينه شدن 
توليد است كه كش��ورها مي توانند درآمد سرانه و 
توليد ناخالص داخلي را ارتقا ببخشند و گام هاي 
جدي در زمين��ه مقابله با فق��ر بردارند. مجموعه 
اين موارد ياد ش��ده كه مورد تاكي��د مقام معظم 
رهبري قرار گرفته اس��ت، ش��اه كليدي است كه 
استفاده درست از آن مي تواند، اقتصاد ايران را وارد 
ساحت تازه اي از پيشرفت مستمر قرار دهد. بدون 
شك مجموعه تالش كميسيون هاي مختلف در 
مجلس در راستاي عمل به اين رهنمودها به كار 
گرفته خواهد شد، تا بودجه سال آينده و سال هاي 
بعد با كمترين ميزان كسري و در راستاي تحقق 
هدف كلي جهش توليد، حمايت از اقشار ضعيف و 
افزايش سرمايه گذاري هاي عمراني و مولد تدارك 

و در مسير اجرا قرار بگيرد. 

محمد سرگزي

ترخيصكاالهايرسوبيبدونحضورنمايندهبانكمركزيموجبپيچيدهترشدنمشكالتارزيميشود
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يادداشت-2

شر ترامپ و اقتصاد جهاني
عملك��رد ترام��پ در ط��ول 
سال هاي گذشته، نه تنها براي 
ايران كه براي تمام كشورهاي 
جهان منفي بوده اس��ت. عدم 
اعتناي او به قراردادها و توافقات 
بين المللي و همكاري هايي كه 
ميان كشورهاي مختلف وجود 
دارد در سال هاي گذشته باعث 
شده براي بسياري از كش��ورها و دولت ها مشكل به وجود 
بيايد و از اين رو به نظر مي رس��د با خروج او از كاخ سفيد، 
بسياري از كشورهاي جهان، از اين موضوع استقبال كنند.  
در چنين ش��رايطي مي توان انتظار داش��ت كه فضا براي 
همكاري هاي بين المللي باز ش��ود و در اين فضا، ايران نيز 
بايد تالش كند از شرايط به وجود آمده استفاده كند. البته 
نبايد اين موضوع را در نظر داشت كه شرايط داخلي كشور 
در اين بستر بيشترين اهميت را دارند. يعني نمي توان اعالم 
كرد كه تحريم ها اثري نداش��ته اند، اين قطعي است كه ما 
فشارهاي زيادي را در اين زمينه تجربه كرده ايم اما اينكه 
توقع داشته باشيم با رفتن ترامپ ناگهان شرايط بهبود پيدا 
كند و ديگر نيازي به بهبود شرايط داخلي نيست قطعا از 
واقعيت ها به دور است.  ما بايد نگاه درون زا در اقتصاد ملي 
را حفظ كنيم.  با اس��تفاده از ظرفيت هاي داخلي و بهبود 
توليد مي توان انتظار داشت كه شرايط كشور بهتر شود و 
در چارچوب آن، از فضاي تعامالت جهاني استفاده كرد اما 
در غير اين صورت، نمي توان انتظار داشت كه ناگهان اوضاع 
بهبود پيدا كند و همه چيز مطلوب شود. از سوي ديگر بايد 
در جريان بود كه راهبرد كالن آمريكا در قبال ايران تغيير 
نمي كند و صرفا روس��اي جمهور مختلف، تاكتيك هاي 
متفاوتي دارن��د. ما بايد با تمركز بر سياس��ت هاي داخلي 
شرايط را بهبود ببخشيم و صرفا از فضاي جديد به وجود 
آمده اس��تفاده كنيم. در كنار آن، كش��ف واكسن كرونا و 
خبرهاي مثبتي كه از آن به گوش مي رسد اين اميدواري 
را به وجود آورده كه ش��رايط اقتصادي جهان بهبود يابد 
و تج��ارت دوب��اره افزايش پيدا كن��د. از اين رو به ش��كل 
محتاطانه اي مي شود نسبت به آينده اميدوار بود اما صرفا 
در ش��رايطي مي توان اين اميدواري را داش��ت كه شرايط 
در داخل كش��ور بهبود پيدا كند. ما در ايران ظرفيت هاي 
اقتصادي قابل توجهي داريم كه مي توان انتظار داشت در 
صورت استفاده از ظرفيت هاي آن، شرايط اقتصادي بهبود 
پيدا كند و در اين بستر بهبود شرايط كرونا و رفتن ترامپ 

مي تواند به ايران در اين مسير كمك كند. 

عباس آرگون

يادداشت-5يادداشت-4يادداشت-3   

تكرار تجربه ناموفق كالنشهرهامالكيت خصوصي مرغ عدم عرضه مناسب توسط حقوقي ها در بازار
اگر بخواهيم براي وضعيت بازار 
س��رمايه به دنبال يك مقصر 
بگرديم مي ت��وان گفت عدم 
اقدام ب��ه موقع از س��وي يك 
سري نهاد ناظر يا شركت هاي 
حقوقي اتفاق افتاد و در زماني 
كه يك جريان قوي نقدينگي 
وارد بازار س��رمايه شد عرضه 
متناس��ب با اين نقدينگي در بازار ص��ورت نپذيرفت و 
باعث شد كه سهام با رشد ش��تابان به شاخصي بيش از 
دو ميليون واحد برسد. اگر ما در مقطعي كه شاخص در 
محدوده يك ميليون و 500 هزار بود ميزان عرضه ها در 
بازار گسترش مي داديم درآن صورت شاخص بي جهت 
به بي��ش از دوميليون واحد نمي رس��يد ك��ه مجبور به 
اصالح طوالني مدت شود. حال سوال اينجاست كه چرا 
ش��ركت هاي حقوقي در زمان پيش آمده س��هام مورد 

نظر را به فروش نرس��اندند و تنها خري��دار بودند و حال 
كه زمان خريد سهام است از عدم نقدينگي خود سخن 
مي گويند؟ اگر در زمان ش��روع اوج بازار عرضه مناسبي 
توسط ش��ركت هاي حقوقي انجام مي شد اكنون منابع 
و نقدينگي متناسبي داشتند و در زمان اصالحات بازار 
مي تواس��تند به راحتي از بازار حمايت كنند. همچنين 
اجازه تشكيل حباب در بازار داده نمي شدو شاخص هم 
بي دليل به دامنه اي بيش از دوميليون واحد برس��د. اگر 
در زمان شروع روند صعودي بازار عرضه هاي متناسبي 
صورت مي گرفت و پس از حمايت هاي حقوقي ها انجام 
مي پذيرفت شاهد اين روند در بورس نبوديم. بازار سهام 
پس از هر رش��دي 10 الي 15 درصدي تقربيا چهار الي 
پنج روز متوالي نياز به اس��تراحت دارد چراكه عده اي از 
س��هامداران با نگاه نوسانگيري به خريد س��هام در بازار 
مي پردازند و بعد از فعال شدن سيو سود فروش سهام را 
آغاز مي نمايند.   ادامه در صفحه 6

مدت هاست كه كارشناسان 
در خصوص برخي مشكالت 
ب��ازار  در  س��وداگري ها  و 
مسكن هش��دار مي دهند، 
ام��ا كمتري��ن توجه��ي به 
آن نمي ش��ود. معتقدم اگر 
به��اي تم��ام ش��ده مالك 
قيمت گ��ذاري در بخ��ش 
مس��كن قرار بگيرد، با اطمينان مي ت��وان گفت كه 
بين 40 ت��ا 80درصد )در مناط��ق مختلف متفاوت 
است( قيمت مس��كن دچار تكانه نزولي خواهد شد. 
در ش��رايطي قرار گرفته ايم كه مس��كن ب��ه يكي از 
كابوس هاي اصلي مردم بدل ش��ده و امنيت زندگي 
خانوادگي اف��راد را دچار تكانه ه��اي پي درپي كرده 
است. به نظر مي رس��د در اين بخش نيازمند قوانين 
مناسبي هستيم كه بتواند به مطالبات مردم در حوزه 
مسكن پاسخ دهد. بدون ايجاد اين ريل گذاري قانوني 
بدون ترديد همچنان بايد منتظر ش��نيدن اخباري از 
جنس خراب كردن آلونك بانوي بندرعباسي و ...باشيم. 
چرا كه ساختار قانوني كشور در حوزه مسكن بر اساس 
مطالبات مردم و در راستاي بهبود وضعيت زندگي اقشار 
كمتربرخوردار برنامه ريزي و اجرا نشده است. نگاهي به 
طرح هاي مجلس در حوزه مسكن نيز نشان مي دهد كه 
اين قوانين فاصله دوري با مطالبات معيشتي مردم در 
حوزه مسكن دارند.   ادامه در صفحه 7

1-نتايج حاص��ل از كند و كاو 
در آمار تحوالت شاخص هاي 
عمده اقتصادي در بهار س��ال 
جاري نشان مي دهد كه رشد 
ارتفاع ش��هرهاي متوس��ط و 
كوچك ايران از رش��د ارتفاع 
كالنشهرها سبقت گرفته است 
كه به معني ورود قيمت زمين 
اين شهرها به محدوده حبابي و همچنين افزايش فزاينده 
جمعيت در اين شهرها است. روند رشد تعداد پروانه هاي 
ساختماني و همچنين سطح زيربنا در آنها نشان مي دهد 
كه از سال 95 تا اول تابستان سال جاري سهم پروانه هاي 
ساختماني صادره در شهرهاي متوسط و كوچك كشور 
)به استثناي تهران و كالنشهرها( حدود سه چهارم كل 
پروانه هاي صادره كش��ور و سهم س��طح زيربنا در آنها 
بيش از نيمي از س��طح زيربناي پيش بيني شده در كل 
مناطق شهري كشور بوده اس��ت. رشد شهرنشيني اما 
پديده تازه اي نيست اما با توجه به آمارهاي موجود به نظر 
مي رسد كه جمعيت پذيري تهران و كالنشهرهاي كشور 
با توجه به مخاطرات اين شهرها و همچنين ظرفيت هاي 
زيستي آنها به نقطه پاياني خود نزديك شده است و حاال 
نوبت رشد شهرهاي متوسط و كوچك فرارسيده است.  
روند شهرنش��يني بر مبناي سرش��ماري هاي عمومي 
نفوس و مسكن 1395-1335 بيانگر رشد شتابان شهر 
ادامه در صفحه 6 نشيني در كشور است...  

مجيد اعزازيمجيدگودرزياحمد اشتياقي

گزارش روز

 سخنگويدولتدرپاسخبهپرسش»تعادل«
درخصوصادعاياحمدينژاد:

مهدي بيك| بعد از ط��رح ادعاي محمود احمدي نژاد 
رييس جمهوري سابق ايران در خصوص هزاران آزمايش 
خطرناك كرونا توس��ط س��ازمان بهداش��ت جهاني از 
ايرانيان، سخنگوي دولت دوازدهم اين ادعاها را شايعات 
بي اساس، بدون سند و در راستاي برهم زدن نظم عمومي 
جامعه ارزيابي كرد كه قبال از س��وي اين ف��رد و جريان 
حامي وي به دفعات تكرار شده است. ربيعي همچنين از 
عالقه مندي شركت هاي خارجي براي حضور در اقتصاد و 
بازارهاي كشور خبر داد.  اما جنجالي ترين بخش سخنان 
احمدي نژاد آنجااس��ت كه درباره واكس��ن و دارو و كرونا 
حرف مي زند. او مدعي است داروهايي كه هنوز آزمايش 

خود را پس نداده اند روي مردم ايران آزمايش مي شود.
 علي ربيعي در پاسخ به پرسش »تعادل« در اين خصوص 
كه اخيرا رييس جمهور سابق مدعي شده است كه يك 
مقام وزارت بهداشت در قبال دريافت پول برخي از داروها 

را روي بيماران كرونايي آزمايش كرده است، چه نظري 
داريد؟گفت: متاس��فانه عده اي با دامن زدن به شايعات 
بي اساس آرامش مردم ايران و كشور را نشانه گرفته اند. اين 
افراد كه اتفاقا تجربه بهم زدن روان جامعه را نيز داشته اند 
با اتكا به اظهارات غيركارشناسي مبتني بر شايعات نكاتي 
را به غلط در اين شرايط كرونايي بيان مي كنند. سخنگوي 
دولت در ادامه تاكيد كرد: ظاهرا تا انتخابات 1400 بايد 
شاهد موارد بيشتري از اينگونه اظهارات باشيم. از سويي 
ديگر سابقه پژوهش��ي، علمي و نوع دوستي چهره هاي 
برجس��ته حوزه س��المت كش��ور كه عمر خود را در راه 
سالمت اين جامعه گذرانده اند بر كسي پوشيده نيست. 
ربيعي در ادامه اظهاراتش با تاكيد بر ضرورت انتشار اخبار 
مرتبط با كرونا از طريق ساختارهاي قانوني گفت: نبايد 
با شايعه پراكني محققان و پژوهش��گران خودمان را زير 
سوال ببريم. اينها سرمايه هاي انساني كشورمان هستند 

ادعاي دريافت پول از سازمان 
بهداشت جهاني كذب محض است

كه عمدتا مورد احترام جامعه علمي اي��ران و جهان قرار 
دارند. او همچنين تاكيد كرد: از روزهاي آغازين بيماري 
كميته اي متشكل از 45 نفر از متخصصين و صاحبنظران 
به عن��وان كميته علم��ي در وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزشكي تش��كيل و بر همه ابعاد و پروتكل هاي 
درمان��ي نظارت ك��رد. از آنجا ك��ه اين بيم��اري داروي 
تاثيرگذار صددرصد تاييد شده نداشت لذا وزارت بهداشت 
تالش كرد هر دارويي كه در هر كجاي جهان تاثيرگذاري 
نسبي آن اعالم مي شود را علي رغم فشار سنگين تحريم ها 
وارد كشور نموده و استفاده كند و بالفاصله توليد داخل 

آن را نيز به همت توليدكنندگان داخلي آغاز شد. ربيعي 
در خصوص برنامه هاي ستاد مقابله با كرونا براي عبور از 
چالش گفت: آقاي دكتر نمكي نيز در ستاد ملي مقابله با 
كرونا به صراحت شايعه دريافت پول از خارج در اين زمينه 
را كذب خواندند و گفتند ايران را آزمايشگاه هيچ داروي 
پيشنهادي از خارج نكرديم. آنچه كه در اين پژوهش ها 
صورت گرفته اس��تفاده از داروهاي رايج و تجويز شده در 
تمام دنيا بوده و اتفاقا اين مشاركت باعث ساخت و توليد 
اين داروها توس��ط متخصصان و داروسازان داخلي شده 
است.  ادامه در صفحه 7

مصيبت درگذشت مادر گراميتان را تسليت گفته، براي آن 
فقيده س�عيده غفران و آمرزش الهي و براي شما و خانواده 

محترمتان صبر و شكيبايي آرزومنديم.

 سركار خانم 
 مريم شاهسمندي

الياس حضرتي - حجت طهماسبي- مجتبي حسيني

مصيبت وارده راتس�ليت گفته ،ما را در غم 
خود شريك بدانيد.

 همكار گرامي
 سركار خانم مريم شاهسمندي

همكاران شما در روزنامه تعادل



رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار اعضاي شوراي 
عالي هماهنگ��ي اقتصادي  تاكيد كردند: مش��كل 
اقتصاد كشور نداشتن راهكار نيست همت، شجاعت 
و پيگيري جدي نياز است. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
رهبر معظم انقالب اسالمي صبح ديروز )سه شنبه( 
در ديدار روس��اي س��ه قوه و ديگر اعضاي ش��وراي 
عالي هماهنگي اقتصادي با اش��اره ب��ه چهار محور 
الزم براي اقتصاد كش��ور يعني حل مشكل كسري 
بودج��ه، افزايش س��رمايه گذاري، جه��ش توليد و 
حمايت از قشرهاي ضعيف خاطرنشان كردند: بايد 
با همت جدي و تالش پيگير مسووالن، تأثير اجراي 
راهكارهاي عملي در زندگي مردم مش��خص شود. 
حضرت آيت اهلل خامن��ه اي، اقتصاد را موضوع اصلي 
كش��ور خواندند و افزودند: اينكه در سال هاي اخير 
شعار هر س��ال، موضوعي اقتصادي انتخاب شده، به 
همين دليل است. ضمن آنكه معيشت مردم حقًا دچار 
تنگي شده و در ماه هاي اخير نيز كرونا، مشكالت را 
بيشتر كرده است. ايشان افزودند: هدف از برگزاري 
اين جلس��ه، بي��ان راهكارهاي عملي اس��ت كه در 
كوتاه مدت نتيجه دهد و تأثي��ر آن در زندگي مردم 
مشخص شود كه البته الزمه اجراي اين راهكارهاي 
عملي و تأثيرگذاري آنها، همت جدي و تالش پيگير 
روساي قوا و مسووالن مرتبط با سه قوه در تشكيالت 
و س��ازمان هاي آنها اس��ت. رهبر انقالب اس��المي 
قبل از بيان راهكاره��ا، دو نكته مهم را بيان كردند و 
افزودند: كارشناسان براي مشكالت اقتصادي كشور 
راهكارهاي مشتركي دارند بنابراين مشكل، نداشتن 
يا ندانستن راهكار نيست بلكه نيازمند همت، شجاعت 

و اهتمام جدي و پيگيري هستيم.
رهبر انقالب اس��المي نكته دوم خ��ود را به موضوع 
تحريم ها به عنوان يك واقعيت تلخ و جنايت امريكا 
و شركاي اروپايي بر ضد ملت ايران اختصاص دادند 
و افزودند: اين جنايت س��ال ها است كه بر ضد ملت 
ايران انجام مي شود اما در سه سال اخير شدت يافته 
است. حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد بر اينكه براي 
عالج تحريم ها دو مس��ير »خنثي سازي تحريم ها و 
غلبه بر آنها« و »رفع تحري��م« وجود دارد، افزودند: 
البته ما مس��ير رفع تحريم را يك بار امتحان و چند 
س��ال مذاكره كرديم اما به نتيجه اي نرس��يد. رهبر 
انقالب اسالمي با اشاره به مس��ير غلبه بر تحريم ها 
و بي اثر كردن آنها گفتند: اين مس��ير ممكن اس��ت 
در ابتداي كار، س��ختي ها و مش��كالتي داشته باشد 
اما خوش عاقبت اس��ت. حضرت آي��ت اهلل خامنه اي 
خاطرنشان كردند: اگر با تالش و ابتكار و با سينه سپر 
كردن در مقابل مش��كالت بتوانيم بر تحريم ها غلبه 
كنيم و طرف مقابل بي اثر ش��دن تحريم ها را ببيند، 

به تدريج دست از تحريم برخواهد داشت. ايشان دو 
نكته مقدماتي خود را  اينگونه جمع بندي كردند: ما 
ظرفيت ها و توانايي ه��اي فراواني براي بي اثر كردن 
تحريم ها داريم، به شرط آنكه بخواهيم و همت كنيم 

و به دل مشكالت برويم.
حضرت آيت اهلل خامنه اي س��پس ب��ا بيان بعضي از 
راه حل هاي پيشنهاد شده كارشناسان و متخصصان 
در چهار س��رفصل »كس��ري بودج��ه«، »افزايش 
سرمايه گذاري دولتي و نهادهاي عمومي«، »جهش 
توليد« و »حمايت از قشرهاي ضعيف« ابراز اميدواري 
كردند كه با اج��راي اين راهكارها، آث��ار مثبتي در 
اقتص��اد كش��ور و زندگي مردم پدي��د آيد. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي با اش��اره به اينك��ه با وجود برخي 
كارها، شعار سال در حد انتظار تحقق نيافته، افزودند: 
كارشناس��اِن بخش هاي دولتي و غيردولتي برخي 
راهكارهاي عملياتي مش��خص را براي جهش توليد 
پيش��نهاد كرده اند از جمله: »افزايش توليد خودرو 
با اتكاء به ظرفيت قطعه س��ازان داخلي«، »افزايش 
توليدات صنعت نفت با تكي��ه بر دانش بنيان كردن 
صنايع نفتي« و »افزايش توليد خوراك دام و دانه هاي 
روغني.« رهبر انقالب همچنين بر »ضرورت حمايت 

از قشرهاي ضعيف« تأكيد كردند و افزودند: اقتصاد 
خانواده ها به علت ركود تورمي در چند س��ال اخير 
به شدت تحت فشار بوده و اكنون نيز كرونا بر مشكالت 
افزوده و دشواري هاي جدي معيشتي براي گروه هاي 
زيادي از مردم به وجود آورده اس��ت كه بايد در اين 
زمينه اقدامي جدي انجام داد. ايش��ان »ايجاد نظام 
متمركز تأمين اجتماعي براي آحاد مردم« و »ايجاد 
پايگاه ملي ايراني��ان با اتص��اِل پايگاه هاي مختلف 
اطالعات��ي به يكديگ��ر« را از جمله پيش��نهادهاي 
كارشناسان براي كاهش مشكالت مردم برشمردند.

حضرت آيت اهلل خامنه اي در ادامه با تأكيد بر اينكه بايد 
بنا را بر اين بگذاريم كه گشايشي از خارج انجام نخواهد 
شد، افزودند: كساني كه برخي چشم اميد به آنها دارند 
با ما دش��مني مي كنند، ضمن آنكه ش��رايط داخلي 
آنها به هيچ وجه روشن نيست و گرفتاري هاي اخير، 
امكان صحبت و موضع گيري در مسائل بين المللي را 
به آنها نمي دهد و نمي توان روي حرف آنها حساب و 
برنامه ريزي كرد. ايشان همچنين به ياوه گويي هاي 
اخير سه كش��ور اروپايي نيز اش��اره كردند و گفتند: 
وضع امريكا كه مشخص نيست و اروپايي ها هم دايمًا 
در ح��ال موضع گيري بر ضد ايران هس��تند. آنها در 

حالي كه خودشان بيش��ترين دخالت هاي نادرست 
را در مسائل منطقه دارند، به ما مي گويند در منطقه 
دخالت نكنيد و در حالي كه انگليس و فرانسه داراي 
موشك هاي مخرب اتمي هستند و آلمان نيز در اين 
مسير قرار دارد، به ما مي گويند موشك نداشته باشيد. 
رهبر انقالب اسالمي گفتند: به شما چه ربطي دارد، 
شما اول خودتان را اصالح كنيد و بعد اظهارنظر كنيد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي تأكيد كردند: به بيگانگان 

نمي توان اطمينان كرد و به اميد گشايش آنها بود.
رهبر انقالب اسالمي در پايان خاطرنشان كردند: اگر 
حركت و عمل در دستور كار قرار گيرد و كارهايي كه 
مي تواند به نفع مردم باش��د، انجام شود، يقينًا دولت 

دوازدهم پايان خوبي خواهد داشت.
پيش از سخنان رهبر انقالب اسالمي آقاي روحاني 
رييس جمهور به برگزاري ۵۰ جلس��ه شوراي عالي 
هماهنگ��ي اقتصادي از زمان تش��كيل اين ش��ورا 
اش��اره كرد و افزود: در اين جلس��ات ۲۲۶ طرح در 
بخش هاي مختلف از جمله مسائل ناظر به اشتغال، 
اصالح امور بانكي و بودجه، شفافيت، نظام پرداخت، 
س��رمايه گذاري، فروش نفت و كنت��رل قيمت ارز و 

كاالهاي اساسي مصوب شد.

2 اقتصاد كالنسياست

ايـران   Wed. Nov 25. 2020  1811   چهار شنبه  5     آذر 1399   9 ربيع الثاني 1442  سال هفتم    شماره 

خروج نيروهاي خارجي از افغانستان 
گامي بلند براي صلح است

وزي��ر امور خارجه كش��ورمان در كنفرانس مجازي 
افغانستان ۲۰۲۰ در ژنو تاكيد كرد كه ايران همواره 
از گفت وگوه��اي بين االافغاني كه تح��ت اختيار و 
رهبري خود افغان ها انجام شود، حمايت كرده است. 
به گزارش ايسنا، متن كامل سخنراني محمد جواد 
ظريف در كنفرانس مجازي افغانس��تان ۲۰۲۰ به 

اين شرح است: 
اين تراژدي عظيمي است كه ۲۰ سال بعد از كنفرانس 
بن ما هن��وز در حال صحب��ت در م��ورد جنگ در 
افغانس��تان هس��تيم. براي بيش از 4۰ سال، مردم 
افغانستان متحمل خونريزي هايي بوده اند كه عمدتا 
از خارج نشأت گرفته است. رويكرد نظامي براي ايجاد 
صلح شكس��ت خورده و حض��ور نيروهاي خارجي 
به معضلي ديرپا بدل شده اس��ت. خروج مسووالنه 
نيروهاي خارجي از افغانستان - همراه با انتقال روان 
و موثر وظايف آنها به نيروهاي امنيتي افغانس��تان 
-  گام��ي در جهت صل��ح پايدار خواهد ب��ود. ايران 
همواره از گفت وگوهاي بين االافغاني كه تحت اختيار 
و رهبري خ��ود افغان ها انجام ش��ود، حمايت كرده 
است. اين گفت وگوها بايد طالبان را نيز شامل شده و 
ضمنا دستاوردهاي پس از ۲۰۰1 را حفظ كند: قانون 
اساسي دموكراتيك، حق مردم براي تعيين سرنوشت 
خود، حقوق اقليت هاي قومي و مذهبي، حقوق زنان و 
مبارزه با تروريسم. سازمان ملل متحد بايد در تسهيل 
گفت وگوهاي بين االافغاني نقشي محوري داشته باشد 
و ايران براي همكاري آمادگي دارد. همه ما مي دانيم 
كه فقر و بيكاري زميني حاصلخيز براي افراط گرايي، 
تروريسم و قاچاق مواد مخدر مهيا كرده است. مادامي 
كه افغان ها براي ادامه حيات خود با دشواري روبه رو 
باش��ند، صلح پايدار نخواهد ماند. ما به نوبه خود، با 
وجود جنگ اقتصادي سبوعانه اياالت متحده عليه 
مردم مان، از بيش از سه ميليون افغان ميزباني كرده ايم 
و آنه��ا از اقالم غذايي، حمل و نقل و خدمات درماني 
ياران��ه اي برخوردار هس��تند، 47۰۰۰۰ دانش آموز 
افغان در مدارس ما درس مي خوانند، ۲۲۰۰۰ هزار 
دانشجوي افغان در دانشگاه هاي ما مشغول تحصيل 
هس��تند،  ما از طريق چابهار افغانستان را به جهان 
خارج متصل مي كنيم. خط آه��ن خاف-هرات در 
روزهاي آتي افتتاح مي ش��ود،  نيروگاه هاي ما براي 
مردم افغانستان برق تأمين مي كنند و ما قادريم در 
زمينه انرژي اقدامات بسيار بيشتري انجام دهيم. اما 
اياالت متحده، به جاي تسهيل اين امر، با تروريسم 
اقتصادي اي كه هم ايراني ه��ا و هم افغان ها را هدف 
قرار داده است، براي چنين همكاري هايي مانع تراشي 
مي كند. اهداكنندگان كمك ه��اي بين المللي هم 
رويكردي ج��دا معيوب دارند – كه بازخورد س��اده 
آن در ترتيب سخنرانان اين جلسه نمايان است، كه 
همسايگان را در نوبت آخر قرار داده است. جهان بايد 
مردم افغانستان را باالتر از مالحظات ديگر قرار دهد.

فعال خبري از واكسن ايراني كرونا 
نيست

يك عضو كميس��يون بهداش��ت و درمان مجلس 
ش��وراي اس��المي با تاكيد بر اينكه توليد و واردات 
واكس��ن كرونا به اين زودي ها انجام نخواهد ش��د 
گفت: مردم بدانند فعال در ايران خبري از واكس��ن 
كرونا نخواهد بود. پس رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
به خصوص استفاده از ماسك را مد نظر قرار دهند. 
همايون سامه يح با اش��اره به انتشار اخباري درباره 
توليد واكس��ن كرونا در امريكا گفت: به فرض آنكه 
تحريم وجود ن��دارد و مي توان به راحتي واكس��ن 
كرونا از امريكا را به كش��ور وارد كرد باز هم بايد اين 
واقعيت را دانست كه حداقل دو سال طول مي كشد 
كه واكس��ن كرونا به ايران وارد شود. پس رسيدن 
واكسن به كشور به اين زودي ها امكان پذير نيست. 
وي توضيح داد: امريكا ساالنه به 7۰۰ ميليون واكسن 
نياز دارد چون هر نفر بايد دو بار در س��ال واكسن را 
تزريق كند. كش��ورهاي ديگر اروپاي��ي هم از قبل 
واكس��ن را خريداري كرده و قصد اس��تفاده دارند. 
پس به اين زودي ها نوبت ايران نمي رسد. كما اينكه 
حمل و نقل اين واكس��ن هم خود مشكالتي دارد. 
چون بايد در دماي منفي 7۰ درجه نگهداري شده 
كه اگر بخواهد از امريكا به ايران بيايد حداقل ۲4 تا 
۳۶ ساعت زمان الزم دارد كه اين جدا از رفت و آمد 
از فرودگاه به انبار اس��ت. با اين توضيحات بايد دور 
واردات واكسن از امريكا به كشورمان را خط كشيد. 
اين عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس درباره 
توليد واكسن در داخل كشور نيز گفت: خبرهاي ضد 
و نقيضي درباره توليد واكسن در داخل كشور منتشر 
شد. برخي ش��ركت ها گفتند كه به توليد واكسن 
كرونا نزديك شده و اين اتفاق در آينده نزديك رخ 
مي دهد و آنها تنها به بودجه نياز دارند. صحبت هايي 
كه يك مقام مس��وول در كميسيون بهداشت رد و 
اعالم كرد كه توليد واكس��ن به اين زودي ها انجام 
نمي شود و حداقل دو سال طول مي كشد كه تمامي 
مراحل تولي��د و آزمايش هاي آن پاي��ان يابد و بعد 
از آن به دست مردم برس��د. پس مردم بدانند تا دو 
سال آينده كرونا را در كش��ور خواهيم داشت. وي 
افزود: مردم فكر نكنند كه واكس��ن به اين زودي ها 
مي رسد و آنها ديگر احتياجي به استفاده از ماسك 
ندارند. اين امري محال است، چون حتي در امريكا به 
عنوان توليد كننده واكسن نيز به همه مردم واكسن 
نمي دهند زيرا تعداد آن محدود است. واكسن تنها 
به كساني تزريق مي شود كه احتمال خطر ابتال در 
آنها زياد است. اين يعني شامل افراد با سن باالي ۶۵ 
سال و داراي بيماري زمينه اي مي شود. سامه يح در 
پايان در جمع بندي اظهار كرد: دنيا تا مدت ها درگير 
ويروس كرونا خواهد بود پس زودباور نباش��يم كه 
واكسن به اين زودي ها قرار است برسد و كرونا خواهد 
رفت. نبايد اهمال كاري كرد كه نتيجه آن چندين 

برابر مشكالت است.

تورم آبان دهك هاي كم درآمد را 
هدف گرفت

گزارش مركز آمار نش��ان مي دهد تورم ساالنه آبان ماه 
ب��راي دهك اول و ده��م درآمدي به ترتي��ب ٢٦.۳ و 
٣٥.٢درصد بوده است. جهش ۸.۸ درصدي تورم نقطه  به 
نقطه پايين ترين دهك درآمدي حاكي از تشديد فشار 
روي خانوارهاي با س��طح درآمدي پايين است. مركز 
آمار در گزارش��ي جزييات ت��ورم دهك هاي مختلف 
هزينه اي را اعالم كرد. بر اين اساس نرخ تورم ساالنه 
آبان ماه ١٣٩٩ برابر ٢٩ درصد است كه در دهك هاي 
مختلف هزينه اي در بازه ٢٦.٣ درصد براي دهك اول 
و تا ٣٥.٢ درصد براي دهك دهم نوسان دارد. محدوده 
تغييرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده »خوراكي ها، 
آشاميدني ها و دخانيات« بين ٢٣.١ درصد براي دهك 
دهم تا ٢٦.٦ درصد براي دهك اول است. پايين ترين 
دهك درآمدي در اين ماه با جهش 17.4 درصد تورم 
نقطه اي در اين گروه كااليي مواجه شدند. همچنين 
محدوده تغييرات تورم دوازده ماهه در مورد گروه عمده 
»كاالهاي غيرخوراك��ي و خدمات« بين ٢٥.٩ درصد 
براي دهك اول تا ٣٨.٣ درصد براي دهك دهم است. با 
اين وجود تورم ماهانه پايين ترين دهك درآمدي برابر با 
۸.4 درصد بود كه اين رقم براي باالترين دهك درآمدي 
۲.۳ درصد ثبت شده است. از سوي ديگر، تورم نقطه اي 
پايين ترين دهك درآمدي در آبان با جهش ۸.۸ درصدي 
همراه بود. در نقطه مقابل افزايش تورم نقطه اي براي 
باالترين دهك درآمدي تنها ۰.۹ درصد گزارش شده 
است. اين موضوع حاكي از فشار هزينه  روي خانوارهاي 
دهك هاي پايين درآمدي است. بر اساس اعداد مربوط به 
تورم در ميان دهك هاي مختلف هزينه اي، فاصله تورمي 
دهك ها در اين ماه به ٨,٩ درصد رسيد كه نسبت به ماه 
قبل )٨.١ درصد( ٠.٨ واحد درصد افزايش داشته است. 
فاصله تورمي در گروه عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها 
و دخانيات« نسبت به ماه قبل ١.٢ واحد درصد و در گروه 
عمده »كاالهاي غير خوراكي و خدمات« نسبت به ماه 

قبل ٢.٤ واحد درصد افزايش نشان مي دهد.

 بسته جديد مالياتي 
براي مشاغل آسيب ديده از كرونا

رييس كل س��ازمان امور مالياتي كش��ور، با توجه به 
اعمال محدوديت هاي شديد و تعطيلي الزامي برخي 
كسب وكارها در برخي شهرهاي داراي وضعيت نارنجي و 
قرمز، از تصويب و اجراي بسته جديد مالياتي در حمايت 
از مشاغل به شدت آسيب ديده از كرونا خبر داد.  اميد 
علي پارسا خاطرنشان كرد: به سبب اوج گيري مجدد 
شيوع بيماري كوويد 1۹ و اعمال محدوديت هاي شديد 
و تعطيلي الزامي برخي كسب وكارها در شهرهاي داراي 
وضعيت نارنجي و قرمز )بنا به اعالم وزارت بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزشكي(، مشاغل و كسب وكارها و 
فعاليت هاي شديدا آسيب ديده از كرونا )بنا به تشخيص 
كارگروه اقتصادي مقابله با پيامدهاي اقتصادي كرونا( 
كه در شهرهاي مذكور قرار مي گيرند، از حمايت هاي 
دولت بهره مند مي ش��وند. وي در خصوص مفاد اين 
بسته حمايتي گفت: براساس اين مصوبه، موارد مقرر 
در قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش 
افزوده براي مهلت زماني اعتراض به اوراق مالياتي كه 
آخرين مهلت آن از تاريخ يكم آذرماه 1۳۹۹ لغايت يكم 
بهمن ماه 1۳۹۹ باش��د، و نيز احكام اجراي ماده ۲۳۸ 
قانون ماليات هاي مستقيم و ماده ۲۹ قانون ارزش افزوده 
براي مدت مذكور، به مدت يك و نيم ماه تمديد مي شود. 
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي، همچنين با اشاره 
به تمديد يك ماهه مهلت تسليم اظهار نامه ماليات بر 
ارزش افزوده دوره سوم وچهارم سال 1۳۹۹ و سررسيد 
پرداخت ماليات آن براي كليه موديان مالياتي براساس 
اين مصوبه، اظهار كرد: بخشودگي جرايم پرداخت نشده 
بدهي ماليات و عوارض قانون موسوم به تجميع عوارض 
مصوب 1۳۸1/1۰/۲۲ به شرط پرداخت اصل ماليات و 
عوارض تا پايان سال 1۳۹۹ تمديد مي شود. طبق اعالم 
سازمان امور مالياتي، پارسا افزود: صدور يا تجديد پروانه 
كسب يا كار اشخاص حقيقي موضوع ماده 1۸۶ قانون 
ماليات هاي مستقيم تا پايان سال 1۳۹۹ نيز براساس اين 
مصوبه، نياز به اخذ گواهي پرداخت يا ترتيب پرداخت 
بدهي مالياتي نخواهد داشت. وي همچنين تاكيد كرد: 
كليه عمليات اجرايي موضوع فصل نهم از باب چهارم 
قانون ماليات هاي مستقيم )وصول ماليات( تا 1۰ بهمن 
ماه 1۳۹۹ براي اش��خاص حقيقي متوقف مي ش��ود. 
رييس كل سازمان امور مالياتي كشور در خصوص ديگر 
مصوبات اين بسته حمايتي نيز گفت: آخرين مهلت 
تس��ليم اظهارنامه ماليات عملكرد اشخاص حقوقي 
موضوع ماده 11۰ قانون ماليات هاي مستقيم كه در بازه 
زماني يكم آذرماه 1۳۹۹ لغايت يكم بهمن ماه 1۳۹۹ 
باشد نيز با توجه به اين مصوبه، تا تاريخ 1۵ بهمن ماه 

1۳۹۹ تمديد مي شود.

بررسي طرح اصالح قانون 
مبارزه با پولشويي

نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
از بررسي طرح اصالح قانون مبارزه با پولشويي در جلسه 
امروز اين كميس��يون خبر داد. س��يدكاظم موسوي  
به جلسه كميس��يون اقتصادي مجلس براي بررسي 
طرح اصالح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد اش��اره 
كرد. وي با اشاره به بررسي طرح اصالح قانون مبارزه با 
پولشويي در جلسه ديروز كميسيون اقتصادي، يادآور 
شد: اين طرح در كميته پولي و بانكي مورد بررسي قرار 
گرفته بود. براساس ماده 4۵ آيين نامه داخلي در جلسه 
امروز)سه شنبه( گزارشي از بي توجهي برخي دستگاه ها 
در زمينه اجراي تعهدات خود در اين قانون ارايه شد. نايب 
رييس كميسيون اقتصادي مجلس اضافه كرد: اين طرح 
با حضور نمايندگان بانك مركزي و مسووالن مربوطه 
چكش كاري شد، همچنين در اين نشست مباحثي در 
حوزه جلوگيري از فرارهاي مالياتي و مبارزه با پولشويي 
مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد هفته آينده درباره 

آن تصميم گيري شود.

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار اعضاي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي: 

حرکت و عمل شروط توفیق دولت است

خوش بيني بازارهاي جهاني به واكسن كرونا و رفتن ترامپ

بورس ها مثبت شدند، نفت صعود كرد، طال به قعر رسيد
با گذش��ت بيش از س��ه هفت��ه از برگ��زاري انتخابات 
رياست جمهوري امريكا، به نظر مي رسد سرانجام دونالد 
ترامپ نخستين گام ها براي پذيرش شكست در انتخابات 
را برداشته و فرآيند انتقال قدرت به دولت بعدي را كليد 
زده اس��ت.  ترامپ در رش��ته توييتي با تش��كر از اميلي 
مورفي، رييس سازمان خدمات عمومي كه از منصوبان 
ترامپ اس��ت گفت ك��ه مورفي م��ورد آزار و تهديد قرار 
گرفته و او نمي خواسته اتفاقات ناخوشايند براي مورفي 
يا خانواده اش يا ديگر كاركنان سازمان خدمات عمومي 
بيفتد.ترامپ با بيان مجدد اينكه در انتخابات پيروز شده، 
گفت »در راستاي منافع كشور« دستور آغاز روند قانوني را 
داده است. او در عين حال گفت: پرونده ما با قدرت جريان 
دارد و ما اين مبارزه را ادامه مي دهيم و معتقدم كه پيروز 
مي شويم. اين اظهارات متناقض ترامپ ادامه فرآيندي 
است كه او از چند هفته قبل آغاز كرده و مشخص نيست تا 
كجا ادامه خواهد داد. كاري كه ترامپ آغاز كرده بر خالف 
رويه اي اس��ت كه در تمام انتخابات رياس��ت جمهوري 
امريكا در دوره هاي قبل وجود داشته است. در اين كشور 
بر اساس يك عرف سياسي پس از مشخص شدن نتيجه 
انتخابات ، نامزد شكس��ت خورده با تبريك به كانديداي 
پي��روز، فرآيند انتقال قدرت را آغ��از مي كند. با توجه به 
اينكه در فرآيند چند ماهه تغيير دولت ها، تيم جديد نياز 
به بررسي اسناد و شرايط كش��ور دارد، اينكه چه زماني 
پيروزي پذيرفته شود، براي آينده دولت بعدي اهميت 
فراواني خواهد داشت. اصلي ترين دليل تاخير ترامپ در 
پذيرش پيروزي بايدن، ادعاي او مبني بر تقلب در فرآيند 
راي گيري بود. او در ايالت هايي مانند پنسلوانيا، آريزونا و 
ميشيگان كه اختالف آرا محدود بود ادعا كرد كه تقلب 
صورت گرفته و او پيروز بوده است. با اين وجود تمام لوايح 
حقوقي كه تيم وكالي ترامپ آماده كردند در دادگاه هاي 
ايالتي شكست خورد تا در نهايت او مجبور شود كه تن به 
آغاز فرآيند انتقال قدرت بدهد. ماري گيلبرت، مسوول 
انتقال قدرت دولت فدرال، در ايميلي به وزارتخانه هاي 
مختلف نوشت: »مطابق با قانون انتقال رياست جمهوري 
سال 1۹۶۳ )طبق آخرين نسخه ترميم شده آن( امروز، 
۲۳ نوامبر ۲۰۲۰، مدير اداره خدمات عمومي احراز كرده 
است كه جوزف آر. بايدن و سناتور كاماال هريس نامزدهاي 
پيروز براي سمت، به ترتيب، رياست جمهوري و معاونت 

رييس جمهوري هستند.« 
يوهان��س آبراهام، مدير اجرايي تي��م انتقالي بايدن، 
گفت، آغاز رس��مي اين روند »گامي الزم براي شروع 
رسيدگي به چالش هاي پيش روي كشورمان از جمله 
كنترل پاندمي و بازگرداندن اقتصادمان به مسير خود 
اس��ت.« مقامات تيم بايدن گفته اند بيش از هر چيز 

منتظر دريافت داده هاي كامل مربوط به همه گيري 
كوويد-1۹ و برنامه هاي موجود براي توزيع واكسن 
هستند.  به دنبال آغاز فرآيند انتقال قدرت در امريكا، 
به نظر مي رسد، ش��رايط بازارهاي جهاني تغييرات 
مثبت جديدي را آغاز كرده است. اين تغييرات از چند 
روز قبل و همزمان با انتشار اخبار اميدبخش از رسيدن 
به واكسن كرونا كليد خورده بود. با گذشت حدود يك 
سال از ثبت نخستين مورد از ابتال به كرونا در چين، 
جهان در موقعيتي منحصر به فرد قرار دارد. از سويي 
در بسياري از كشورهاي جهان، موج دوم يا سوم ابتال 
به كرونا آغاز ش��ده و با ورود به فصل سرد، بسياري از 
كشورها باالترين آمار ابتال و مرگ به دليل كرونا را به 
ثبت مي رسانند. اين وضعيت در امريكا و كشورهاي 
اروپايي به اوج خود رس��يده و بس��ياري از كشورها را 
بر آن داش��ته تا بار ديگر سياست هاي محدود كننده 
كروناي��ي خود را از س��ر بگيرند. همين امر فش��ار بر 
اقتصاد اين كش��ورها كه در موج نخست شيوع كرونا 
نيز ضربه سختي از اين ويروس خورده بودند را به اوج 
خود رسانده و به نظر مي رسد اين فرآيند دشوار الاقل 
در چند ماه آينده ادامه داش��ته باشد. با اين وجود اما 
خبرهاي اميدواركننده اي از دس��ت يابي به واكسن 
كرونا نيز شنيده مي شود. در ابتدا شركت فايزر امريكا 
با همكاري يك شركت آلماني اعالم كرد كه به واكسن 
كرونا دست يافته و پس از آن نيز يك شركت امريكايي 
ديگر خبر از موفقيت آمي��ز بودن آزمايش هاي خود 
منتش��ر كرد. همزمان با اين تحوالت، روس��يه نيز از 
تاثير ۹۵ درصدي واكسن خود خبر داد و در بريتانيا 

نيز دانشگاه آكسفورد خبر از اين داد كه واكسنش به 
گام هاي پاياني خود رسيده و احتماال تا پيش از پايان 
سال جاري ميالدي، اين واكس��ن نيز براي دريافت 
مجوز اقدام خواهد كرد. با وجود آنكه بسياري از اين 
واكسن ها در فرآيند توليد و توزيع با ابهام هايي مواجه 
هس��تند و مشخص نيس��ت چه زماني امكان توزيع 
جهاني آنها به وجود مي آيد اما به نظر مي رسد اقتصاد 
جهاني بدون توجه به اين ابهام ها واكنش هاي مثبت 
خود به اين تحوالت را آغاز كرده و تركيب خبر واكسن 
و انتقال قدرت در امري��كا، بازارهاي جهاني را مثبت 
كرده است. در وال استريت، همه شاخص ها صعودي 
بودند تا جايي كه هر سه ش��اخص اصلي بورسي در 
س��طح باال تري از روز قبل خود بسته شدند. شاخص 
»داوجونز ايدانستريال اوريج« با ۰.7۸ درصد افزايش 
نسبت به روز قبل و در سطح ۲۹ هزار و 4۹۲.44 واحد 
بسته شد. شاخص »اس اند پي۵۰۰« با ۰.۳۶ درصد 
صعود تا س��طح ۳۵7۰.4۲ واحدي باال رفت و ديگر 
شاخص مهم بورسي امريكا يعني »نزدك كامپوزيت« 
با ۰.۰7 درصد جهش در س��طح 11 هزار و ۸۶۳.7۳ 

واحدي بسته شد.
در معامالت بازارهاي بورس در اروپا، شاخص »فوتسي 
1۰۰« بورس لن��دن با ۰.۲۸ درصد كاهش نس��بت به 
روز قبل و در سطح ۶۳۳۳.44 واحد بسته شد. شاخص 
»دكس ۳۰« بورس فرانكفورت در آلمان با ريزش ۰.۰۸ 
درصدي و ايستادن در سطح 1۳ هزار و 1۲۶.۹7 واحدي 
به كار خود خاتمه داد و شاخص »كك 4۰« بورس پاريس 
با افت ۰.۰7 درصدي در س��طح ۵4۹۲.1۵ واحد بسته 

ش��د. در مادريد شاخص »ايبكس ۳۵« ۰.۰4 درصد باال 
رفت و به 7۹۸1.۲۰ واحد رسيد. در معامالت بورس هاي 
آسيا، ش��اخص ها عملكرد خوبي داش��تند؛ تا جايي كه 
ش��اخص »نيك كي ۲۲۵« بورس توكيو ژاپن با ريزش 
۰.4۲ درصدي تا س��طح ۲۵ ه��زار و ۵۲7.۳7 واحدي 
پايين رفت. شاخص »هانگ سنگ« بورس هنگ كنگ 
۰.1۳ درصد باال رفت و در سطح ۲۶ هزار و 4۸۶.۲۰ واحد 
بسته ش��د. در چين شاخص »ش��انگهاي كامپوزيت« 
صعود 1.۲۵ درصدي را تجربه كرد و در سطح ۵۰۰۵.۰۳ 
واحد بسته ش��د. در استراليا شاخص »اس اند پي اس اند 
ايكس ۲۰۰« بورس س��يدني ب��ا ۰.۳4 درصد افزايش و 
ايستادن در سطح ۶۵۶1.۵۹ واحدي به كار خود خاتمه 
داد. در بين ديگر ش��اخص هاي مهم آسيايي، شاخص 
»تاپيكس « ژاپن صعودي بود. )معيار محاسبه تغييرات 
قيمتي، س��اعت پاياني معامالت روزانه بورس نيويورك 
بوده اس��ت(  در بازار نفت نيز روند افزايش قيمت ها كه از 
چند روز قبل نشانه هايي از آن بروز يافته بود، تداوم يافت. 
در بازار طالي سياه روند قيمت ها صعودي بود. هر بشكه 
نفت »وست تگزاس اينتر مديت« با 1.۰۸ درصد افزايش 
به 4۳.۰۳ دالر رس��يد و نفت خام برنت درياي شمال با 
افزايش ۲.۰1 درصدي به ازاي 4۵.۹۹ دالر در هر بشكه 
مبادله شد. در بازار طال اما شرايط متفاوت است. اين بازار 
كه زمان شيوع كرونا با اوج گيري قيمت مواجه شده بود، 
در روزهاي اخير و تحت تاثير خبرهايي كه از واكسن كرونا 
و خوش بيني نسبت به ورود بايدن به كاخ سفيد منتشر 
شده، كاهش هاي قيمتي كم سابقه اي را تجربه مي كند. 
در معامالت روز گذش��ته فلز زرد با ضرر فني كوتاه مدت 
قابل توجهي روبه رو شد و معامالت آتي طالي دسامبر با 
كاهش ۳۶,7۰ دالري در سطح قيمتي 1۸۳۵,4۰ دالر 
و نقره آتي دسامبر در بازار كومكس نيويورك با كاهش 
۰,7۵۸ دالري به قيمت ۲۳,۶۰۵ دالر در هر اونس معامله 
شد. همزمان با تداوم روند كاهشي دالر و احتمال معرفي 
واكسن كرونا، اقبال جهاني به اسكناس سبز رو به كاهش 
است تا جايي كه طبق اعالم سوييفت، براي نخستين بار 
در طول ۸ س��ال اخير، ي��ورو به پراس��تفاده ترين ارز در 
تراكنش هاي بين المللي تبديل شده و جاي دالر را گرفته 
است. آخرين بار يورو در فوريه ۲۰1۳ پراستفاده ترين ارز 
در تراكنش هاي بين المللي بانكي معرفي شده بود. شاخص 
دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را 
اندازه مي گيرد، در معامالت ديروز با ۰.11 درصد افزايش 
نسبت به روز دوشنبه در سطح ۹۲.4۹۸ واحد بسته شد. 
نرخ برابري هر فرانك س��وييس نيز معادل 1.۰۹۶ دالر 
اعالم شد )نرخ هاي فوق بر حسب ساعت پاياني معامالت 

بازارهاي ارزي نيويورك محاسبه شده است( .



گروه بانك و بيمه|محسن شمشيري|
رييس كل بانك مركزي اخيرا در نامه اي به روحاني به مصوبه 
اخير درباره ترخيص كاالهاي رسوبي از گمرك كه بدون 
حضور نماينده بانك مركزي تصميم گيري شد، به چند 
دليل مهم اين مصوبه را غير عملياتي، خالف قوانين و موجب 
پيچيده تر شدن مشكالت ارزي و تجاري دانست. به دنبال 
مطرح شدن جزئيات نامه انتقادي همتي به رييس جمهور، 
كارشناسان با اشاره به ۳ نقد مهم و جدي بانك مركزي به 
مصوبه اخير ترخيص كاالهاي رسوبي از گمرك، درباره بروز 
هرج ومرج در بودجه و تشكيل پرونده هاي سنگين ارزي و 
افزايش مخارج ارزي كشور هشدار داده اند. اما در عين حال، 
توليدكنندگان، گمرك ايران و مسووالن تنظيم بازار نيز به 
موارد ديگري در رابطه با ضرورت ترخيص سريع كاالهاي 
رسوب شده در گمرك اشاره كرده اند و از بين رفتن كاالها، 
نياز مردم و بازرگانان و توليد كنندگان به كاالهاي وارد شده 
و ضرورت تنظيم بازار را براي ترخيص سريع كاالها مطرح 
مي كنند.  همتي در اين نامه گفته است: رقم بودجه و تسهيم 
آن براي واردات كاالي اساس��ي مصوب و معين است و به 
صورت دستوري قابل تغيير نمي باشد. ضروري بود در اتخاذ 
چنين تصميمي كه بايد كامال مبتني بر ظرفيت هاي ارزي 
كشور و اطالع از منابع و امكانات موجود باشد نظر موافقت 
بانك مركزي اخذ مي شد.الزام به ارايه كد رهگيري براي 
ترخيص كاال از گمرك يكي از ابزارهاي نظارت بر معامالت 
ارزي بوده و حذف آن مي تواند منجر به عدم ش��فافيت و 
مشكالت متعددي شود كه بعد از مدتي دامن گير كشور 
خواهد شد.در حال حاضر موارد زيادي كد رهگيري صادر 
شده اس��ت وليكن كاالهاي موضوع كماكان در گمرك 
موجود است. رييس كل بانك مركزي راجع به مصوبه اخير 
درباره ترخيص كاالهاي رسوبي از گمرك كه بدون حضور 
نماينده بانك مركزي تصميم گيري شد، به ۳ دليل مهم اين 
مصوبه را غيرعملياتي، خالف قوانين و موجب پيچيده تر 
شدن مشكالت ارزي و تجاري دانست.  عبدالناصر همتي 
در نامه اي به حسن روحاني رييس جمهور نكات جديد و 
مهمي را در خصوص تصميمات اخير در خصوص رفع موانع 
رسوب كاال در گمركات كشور مطرح كرده است كه حاوي 
انتقادهايي درباره اخذ تصميم��ات اخير درباره ترخيص 
كاالهاي رسوب كرده گمرك در جلسه اي توسط مسووالن 
وزارت صمت و اقتصاد بدون حضور نماينده بانك مركزي 
است. همتي در اين نامه انتقادي به رييس جمهور از تكاليفي 
كه در اين مصوبه به عهده بانك مركزي گذاشته شده انتقاد 
كرده است و آن را غيرعملياتي و خالف قوانين و مقررات 
جاري دانسته و تأكيد كرده است كه اين تصميمات موجب 
تشديد و پيچيدگي بيشتر مشكالت تجاري و ارزي خواهد 
شد. در متن اين نامه آمده است: “به استحضار مي رساند در 
تاريخ 11 آبان ماه جلسه اي در محل وزارت صنعت، معدن 
و تجارت با حض��ور مديران آن وزارتخانه، گمرك و برخي 
نهادهاي نظارتي بدون حضور نماينده بانك مركزي برگزار 
و منتهي به تنظيم صورت جلسه در شش بند شد كه ۳ بند 
آن تكاليفي را براي بانك مركزي در نظر گرفته است، اين 
در حالي اس��ت كه تكاليف مزبور به داليل مشروحه ذيل 
از جهات مختلف غيرعملياتي و خالف قوانين و مقررات 
جاري مي باشد.  در مصوبه فوق الذكر بانك مركزي مكلف 
شده است با قيد فوريت نسبت به تأمين ارز كاالهاي اساسي 
موجود در گمرك اقدام نمايد، حال آنكه اواًل رقم بودجه و 
تسهيم آن براي واردات كاالي اساسي مصوب و معين است 
و به صورت دستوري قابل تغيير نمي باشد. ثانياً، تأمين ارز 
منوط به تحقق درآمدها مي باش��د كه اين امر نيز خارج از 
كنترل و اراده اين بانك مي باشد. اولويت تأمين ارز براي 
كاالها تابع عوامل مختلفي از جمله تاريخ ثبت سفارش، 
تاريخ ايجاد فيش، گروه كااليي، نوع ارز درخواس��تي، 
اولويت اعالمي توسط وزارتخانه مربوطه و بودجه بندي 
است و صرف وجود كاال در گمرك نمي تواند مالك عمل 
قرار گيرد. در نظر گرفتن وجود كاال در گمرك به عنوان 
معيار اولويت تأمين ارز موجب خواهد شد كه بعضي از 
واردكنندگان به منظور تسهيل دريافت ارز بدون توجه 
به رويه هاي جاري اقدام به ارسال كاال به گمرك نمايند و 
واردكنندگاني كه رويه هاي واردات را مطابق معمول طي 
نموده و درخواست تأمين ارز خود را مطابق روال قانوني 
ثبت نموده اند متضرر شوند، عالوه بر اين موجب بروز 
هرج ومرج در بودجه بندي دولت در خصوص تخصيص 

ارز با نرخ ترجيحي به كاالها خواهد شد.

    نظر موافقت بانك مركزي 
 صدور اعالميه تأمين ارز به صورت اعتباري در چارچوب 
ظرفيت هاي موجود قابل انجام است و تكليف ذكرشده 
صورت جلسه فوق كه بدون توجه به ظرفيت هاي موجود و 
لزوم استفاده هدفمند و تدريجي آنها بر عهده بانك مركزي 
قرار داده شده قابل اجرا نمي باشد. ازاين رو ضروري بود در 
اتخاذ چنين تصميمي كه بايد كاماًل مبتني بر ظرفيت هاي 
ارزي كش��ور و اطالع از منابع و امكانات موجود باشد نظر 
موافقت بانك مركزي اخذ مي ش��د. الزم به ذكر است كه 
طي 7ماهه سال جاري بالغ بر 750ميليون يورو به صورت 
اعتباري كاالي اساس��ي )ذرت، روغن خ��ام و دانه هاي 

روغني( تأمين و كاال وارد كشور شده است.

   كد رهگيري
مكلف نمودن بانك مركزي به صدور كد رهگيري ظرف 
مدت 24 س��اعت به داليل مختلف غيرعملياتي است و 

راهگشا نمي باشد.

    حذف ابزار نظارتي بانك مركزي بر معامالت 
ارزي و دستكاري و الزام به ارايه كد رهگيري

نخست اينكه بانك مركزي بر اس��اس قوانين و مقررات 
مختلف موظف به نظارت بر معامالت ارزي اس��ت. الزام 
به ارايه كد رهگيري براي ترخيص كاال از گمرك يكي از 
ابزارهاي انجام اين نظارت بوده و حذف آن مي تواند منجر 
به عدم شفافيت و مشكالت متعددي شود كه بعد از مدتي 
دامن گير كشور خواهد شد. دوم اينكه كد رهگيري توسط 
بانك مركزي صادر نمي شود بلكه توسط بانك هاي عامل 
صادر مي گردد و مكلف نمودن بانك مركزي به صدور كد 

رهگيري اساساً قابليت اجرايي ندارد.

    هشدار در خصوص
ايجاد پرونده هاي كالن اقتصادي

سوم اينكه صدور كد رهگيري نيازمند مراجعه واردكننده 
به بانك عامل و ارايه اس��ناد حمل، ارايه تعهد واردات كاال 
و مستندات منشأ تامين ارز است و الزام نمودن عدم نياز 
به كد رهگيري مي تواند منجر به ايجاد پرونده هاي كالن 
عدم رفع تعه��د وارداتي در آينده نزديك ش��ود و اين امر 
قطعًا در آن زمان مورد اعتراض دستگاه هاي نظارتي واقع 
مي شد و اعتبار دولت را زير سوال خواهد برد. چهارم اينكه 
بررس��ي هاي به عمل آمده در اين بانك نشان مي دهد كه 
صدور كد رهگيري به خودي خود باعث ترخيص كاال از 
گمرك نمي شود كمااينكه در حال حاضر موارد زيادي كد 
رهگيري صادر شده است وليكن كاالهاي موضوع كماكان 
در گمرك موجود است. در خاتمه مجدداً تأكيد مي گردد 
كه مديريت بازار ارز و كاال در شرايط حساس فعلي نيازمند 
هماهنگي و همكاري حداكثري تمام دستگاه ها و نهادهاي 
مسوول اس��ت و اين امر بارها از سوي حضرت عالي مورد 
اشاره قرار گرفته اس��ت. متأسفانه تنظيم صورت جلسه 
فوق الذكر بدون اخذ نظر و موافقت بانك مركزي خالف 
تأكيدات حضرت عالي بوده و طرح اين صورت جلسه در 
رسانه ها موجب بروز ابهامات و سواالت متعدد در خصوص 
هماهنگي تيم اقتصادي دولت و مي��زان توجه دولت به 

نظرات كارشناسي و جايگاه بانك مركزي شده است.

    سوابق انتقاد از روند ترخيص كاال 
كارشناسان در اوايل آبان داليل رسوب كاال در گمركات 

كشور را عدم تخصيص ارز با قيمت پايين از سوي بانك 
مركزي براي كاالهاي اساسي و ضروري يا دالر 4200 
توماني يا قيمت هاي باالتر ارزيابي كرده و معتقدند كه به 
دنبال ثبت سفارش هاي مختلفي كه صورت مي گيرد 
كاالهايي وارد بنادر و گمركات مي شود و در اين مسير، 
دولت و بانك مركزي و بانك ها و صاحبان كاال بايد مدارك 
مورد نياز تكميل كنند كه يكي از آنها رقم تخصيص ارز 
است زيرا قبل از آنكه صاحب كاال كار ترخيص را انجام 
دهد بانك هايي كه گشايش ال سي انجام داده اند صاحب 
كاال محسوب مي شوند و دراين مرحله معادل ريالي و ارز 
تخصيص يافته واردات كاال بايد مشخص باشد و اگر بانك 
مركزي ارز تخصيص ندهد صاحب كاال بايد ارز آزاد يا ارز 
متقاضي تهيه كند و اين موضوع به گران شدن كاال منجر 
مي شود و قيمت ها را باال مي برد. در نتيجه كاالها مدت 
قابل توجهي در گمركات در انتظار تخصيص ارز بانك 
مركزي هستند اما بانك مركزي بر اساس مصوبات خود 
رقمي براي اختصاص ارز در نظر گرفته و براي گروه هاي 
كااليي سهميه اي در نظرگرفته است وبراي پرداخت 
ارز ارزان قيمت مراحل و قواعدي در نظر گرفته اس��ت. 
اما انجام اين كار و سهميه ارزي و رقم و بودجه و مراحل 
كار، با موضوع واردات، ثبت سفارش و فساد پذيري كاال 
همخواني ندارد و لذا در اين موارد چاره اي جز ترخيص 
كاال نيس��ت.  براين اساس به نظر مي رسد كه كار ثبت 
س��فارش، مجوز واردات، گش��ايش ال سي و پرداخت 
پول به فروشنده خارجي كاال، بايد طبق يك هماهنگي 
سفت و سخت بين دستگاه هاي اجرايي از بانك مركزي 
تا گمرك، وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت و... به 
گونه اي انجام شود كه قبل از حركت كاال از بنادر مبدا، 
نسبت به ترخيص كاال در مقصدو ايران و اختصاص ارز 
اطمينان حاصل شود و گمركات كشور با مشكل رسوب 
كاال به خص��وص براي بخش هاي توليدي كش��ور، 

كاالهاي اساسي و كاالهاي فسادپذير مواجه نشود. 

    انتقاد از كاالي رسوب شده در اوايل آبان 
در اوايل آبان ماه عده اي از بازرگانان خواس��تار ترخيص 
كاالهاي رس��وب شده خود شده بودند كه در حال فاسد 
شدن است. به دنبال آن انتقاد معاون فني گمرك از لفاظي 
دستگاه ها در مسير ترخيص 10ميليون تن كاال رسانه اي 
شد. ارونقي معاون فني گمرك با انتقاد صريح از لفاظي 
برخي دستگاه ها در مس��ير ترخيص كاالهاي رسوبي، 
نسبت به احتمال فاسدشدن 200هزار تن برنج هشدار 
داد و اعالم كرد كه بيش از ۳.5 ميليون تن كاالي اساسي، 
بيش از ۳.7 ميليون تن كاالي غيراساسي غيركانتينري 
و نزديك به 100هزار تي.اي.يو. كانتينر كاالي اساس��ي 
و غيراساس��ي در بنادر و گمركات كش��ور رسوب كرده 
است. پس از اين انتقادها، در18 آبان و پس از سفر آقاي 
جهانگيري به جنوب و پيگيري هاي مختلف، سرانجام 
ساده سازي مقررات و همچنين امكان ترخيص بخشي 
از كاالها در جلسات مسووالن دولت فراهم شد و مهرداد 
جمال ارونقي در نامه اي به ناظرين، مديران كل و مديران 
حوزه هاي نظارت و گمركات اجرايي اعالم كرد كه با اعالم 
مقررات ساده سازي واردات و تاكيد بر ترخيص كاالهاي 
اساسي، ضروري و مواد اوليه موجود در بنادر و گمركات 
كش��ور، براي ترخيص درصدي كليه كاالهاي اساسي 
درصف تخصيص يا تأمين ارز بانكي، نياز به صدور نامه از 
سوي بانك هاي عامل نمي باشد ليكن براي ترخيص قطعي 

كاالهاي اساسي، اخذ و ارايه كدرهگيري بانك )اعالميه 
تأمين ارز( الزامي است. در مواردي كه با بررسي بندهاي 
فوق، نياز به ويرايش ثبت سفارش مي باشد اين امر مانع 
از اعتراض صاحب كاال و ارجاع به دفاتر س��تادي گمرك 
ايران يا مراجع رسيدگي به اختالفات گمركي نبوده ليكن 
تا حصول نتيجه، ترخيص كاال ولو به صورت درصدي و يا 
با اخذ سپرده يا ضمانتنامه بانكي )موضوع ماده 45 قانون 
امور گمركي( امكان پذير نمي باشد مگر در مراجع يادشده 
رديف تعرفه مندرج در ثبت سفارش و اظهار صاحب كاال 
مورد تأييد قرار گرفته و يا مطابق رأي صادره، كاال در رديف 
تعرفه ديگري قرار گيرد كه در مطابقت با ليس��ت اشاره 
شده، نياز به ويرايش ثبت س��فارش نباشد ساده سازي 
مقررات در نهايت منجر ب��ه ترخيص بخش عمده اي از 
كاالهاي رس��وب شده منجر شده اس��ت اما طبق اعالم 
منابع مختلف، همچنان مشكالت ارزي، اختصاص ارز 
4200 توماني و ارز متقاضي براي ترخيص بخش ديگري 
از كاالها مطرح است.  در 21 آبان نيز معاون فني گمرك 
از ابالغ ليست ترخيص كاال به گمركات خبر داد و ارونقي 
به بازرگانان اعالم كرد كه دستور ترخيص ۳428 قلم كاال 

صادر شده است. 

    حواشي تازه كاالهاي ممنوعه »بوش«
آن طور كه معاون فني گمرك مي گويد با وجود ممنوعيت 
واردات كاالهاي گروه چهار از حدود دو سال پيش تاكنون، 
وارد كننده لوازم خانگي بوش حتي تا آبان ماه سال جاري 
نيز كاالهاي خود را وارد و اخيرا به گمرك اظهار كرده است. 
ارونقي، در جزئيات تازه اي از ماجراي ورود 420 كانتينر 
لوازم خانگي بوش اعالم كرد كااله��اي گروه چهار كه از 
حدود دو س��ال پيش ورود آنها ممنوع بوده است فقط در 
جريان تعيين تكليف حدود 80 ميليون يورو از اين كاالها 
كه در گمرك و بنادر مانده بود، طي مصوبه هيات دولت در 
بهمن ماه سال گذشته امكان اظهار و ترخيص اين كاالها 
تا پايان س��ال وجود داشت، اما طي اين مهلت بار ديگر از 
خردادماه تا 2۶ ش��هريور سال جاري مهلت سه ماه هاي 
براي ترخيص اين كاالها تعيين ش��د كه فقط مشمول 
كاالهايي بود كه قبل از اعمال ممنوعيت وارد شده بودند.
اما بررسي ها نشان مي دهد كه از زمان ممنوعيت واردات 
كاالهاي گروه چهار تاكن��ون، واردات لوازم خانگي بوش 
ادامه داشته و اين كاالها قبض انبار شده  است.معاون فني 
گمرك ايران با اش��اره به اينكه كانتينرهاي لوازم خانگي 
بوش در 1۹ فقره به گمرك اظهار ش��ده است، ادامه داد: 
محموله لوازم خانگي بوش در آبان ماه سال 1۳۹۶ ثبت 
سفارش شده است اما در س��ال 1۳۹7، 1۳۹8 و حتي تا 
آبان امسال اين كاالها وارد و به بنادر مناطق ويژه اقتصادي 
تحويل شده است.وي ارزش لوازم خانگي بوش اظهار شده 
و موجود در بنادر را حدود 1۳.4 ميليون يورو اعالم كرد و 
گفت كه با توجه به بررسي هاي گمرك براساس ماده )14( 
و )15( گمركي، ارزش اين كاالها بيشتر خواهد بود.منشا ارز 
مشخص نيست: ارونقي اين را هم گفت كه منشأ ارز واردات 
اين كاالها تاييد و اسناد مربوطه و كد ساتا بارگذاري شده 
است ولي منشأ ارز هنوز براي گمرك مشخص نيست و در 
صورت لزوم بايد بانك مركزي به عنوان مرجع تخصصي 
در اين زمينه اظهارنظر كند.اين مقام مسوول در گمرك 
ايران با اشاره به اينكه بعد از راي ديوان عدالت اداري مبني 
بر تكليف گمرك ايران بر ترخيص لوازم خانگي بوش، اين 
سازمان اعالم تجديد نظرخواهي كرده است گفت: بر اين 
اساس ديوان عدالت اداري با توجه به ادله گمرك مبني بر 
ممنوعيت واردات اين كاالها و تبعات ورود آن، ممنوعيت 
ترخيص را به گم��رك اعالم كرد كه در ادامه به گمركات 
اجرايي ابالغ و از ترخيص اين كاالها جلوگيري شده است.
وي گفت كه در حال حاضر با توجه به دستور مقام قضايي 
استان هرمزگان، محموله لوازم خانگي بوش توقيف شده 
است.اگر لوازم بوش را صاحب كاال نبرد، متروكه مي شود. 
ارونقي در ادامه به نحوه تعيين تكليف كانتينرهاي لوازم 
خانگي بوش نيز اشاره كرد و گفت: در صورت رفع توقيف 
اين اقالم، با توجه به ممنوعه بودن اين كاالها، طبق ماده 
)۳5( قانون امور گمركي ابتدا به صاحب كاال ابالغ خواهد 
شد كه اين كاالها را ظرف دو ماه از كشور خارج كند، اما در 
صورتي كه در فرصت اعالم شده در اين رابطه اقدام نشود 
با اعمال مقررات متروكه تمامي اين محموله براي تعيين 
تكليف در اختيار سازمان اموال تمليكي قرار خواهد گرفت.
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مبناي هدفگذاري
نرخ تورم دوازده ماهه است

هدف گذاري تورم براي شاخص تورم دوازده ماهه است 
و نه تورم نقطه به نقطه، بنابراي��ن براي ارزيابي هدف 
تورمي اعالمي در ارديبهشت ماه سال جاري، بايد نرخ 
تورم دوازده ماهه منتهي به ارديبهشت ماه سال آينده را 
مالك عمل قرارداد و هنوز شش ماه از آن موعد فاصله 
داريم. به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، در واكنش 
به انتشار اخباري درباره هدف تعيين شده براي تورم در 
ارديبهشت امسال و مقايسات صورت گرفته نرخ تورم 
نقطه به نقطه با تورم مورد هدف، دكتر پيمان قرباني، 
معاون اقتصادي بانك مركزي، ضمن بيان اينكه اصواًل 
هدفگذاري تورم براي شاخص تورم ساالنه انجام مي شود 
و تورم نقطه به نقطه به دليل نوسانات زياد آن نمي تواند 
مبناي مناس��بي براي هدفگذاري تورم باشد، تصريح 
كرد: هدف  تورمي كه از سوي رييس كل بانك مركزي 
اعالم شده است، براي تحقق در بازه يك سال پيش رو از 
زمان اعالم آن در ارديبهشت ماه بوده كه درحال حاضر 
ش��ش ماه از آن فاصله داريم. وي عنوان داشت كه در 
ادبيات هدفگذاري تورم، تعيين هدف تورمي بر اساس 
ارزيابي ها از روند متغيرهاي تاثيرگذار برتورم در زمان 
انجام پيش بيني ها و تعيين هدف، صورت مي پذيرد 
و البته ممكن است به دليل وقايع پيش بيني نشده و 
خارج از كنترل سياست گذار، تورم تحقق يافته از تورم 
هدف فاصله بگيرد و طبق رويه معمول در كش��ورها، 
در اين حالت اين داليل توس��ط سياست گذار تشريح 
و توضيح داده مي شود و لذا بروز انحراف از مسير مورد 
هدف در عمل امري محتمل است. وي با تاكيد بر اين 
نكته كه در ارديبهشت ماه سال جاري، سطح تورم هدف 
22 درصدي با يك بازه 2 ± درصدي تعيين شده است، 
افزود: در ادبيات هدفگذاري تورم، انحرافات از س��طح 
هدف به دليل شوك هاي برون زا و يا عوامل غيرمنتظره 
امري غيرطبيعي نيس��ت. به طور خاص، در ماه هاي 
گذشته به دليل تشديد تحريم ها و انتظارات و التهابات 
رواني و نوسانات ناشي از آن و نيز شيوع بيماري كرونا و 
تبعات آن بر اقتصاد و تجارت خارجي كشور، شاهد بروز 
نوس��انات در بازار ارز بوديم و قيمت كاالها و خدمات و 
بالطبع نرخ تورم تحت تاثير قرار گرفت. قرباني ادامه داد: 
بانك مركزي همواره فعاليت خود را در خصوص رصد و 
پايش متغيرهاي اقتصادي ادامه مي دهد و در اين زمينه، 
تحوالت اقتصاد كالن را به اطالع عموم رسانده و عوامل و 
ريسك هايي را كه باعث مي شوند روند تورم دستخوش 
تغيير و انحراف از مسير مورد نظر شود را بيان و تشريح 
مي كند. اين عضو هيات عامل بانك مركزي تاكيد كرد: 
هدف اصلي بانك مركزي مهار تورم اس��ت و علي رغم 
انحرافات ايجاد شده در مسير تورم، اين بانك همه تالش 
خود را در ماه هاي پيش رو به كار مي بندد تا با مديريت 
ريسك هاي تحت كنترل خود و با استفاده از ابزارهاي 
پولي و ارزي موجود، تورم را به سطح هدف نزديك كند.

133 درصد رشد ضمانتنامه ها
در 6 ماهه اول

در ۶ ماهه ابتدايي امس��ال ص��دور ضمانتنامه هاي 
ريالي اين بانك در مقايس��ه با دوره مش��ابه س��ال 
گذشته افزايش 1۳۳ درصدي را ثبت كرد.همچنين 
گشايش اعتبارات اسنادي ريالي رشد 142 درصدي 
را نش��ان مي دهد. در ۶ ماهه نخس��ت امسال ۶ هزار 
و ۳01 بنگاه توليدي كوچك، متوس��ط و همچنين 
طرح هاي نيمه تمام با پيش��رفت فيزيكي باالي ۶0 
درصد درخواست تامين مالي از شبكه بانكي داشتند 
كه پس از طي مراحل مرتبط، سه هزار و 2۳۶ واحد و 
طرح صنعتي به بانك هاي عامل سراسر كشور معرفي 
شدند. ميزان تسهيالت مصوب براي اين تعداد طرح 
معرفي ش��ده به بانك ها افزون بر 11۳ هزار ميليارد 
ريال بود. برپايه اين گزارش، در نيمه نخست امسال 
تعداد يك هزار و 5۳5 بنگاه توليدي كوچك، متوسط 
و طرح نيم  تمام با پيشرفت فيزيكي باالي ۶0 درصد 
در مجموع بيش از ۳۹ هزار ميليارد ريال تامين مالي 
شدند. مجموع تسهيالت اعطايي به بخش صنعت و 
معدن در نيمه نخست امسال به رقم دو هزار و 128.4 
هزار ميليارد ريال رسيد كه درمقايسه با مدت مشابه 
پارس��ال 7۹.8 درصد رشد نش��ان مي دهد.جداول 
آماري وزارت صنعت، معدن وتجارت، س��هم بخش 
صنعت و معدن از كل پرداختي به بخش هاي اقتصادي 
توسط بانك ها و موسسه هاي اعتباري در نيمه نخست 

امسال رقم ۳0.5 درصدي را نشان مي دهد. 
رشد ۵۸ درصدي پرداخت تسهيالت: براساس 
آمار مورد بررسي بانك صنعت ومعدن در دوره هشت 
ماهه امس��ال نيز ميزان پرداخت ها نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته افزايش 58 درصدي را ثبت كرد، 
ضمن اينكه ميزان قرار دادها هم افزايش 50 درصدي 

در مقايسه با نيمه نخست پارسال را نشان مي دهد. 
سهم ۷۵.۸ درصدي براي سرمايه در گردش: 
بررسي ها نشان مي دهد از مجموع تسهيالت پرداختي 
به بخش صنعت و معدن در بخش سرمايه در گردش 
يكه��زار و ۶1۳.4 هزار ميليارد ريال تخصيص يافت 
كه در واقع 75.8 درصد از كل تسهيالت اعطايي به 

اين بخش مي شود. 
افزايش ۱3۱ درصدي وصولي ها: بانك ياد ش��ده 
در داده هاي آماري هشت ماهه از رشد 1۳1 درصدي 
وصولي ها نس��بت به مدت مش��ابه خبر داد، ضمن 
اينكه مصوبات هم افزاي��ش 58 درصدي را در نيمه 
نخست امسال ثبت كرد.عالوه براين مانده سپرده هاي 
چهارگانه بانك صنعت و مع��دن در دوره فروردين 
لغايت آبان۹۹ نسبت به مدت مشابه پارسال افزايش 

۶2 درصدي را نشان مي دهد.

مهار تورم از كدام مسير
محقق مي شود؟

يك اقتصاددان تاكيد ك��رد: مهم ترين اقدام دولت و 
مجلس در راستاي كنترل تورم، بايد مديريت كسري 
بودجه باشد.يك عضو هيات علمي دانشگاه خوارزمي 
با اشاره به اينكه در ماه هاي اخير شاهد رشد باالي نرخ 
تورم نقطه به نقطه بوديم كه نشان دهنده فشار بيش از 
اندازه افزايش قيمت ها و كوچك تر شدن سفره مردم 
اس��ت، اظهار كرد: بعضا در حوزه سياست هاي پولي 
به موقع و درست تصميم گيري نشد. به عنوان نمونه 
عدم اص��الح نرخ بهره بين بانكي در زمان مناس��ب، 
به سياس��ت هاي پولي در كشور آس��يب زده و باعث 
عدم فروش مناس��ب اوراق بدهي دولت شده است. 
محمدهادي س��بحانيان در گفت وگو با ايِبنا تصريح 
كرد: از سوي ديگر دولت با كسري بودجه مواجه است 
و متاسفانه در سال هاي گذشته اصالحات ساختاري 
ب��ر بودجه صورت نگرفته و اين در حالي اس��ت كه با 
توجه به كاهش ش��ديد درآمدهاي نفتي بايد به اين 
سمت مي رفتيم اما محقق نشد. به همين دليل دولت، 
منابع قابل توجهي از بانك مركزي به عنوان تنخواه 
استقراض استفاده و بخشي هم از صندوق توسعه ملي 
دريافت كرد. وي ادامه داد: استفاده از ارز 4200توماني 
نيز يكي از عوامل مهمي بود كه به كسري بودجه دامن 
زد و باعث شد دولت از مسيرهايي تامين مالي كند كه 
تورم زا بود كه در حال حاضر هم آثار آن را در بازارهاي 
مختلف شاهد هس��تيم. اين اقتصاددان همچنين با 
اشاره به برخي طرح هاي مجلس كه اخيرا به تصويب 
رس��يد، گفت: براي اجراي طرح هاي��ي مانند تامين 
كاالهاي اساسي و طرح ملي مسكن، اگر تامين منابع به 
درستي تعريف نشود، به تورم دامن خواهد زد. هرچند 
دولت نيز با وجود كس��ري بودجه باال مخارج خود را 
افزايش داده كه به استقراض بيشتر از بانك مركزي و 
به دنبال آن افزايش رشد پايه پولي و ايجاد تورم منجر 
شده است. اين عضو هيات علمي دانشگاه خوارزمي با 
اشاره به راهكارهاي اصلي كه بايد براي مهار تورم به 
كار گرفت، تاكيد كرد: مهم ترين اقدام دولت و مجلس 
در راستاي كنترل تورم، بايد مديريت كسري بودجه 
باشد و اين درحالي است كه تنظيم اليحه 1400 نيز به 
تازگي در دستور كار قرار دولت گرفته است. سبحانيان 
با بيان اينكه براي جلوگيري از افزايش بيش از پيش 
تورم و بروز ابرتورم بايد مسير اصالحي در اين زمينه 
ايجاد شود، افزود: نرخ ارز نيز يكي از مواردي اثرگذار 
در حوزه تورم است كه البته به سياست تجاري و ارزي 
هم مرتبط مي شود. هرچند ممكن است اتفاقاتي در 
سياست خارجي بر اين بخش سايه افكند اما فارغ از 
اتفاقاتي كه خارج از ايران رخ خواهد داد بايد بتوانيم 
با تس��هيل گري هايي كه انج��ام مي دهيم، صادرات 
غيرنفتي را توسعه دهيم و از امكان مبادالت به صورت 
تهاتري و ديگر روش ها براي افزايش اين شاخص مهم 
در تجارت خارجي استفاده كنيم. به گفته وي، رشد 
صادرات از يك سو نياز به تقاضاي ارز را كم مي كند و 
از سوي ديگر عرضه ارز را بيشتر خواهد كرد. در واقع 
درآمدهاي صادراتي هم از طري��ق كاهش نرخ ارز و 
تعديل نوسانات و همچنين كنترل انتظارات تورمي 

به مهار تورم كمك خواهد كرد. 

بدهي هاي خارجي ايران 
كاهش يافت

ميزان كل بدهي هاي خارجي در ۳ ماهه نخست امسال 
8۶55 ميليون دالر و در مدت مش��ابه سال گذشته، 
8۶78 ميليون دالر ثبت شد. اداره آمار و تعهدات ارزي 
بانك مركزي جمهوري اس��المي اي��ران در گزارش 
شاخص هاي عمده اقتصادي س��ه ماهه اول 1۳۹۹، 
ميزان كل بدهي ه��اي خارجي را 8۶55 ميليون دالر 
اعالم كرد كه اين ميزان در مدت مشابه سال گذشته 
8۶78 ميليون دالر بود. همچنين ميزان بدهي هاي 
خارجي كوتاه مدت در ۳ ماهه نخست امسال، 14۹2 
ميليون دالر و در ميان مدت و بلندمدت 71۶۳ ميليون 
دالر ثبت شد كه در مجموع به رقم 8۶55 ميليون دالر 
رسيد و نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته كاهش 
يافت. براساس گزارش بانك مركزي، ميزان بدهي هاي 
خارجي كوتاه مدت ۳ ماهه امسال در مقايسه با مدت 
مشابه سال گذشته كه 1708 ميليون دالر بود با كاهش 
مواجه شد؛ اما در بخش ميان مدت و بلندمدت شاهد 
افزايش ميزان بدهي هاي خارجي بوديم به نحوي كه اين 
رقم در بازه زماني فروردين تا خرداد سال ۹8 رقم ۶۹۶۹ 
ميليون دالري و در سه ماهه امسال رقم 71۶۳ ميليون 

دالري را ثبت كرد.

آغاز ثبت نام
وام يك ميليون توماني

ثبت نام درياف��ت وام بالعوض ي��ك ميليون توماني 
معيشتي براي سرپرست خانوار آغاز شد و تا سه شنبه 
11 آذر ماه ادامه خواهد داشت.با تصويب ستاد ملي كرونا 
مقرر شده كه در كنار حمايت از كسب وكارها، نزديك 
به ۳0 ميليون نفر يعني حدود 11 ميليون خانوار نيز از 
حمايت هاي معيشتي دولت برخوردار شوند. بر اساس 
اين مصوبه، اين 11 ميليون خانوار مشمول پرداخت 
تسهيالت قرض  الحس��نه يك ميليون توماني با نرخ 
كارمزد 4 درصد و بازپرداخت اقساط ۳0ماهه از منابع 
يارانه معيشتي ماهانه خانوار مي شوند. بر اين اساس، 
تمامي افرادي كه در نوبت قبل، وام كروناي معيشتي 
دريافت كرده اند و درآمد ثابت ندارند، مي توانند متقاضي 
دريافت وام يك ميليون توماني باش��ند اما افراد داراي 
درآم��د ثابت از جمله كارمندان دولت، ش��ركت هاي 
دولت��ي يا نهادها عمومي غير دولتي، بازنشس��تگان، 
بيمه پرداز سازمان تامين اجتماعي يا ساير صندوق هاي 
بازنشستگي شامل اين طرح نمي شوند. متقاضيان صرفا 
كد ملي خود را از تلفن همراه ثبت شده به نام سرپرست 
خانوار به سرش��ماره ۶۳۶۹ ارسال كنند. مرحله اول: 
پيامك سرپرس��ت خانوارها از امروز سه شنبه 4 آذر تا 
سه شنبه 11 آذر به مدت يك هفته دريافت مي شود.

مرحله دوم: پس از پايان مهلت ارسال پيامك توسط 
سرپرس��ت خانوارها، يك هفت��ه از 12 آذر تا 1۹ آذر، 
داده هاي اطالعاتي پايش خواهد شد.مرحله سوم: در 
هفته سوم از 20 آذر الي 27 آذر به پيامك هاي دريافتي 

مشمول با سرشماره v.refah پاسخ داده مي شود.

ترخيص كاالهاي رسوبي بدون حضور نماينده بانك مركزي موجب پيچيده تر شدن مشكالت ارزي مي شود

دالر در مرز سقوط به كانال ۲۴ هزار توماني قرار گرفت

گالیههمتیبهروحانیازروندترخیصکاال

داليل اصلي كاهش قيمت ارز
گروه بانك و بيمه|

دالر روز سه ش��نبه در صرافي هاي بانكي با حدود 500 
تومان كاهش قيمت نس��بت ب��ه روز كاري گذش��ته 
)دوشنبه( به نرخ 25 هزار و 50 تومان فروخته شد.قيمت 
خريد دالرهم با 700 تومان كاهش 2۳هزار و 850 تومان 
تعيين ش��د. براين اساس نرخ صرافي ها در مرز 24 هزار 
تومان قرار گرفته است. قيمت فروش يورو نيز با كاهش 
۶50 توماني نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل، 
معادل 2۹ هزار و 700تومان ش��دو قيمت خريد آن نيز 
با كاهش 850 توماني 28 هزار و 500 تومان اعالم شد. 
قيمت دوشنبه هر اسكناس يورو در صرافي هاي بانكي 
براي فروش معادل 2۹ هزار و 840 تومان و قيمت خريد 
آن نيز 2۹ هزار و 41۳ تومان بود. همچنين قيمت خريد 
دالر در بازار متشكل ارزي 24 هزار و 741 تومان و قيمت 
ف��روش 24 هزار و ۹88 تومان ثبت ش��ده بود. عالوه بر 
اين، در سامانه نيما نيز در روز معامالتي دوشنبه حواله 
يورو با ميانگين قيمت ۳1 هزار و ۳21 تومان و هر حواله 
دالر با ميانگين قيمت 25 هزار و ۹۳1 تومان اعالم شد. 
در روزهاي اخير، روند حركت قيمت دالر، كاهشي بوده 

اس��ت. اوايل آبان ماه نرخ دالر روند صعودي داشت و به 
بيش از ۳0 هزار تومان رس��يد، اما از اواس��ط آبان سير 
نزولي به خود گرفت.همزمان ب��ا آغاز محدوديت هاي 
كرونايي، آرامش��ي نسبي در بازار طال و ارز حاكم شده و 
قيمت هاي ارز و سكه با شيب ماليم در حال طي مسير 
كاهشي هستند؛ اما داليل واقعي كاهش قيمت ها در اين 

بخش چيست؟
نمودار قيمتي در بازار طال و ارز طي روزهاي اخير بيانگر 
ثبات نسبي بوده و برخالف هفته هاي قبل ديگر شاهد 
نوس��انات ش��ديد و لحظه اي در قيمت ها نيستيم.از دو 
سه روز اخير و با ش��روع محدوديت هاي كرونايي البته 
قيمت ها در هر دو بازار طال و ارز وارد سير نزولي شده اند 
و همين امر باعث ش��ده ت��ا دارندگان ط��ال و ارز نگران 
ريزش بيشتر قيمت ها باشند و به فروشنده هاي بازار طي 
روزهاي جاري تبديل شوند. اين درحالي است كه بازار 
طال و جواهر به مدت 15 روز تعطيل است و معامالت در 
اين بازار به حداقل ممكن رسيده است، اما در بازار ارز با 
مجوز بانك مركزي صرافي ها اجازه فعاليت با 50 درصد 
ظرفيت انساني را دارند و معامالت در سامانه نيما و بازار 

متشكل ارزي مشابه روزهاي قبل ادامه دارد.با اين حال 
اما نيمه تعطيل بودن بازار ارز موجب شده تا ديگر شاهد 
رفتارهاي هيجاني در اين بازار نباش��يم ضمن اينكه به 
گفته فعاالن بازار ارز آنچه باعث ثبات نسبي قيمت ها در 
اين بخش شده، آرامش فضاي رواني در بين معامله گران 
اس��ت. قيمت دالر در روزهاي اخير با ش��يب ماليم در 
حال كاهش قيمت است و همين موجب شده تا دالر از 
كانال 2۶ هزار تومان به مرز كانال 24 هزار تومان نزديك 
شود؛ اخبار سياس��ي از انتخابات امريكا و قطعي شدن 
رياست جمهوري بايدن هم باعث شده تا فضاي بازار ارز 
نسبت به قبل مثبت شود.اين درحالي است كه درهمين 
ايام برخي از دارندگان ارز س��عي دارند با ايجاد تنش در 
بازار و پخش شايعات، نوسان قيمتي ايجاد كرده و نسبت 
به فروش ارزه��اي خود در قيمت هاي باالتر اقدام كنند 
ولي تجربه دو سه روز اخير نشان مي دهد كه اين بار تير 
سوداگران ارزي به س��نگ خورده است.اين گروه سعي 
داشتند با پخش شايعاتي فضاي بازار را ناآرام كنند ولي 
اين بار بازار بي توجه به شايعات به مسير خود ادامه داد و 
همين امر هم باعث كاهش بيشتر قيمت ارز در روزهاي 
اخير شد. اين مساله نشان مي دهد كه بازار ديگر به اندازه 
قبل به اخبار سياسي حساس نيس��ت و براي نوسانات 
خود بيش��تر به خبرهاي واقعي و مسائل بنيادي دقت 
خواهد كرد. در اين مي��ان، عده اي هم عنوان مي كردند 
بارها چنين اخباري به بازار رس��يده اس��ت و اتفاقي رخ 

نداده است، در نتيجه معامله گران توجه چنداني به آنها 
نكردند. به اعتقاد فعاالن بازار آنچه باعث آرامش نسبي در 
بازار ارز و كاهش قيمت دالر شده عبارت است از تعطيلي 
بازار هاي مختلف و كاهش تقاضا براي خريد ارز، باز بودن 
صرافي هاي مجاز و عرضه كافي ارز در بازار، قطعي شدن 
پيروزي بايدن در انتخابات امريكا، جلسات كشورهاي 
اروپايي براي زنده نگهداش��تن برجام، جو رواني مثبت 
در بازار و آرامش قيمت ه��ا، ارامش و كاهش قيمت در 
بازار هاي ديگر از جمله خودرو و مس��كن، مثبت شدن 
شاخص بورس و  اميدواري مجدد سرمايه گذاران به بورس 
و شكسته شدن مقاومت صادر كنندگان در عرضه ارزهاي 
حاصل از صادرات بعد از ناميد شدن از افزايش نرخ و  آغاز 
فروش ارز صادراتي در نيما با نرخ هاي متعادل. افزايش 
فروش ارز توس��ط صادركنندگان درحالي اين روزها به 
آرامش بازار ارز كمك كرده كه پيش از اين شاهد مقاومت 
صادركننده ها براي فروش ارز در سامانه نيما بوديم؛ برخي 
از صادراتي ها س��عي داش��تند نرخ ارز پيشنهادي براي 
فروش ارز را باالتر از قيمت بازار اعالم كنند ولي با ادامه 
فرايند نزولي در بازار ارز مقاومت اين گروه هم شكسته 
شد. هر گاه تصميم جمعي معامله گران به سمت خريد 
و فروش تغيير كند، دالر مي تواند به مرزهاي جديد وارد 
ش��ود. باتوجه به جو فعلي بازار ارز اگر هم خرد جمعي 
معامله گران به سمت فروش باشد، نرخ ارز وارد سطوح 

پايين تري خواهد شد.



رقيه  ندايي|
بيش از يك سال اس��ت كه از شيوع ويروس كرونا در 
جهان مي گذرد و اين ويروس تمامي اقتصادهاي جهان 
را تحت تاثير قرار داده از اي��ن روي روابط بين الملل 
كشورها نيز دچار مشكل ش��ده است. كاهش ارزش 
پول ملي، افت شاخص هاي بازار سرمايه، كاهش قيمت 
نفت و مراودات تجاري، همچنين كاهش نقدينگي و 
درآمد كشور كه موجبات افت توليد ناخالص دارايي و 
بيكارشدن عده  زيادي از مشكالت پيش آمده توسط 

اين ويروس بوده است.
با افزايش ش��مار مبتالي��ان به وي��روس كرونا، اغلب 
شاخص بورس هاي جهاني از جمله داو جونز، فوتسي و 
نيكي افت شديدي را در كارنامه خود به ثبت رساندند 
و سهام داو جونز و فوتسي از سال 1987 تا زمان شيوع 
اين ويروس، بيشترين افت را در سه ماهه نخست سال 
ميالدي 2020 كسب كرد. بانك مركزي نيز در پاسخ به 
اين افت شديد در بسياري از كشورها نرخ سود سپرده 
بانكي را كاهش داد و اين موضوع باعث شد با دخالت هاي 
دولت ها بازارهاي جهاني وضعيت مطلوب تري به خود 
بگيرند. در اين ميان برخي از تحليلگران اقتصادي بر اين 
نظرند كه شيوع موج جديد كوويد-19 نگراني شديدي 
در بازارها به وجودآورده و اين بازارهاي جهاني در شوك 
فرو رفته اند. براساس اعالم صندوق بين المللي پول، در 
امريكا بيكاران به 4.10 درصد رسيده اند و اين وضعيت 
نش��ان مي دهد كه دوره رشد و گس��ترش اين اقتصاد 
بزرگ در حال پايان اس��ت و ازسوي ديگر چين سعي 
مي كند كه وضعيت مطلوب تري نس��بت به اقتصادي 
جهاني داشته باشد كه از اين رو موفق بوده و تاكنون در 
مقايسه با درگير كشورها اقتصاد مناسبي داشته است. 
البته اين نيز حائز اهميت است كه نحوه ارايه اطالعات 
در اين خصوص در كش��ورهاي مختلف متفاوت بوده 
براي مثال؛ فرانسه، ايتاليا و آلمان آمار درخواست هاي 
كاري را منتشر اما؛ بريتانيا تنها شمار كساني كه براي 
درياف��ت كمك هاي دولتي ثبت ن��ام كرده اند را اعالم 
مي كند. آنكتاد )كنفرانس سازمان ملل متحد در مورد 
تجارت و توسعه( در گزارش هاي جديد خود مي گويد 
اقتصاد جهان در سال جاري تحت فشار پاندمي كرونا 
3.4 درصد آب مي رود و در س��ال آينده نيز با رشد 1.4 
درصدي ريكاوري مي شود. موشيسا كيتويي، دبيركل 
آنكتا مي گويد: بحران كرونا زخم هاي عميقي بر پيكر 
اقتصادهاي جهاني وارد كرده اس��ت كه عواقب بسيار 
س��نگيني براي كشورها خواهد داش��ت. جديدترين 
گزارش هاي آنكتاد خبر از ميليون ها ش��غل از دس��ت 
رفته مي دهند كه ميليون ه��ا زندگي در معرض خطر 
قرار گرفته است و درصورت ادامه دار بودن اين ويروس 
و بحران، تخمين زده مي شود كه 130 ميليون نفر ديگر 
به فقر شديد وارد شوند. انتظار مي رود كه تاپايان سال 
اقتصادهاي توسعه يافته در مقايسه با اقتصادهاي در 
حال توسعه آسيب بيشتري ببينند، اقتصادهاي توسعه 
يافته 8.5 درصد سقوط خواهند داشت و در حالي كه 
اقتصادهاي درحال توسعه 7.5 درصد رشد مي كنند. 
همچنين كريستالينا جورجيوا، رييس صندوق توسعه 
بين المللي پول گفته است كه زمان تاسيس اين نهاد 
مالي در سال 1945 تاكنون اين چنين درخواستي از 
سوي كشورها نداشته اس��ت. اين مورد در حالي است 
كه فرار س��رمايه خارجي از كش��ورهاي درحال رشد 
اكنون تا مقدار زيادي تعديل شده است و اين روند همه 
كشورهاي در حال رشد و فقيري كه از بحران كوويد19 
آسيب ديده اند را شامل نمي شود. با اين وجود كشورهاي 
اروپايي، روسيه از جمله كشورهايي هستند كه بيشترين 
آس��يب را از شيوع كرونا متحمل شده اند اما؛ اوضاع در 
ساير كش��ورهاي اروپايي همانند؛ مونته نگرو، بوسني 
هرزگوين، ارمنس��تان، تركيه و كرواسي بسيار وخيم 
است. براي نمونه؛ زيان هاي ناشي از صنعت گردشگري 
تاثيرعمده اي روي نرخ رشد اين كشور ها داشته و 25 
درصد توليد ناخالص ملي كرواس��ي وابسته به صنعت 
تورسيم و گردشگري است. نقش توريسم در مونته نگرو 
20 درصد و در تركيه نيز 12 درصد اعالم ش��ده و اين 
موضوع درحالي است كه تركيه بيش از ساير كشورها 
به سرمايه هاي خارجي ناشي از صنعت توريسم وابسته 

بوده. در جامعه جهاني نيز وضعيت اينچنين اس��ت و 
درصد توليد ناخالص ملي فيليپين وابسته به درآمدهاي 
صنعت گردشگري است. اما كشورهاي بزرگي همچون 
چين و هند نيز در اثر كاهش درآمدهاي ناشي از صنعت 

گردشگري آسيب شديدي ديده اند. 
درست اس��ت كه اخبار مثبت از پيشرفت هاي دارويي 
در مقابله با ويروس كرونا باعث دلگرمي بازارها ش��ده 
اما؛ به نظر مي رسد كه پيامدهاي اقتصادي و مالي اين 
ويروس مرگبار روي اقتصاد جهاني به مدت طوالني تري 
ادامه داشته باشد و اين مساله باعث خواهد شد تا رشد 
اقتصادي كشورهاي مختلف تحت تاثير قرار گيرد و حتي 
در سناريو بدبينانه منجر به رقم خوردن يك بحران مالي 
ديگر شود. موسسه مالي بين الملل در گزارشي با اشاره 
به طوالني شدن همه گيري كرونا و مشكالت پيش آمده 
براي شركت ها و دولت ها در بخش مالي پيش بيني كرد 
تا پايان امسال مجموع بدهي جهاني به سطح بي سابقه 
277 ميليارد دالر برس��د. طبق اعالم اين موسسه كه 
داراي 400 زيرمجموعه بانكي بزرگ در جهان است، در 
حال حاضر مجموع بدهي جهاني به 272 تريليون دالر 
رسيده كه اين رقم 15 تريليون دالر بيشتر از رقم ثبت 
شده سال قبل است. پيش از اين نيز برخي از نهادهاي 
بين المللي مهم نظير صندوق بين المللي پول و بانك 
جهاني نسبت به كاهش شديد رشد اقتصادي جهان در 

سال جاري هشدار داده بودند. 
بااين حال مي توان دريافت وضعيت اقتصادهاي جهاني 
بس��يار ناگوار است و يك س��ر اين ناگواري به بورس و 
بازار سرمايه مي رس��د. طي هفته ها و ماه هاي گذشته 
بورس هاي جهاني وضعيت ناگواري داشتند و اين روزها 
به واسطه كشف واكسن كرونا رويكردي جديد به خود 
گرفته اند و اغلب روزها صعودي مي شوند. يوسف عباسي، 
كارش��ناس ارشد س��رمايه گذاري در موسسه استون 
ايكس مي گويد: در حال حاضر بازارهاي جهاني خود را 
در يك موقعيت سردرگم كننده يافته اند، از يك طرف 
اين نگراني وجود دارد كه در كوتاه مدت تلفات ناشي از 
كرونا كماكان باال باشد و تا رسيدن واكسن خسارت هاي 
جاني و اقتصادي آن ادامه داشته باشد و از سوي ديگر اين 
خوشبيني وجود دارد كه پس از غلبه بر كرونا نرخ رشد به 
سطوح بااليي برسد.  در بورس امريكا و وال استريت، همه 
ش��اخص ها صعودي بودند تا جايي كه هر سه شاخص 
اصلي بورسي در س��طح باال تري از روز قبل خود بسته 
شدند. شاخص »داوجونز ايدانستريال اوريج« با 0.78 
درصد افزايش نسبت به روز قبل و در سطح 29 هزار و 
492.44 واحد بسته شد. شاخص »اس اند پي 500« 
با 0.36 درصد صعود تا س��طح 3570.42 واحدي باال 
رفت و ديگر شاخص مهم بورسي امريكا يعني »نزدك 

كامپوزيت« با 0.07 درصد جهش در س��طح 11 هزار 
و 863.73 واحدي بس��ته ش��د. در معامالت بازارهاي 
بورس در اروپا، شاخص »فوتسي 1000« بورس لندن 
با 0.28 درصد كاهش نس��بت به روز قبل و در س��طح 
6333.44 واحد بس��ته شد. ش��اخص »دكس 30« 
بورس فرانكفورت در آلمان با ريزش 0.08 درصدي و 
ايستادن در سطح 13 هزار و 126.97 واحدي به كار خود 
خاتمه داد و ش��اخص »كك 40« بورس پاريس با افت 
0.07 درصدي در سطح 5492.15 واحد بسته شد. در 
مادريد شاخص»ايبكس 35« 0.04 درصد باال رفت و 

به 7981.20 واحد رسيد.
در معامالت بورس هاي آسيا، شاخص ها عملكرد خوبي 
داشتند؛ تا جايي كه شاخص »نيك كي 225« بورس 
توكيو ژاپن با ريزش 0.42 درصدي تا سطح 25 هزار و 
527.37 واحدي پايين رفت. شاخص »هانگ سنگ« 
بورس هنگ كنگ 0.13 درصد باال رفت و در س��طح 
26 هزار و 486.20 واحد بس��ته شد. در چين شاخص 
»شانگهاي كامپوزيت« صعود 1.25 درصدي را تجربه 

كرد و در سطح 5005.03 واحد بسته شد.
در استراليا ش��اخص »اس اند پي اس اند ايكس 200« 
بورس س��يدني با 0.34 درصد افزايش و ايس��تادن در 
سطح 6561.59 واحدي به كار خود خاتمه داد. در بين 
ديگر شاخص هاي مهم آسيايي، شاخص » تاپيكس« 

ژاپن صعودي بود.
با يك نگاه كلي مي توان دريافت وضعيت بورس هاي 
جهاني بس��يار ناگوار اس��ت اما؛ بورس ايران با شيوع 
ويروس كرونا در حدود 300 درصد رشد داشت و پس 
از دوره اس��تراحتي 4 ماهه را در پيش گرفت و اكنون 
نيز روندي متعادل روبه باال دارد. شايد برخي بگوييد 
كه بورس ايران چهار ماه ريزش��ي بود ولي اين تصور 
كامال اشتباه اس��ت چراكه؛ تاالر شيشه اي رشدي در 
حدود 300 درصد را در كارنامه خود ثبت كرد و پس 
از افتي كمتر از 100 درصد داشت كه اين روند اصالح 
تلقي مي ش��ود اگر بورس طي اين ماه ها و روزها 350 
درصد افت مي كرد مي توانستيم بگوييم بورس با يك 
نزول عمق روبه رو بوده؛ درصورتي كه اين طور نيست و 
بازار به طور كامل ريزش نداشته و تنها به مدت چندماه 
اصالحاتي داشته است كه طوالني شدن اين اصالحات 
ناشي از تصميمات و دخالت هاي دولتي ها و همچنين 
رفتار هيجاني سهامداران بوده است. هر چقدر ميزان 
دخالت و تصميمات مسووالن در بورس افزايش يافته 
ميزان اعتماد كاهشي شده و كاهش اعتماد مساوي 
با خ��روج س��هامداران و س��رمايه گذاران از بورس و 

بازارسهام است.
بطور كلي ويروس كرونا وضعي��ت خوبي براي بورس 

ايران ايجاد كرد و اغلب نقدينگي هاي س��رگردان وارد 
بازار س��رمايه ش��دند و در نتيجه تاالر شيشه اي رونق 
بسيار خوبي را دارا شد درست است كه يك عده با ورود 
در زمان نادرست و رفتارهاي هيجاني موجبات زيان خود 
را فراهم ساختند اما؛ به صورت كلي در مقايسه با ديگر 
اقتصادهاي جهان بورس وضعيت بسيار مطلوبي داشت. 
نادر اسراري، كارشناس بازار سرمايه در گفت وگو با ايرنا 
به بازگشت روند معامالت بورس به روند صعودي اشاره 
كرد و افزود: بخش عمده بهبود معامالت در بازار ناشي 
از رسيدن قيمت ها به سطوح ارزنده بعد از تجربه اصالح 
جدي و بيش از ٥٠ درصدي ب��ود. وي با بيان اينكه به 
واس��طه چنين اتفاقي، عمده س��هام حاضر در بازار در 
موقعيت خوبي قرار گرفته بودند، گفت: بازار به واسطه 
نمادهاي وابسته به قيمت جهاني كه پيش بيني افزايش 
قيمت را داده بودند در مسير صعودي قرار گرفتند و بر 
اين اساس، بازار توسط گروه هاي اصلي به مسير صعودي 
بازگشت. اسراري خاطرنشان كرد: بعد از بازگشت رشد 
به اينگونه سهام در بازار شاهد اعتماد عمومي به معامالت 
بورس بوديم و روند صعودي به اكثر سهام در بازار سرايت 
كرد. اين كارش��ناس بازار س��رمايه خاطرنشان كرد: 
خوش بيني هايي نسبت به آينده روابط بين الملل ايران 
شكل گرفت كه باعث شد تا گروه هاي كوچك در بازار به 
خصوص دو گروه بانكي و خودرويي مورد اقبال بازار واقع 
شوند. وي اظهار داشت: انتظار بهبود فضاي بين الملل 
منجر به كاهش نگراني دولت از آينده تورمي كش��ور 
ش��د كه اين امر زمينه ارايه مجوز براي افزايش قيمت 
كاالهايي مانند تاير، سيمان، دارو و روغن نباتي را فراهم 
كرد.اسراري با اشاره به اينكه چنين سهامي در بازار جزو 
گروه هاي كوچكي هستند كه فعاالن قديمي روي اين 
سهام تمركز دارند، اظهار داشت: مجموعه اين عوامل در 
كنار افت شديد قيمت سهام باعث شد تا معامالت بورس 
روند معقولي را آغاز و سعي كند تا اعتماد از دست رفته به 
بازار بازگردد، به دنبال اين اتفاق در صورت عبور شاخص 
بورس از محدوده يك ميليون و 400 هزار واحد مي توان 
به تداوم روند صعودي بازار اميدوار بود.وي گفت: بعيد 
است شاخص بورس به صورت مطلق در روند صعودي 
قرار گرفته باش��د و به سمت سقف هاي جديد حركت 
كند، همچنين س��هامداران نبايد انتظار داشته باشند 
كه شاخص بورس در مدتي كوتاه به كانال دو ميليون 
واحد بازگردد. اسراري خاطرنشان كرد: در اين ميان اگر 
تكليف موضوع قيمت گذاري جديد فوالد مشخص شود 
و به نوعي اين تصور در بازار حاكم نباشد كه قرار است 
محدوديت هايي براي قيمت گذاري در كشور ايجاد شود 
مي توان صعود ماليمي را در بازار شاهد باشيم اما نه به 
سمت سقفي كه تا چند ماه گذشته بازار تجربه كرده بود.
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آغاز تحوالت در ساختار بازار 
سرمايه توسط كميسيون اقتصادي

پورابراهيمي، رييس كميس��يون اقتصادي مجلس 
شوراي اسالمي در تشريح نشست كميسيون اقتصادي 
با حضور رييس سازمان بورس و اعضاي هيات مديره 
گفت: در اين نشست محورهاي مهم طرح اصالح قانون 
اوراق بهادار كه در دستور كار قرار داشت، مورد بررسي 
قرار گرفت و يكي از محورهاي مهم آن اصالح ساختار 
بازار س��رمايه به ويژه ارتقا جايگاه س��ازمان بورس در 
تصميم گيري هاي اقتصادي كشور بود. وي با بيان اينكه 
در اين نشست مباحثي با و محورهاي مختلف مطرح 
شد، تصريح كرد: به دليل نقش، اهميت و جايگاه سازمان 
ب��ورس در عرصه اقتصادي كش��ور و با توجه به حجم 
گسترده فعاليت ها و اثرگذاري در نظام اقتصادي كشور 
يكي از بندهايي كه در كميس��يون اقتصادي مصوب 
ش��د، اين بود كه جايگاه بازار س��رمايه از طرق تقويت 
اصالح ساختاري سازمان بورس ارتقا يابد. پورابراهيمي 
اعالم كرد: نحوه انتخاب رييس سازمان بورس بر اساس 
مصوبه و قانون جديد با حكم رييس جمهوري به عنوان 
عالي ترين مقام اجرايي كشور و با پيشنهاد وزير اقتصاد و 
تصميم هيات وزيران انجام خواهد شد و اين سازمان به 
عنوان يك عضو فعال در هيات وزيران نقش ايفا خواهد 
كرد. وي گفت: نقش محوري آن )سازمان بورس( در 
تصميمات اقتصادي هيات وزيران خواهد بود كه بتواند 
نقش اصلي و محوري خود را تصميمات كالن اقتصادي 
كشور با حضور در هيات وزيران ايفا كند و ساختار آن 
شبيه به ساختار بازار پول خواهد شد كه محوريت آن 
بر عهده بازار مركزي است. لذا بازار سرمايه با محوريت 
سازمان بورس نيز نقش متناظر بانك مركزي در هيات 
دولت ايفا خواهد كرد. رييس كميس��يون اقتصادي 
مجلس شوراي اس��المي ادامه داد: بر اساس بخشي از 
مصوبات امروز كميسيون، قرار است هيات مديره سازمان 
بورس به صورت غيرموظف و با شرايط ويژه انتخاب شود 
كه حداقل 10 سال سابقه تخصصي و اجرايي در حوزه 
بازار سرمايه داشته باشند تا با حضور افراد غير موظف 
مرتبط امكان اداره هر چه بهتر بازار سرمايه فراهم شود. 
وي گفت: موض��وع ايجاد مركز پژوهش ها و مطالعات 
تخصصي بازار سرمايه از ديگر محورهاي مهمي بود كه 
در اين نشست به آن پرداخته شد كه در ساختار جديد 
بازار سرمايه ايفاي نقش خواهد كرد. پورابراهيمي افزود: 
موضوع تشكيل ساختار نظارتي جديد در بازار سرمايه 
نيز يكي از ظرفيت هاي جديد اس��ت و در دستور كار 
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي قرار دارد. 
وي تاكيد كرد: با توجه به اينكه مقرر شد ويرايش نهايي 
در زمينه مصوبات كميس��يون طي چند روز آينده با 
حمايت مركز پژوهش ها كميته تخصصي و ناظرين 
مجلس در شوراي عالي بورس و همچنين سازمان بورس 
عملياتي شود، گزارش نهايي آن ظرف چند روز آينده 

عملياتي خواهد شد.

۲۸هزار ميليارد تومان مازاد 
فروش سهام در حساب دولت

احسان اركاني، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس 
درباره سرنوش��ت منابع حاصل از خريد سهام توسط 
مردم در بورس گف��ت: در ماه هاي ابتدايي امس��ال و 
با دع��وت رييس جمهور و وزير اقتص��اد از مردم براي 
سرمايه گذاري در بازار سرمايه، استقبال مردم از بورس 
رونق خيلي خوبي را در بازار س��رمايه برجا گذاشت و 
بسياري از شركت ها جان دوباره گرفتند. وي ادامه داد: 
در همين راستا تامين سرمايه و منابع مالي انجام شد تا 
جايي كه در هفت ماه اول سال جاري به قدري استقبال 
باال رفت كه با وجود اينكه رديف درآمدي منابع مالي 
حاصل از فروش سهام شركت هاي دولتي و واگذاري 
باقي مانده س��هام بانك ها و بيمه هاي دولتي در هفت 
ماهه بودجه سال جاري 4 هزار ميليارد تومان مصوب 
شده بود. ليكن دولت و مجموعه هاي دولتي ناباورانه 32 
هزار ميليارد تومان فروش سهام داشتند. يعني 28 هزار 
ميليارد تومان مازاد درآمد مصوب دولت و شركت هاي 
دولتي! عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در اين 
خصوص يادآور شد: مساله فوق نشان از آن دارد زماني كه 
بازار سرمايه با استقبال مردم و عرضه سهام شركت هاي 
سودآور دولتي مواجه شود، حتي بيشتر از پيش بيني ها 
جلو مي رود، اما وقتي دولت و شركت هاي وابسته به آن 
و بانك ها به صورت ناگهاني دست به فروش سهام زدند 
و از بازار بورس خارج شدند، بورس با سقوط وحشتناكي 
روبرو شد و متأسفانه س��رمايه گذاري مردم عادي در 
بورس به ت��اراج رفت. اركاني گفت: به نظر مي رس��د 
سهامداران حقوقي كه شركت هاي وابسته به دولت و 
بانك ها هستند، داراي رانت اطالعاتي از سرنوشت آتي 
بورس بودند كه به صورت هماهنگ و ناگهاني با فروش 
سهام در اوج قيمت حبابي از بازار سرمايه بيرون رفتند 
و در واقع جيب س��هامداران حقيقي يعني مردم را در 

بورس خالي كردند.

ابالغ دستورالعمل افزايش سرمايه 
شركت ها از محل صرف سهام

علي بيگ زاده، مدير نظارت بر بازار اوليه سازمان بورس 
دستورالعمل اجرايي قانون افزايش سرمايه شركت هاي 
بورس��ي و فرابورس��ي را از محل صرف سهام با سلب 
حق تقدم به كليه ش��ركت ها ابالغ كرد. براين اساس، 
به پيوست دس��تورالعمل هاي اجرايي قانون افزايش 
سرمايه شركت  هاي پذيرفته شده در بورس تهران يا 
فرابورس از طريق صرف س��هام با سلب حق تقدم كه 
در اجراي ماده 5 قانون افزايش س��رمايه شركت هاي 
پذيرفته شده در بورس يا فرابورس از طريق صرف سهام 
با سلب حق تقدم )مصوب 29 مرداد مجلس( توسط 
سازمان بورس تدوين و در 21 آبان به تصويب شوراي 
عالي بورس رسيد، تقديم و ابالغ مي شود. دستورالعمل 
مالياتي قانون فوق نيز توسط سازمان امور مالياتي تهيه و 
به تصويب شوراي عالي بورس رسيده كه بخشنامه آن 

متعاقباً توسط آن سازمان ابالغ مي شود.

ثبت نام ۲۱,۳ ميليون نفر
در سامانه سجام بورس

با توجه به اينكه از ابتداي امسال همزمان با آزادسازي 
سهام عدالت و ورود س��هامداران عدالت به بورس، 
تحولي در بازار س��رمايه روي داده و اين بازار از يك 
بازار سنتي با حضور شركت هاي حقوقي و تعداد اندك 
افراد حقيقي تبديل به بازاري متشكل از افراد حقيقي 
با تعداد باال و اشخاص حقوقي يعني شركت ها شده 
اس��ت، در اين زمينه شركت سپرده گذاري مركزي 
و تس��ويه وجوه، س��امانه جامع اطالعات مشتريان 
)سجام( را طراحي كرده تا همه اشخاص حقيقي و 
حقوقي بورس در اين سامانه ثبت نام كنند و اطالعات 
آنها شامل ش��ماره تلفن همراه، شماره ملي، شماره 
حس��اب بانكي معتبر و س��اير اطالعات در آن درج 
مي شود تا اوالً احراز هويت مشتري صورت گيرد و ثانيًا 
هرگونه عايدي از محل سرمايه گذاري انجام مي شود، 
از طريق شماره حساب اعالم شده در سامانه سجام 
واريز شود. ش��ركت سپرده گذاري مركزي و تسويه 
وجوه با توجه به ريزش شاخص كل بورس در سه ماه 
گذشته اعالم كرد: جديدترين آمار نشان مي دهد در 
آبان ماه س��ال جاري 217 هزار نفر در سامانه سجام 
ثبت نام كرده اند و در حال حاضر كل ثبت نام شدگان 
در اين س��امانه 21 ميليون و 390 هزار نفر رسيده 
است. اين در حالي است كه در ماه هاي ابتدايي سال 
و اوج رشد بورس ماهانه تا 5 ميليون نفر هم در سجام 
ثبت نام مي كردند. براساس جدول ثبت نام افراد در 
سجام در استان تهران 27 هزار و 998 نفر با بيشترين 
تعداد پس از آن اصفهان 20 هزار و 577 نفر، خراسان 
رضوي 14 هزار و 440 نفر، فارس 9 هزار 991 نفر، 
خوزستان 9 هزار 669 نفر و در رتبه هاي بعدي ساير 
استان ها قرار دارند و استان بوشهر با ثبت نام يك هزار 
و 261 نفر كمترين ميزان ثبت نامي افراد در سامانه 

سجام را در آبان ماه به خود اختصاص داده است.

پذيرش مشروط اولين 
استارت آپ در حوزه حمل ونقل

مونا السادات كابلي، مدير پذيرش فرابورس ايران گفت: 
بسياري از پرونده هايي كه براي فرابورس ايران ارسال 
مي شوند و شرايط بازار اول و دوم را احراز نمي كنند، 
آمادگي پذيرش در اين بازار را خواهند داشت. وي در 
خصوص آخرين اخبار و اطالعات پذيرش شركت ها 
در بازار اول و دوم هم اظهار داش��ت: در حوزه مواد و 
محصوالت دارويي، شركت آنتي بيوتيك سازي ايران 
مورد پذيرش قرار گرفت. مدي��ر پذيرش فرابورس 
ايران افزود: در حوزه ريخته گري آهن و فوالد، صنايع 
فروآلياژ ايران مورد پذيرش قرار گرفت و در محصوالت 
شيميايي، براي اولين بار شركتي با نام پااليش قطران 
زغال سنگ پذيرش شد كه محصوالت قطراني توليد 
مي كند. همچنين در حوزه صنعت چسب س��ازي، 
شركت ش��يميايي رازي پذيرش ش��د. كابلي ادامه 
داد: در حوزه  آي تي و فعاليت هاي وابس��ته، شركت 
توسعه س��امانه هاي نرم افزار نگين )توسن( پذيرش 
ش��د. كابلي اف��زود: در صنعت س��رمايه گذاري نيز 
شركت سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق 
بازنشستگي، رأي مثبت هيات پذيرش را كسب كرد. 
همچنين در پيمانكاري صنعتي، ش��ركت طراحي 
و مهندس��ي صنايع انرژي مورد پذيرش قرار گرفت. 
مدير پذيرش فراب��ورس ايران در ادام��ه از پذيرش 
مشروط تپسي خبر داد و گفت: در حوزه حمل ونقل و 
ارتباطات، اولين استارت آپ با نام تجاري »تپسي« با 
عنوان شركت پيشگامان فناوري دانش آراميس پس 
از ارزيابي كارشناس��ي و جلسات متعددي كه با اين 
متقاضي پذيرش صورت گرفت، به صورت مشروط 
در بازار دوم پذيرش ش��د كه نظ��ر هيات پذيرش بر 
حسابرسي ويژه روي صورت هاي مالي شركت بود. 
وي افزود: پس از اعالم نظر حسابرسي ويژه، شركت 
مي تواند در بازار دوم پذيرش شود و در غير اين صورت 
پس از طرح مجدد در هيات پذيرش، پيشنهاد بازار 
هدف مطرح خواهد شد. كابلي در پايان از متقاضيان 
پذيرش در صنايع مختلف درخواست كرد كه برايي 
تسهيل فرايند پذيرش در فرابورس ايران، از مشاوران 
پذيرش معتبر با مجوزهاي رسمي از سازمان بورس 
بهره مند ش��وند و آخري��ن اطالعات مالي توس��ط 

حسابرسان معتمد بورس، حسابرسي شود. 

۲۱ مدير بورسي
سلب صالحيت شدند

جعفر جمالي معاون حقوقي سازمان بورس گفت: در 
ادامه رسيدگي به پرونده تخلفات اشخاص حقوقي 
كه از مقررات بازارگرداني و بازارسازي تخلف كرده و 
اين تكليف را انجام نداده اند، روز دوشنبه سوم آذرماه 
به پرونده هاي جديد بازارگرداني رسيدگي شد. وي 
افزود: در نتيجه چهار شخص حقوقي ديگر متخلف 
شناخته شدند كه ضمانت اجراي قانوني عليه مديران 
آن اعمال خواهد ش��د. به گفته اين مقام مس��وول، 
بدين ترتيب و طبق احكام صادره از مرجع انتظامي 
س��ازمان بورس، 21 نفر ديگر از مديران به س��لب 
صالحيت 6 ماهه و جريمه نقدي و 4 شركت به اخطار 
كتبي با درج در پرونده محكوم شدند. معاون حقوقي 
سازمان بورس همچنين با اش��اره به شكايت هاي 
رسيده در مورد افزايش سرمايه شركت پتروشيمي 
»گ« گفت: با توجه به استدالل ها و استنادات طرفين 
موضوع از طرف معاونت حقوقي بررسي شده و پرونده 
به مرجع صالح قانوني ارجاع و گزارش خواهد شد.  در 
همين راستا سياوش وكيلي مديركل روابط عمومي 
سازمان بورس گفت: تعداد مديراني كه به دليل عدم 
اجراي مقررات بازارگرداني تاكنون متخلف شناخته 
شده اند به 189 نفر رسيد.همچنين 37ناشر )شخص 
حقوقي نيز تاكنون( اخطار كتبي دريافت كرده اند. 
وي گفت: از سوي ديگر قطع پاره اي از خدمات بازار 
سرمايه به شركتها و ناشران متخلف در صورت اصرار 

به رويه فعلي در دست بررسي است.

نويد تعادل بازار سرمايه تا پايان سال جاري

برد  بورس ايران در مقابل ويروس كرونا

خروج حقيقي ها افت شاخص بورس را در پي داشت
در معامالت روز گذشته بازار سرمايه شاخص كل با 18 
هزار و 597 واح��د كاهش رقم يك ميليون و 356 هزار 
واحد را ثبت كرد. اين در حالي اس��ت كه شاخص كل با 
معيار هم وزن 2963 واحد افزايش يافت و به رقم 390 
هزار و 570 واحد رس��يد و معامله گ��ران اين بازار يك 
ميليون معامله انجام دادند كه 198 هزار و 369 ميليارد 
ريال ارزش داش��ت. ش��اخص كل فرابورس با 28 واحد 
افزايش در رقم 16 هزار و 698 واحد ايستاد. معامله گران 
اين بازار 748 هزار معامله به ارزش 82 هزار و 456 ميليارد 

ريال انجام دادند.
روز گذشته حقيقي ها 375 ميليارد تومان از بازارسهام 
خارج كردند و حقوقي ها نيز در حدود 370 ميليارد تومان 
وارد بازار سهام كردند و ارزش كل معامالت خرد نيز به 21 
هزار و 780 ميليارد تومان رسيد كه گروه حقوقي ها 13 
درصد يعني دو هزار و 760 ميليارد تومان سهام خريداري 
كردند و مازاد خريد خود را به 2 درصد كل معامالت بازار 
رساندند. بيشترين تزريق پول حقوقي ها در گروه هاي 
»محصوالت شيميايي«، »فلزات اساسي« و »استخراج 
كانه هاي فلزي« صورت گرف��ت و حقيقي ها نيز اغلب 
خريدار سهام در گروه هاي »بانك ها و موسسات اعتباري« 
و »خودرو و س��اخت قطع��ات« بودند. افزايش س��هام 
حقيقي ها در 110 نماد و افزايش سهام حقوقي ها در 159 

نماد رخ داد و به مبلغ بيش از يك ميليارد تومان رس��يد 
در نتيجه جمع تغيير مالكيت توسط حقيقي ها معادل با 
910 ميليارد تومان و تغيير مالكيت حقوقي ها نيز هزار و 
270 ميليارد تومان بود. آخرين قيمت 213 نماد حداقل 
س��ه درصد در مقايسه با روز گذشته خود افزايش يافت 
و 245 نماد نيز كاهش بيش از سه درصدي قيمت را در 

كارنامه مالي خود داشت.  سهام شركت سرمايه گذاري 
تامين اجتماعي »شستا« بازهم صف خريد طوالني به 
خود دي��د و در حدود 4.4 درصد افت ك��رد و در نهايت 
ميان نماده��اي پرتراكنش قرار گرفت. قيمت اين نماد 
در مقايسه با روز گذشته خود تقريبا پنج درصد كاهش 
داشته و به مبلغ 29070 رسيده است و همچنين با رد 

و بدل شدن 266 ميليون سهم، »شستا« روز چهارشنبه 
خود را با 29260 ريال آغاز مي كند. ارزش معامالت اين 
نماد به 780 ميليارد تومان رسيد و 88 درصد از سهام اين 
شركت را حقيقي ها و 12 درصد هم حقوقي ها خريداري 
كردند. از س��وي ديگر 89 درصد از سهام را حقيقي ها و 

11 درصد باقي مانده را كد حقوقي به فروش رساندند. 
ارزش س��هام ايران خ��ودرو نيز به بيش از ه��زار و 420 
ميليارد تومان رسيد و حجم معامالت »خودور« معادل 
به سه ميليارد و 500 ميليون تومان شد كه اين رقم دو 
برابر ميانگين حجم ماه اين نماد است و از سوي ديگر 98 
درصد حقيقي ها و 2 درصد حقوقي ها نيزبا كدهاي خود 
خريدار اين سهام بودند . البته حقيقي نيز فروشنده 93 
درصد از سهام ايران خوردو بودند و حقوقي هم تنها هفت 

درصد اين سهام را به فروش رساندند.
 همچنين، ارزش س��هام عدالت با اف��ت همراه بود و 
درمقايسه با روز گذشته، 1.8 درصد )204هزار تومان( 
كاهش يافت و ارزش س��بد 532هزار توماني و يك 
ميليون توماني سهام عدالت به ترتيب به 10 ميليون و 
992هزار تومان و 20 ميليون و 705هزار تومان رسيد. 
با احتساب اين موضوع، ارزش 60 درصد قابل فروش 
سبد 532هزار توماني س��هام عدالت به 6 ميليون و 

598هزار تومان رسيده است.



گروه راه و شهرسازي|
همزمان با غربالگري مكانيزه مس��افران كرونايي در 
ن��اوگان هوايي، ريلي و ج��اده اي و عدم فروش بليت 
به آنها، ايرالين هاي داخلي از وزير راه و شهرس��ازي 
درخواست كرده اند كه سقف 60 درصدي مسافرگيري 
در هواپيماها كه از ابتداي آبان ماه سال جاري اجرايي 
شده است، لغو شود. شيوع كرونا در كشور درآمد تمام 
ش��قوق حمل و نقل هوايي، ريلي، جاده اي، دريايي و 
حتي درآمد حمل و نقل عمومي در شهرهاي بزرگ 
را كاهش داده است. كاهش درآمدهاي ناشي از افت 
تعداد مس��افران در شقوق حمل و نقل شهري و بين 
شهري با افزايش هزينه هاي تعمير و نگهداري ناوگان 
در پي نوسان هاي دالري نيز دچار جهش شده و بيش 
از پيش بر سيستم فرسوده و ضعيف حمل و نقل درون 

شهري و برون شهري كشور اثر گذاشته است.
در چنين شرايطي است كه معاون سازمان هواپيمايي 
كش��وري از اراي��ه درخواس��ت براي حذف ش��دن 
محدوديت پذيرش 60 درصدي مسافر در پروازهاي 
داخلي خبر داده و گفته اس��ت: ب��ا توجه به رعايت 
كردن همه پروتكل هاي بهداشتي صادر شده داخلي 
و بين المللي اين درخواست را به وزير راه و شهرسازي 
ارايه داده ايم اما اگر ستاد ملي مقابله با كرونا نپذيرد، 

ايرالين ها همچنان آن را اجرايي مي كنند.
به گزارش ايس��نا، چندي پيش ستاد ملي مقابله با 
كرونا با پيش��نهاد وزير بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزش��كي ابالغ كرد ك��ه در همه پروازه��اي داخلي 
بايد تنها 60 درصد ظرفيت كابين هواپيما مس��افر 
پذيرش شود و فاصله گذاري اجتماعي در حين پرواز 
نيز رعايت شود. اما پيش از اين ابالغيه تنها دو رديف 
آخر هواپيما براي بيماران احتمالي خالي نگه داشته 
مي ش��د. به غير از اين ابالغيه، مصوبه ديگري نيز از 
سوي ستاد ملي مقابله با كرونا براي مسافران اعالم 
شد و آن اجباري شدن استعالم همه مردم براي انجام 
س��فرهاي هوايي، زميني و دريايي با وسائل حمل و 
نقل عمومي در س��امانه تعريف شده از سوي وزارت 
بهداشت اس��ت. در همين زمينه ابوالقاسم جاللي، 
معاون هوانوردي و امور بين الملل سازمان هواپيمايي 
كشوري نيز گفت: با توجه به اينكه همه پروتكل هاي 
بهداشتي ابالغ شده از سوي ستاد ملي مقابله با كرونا 
و ديگر مراجع بين المللي را رعايت كرده و بر اجراي 
درس��ت آنها از س��وي ايرالين ها نظارت مي كنيم، 
درخواس��ت داده ايم تا محدودي��ت 60 درصد براي 
مس��افرگيري در پروازها حذف شود تا شركت هاي 
هواپيمايي ضمن رعايت همه موارد و نكات بهداشتي 
ابالغ شده، بتوانند وضعيت بهتري در زمينه جذب 
مسافر داشته باشند. وي افزود: سازمان هواپيمايي 
كشوري و شركت هاي هواپيمايي همواره خود را ملزم 
به اجراي پروتكل هاي ابالغي ستاد ملي مقابله با كرونا 
مي دانند و اگر اين درخواست تاييد نشود براي اجراي 
دقيق محدودي��ت 60 درصدي نظارت الزم را انجام 
مي دهيم. معاون هوانوردي و امور بين الملل سازمان 
هواپيمايي كش��وري تاكيد كرد: همه پروتكل هاي 
بهداشتي رعايت مي شود و اگر ايراليني در اين زمينه 
كوتاهي كند نه تنها برخورد الزم با آنها از جمله لغو 
مجوز ص��ورت خواهد گرفت بلكه نام آنها را به مردم 

اعالم مي كنيم.

  جلوگيري از سفر 61  بيمار كرونايي
 با عدم صدور بليت

در همين حال، شهرام آدم نژاد، معاون حمل و نقل 
وزير راه و شهرس��ازي گفت: با پياده سازي سامانه 
استعالم كد ملي مس��افران در راستاي عدم صدور 
بليت براي بيماران كرونايي، روز گذشته صدور بليت 
هواپيما، قطار و اتوبوس، ب��راي 61 بيمار كرونايي 

انجام نشد.
آدم نژاد در گفت وگو با خبرگزاري فارس، در تشريح 
جزئيات پياده س��ازي غربالگري مس��افران ناوگان 
حمل و نقل عمومي برون شهري در انواع مدل هاي 
حمل و نقلي ريلي، هوايي و جاده اي، اظهار كرد: با 
توجه به مصوبه هفته گذشته س��تاد ملي مقابله با 
كرونا، با همكاري بس��يار نزديك وزارت بهداشت و 
آقاي رييس��ي همچنين همكاري سازمان فناوري 
اطالعات وزارت ارتباطات، هفته گذش��ته استعالم 
وضعيت مس��افران و غربالگري مسافران كرونايي 
از طري��ق كد ملي، در ان��واع مدل هاي حمل و نقل 

عمومي برون شهري آغاز شد.
وي افزود:  از روز چهارش��نبه 28 آب��ان ماه در كل 
ش��ركت هاي ريلي فروش بليت از طريق استعالم 
كد ملي مسافران از سامانه وزارت بهداشت انجام و 

عدم صدور بليت براي مسافران كرونايي آغاز شد.
معاون حمل و نقل وزير راه و شهرسازي افزود: اين 
س��امانه روز پنج ش��نبه 29 آبان براي فروش بليت 
بخش عمده اي از شركت هاي هواپيمايي اجرا شد 
و از روز ش��نبه يكم آذر، صدور بليت هواپيما و قطار 
براي مس��افران به طور كامل از طريق رصد كد ملي 

مسافران از سامانه وزارت بهداشت انجام شد.
 آدم ن��ژاد تأكيد كرد: طبق مصوبه قبلي  مس��افران 
حمل و نقل عمومي برون شهري بايد حتمًا براي سفر 

كد ملي ارايه دهند و با بررسي اين كد ملي مشخص 
مي شود كه اين مسافر طبق سامانه وزارت بهداشت 

مبتال به كرونا بوده است يا خير.

   امكان استعالم كد ملي مسافران بين راهي 
معاون حمل و نقل وزير راه و شهرسازي ادامه داد: 
از روز دوشنبه سوم آذر اين سامانه، در فروش بليت 
اتوبوس ها هم پياده س��ازي ش��د و از شب گذشته 
با هم��كاري وزارت بهداش��ت و س��ازمان فناوري 
 وزارت ارتباط��ات، الگويي در س��ازمان راهداري و 
حمل و نقل جاده اي ايجاد ش��د كه به نظر مي رسد 
الگويي مناس��ب اس��ت كه براي ديگر بخش هاي 
حمل و نقل كشور قابل استفاده است، بدين ترتيب 
كه رانندگان ناوگان عمومي مسافري جاده اي اگر 
بخواهند مس��افر بين راهي نيز س��وار كنند امكان 

استعالم وضعيت آن مسافر را دارند.
وي توضي��ح داد: در واقع رانندگان ناوگان عمومي 
مس��افري جاده اي ب��ه س��امانه اي در تلفن همراه 
خود مجهز هس��تند كه مي توانند وضعيت مسافر 
بين راه��ي را از نظر ابت��ال به كرونا مطلع ش��وند، 
استعالم كد ملي مسافر بين راهي  از سامانه وزارت 
بهداشت انجام مي شود و س��پس مسافر مي تواند 

سوار اتوبوس شود.
 معاون حمل و نقل وزير راه و شهرسازي ادامه داد: 
روز دوش��نبه 61 مسافر مبتال به كرونا در سه مدل 
حمل و نقلي موفق به اخذ بليت نش��دند و در واقع 

بليت براي آنها صادر نشد.
آدم ن��ژاد تأكيد ك��رد: پايش مس��افران طبق كد 
ملي و از طريق س��امانه وزارت بهداشت در هنگام 
صدور بليت، با ق��درت و اولويت در انواع مدل هاي 
حمل و نقل عمومي بين  شهري اجرا مي شود؛  توصيه 

مي كنيم افرادي كه مبتال به كرونا هستند و آثار اين 
بيماري را در خود حس مي كنند حتما از انجام سفر 

خودداري كنند تا اين زنجيره قطع شود.

    عدم فروش بليت قطار به كرونايي ها
در همين رابطه، معاون اجرايي شركت حمل و نقل 
ريلي رجا اعالم كرد: بر اساس پروتكل هاي بهداشتي 
ابالغ شده از فروش بليت قطار به مبتاليان به ويروس 

كرونا خودداري مي كنيم.
عليرض��ا عص��اري در اين ب��اره گفت: بر اس��اس 
دس��تورالعمل وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزش��كي، از فروش بليت به افرادي كه كمتر از 1۴ 
روز از تس��ت مثبت كروناي آنها مي گذرد، ممانعت 
مي كند. اين شركت به منظور قطع زنجيره بيماري 
كرون��ا، با به روز رس��اني نرم افزاره��اي فني خود و 
اس��تفاده از سرويس برخط اس��تعالم الكترونيكي 
ارايه شده از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي، بر اس��اس پارامترهاي ورودي )كد ملي و 
تاريخ سفر(، فروش بليت بيماران كرونايي را ممنوع 

اعالم كرده است.
وي افزود: نتيجه تست كروناي افراد متقاضي سفر 
هنگام خري��د بليت قطار، بر اس��اس كد ملي هاي 
ارسالي، تطبيق داده شده و در صورتي كه هر يك از 
متقاضيان سفر با قطارهاي رجا، داراي تست مثبت 
كرونا باشند، با ارسال پيامكي به وي اعالم مي شود 
كه امكان صدور بليت براي ايش��ان به دليل تست 

مثبت كرونا ميسر نيست.
بر اساس اين گزارش، پس از اينكه فروش اينترنتي 
بليت س��فر هوايي به بيماران كرونايي ممنوع شد، 
اس��تعالم كرونايي مس��افران جاده اي ني��ز از روز 

دوشنبه در تمام كشور اجرايي شده است.
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 نگراني از كرونا 
در باالترين سطح قرار گرفت

بر اساس نظرسنجي هاي انجام شده نگراني مردم 
از ابت��ال به كرونا در باالترين س��طح خ��ود از زمان 
شيوع همه گيري كرونا قرار دارد. به گزارش فارس، 
محمدرضا جوادي يگانه معاون فرهنگي و اجتماعي 
شهردار تهران در صفحه شخصي خود در توئيتر با 
اشاره به انجام يك نظرسنجي در تهران اظهار كرد: بر 
اساس اين نظرسنجي هاي انجام شده نگراني مردم 
از ابتال به كرونا در باالترين سطح خود از زمان شروع 
همه گيري قرار دارد. كرونا و مش��كالت اقتصادي 
روزهاي س��ختي را براي مردم رقم زده است امروز 
اولويتي جز سالمت جسم و آرامش رواني مردم وجود 
ندارد. در اين حال، يك عضو ش��وراي شهر تهران از 
كاهش 10 ت��ا 12 درصدي آمار فوتي هاي كرونا در 
پايتخت خبر داد و گفت: ن��ه تنها محدوديت هاي 
مربوط ب��ه كرونا بلك��ه محدوديت ه��اي نيم بند 
هفته هاي گذشته هم در آمار كاهش ابتال و متوفيان 
موثربوده است. حسن خليل آبادي، عضو شوراي شهر 
تهران اظهار كرد: با اجراي محدوديت هاي مربوط 
ب��ه كرونا آمار مبتاليان به اي��ن بيماري تا حدودي 
در پايتخت كمتر ش��ده و در حال حاضر نسبت به 
هفته هاي پيش آمار متوفيان كرونا 10 تا 12 درصد 
كاهش يافته است. وي افزود: طي روز گذشته 131 
نفر در پايتخت به دليل كرونا جان خود را از دس��ت 
داده اند كه اين آمار در هفته هاي گذشته بيشتر بود 
كه البته نه تنها محدوديت هاي كنوني مربوط به كرونا 
بلكه حتي محدوديت هاي نيم بند در هفته هاي پيش 
هم در كاه��ش آمار مبتاليان و متوفيان كرونا موثر 
است. اين آمار بايد دقيق تر توسط كارشناسان بررسي 
شود ولي افرادي كه در حال حاضر به دليل كرونا فوت 
مي كنند كساني هستند كه اكثراً در بيمارستان ها 

وضعيت نامساعد داشته و بستري بوده اند.

 كاهش ۴۰ درصدي 
تعداد مسافران اتوبوس 

مديرعامل شركت واحد اتوبوس��راني شهر تهران از 
كاهش ۴0 درصدي تعداد مس��افران اتوبوس پس از 
اعمال محدوديت ها از اول آذرم��اه تاكنون خبر داد. 
محمود ترفع، مديرعامل ش��ركت واحد اتوبوسراني 
ش��هر تهران در گفت وگو با ايلنا، درباره آمار مسافران 
اتوبوس پس از اعمال محدوديت ها گفت: به غير از روز 
شنبه كه تا ظهر تفاوت محسوسي نسبت به روزهاي 
قبل در تعداد مسافران مشاهده نشد، در روزهاي بعد از 
آن شاهد كاهش ۴0 درصدي تعداد مسافران هستيم.  
او با اشاره به اينكه باالترين تعداد مسافران در ساعات 
پيك صبح و عصر و به هن��گام جابه جايي كارمندان 
است، گفت: در عمده ساعات روز اتوبوس ها خالي تردد 
مي كنند، اما در ساعت هاي تردد كارمندان كه نسبت به 
ساير ساعات شلوغي بيشتري وجود دارد، با اختصاص 
اتوبوس هاي بيش��تر در مس��يرهاي بي��ن تقاطعي، 
تقاضاي س��فر را با توجه ب��ه رعايت فاصله اجتماعي 
پوش��ش مي دهيم.  ترفع در پاسخ به پرسش ديگري 
درباره توزيع اقالم بهداشتي بين پرسنل شركت واحد 
اتوبوسراني گفت: خوشبختانه بر اساس دستورالعمل 
جديدي كه از س��وي شهردار تهران ابالغ شد، هزينه 
اقالم بهداشتي به حساب همه پرسنل شركت واحد 
اتوبوسراني از جمله رانندگان واريز مي شود و خودشان 
موظف به تهيه اين اقالم هستند.  مديرعامل شركت 
واحد اتوبوسراني ش��هر تهران در پايان از شهروندان 
درخواست كرد، هنگام استفاده از ناوگان حمل و نقل 
عمومي حتما ماسك را بر روي صورت خود نگه دارند، 
در اتوبوس با همديگر صحبت نكنند و پس از خروج 

دست هاي خود را حتما ضدعفوني كنند.

تبديل راه آهن تهران-تبريز 
به مسير دوچرخه سواري

حس��ن صفات، مدير عامل ش��ركت يادمان سازه 
شهرداري تهران در گفت وگو با ايسنا، در مورد پروژه 
»شارباغ« )شار به معناي تعامالت اجتماعي( اظهار 
كرد: در سال 83 مس��ووالن وقت راه آهن تصميم 
 گرفتند ت��ا به دليل مش��كالت ايجاد ش��ده، خط 
راه آهن تهران- تبريز را كه از داخل مناطق مسكوني 
شهر تهران عبور مي كرد به زيرزمين منتقل كنند و 
عمليات اجرايي پروژه انتقال خط راه آهن تهران- 
تبريز به زير زمين، در س��ال 86 آغاز ش��ده و نهايتا 
اين مهم در س��ال 92 به پايان رس��يد و با احداث9 
كيلومتر تونل، در حدود 30 هكتار از فضاي شهري 
در منطقه 1۷ و 18 آزاد سازي ش��د. وي ادامه داد: 
ش��ركت راه آهن در بخش هايي از اين 9 كيلومتر، 
فضاهايي را به س��وله هاي تاسيس��ات و پاركينگ 
اختصاص داده بود، اما اين فضاي خالي، رفته رفته 
به يك فضاي بي دفاع شهري تبديل شد و بروز انواع 
و اقسام آس��يب هاي اجتماعي در اين فضاهاي رها 
شده، كم كم موجبات نارضايتي مردم را فراهم كرد 
اما آنجايي كه اين محوطه در اختيار شركت راه آهن 
بود، ش��هرداري تهران اجازه ورود به اين زمين هاي 
رها شده را نداشت. صفات افزود: اخيرا تفاهم نامه اي 
ميان شهرداري تهران و شركت را ه آهن منعقد شده 
تا براساس آن شهرداري بتواند از اين فضاي روگذر 
به نفع مردم استفاده كند و برهمين اساس مسابقه 
طراحي بازآفريني اين 9كيلومتر مسير را كه در ابتدا 
به طرح نيلوفري )شارباغ فعلي( شهرت يافت برگزار 
كرد كه حدود 2۴0 تيم طراحي در آن شركت كردند 
و نهايتا يك طرح انتخاب و به عنوان برنده اين مسابقه 
 اعالم ش��د. وي با بيان اينكه اين 9 كيلومتر فضاي 
رها شده، هموار و براي دوچرخه سواري و پياده روي 
بسيار مناسب است، گفت: به جرات مي توان گفت 
كه در هي��چ جاي تهران فضاي مس��طح يكپارچه 
اينچنيني وجود ندارد و مي توان از اين روگذر براي 

توسعه كارهاي فرهنگي استفاده كرد. 

يك سناريوي محتمل 
براي آينده بازار مسكن 

همزمان با افت ش��ديد معامالت مس��كن، كاهش 
نرخهاي پيش��نهادي و محو قيمتهاي كاذب، تورم 
ماهيانه در بازار ملك نيز به طور محسوسي افت كرده 
اس��ت؛ يك كارشناس مي گويد كه در صورت ادامه 
وضعيت فعلي بازار مسكن براي چهار تا پنج ماه وارد 
ركود معامالتي و سپس سه تا چهار سال وارد دوره 
ثبات قيمت مي شود. مهدي روانشادنيا، كارشناس 
اقتصاد مسكن در تحليل وضعيت فعلي اين بازار به 
ايسنا گفت: به طور كلي در دهه هاي گذشته معموال 
متوسط قيمت مسكن در تهران با متوسط 1000 
دالر در متر مربع مقياس شده است. در دوره هايي 
اين نرخ ب��ه 600 دالر و در زمان هايي تا 1۴00 دالر 
هم باال رفته است. قيمت فعلي روي 1000 دالر است 
و در واقع با ميانگين بلندمدت برابري مي كند. اگر 
در ماه هاي آينده دالر كاهشي شود قيمت مسكن 
براي يك دوره سه تا چهار ساله به ثبات مي رسد. وي 
افزود: رفتار بازار مسكن اينگونه است كه عدد اسمي 
آن كاهشي نمي يابد بلكه وارد ثبات مي شود. وقتي 
اين اتفاق مي افتد از تورم بقيه كاالها عقب مي ماند؛ تا 
دوره بعدي كه مجددا بازارها دچار جهش شوند. اين 
كارشناس اقتصاد مسكن خاطرنشان كرد: در آبان ماه 
همه بازارها به نقطه پيچ رسيده بودند و بايد اصالح 
مي كردند. تحوالت سياسي هم كه اتفاق افتاد كمك 
كرد تا بازارهاي موازي ارز و طال وارد روند كاهش��ي 
قيمتها شوند. آثار اين اتفاق معموال در بازار مسكن به 
دليل چسبندگي قيمتها خيلي سريع خود را نشان 
نمي دهد. به گفته روانشادنيا، اگر در ماه هاي آينده 
قيمتها در بازارهاي موازي به همين شكل كاهش 
پيدا كن��د انتظار مي رود كه بازار مس��كن از لحاظ 
معامالت در كوتاه مدت وارد دوره كاهشي و در ميان 
مدت وارد ثبات قيمتي شود. در آن صورت بعد از يك 
دوره چهار تا پنج ماهه مي توان انتظار تثبيت قيمتها 
به مدت سه تا چهار س��ال را داشت. البته همه اين 

فرضيه ها منوط به ثبات اقتصاد كالن كشور است.

برف و باران در پايتخت 
از اواخر وقت 6 آذر

معاون پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي با بيان 
اينكه روز پنج شنبه 6 آذر در اغلب مناطق كشور برف 
و باران خواهيم داش��ت، گفت: احتمال خس��ارت به 
محصوالت كشاورزي در بارش ها وجود دارد كه ضرورت 
دارد به توصيه ها توجه شود. محمد اصغري در گفت وگو 
با فارس، در تشريح آخرين وضعيت جوي كشور بيان 
كرد: روز چهارشنبه جوي پايدار در اغلب مناطق كشور 
حاكم است و با توجه به سكون نسبي هوا در شهرهاي 
صنعتي و پر جمعيت به وي��ژه اصفهان، تهران، اراك و 
كرج غبار محلي پديده غالب خواهد بود. وي ادامه داد: 
اواخر وقت روز چهارشنبه 5 آذر سامانه بارشي جديدي 
از سمت شمال غرب و غرب وارد كشور مي شود و موجب 
بارش پراكنده در اين مناطق خواهد شد اما پنج شنبه 
6 آذر بر شدت بارش ها افزوده خواهد شد و گستره آن 
نيمه غربي كشور و سواحل خزر را در بر مي گيرد. معاون 
پيش بيني و هش��دار سازمان هواشناس��ي افزود: روز 
پنج شنبه در استان هاي آذربايجان غربي، آذربايجان 
شرقي ، زنجان، كردستان، اردبيل، كرمانشاه، لرستان، 
همدان، ايالم، خوزس��تان، چهارمح��ال و بختياري، 
كهگيلويه و بويراحمد، قم، بوشهر، قزوين، البرز، تهران، 
سمنان، خراسان شمالي، گيالن، مازندران، گلستان، 
استان مركزي و غرب اصفهان بارندگي خواهيم داشت 
كه اين وضعيت روز جمعه ۷ آذر عالوه بر اين مناطق در 
شمال و غرب فارس نيز حاكم خواهد بود. اصغري افزود: 
روز ش��نبه 8 آذر ش��دت بارش ها در استان هاي نيمه 
غربي و مركز كشور خواهد بود. وي گفت: در اين 5 روز 
بارش در نواحي سردسير و كوهستاني غرب، ارتفاعات 
البرز و زاگرس مركزي و شمالي به صورت برف خواهد 
ب��ود و در مناطق جنوبي با رعد و برق و احتمال ريزش 
تگرگ همراه است. معاون پيش بيني و هشدار سازمان 
هواشناسي اظهار كرد: در مناطقي كه ذكر شد احتمال 
خسارت به محصوالت كشاورزي وجود دارد و توصيه 
مي ش��ود در باغات و مزارع زهكشي و پاكسازي مسير 
آب باغات و مزارع با توجه به بارش و عدم انجام آبياري، 
در دستور كار باشد همچنين محلول پاشي و سم پاشي 
با توجه به وقوع بارش در دستور كار قرار گيرد. وي در 
تش��ريح وضعيت جوي پايتخت گفت:  آسمان تهران 
چهارش��نبه نيمه ابري در برخي ساعات همراه با غبار 
محلي و وزش باد پيش بيني مي شود، بيشينه و كمينه 
دما در پايتخت 11 و 5 درجه خواهد بود، همچنين اواخر 
وقت روز پنجش��نبه 6 آذر بارش برف و باران در تهران 

پيش بيني مي شود.

ممنوعيت فروش بليت 
پروازهاي تهران-استانبول 

يك ايرالين خارجي 
سازمان هواپيمايي كش��وري فروش بليت هاي يك 
ايرالين خارجي را براي پرواز تهران-استانبول ممنوع 
كرد. به گزارش مهر، ابوالقاسم جاللي معاون هوانوردي 
و امور بين الملل س��ازمان هواپيمايي كش��وري در 
دس��تورالعملي خطاب به مديران وبس��ايتها و دفاتر 
فروش بليت هواپيم��ا، فروش بليت پ��رواز تهران-

استانبول يك شركت هواپيمايي خارجي را ممنوع 
اعالم كرد. در اين بخشنامه آمده: تاكنون هيچ مجوزي 
براي ايرالين مذكور جهت برقراري پرواز ميان ايران 
و تركيه از سوي س��ازمان هواپيمايي كشوري صادر 
نشده است. عواقب قانوني ناشي از شكايات مسافراني 
كه بليت هاي اين ش��ركت هواپيماي��ي را خريداري 
كرده اند، بر عهده دفاتر فروش بليت هواپيما خواهد 
بود. معاون هوانوردي سازمان هواپيمايي اعالم كرد: 
اين سازمان عالوه بر برخورد با متخلفان، عليه آنان در 

محاكم قضايي نيز اقامه دعوي حقوقي خواهد كرد.

همزمان با غربالگري مكانيزه مسافران كرونايي صورت گرفت

درخواست حذف محدوديت ۶۰ درصدي در پروازها

معاون شهردار تهران: 

قيمت تمام شده بليت مترو 1۵ هزار تومان است
گروه راه و شهرسازي|

آنگونه كه معاون شهردار تهران گفته است، قيمت 
تمام ش��ده بليت مترو در پايتخ��ت 15 هزار تومان 
است. به نظر مي رسد، در پي شيوع كرونا در كشور و 
همچنين اعمال محدوديت هاي كرونايي كه منجر 
به كاهش قابل توجه مس��افران مترو ش��ده و علي 
رغم افزايش خطوط و ايستگاه ها، از روزي حدود 3 
ميليون مس��افر به حدود ۷50 هزار مسافر رسيده، 
فشار مالي زيادي را به دخل و خرج مترو وارد كرده 
است. چه آنكه از سوي ديگر، به واسطه نوسان نرخ 
دالر، هزينه ه��اي تعمير و نگهداري اين سيس��تم 
پيشرفته و انبوه بر كه نيازمند تامين برخي از قطعات 
از خارج از كش��ور اس��ت، دو چندان شده است. به 
عبارت ديگر، از سويي درآمدهاي مترو كاهش يافته 
و از سوي ديگر هزينه هاي آن افزايش داشته است.

در اين حال، سيد مناف هاش��مي، معاون شهردار 
تهران اعالم كرد: قيمت تمام ش��ده بليت مترو 15 
هزار تومان است يا بايد قيمت واقعي بليت را از مردم 
بگيريم كه دولت مخالف آن اس��ت ي��ا بايد جبران 
شود و در بودجه سنواتي دولت سهمي براي توسعه 
مترو در نظر گرفته ش��ود، م��ا نمي گوييم مردم 15 
هزار توم��ان بدهند اما مي توان 5 هزار تومان از آنها 
گرفت. به گزارش فارس، هاش��مي درباره وضعيت 
حمل و نقل عمومي در پايتخت اظهارداشت: تهران 
بيش از 5۷00 دستگاه اتوبوس و حدود 150۷ قطار 
مترو همچنين 80 هزار دستگاه تاكسي دارد كه بايد 
نگاهي هم به وضعيت فرسودگي ناوگان داشت. وي 
گفت: در حوزه مترو ۴00 دستگاه قطار ما نيازمند 
اورهال ب��وده در حوزه اتوبوس��راني نزديك به 60 
درصد ناوگان فرسوده است و تنها ۴0 درصد ناوگان 
را مي توان تا 5 سال آينده استفاده كرد. هاشمي در 
ادامه با بيان اينكه حدود ۴0 هزار دس��تگاه تاكسي 
ش��هر تهران نيز نيارمند نوسازي است، تأكيد كرد: 
وضعيت ن��اوگان حمل ونقل عموم��ي پايتخت به 

لحاظ فرسودگي اصال مطلوب نيست با اين تفاصيل 
روزهاي كرونا را به وضعيت موجود اضافه كنيد.

وي اظهار كرد: طي ماه هاي كرونا درآمد شهرداري 
ته��ران از مح��ل حم��ل ونق��ل عموم��ي كاهش 
چشمگيري داش��ته اما در عين حال تالش كرديم 
فاصله گذاري اجتماعي را در ناوگان عمومي ش��هر 
اعمال كنيم. معاون شهردار تهران با تاكيد بر اينكه 
توسعه و نوس��ازي ناوگان عمومي پايتخت نيازمند 
منابع مالي است گفت: در حال حاضر 250 كيلومتر 
مترو داريم كه بايد به 500 كيلومتر برسد كه با توجه 
به عدم حمايت دولت در تامين منابع و البته قيمت 
تمام ش��ده مترو و اتوبوس كه م��ردم بايد پرداخت 
مي كردن��د، اين امر محقق نش��ده اس��ت. به گفته 
هاشمي، هر كيلومتر مترو هزار ميليارد تومان هزينه 
دارد و به عبارت��ي مترو تهران به 250 هزار ميليارد 
توم��ان منابع مالي جهت تكميل ني��از دارد اين در 
حالي اس��ت كه كجا دولت طي 10 سال گذشته در 

بودجه خود ريالي را براي حمل ونقل عمومي در نظر 
گرفته و پرداخت كرده است؟

وي كه در يك برنامه تلويزيوني سخن مي گفت، ادامه 
داد: در حوزه اتوبوسراني حداقل به 10 هزار اتوبوس 
در برنام��ه 10 س��اله تهران نيازمندي��م به عبارتي 
ديگر ناوگان عمومي پايتخت براي نوس��ازي )طي 
10 س��ال آينده( به 300 هزار ميليارد تومان منابع 
مالي نياز دارد كه اگر بخواهيم اين برنامه را محقق 
كنيم بايد ساالنه 30 هزار ميليارد تومان منابع مالي 

تامين شود.
هاش��مي در پاس��خ به اينكه چرا تاكنون نوسازي 
ناوگان عمومي محقق نشده است به تجربه جهاني 
توس��عه حمل ونقل اش��اره ك��رد و گف��ت: دولت، 
شهرداري و مردم سه اهرم همراه با هم هستند كه در 
توسعه و نوسازي ناوگان عمومي حركت مي كنند. 

 هاش��مي گفت: ش��هردار تهران يك نهاد عمومي 
غير دولتي اس��ت و اگر يك مدير نتواند درآمد زايي 

كند ماندن و نماندنش بي مفهوم بوده و بي خاصيت 
اس��ت بر اس��اس تجربه 30 س��اله عرض مي كنم، 
نمي گويم همه ب��ار بر دوش دول��ت بلكه معتقدم 
يك س��وم دولت، يك سوم ش��هرداري و يك سوم 
شهروندان در اين زمينه سهم دارند.  معاون شهردار 
تهران تصريح كرد: قيمت تمام شده بليت مترو 15 
هزار تومان است يا بايد قيمت واقعي بليت را از مردم 
بگيريم كه دولت مخالف آن است يا بايد جبران شود 
و در بودجه سنواتي دولت سهمي براي توسعه مترو 
در نظر گرفته ش��ود، ما نمي گويي��م مردم 15 هزار 
تومان بدهند اما مي توان 5 هزار تومان از آنها گرفت. 
به گفته هاش��مي، امروز ش��هروندي اگر بخواهد از 
منطقه يك به 22 تهران با اسنپ يا تاكسي دربست 
برود بايد 50 هزار تومان بپردازد اما با مترو و اتوبوس 

با هزار يا 1250 تومان اين مسير را طي مي كند.
وي ب��ا تأكيد بر اينكه حمل ونق��ل عمومي دغدغه 
ش��هرداري تهران اس��ت گفت: 60 درصد بودجه 
ش��هرداري تهران به حمل ونقل عمومي اختصاص 
دارد ك��ه بخ��ش اعظم��ي از آن محقق مي ش��ود.

ل��ذا بر ف��رض ك��ه 12 ه��زار ميلي��ارد توم��ان از 
بودجه اختصاص يافته شهرداري تهران محقق شود 
به همين ميزان نيز بايد دولت بپردازد. معاون حمل 
و نقل و ترافيك شهرداري تهران اظهار كرد: بيشتر 
مسافران ما از قشر متوسط و ضعيف جامعه هستند 
بنده ميگويم 60 درصد بودجه شهرداري به حمل و 
نقل اختصاص يافته است، دولت هم 12 هزار ميليارد 
تومان به حم��ل و نقل اختصاص دهد و مردم هم 2 
هزار تومان پول بليت بدهند، مي توانيم حمل و نقل 
را رونق دهيم .هاشمي يادآور ش��د: در طول 8 ماه 
گذشته وظيفه دولت، شهرداري و مردم را گوشزد 
كرديم، اگر اين 3 بخش پاي كار بيايند و سالي 15 
هزار ميليارد تومان به توسعه مترو و اتوبوس تهران 
اختصاص يابد طي 20 س��ال حمل و نقل عمومي 

تهران سامان مي يابد.



بسياري از افراد حتي با وجود نزديك  بودن به آنتن موبايل، 
اينترنت همراه ش��ان در خانه بس��يار ضعيف است. علت 
اصلي اين مشكل شركت ها، سازمان ها و افرادي هستند 
كه به خاط��ر تمكن مالي، تقويت كننده هاي ش��خصي 
غيرمجاز نصب مي كنند.اولويت اول اپراتورهاي تلفن همراه، 
سرويس دهي از طريق آنتن هاي دكل موبايل است؛ اما براي 
برخي مناطق از جمله طبقات منفي يا طبقات بسيار باال كه 
آنتن دهي ضعيف است، اپراتور از نصب دستگاه هايي به نام 
ريپيتر براي تقويت سيگنال استفاده مي كند. با وجود اين، 
افرادي هستند كه بدون اطالع اپراتور اقدام به نصب ريپيتر 
به صورت غيرمجاز مي كنند و تضعيف آنتن در مكان هاي 
ديگر را باعث مي  شوند. شايد شما هم با اين مشكل مواجه 
ش��ده باش��يد كه حتي در پايتخت يا در شهرهاي بزرگ 
كشور با وجود فاصله كم از آنتن موبايل يا وقتي آنتن را با 
چشم مي بينيد، اينترنت همراهتان بسيار ضعيف است. اين 
موضوع در شرايط شيوع كرونا اهميت بسيار بيشتري پيدا 
كرده است؛ در شرايطي كه بيشتر كارها در كشور، از جمله 
آموزش دانش آموزان و دانشجويان و دوركاري كارمندان به 
شكل مجازي درآمده است و اينترنت همراه براي پيشبرد 
اين كارها بسيار ضروري است. علت اصلي مشكل ضعيف 
بودن اينترنت در خانه ها، ابزاري الكترونيكي به نام »ريپيتر« 
است كه براي تقويت آنتن موبايل استفاده مي شود اما در 
صورت غيرمجاز بودن، باعث بروز مشكالت جدي مي شوند. 
اي��ن ريپيتر )تقويت كننده( ها وقتي ب��دون اخذ مجوز از 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نصب شوند، 
روي فركانس تلفن همراه اختالل ايجاد مي كنند و باعث 
بروز اشكال در آنتن دهي در محيط اطراف خود مي شوند. 
در اين راستا كمالي، يك مهندس مخابرات درباره اينكه چرا 
به استفاده از تقويت كننده نياز است، به فارس گفت: اولويت 
اول اپراتورهاي تلفن همراه، سرويس دهي از طريق آنتن هاي 
دكل موبايل اس��ت؛ اما برخي مناطق در پوشش تكليفي 
اپراتور نيست؛ مانند طبقات منفي يا طبقات بسيار باال كه 
اپراتور اين محيط ها را براساس مسووليت اجتماعي و براي 
حفظ رضايت مشتري پوشش مي دهد. اگر در طبقات منفي 
كاربر زيادي وجود داشته باشد، اپراتور براي حل اين مشكل 
راه حلي دارد؛ اينكه با استفاده از نصب دستگاه هايي به نام 
ريپيتر كه مجوزهاي رسمي و تاييديه هاي فني و سالمت 
را دارند، سيگنال را تقويت مي كند، بدون اينكه اختاللي 
در س��رويس دهي براي ديگر مشتركان ايجاد شود. اما به 
دليل اين قابليت ريپيترها، افرادي هستند كه بدون اطالع 
اپراتور اقدام به نصب ريپيتر به صورت غيرمجاز مي كنند كه 
طبيعي است اين كار مورد تاييد اپراتور و وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات نيست. اين ريپيترهاي غيرمجاز تداخل 
فركانسي روي شبكه موبايل ايجاد مي كنند و ممكن است 
در سرويس دهي به ساير همسايه ها هم ايجاد اختالل كنند.

   ك�ف تعهد قانون�ي اپراتور  براي پوش�ش 
آنتن موبايل

بنابراين به نظر مي رس��د همه اين دردسر به دليل كافي 
نبودن آنتن دهي موبايل در برخي نقاط ايجاد مي شود. به 
همين دليل اين سوال اساسي مطرح مي شود كه اساسا 
كف تعهد قانوني اپراتور در ايجاد پوشش آنتن دهي موبايل 
چقدر اس��ت؟ كمالي در پاسخ به اين س��وال اظهار كرد: 
سازمان تنظيم مقررات حدود تكاليف قانوني براي ايجاد 
پوشش موبايل در سطح شهر را مشخص كرده است. در اين 
مصوبه قانوني حد سرويس دهي به گونه اي تعريف شده كه 
با رعايت اين حد، داخل ساختمان و داخل منزل مشتركان 
سرويس فراهم مي شود؛ مگر اينكه داخل ساختمان داراي 
شرايط خاصي باشد، براي مثال در زيرزمين باشد يا ممكن 
است در برخي مناطق در طبقات ۱۵ كه ارتفاع ساختمان 
از ارتفاع دكل بلندتر است سرويس دهي با مشكل مواجه 
شود. كمالي اظهار كرد: به دليل افزايش استفاده از اينترنت 
و نياز به اينترنت با س��رعت باالتر، اس��تفاده از ريپيتر در 
شهرهاي بزرگ رو به افزايش اس��ت در تهران هم موارد 
استفاده از ريپيتر غيرمجاز زياد است؛ شايد تا ۳۰۰۰ ريپيتر 
غيرمجاز در استان تهران داشته باشيم. فقط مدتي پيش 
در بازار تهران ۳۰ دس��تگاه ريپيتر غيرمجاز شناسايي و 
جمع آوري كرديم. در هشت ماهه ابتدايي سال 99 حدود 
۵۰۰ ريپيتر در شهر تهران جمع آوري شده است. تمركز 

اين دستگاه ها در مناطقي اداري و تجاري است؛ براي مثال 
در مناطقي مانند ميدان هفتم تير، ميدان آرژانتين، خيابان 
قائم مقام، ميدان ونك و بازار بزرگ شاهد استفاده بيشتر 

از ريپيترها هستيم.

  چه كساني از ريپيتر استفاده مي كنند
اي��ن روزها كه بس��ياري از امور به دليل ش��يوع ويروس 
كرونا، الكترونيكي ش��ده اند، كس��ب و كارهاي اينترنتي 
هم رشد به شدت س��ريعي را تجربه مي كنند. از آنجا كه 
اين كسب و كارها وابسته به اينترنت هستند، به اينترنت 
باسرعت زياد، عالقه مندند و بسياري از آنها حتي به جاي 
اينكه از سرويس اينترنت پرسرعت ثابت )ADSL( استفاده 
كنند عالقه دارند روي سيم كارت، اينترنت بسيار سريع 
داشته باشند. تقريبا حتي لپ تاپ از دور خارج شده و همه 
كارها به موبايل منتقل شده است. كمالي در توضيح اينكه 
بيشتر چه كساني از ريپيترهاي غيرمجاز استفاده مي كنند؟ 
مي گويد: شاهديم كه كسب و كارها و اماكن عمومي بيشتر 
از ريپيترهاي غيرمجاز اس��تفاده مي كنند. امروز اغلب 
آنالين شاپ ها دفتر يا آدرس رسمي ندارند، در زيرزمين 
در خانه يا در پاركينگ، دفت��ر كار خود را داير مي كنند. 
در طبقه زير زمين يا پاركينگ سيگنال موبايل نداريم يا 
سيگنال ضعيف است. هزينه كم ريپيترهاي غيرمجاز، افراد 
را تشويق مي كند كه براي خود آنتن شخصي مهيا كنند، 
غافل از اينكه ريپيترها، سرويس افرادي كه در فضاي باز 
شهري و در طبقات باالتر هستند را دچار مشكل مي كند. 
اگرچه اغلب، شركت ها و سازمان ها اقدام به نصب ريپيتر 
غيرمجاز مي كنند؛ اما گاهي استفاده كنندگان از ريپيتر 
غيرمجاز، كامال مشترك خانگي هستند؛ گاهي افرادي كه 
تمكن مالي دارند عالقه دارند در هر قسمت خانه شان آنتن 
موبايل كافي باشد و ديگر به اين نكته كه ممكن است اين 
كار روي ديگران اثر داشته باشد يا حتي روي سالمتي آنان 

اثر سوء داشته باشد، توجه نمي كنند.

    در چه صورت آنتن ديگران  دچار اختالل 
مي شود

ريپيترها نويزي را به سمت دكل اصلي ارسال مي كنند كه 
كيفيت پوشش دكل اصلي را كاهش مي دهد. اگر ريپيترها 
غيرمجاز باشد در اكثر مواقع آنتن محيط اطراف را خراب 
مي كند. مشكل شخص حل مي شود اما آنتن همسايه ها 
مختل مي شود. كمالي درباره اينكه آيا ريپيترها سرويس 
ديگر مش��تركان را خراب مي كنند، گفت: ريپيترها كل 
باند فركانسي را تقويت مي كنند نه فقط باند موبايل را. در 
موضوع ريپيترها بايد دو وجه را در نظربگيريم؛ نخس��ت 
خريد دستگاه و دوم نصب آن. ريپيترهاي غيرمجاز داراي 

قيمت پايين تر معموال غير استاندارد هستند و معموال هم 
توسط افراد غيرمتخصص و بدون در نظر گرفتن مباحث 
فني فركانسي نصب مي شوند و در نتيجه نصب آنها هم به 
صورت غيراستاندارد انجام مي شود. اين دستگاه ها بدون 
هيچ تنظيم خاصي سيگنال را مي گيرند و تقويت مي كند 
و هيچ كنترلي روي خروجي آن چه به سمت دكل و چه به 
سمت كاربر نيست. همچنين در اين دستگاه ها از تجهيزات 
الكترونيكي بي كيفيت استفاده شده است. اين تجهيزات 
بازاري هستند و فقط براي كسب سود فروخته مي شوند و 
براي فروشنده ضرر و زياني كه به مصرف كننده و ديگران 
وارد مي شود مهم نيست. اما از ريپيترهاي مجاز كه جزو 
تجهيزات اصلي اپراتورها هس��تند، بازديدهاي دوره اي 

انجام مي شود.

  قيمت دستگاه هاي غيرمجاز
يكي از س��واالت كه به ذهن خطور مي كند اين است كه 
قيمت ريپيترهاي غيرمجاز چند است كه استفاده از اين 
ابزار غيرمجاز را ساده كرده است؟ آنچه در سايت ها مشاهده 
مي شود اين است كه با بودجه اي حدود سه تا چهار ميليون 
تومان مي توان يك ريپيتر غيرمجاز خريداري كرد كه البته 
هزينه نصب و راه اندازي هم به آن اضافه مي شود. محمدي، 
يك كارشناس نصب ريپيتر مجاز درباره قيمت ريپيترهاي 
مجاز و غيرمجاز به خبرنگار فارس، گفت: قيمت ريپيترهاي 
غيرمجاز اگرچه بسته به نوسان نرخ دالر متفاوت است اما 
كمتر از ۵۰ دالر تا ۱۰۰ دالر است كه حدود پنج ميليون 
تومان مي شود. قيمت ريپيترهاي مجاز كه توسط اپراتورها 
نصب مي شود، به دليل برخورداري از استانداردها و بسته 
به ويژگي ها ت��ا ۱۵۰۰ دالر و حتي تا ۱۰ برابر بيش��تر از 
غيرمجازها است. ريپيترها همه وارداتي هستند و البته ديده 

شده كه به صورت محدود نمونه هايي داخلي هم دارند. 

    حق الناس شامل فركانس نامريي هم مي شود
همچنين تبريزي، مهندس الكترونيك و عضو تيم شناسايي 
سيگنال هاي مخرب و مختل كننده، درباره افرادي كه از 
باند فركانسي به صورت غيرمجاز استفاده مي كنند، گفت: 
اين دستگاه ها از پهناي باند اپراتورها استفاده مي كنند كه 
مصداق حق الناس است. اپراتور موبايل فركانسي را براي 
استفاده همه از دولت خريداري كرده و برخي آن را به صورت 
اختصاصي استفاده مي كنند، خودشان سرويس مي گيرند و 
سرويس ديگران را خراب مي كنند. وي اظهار كرد: دولتي ها 
كمتر به سمت استفاده از ريپيترها رفته اند و به ترتيب بيشتر 
بخش خصوصي، تجاري، اداري و به ندرت مسكوني طالب 
اين موضوع شده اند. اما با مواردي از تخلف دولتي ها روبرو 
بوده ايم كه اساسا اجازه ورود نمي دهند و مواردي كه طوالني 

مي شود، اغلب مربوط به موارد دولتي است؛ براي مثال يك 
سفارتي در تهران اقدام به نصب ريپيتر غيرمجاز كرده بود و 
از طريق وزارت امور خارجه با چندين ماه ايميل در نهايت 
توانستيم مشكل را حل كنيم. تبريزي در پاسخ به اينكه آيا 
راه قانوني براي اخذ مجوز نصب ريپيتر وجود دارد؟ گفت: 
مجوزي براي نصب شخصي اين تقويت كننده ها وجود ندارد 
و اين كار فقط توسط اپراتور و در صورت نياز انجام مي شود. 
وقتي اپراتوري بنابر ضرورت ريپيتري نصب كند به دليل با 
رعايت مسائل فركانسي مربوط، اختاللي ايجاد نخواهد شد. 
مردم مشكل آنتن دهي خود را به اپراتور منعكس مي كنند. 
اپراتور مشكل را بررسي مي كند و اولويت با اصالح ضعف 
آنتن دهي از طريق دكل هاي رسمي است. اگر امكان اصالح 
با روش معمول نبود و تعداد كاربران در محيط مورد نظر، 
اپراتور را براي نصب ريپيتر مجاب كند، اين دستگاه نصب 
خواهد شد. اغلب اين مشكالت در طبقات منفي است كه 
پوشش طبقات منفي در تعهد س��رويس دهي اپراتورها 
نيست. در حال حاضر هم برخي اپراتورها در اصالح ضعف 
آنتن دهي، در جاهايي كه ممكن باش��د با بهينه سازي در 
حال رفع مشكل مشترك هس��تند و در جايي كه مقدور 
نباشد، ريپيترهاي غيرمجاز را جمع آوري و ريپيترهاي 

مجاز نصب مي كنند.

    رگوالتوري   مسوول جمع آوري 
دستگاه هاي غيرمجاز است

تبريزي اظهار كرد: مسوول نهايي جمع آوري دستگاه هاي 
ريپيتر غيرمجاز، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
در زيرمجموعه ارتباطات و فناوري اطالعات اس��ت كه با 
همكاري اپراتورها اين كار را انجام مي دهد. سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي براي شناسايي و جمع آوري 
دستگاه هاي غيرمجاز از اپراتورها كمك مي گيرد. بسياري 
از افرادي كه اقدام به استفاده از ريپيتر غيرمجاز مي كنند 
اساس��ا از غير مجاز بودن آن اطالع ندارند. به همين دليل 
اپراتورها به دنبال رفتار سلبي در برخورد با استفاده كنندگان 
از دستگاه هاي غيرمجاز نيستند بلكه به دنبال حل مشكل 
آنان هستند. اما در مواردي كه استفاده كننده بر عمل خود 
اصرار دارد پرونده ها به بخش حقوقي ارجاع داده مي شود. 
البته در اين باره مشكل قانوني وجود دارد. در دهه ۵۰ قانوني 
درباره راديوهاي آماتوري تدوين شد كه هم اكنون هم همان 
قانون مالك عمل است. قوانين و رقم جريمه به روز نشده و 
حتي كمتر از يك ميليون تومان است. طبيعي است كه با 
توجه به تورم از سال ۵۰ تاكنون جريمه اي هم اعمال شود 
چشمگير و بازدارنده نيست. آيين نامه اجرايي اين قانون 
مي تواند بازنگري شود. فضاي فركانسي تهران بسيار پيچيده 

است و بخشي از مشكل به دليل آگاه نبودن مردم است.
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راه اندازي سامانه اي براي
 تبادل اطالعات دستگاه ها با مردم

سامانه پيامكي با سرشماره ۴۰۴۰ و كد دستوري ۴#* 
با هدف ساماندهي تبادل اطالعات ميان دستگاه هاي 
اجرايي و مردم و كاهش نرخ كالهبرداري ايجاد مي شود. 
به گزارش س��ازمان فناوري اطالع��ات ايران، مجيد 
فوالديان، مديركل دفتر پايش و نظارت بر پياده سازي 
دولت الكترونيكي س��امانه پيام ايران را گام موثري در 
راس��تاي تكميل زنجيره خدمات دولت الكترونيكي 
دانست و ارسال الكترونيكي بدون واسطه اعالن هاي 
رس��مي و مكاتبات دس��تگاه هاي اجرايي و نهادهاي 
عمومي كش��ور به آحاد مردم و موسسات حقوقي را از 
جمله كاركردهاي اصلي آن بيان كرد. وي با اش��اره به 
مصوبه دبيرخانه ش��وراي اجرايي فناوري اطالعات، 
امكان انجام مكاتبات اداري توسط اشخاص حقيقي و 
حقوقي با دستگاه هاي اجرايي از طريق اختصاص يك 
پنل ش��خصي و ارايه كد رهگيري بابت رصد وضعيت 
مكاتب��ات را اقدام موثري دانس��ت كه ضمن كاهش 
مراجعه حضوري به دبيرخانه دس��تگاه هاي اجرايي، 
مي تواند نقش بسزايي را در كنترل بيماري كرونا و حفظ 
شرايط قرنطينه در وضعيت حساس كشور ايفا كند. 
فوالديان ضمن تصريح اينكه در حال حاضر بسياري 
از خدمات دولتي از طريق اپليكيشن دولت همراه قابل 
ارايه است، در خصوص ساير قابليت هاي سامانه پيام 
ايران چنين شرح داد: سرويس  پيامكي يكپارچه و كد 
دستوري واحد از ديگر ويژگي هاي اين سامانه هستند 
كه طي آن پيامك هاي دستگاه هاي اجرايي براي مردم 
با سرش��ماره ۴۰۴۰ ارسال خواهد شد و ارايه خدمات 
دستگاه هاي اجرايي نيز با شماره گيري كد دستوري 
#۴*  امكان پذير است كه كاهش كالهبرداري هاي 
پيامكي و فيشينگ را به دنبال دارد. مديركل دفتر پايش 
و نظارت بر پياده سازي دولت الكترونيكي همچنين 
از اتصال ۶۷ دس��تگاه اجرايي به سامانه كارپوشه ملي 
ايرانيان خبر داد و از دس��تگاه هاي اجرايي درخواست 
كرد تا بر اساس مصوبه شوراي اجرايي فناوري اطالعات 
ظرف شش ماه نس��بت به حذف سامانه هاي موازي و 

انجام مكاتبه از طريق يك سامانه واحد اقدام كنند.

سايت هاي اينترنتي موظف به 
اعالم وضعيت تامين كاال هستند

مرك��ز توس��عه تج��ارت الكترونيك��ي اع��الم كرد: 
كسب وكارهاي اينترنتي داراي »اينماد« )نماد اعتماد 
الكترونيكي( در زمان اعم��ال محدوديت هاي كرونا 
موظف ب��ه اعالم وضعيت تأمين كاال در س��ايت هاي 
خود هستند. به گزارش ايرنا، يكي از مسائلي كه خريد 
اينترنتي را تحت الشعاع خود قرار مي دهد و معموال به 
ثبت شكايت از كسب و كار منجر مي شود، عدم تامين 
كاال توسط سايت ها است. برخي از سايت هاي فروش 
كاال در اينترنت براي كس��ب سود بيش��تر، دست به 
كارهايي مي زنند كه يكي از آنها فروش كااليي است كه 
در انبار ندارند. اين كار سبب مي شود فرد خريدار پول 
را واريز كند، اما كاال در زمان معين به دست او نرسد. از 
طرف ديگر گاهي اوقات به دليل باال رفتن قيمت ارز و به 
تناسب آن باال رفتن قيمت كاالي فروخته شده، سايت ها 
كااليي كه روز قبل فروخته اند را ناموجود مي كنند و از 
خريدار مي خواهند ما به التفاوت آن را پرداخت كنند. 
اين قبيل مسائل باعث شد امروز مركز توسعه تجارت 
الكترونيكي اطالعيه اي صادر كن��د. در اين اطالعيه 
آمده اس��ت، با توجه به اعمال محدوديت در فعاليت 
كسب  وكارها توسط س��تاد ملي مقابله با كرونا از اول 
آذرماه، ضروري است كسب  وكارهاي اينترنتي داراي 
اينماد، نسبت به موجود بودن كاال يا امكان تأمين آن 
كاماًل مطمئن باشند و درصورت عدم تأمين كاال مطابق 
با ماده ۳9 قانون تجارت الكترونيكي رفتار كرده و امكان 
فروش كاالهاي فوق را در وب سايت خود غير فعال كنند. 
همچنين اگر اين محدوديت ها بر ساعات پاسخگويي يا 
ارسال كاال تاثيرگذار بوده در وب سايت خود تغييرات 

جديد را به اطالع مصرف  كنندگان برسانند.

شناسايي ۲۸۵۰ كسب  وكار متخلف
براساس اعالم مركز توسعه تجارت الكترونيكي، تاكنون 
با استفاده از پايشگر هوشمند، ۳۲۵ هزار كسب  وكار 
پايش و با شناس��ايي ۲۸۵۰ كسب وكار متخلف، نماد 
اعتماد الكترونيكي۱۲۶۶ كس��ب و كار تعليق ش��ده 
است. به گزارش ايرنا، با توجه به رشدسريع استفاده از 
اينترنت و راه  اندازي كسب  وكارهاي اينترنتي، يكي از 
مهم ترين دغدغه هاي حاكميت، ساماندهي و نظارت 
بر بس��ترهاي موجود در اينترنت است. مركز توسعه 
تجارت الكترونيكي به  عنوان متولي ساماندهي و نظارت 
بر كس��ب  وكارهاي اينترنتي، با ايجاد درگاه يكپارچه 
نظارت توانسته كسب  وكارها را به  شكل متمركز پايش 
كرده و تا حد زيادي از وقوع تخلفات معامالتي قابل انجام 
در اينترنت پيشگيري كند. همچنين در مواردي نيز با 
همكاري دستگاه هاي ناظر موجب بازدارندگي از انجام 
تخلفات شده و استفاده از ربات پايشگر هوشمند يكي 
از مصاديق چابكي و موفقيت در اين حوزه است. يكي از 
قابليت هاي پايشگر هوشمند، استفاده از هوش مصنوعي 
و الگوريتم هاي يادگيري عميق ماشين و پردازش تصوير 
در اجراي سناريوهاي تخلف در كسب  وكارهاي اينترنتي 
است كه تاكنون هش��ت سناريوي تخلف با اين روش 
پياده سازي و اجرايي شده اس��ت. ارايه كاال و خدمات 
ممنوعه، فعال بودن درگاه پرداخت كس��ب  وكارهاي 
فاقد نماد اعتماد الكترونيكي )نمادهاي تعليق شده(، 
جعل نماد اعتماد الكترونيكي، عدم بارگزاري وب سايت  
كسب  وكارها، انتقال وبس��ايت  كسب  وكارهاي بدون 
نماد اعتماد الكترونيكي روي وب  سايت كسب  وكارهاي 
داراي نماد، فيشينگ در كس��ب  وكارهاي داراي نماد 
اعتماد الكترونيكي، عدم تطابق كاال و خدمات ارايه شده 
با اظهار طبقه بندي مورد نظر كسب وكار، عدم تطابق 
شخصيت حقيقي يا حقوقي اظهارشده با شخصيت 
ارايه شده در وب سايت كس��ب و كار از جمله كارهايي 

است كه توسط اين پايشگر هوشمند انجام مي شود.

هوش مصنوعي شعر مي سرايد
گوگل ه��وش مصنوعي توس��عه داده كه ب��ه كاربر 
كمك مي كند شعر بنويسد. به گزارش مهر به نقل از 
 Verse( انگجت، گوگل ابزاري به نام »ش��عر با ش��عر
by Verse( « ارايه كرده كه به كاربر كمك مي كند تا 
شعر زيبايي بسرايد. آخرين پروژه آزمايشي اين شركت 
كه شعرنويسي با هوش مصنوعي است، پيشنهاداتي 
با شيوه شعرنويسي مشهورترين شاعران امريكايي به 
كاربران ارايه مي كند. كاربر مي تواند سه شاعر را انتخاب 
كند تا از آنها الهام بگيرد مانند اميلي ديكينسون، والت 
وايتمن و ادگار آلن پو. پس از انتخاب شاعران و ساختار 
شعر، ابزار هوش مصنوعي گوگل از كاربر مي خواهد تا 
مصرع اول شعر را بنويسد. در مرحله بعد هوش مصنوعي 
گزينه هاي مختلفي را به او پيشنهاد مي كند. البته اين 
ابزار كاربر را مجبور نمي كند حتما از پيش��نهاداتش 
اس��تفاده كند. او مي تواند آنها را دستكاري يا رد كند. 
هدف اين ابزار الهام بخشي به كاربران است و درواقع يك 
شعر كامل را به جاي او نمي نويسد. مهندسان گوگل 
براي ساخت اين ابزار مجموعه بزرگي از اشعار كالسيك 
را در سيستم بارگذاري كردند. آنها از آثار هر شاعر براي 
ارتقاي مدل هاي هوش مصنوعي اس��تفاده كردند تا 
شيوه هاي شعرنويسي مختلف را بهبود دهند. از آنجا كه 
هدف مهندسان آن بود كه سيستم پيشنهاداتي مرتبط 
به كاربران ارايه كند بنابراين به سيستم هوش مصنوعي 
آموزش داده ش��د تا درك كند بهترين گزينه ها براي 

مصرع بعدي يك شعر كدام هستند.

روسيه از گوگل شكايت كرد
دولت روس��يه از گوگل شكايت كرده زيرا در عمل 
به قوانين اين كشور موفق نبوده است. به گزارش 
مه��ر به نقل از تاس، س��ازمان ناظر ب��ر ارتباطات 
روسيه )Roskomnadzor( از گوگل شكايت 
كرده زيرا نتوانس��ته محتواي ممنوع اين كشور را 
به طور موفقيت آميز حذف كند. در بيانيه اي خبري 
مربوط به آن آمده است: »اين شركت متهم است 
در همخواني با قوانين روس��يه در خصوص حذف 
اطالعات ممنوع در نتايج جس��ت وجو شكس��ت 
خورده اس��ت. گوگل ح��دود ۳۰ درصد محتواي 
خطرناك را از نتايج جست وجو حذف نمي كند.« 
فرآيندهاي اداري در خصوص تخلف مكرر اپراتور 
موتور جست وجو در انجام وظايفش آغاز شده است. 
به گفته اين سازمان در نتايج موتور جست وجوي 
گوگل منابع اطالعاتي رصد شده كه دسترسي به 
آنها در روسيه محدود شده است. گوگل هنوز هيچ 
اعتراضي نس��بت به بيانيه س��ازمان مذكور اعالم 

نكرده است.

هشدار توييتر درباره اليك زدن 
توييت هاي گمراه كننده 

توييتر از اين پس در مورد بازتوييت يا اليك زدن 
توييت هاي حاوي محتواي غلط و گمراه كننده به 
كاربران هش��دار مي دهد تا از انتشار اخبار غلط در 
اين ش��بكه اجتماعي جلوگيري شود. به گزارش 
مهر به نقل از انگجت، توييتر قبل از آغاز رقابت هاي 
انتخاباتي در امريكا برچس��ب زني به توييت هاي 
حاوي اطالعات غل��ط و گمراه كننده را آغاز كرده 
بود و اين كار را حت��ي در مورد توييت هاي دونالد 
ترامپ رييس جمهوري فعلي امري��كا انجام داده 
بود. حاال توييتر يك گام به جلو نهاده و در صورت 
بازتوييت يا اليك زدن چنين توييت هايي توسط 
ديگر كاربران به آنها هش��دار مي دهد. در صورتي 
كه كاربران توييتر ب��راي چنين كاري اقدام كنند 
پنجره اي باز مي ش��ود و پيامي از حساب كاربري 
پشتيبان توييتر به نمايش درمي آيد. در اين پيام 
تصريح شده كه برچسب زدن توييت هاي غلط و 
جلوگيري از بازنشر آنها موجب كاهش ۲9 درصدي 
انتشار اخبار جعلي ش��ده است. توييتر يك هفته 
بعد از برگزاري انتخابات رياست جمهوري امريكا از 
برچسب زدن حدود ۳۰۰ هزار توييت به علت انتشار 
اخبار و اطالعات دروغين از ۲۷ اكتبر تا ۱۱ نوامبر 
خبر داد. از مجموع اين توييت ها ۴۵۶ توييت هم 
بطور كامل بلوكه شدند تا امكان ريتوييت يا اليك 

زدن آنها وجود نداشته باشد.

 ۷ ايالت امريكا از گوگل
شكايت مي كنند

گروهي ش��امل هفت ايالت امريكا قصد دارند ماه 
آينده ميالدي دومين شكايت عليه گوگل را ثبت 
كنند. به گزارش مهر به نق��ل از رويترز، گروهي از 
ايالت هاي امريكا تصميم دارند ت��ا ماه آينده يك 
ش��كايت آنتي تراس��ت )ضدانحصار( عليه گوگل 
ارايه كنند. اين گروه از ايالت ها شامل كلورادو، آيوا، 
نبراس��كا، نيويورك، كاروليناي شمالي، تنسي و 
يوتا، تصميم دارند پرونده خود را با شكايت دولت 
فدرال تركيب كنن��د. در حال حاض��ر گوگل در 
واكنش به ش��كايات و تحقيقات دولتي، هرگونه 
اعمال خالف قانون را رد و اعالم كرده است سلطه 
موتور جست وجو و بقيه محصوالت آن در بازار به 
دليل ترجيح مشتريان است. به گفته دو منبع آگاه 
اين گ��روه از ايالت ها تصميم دارند در اواس��ط ماه 
دسامبر دومين شكايت از شركت فناوري مذكور را 
ثبت كنند. البته گروهي ديگر از ايالت ها به رهبري 
تگزاس قصد دارند شكايتي در همين زمينه ثبت 
كنند اما به گفته منابع آگاه موردي كه به تازگي فاش 
شده وسيع تر اس��ت. اين در حالي است كه در ماه 
اكتبر وزارت دادگستري امريكا شكايتي ضد انحصار 
عليه گوگل ثبت كرد. شايان ذكر است شكايت گروه 
ايالت هاي مذكور وس��يع تر از وزارت دادگستري 
امريكا نيز است. پرونده وزارت دادگستري امريكا بر 
تالش هاي گوگل جهت گسترش و حفظ سلطه بر 

بازار تبليغات متمركز است.

تقويت كننده هاي غيرمجاز تداخل فركانسي روي شبكه موبايل ايجاد مي كنند 

تضعيفاينترنتموبايلباتصرفغيرقانونيآنتنها

تكرار تجربه ناموفق كالنشهرها
چنانكه سهم جمعيت شهرنشين كش��ور طي روندي 
مس��تمر از ۳۱.۴ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۷۴ درصد كل 
جمعيت كشور در سال ۱۳9۵ رسيده است كه بيش از هر 
چيز متاثر از رشد و افزايش جمعيت كشور و نيز جريان 
مداوم مهاجرت از مناطق روستايي به مناطق شهري است.

۲- شهرنش��يني الزاما پديده اي مثبت يا منفي نيست، 
همانطور كه زندگي درمناطق روس��تايي ب��ا توجه به 
تكنولوژي ه��اي ارتباطي ديگر نه تنها منفي به ش��مار 
نمي رود كه به لحاظ آب و هواي س��الم و محيط زيست 
طبيعي مثبت نيز تلقي مي شود. اما شهرنشيني اقتضائاتي 
دارد كه منجر به تغيير مختصات زندگي فردي، خانوار و 
جامعه مي شود. مناسبات شهر مبتني بر اقتصاد و توليد 
صنعتي است. همانطور كه مناسبات اقتصادي- اجتماعي 
در روستا مبتني بر توليد كشاورزي و دامپروري و صنايع 
وابسته به اين دو است. در اين حال، مشاهدات و بررسي ها 

حاكي از اين است كه رشد شهرنشيني در كشور بيش 
از اينكه وام دار رشد توليد و صنعت باشد، ناشي از توزيع 
رانت است كه به قيمت كوچك شدن يا حتي از بين رفتن 
مناطق روس��تايي و به عبارت ديگر، فضاهاي مناسب 
توليد محصوالت كشاورزي، دامي و صنايع وابسته به آنها 
است. پس از نفت و گاز و فوالد، مهم ترين صنعت كشور، 
صنعت خودروسازي است كه طي چهار دهه اخير براي 
سرپا ماندن اين صنعت هزينه هاي زيادي صورت گرفته 
اس��ت. حال و روز اين صنعت و ساير صنايع در كشور ما 
نشان مي دهد كه شهرنشيني در كشور از پايه مستحكمي 
برخوردار نيست. به عنوان مثال، بر اساس اعالم مسووالن 
گمرك ايران، در سال گذشته ۱۳۰۰ دستگاه خودرو به 
ارزش بيش از ۵.۷ ميليون دالر صادرات از كش��ور صادر 
شده اس��ت. اين در حالي است كه در س��ال ۲۰۱9 در 
مجموع ۷۵۸.۴ ميليارد دالر خودرو در جهان صادر شده 

اس��ت و بدين ترتيب، خودرو دومين محصول با ارزش 
صادراتي در جهان بوده است.

كشورهاي اروپايي با س��هم ۵۴.۶ درصدي )معادل 
۴۱۴.۴ ميليارد دالر( بيشترين س��هم را از صادرات 
خودرو در جهان تا پايان سال ۲۰۱9 داشته اند. آسيا با 
۲۴ درصد و امريكاي شمالي با ۱9.۳ درصد در رده هاي 
بعدي قرار دارند. از س��وي ديگر اما سهم كشورهاي 
آفريقايي از صادرات خودرو تنها ۱.۳ درصد و امريكاي 
التين تنها ۰.۷ درصد بوده اس��ت. كشورهاي آلمان، 
ژاپن، امريكا، مكزيك و كره جنوبي به ترتيب ۵ كشور 
برتر صادركننده خودرو ب��ه ارزش ده ها ميليارد دالر 
بوده اند. از سوي ديگر، در يكي دو سال گذشته با جهش 
نرخ ارز، شاهد رشد صادرات محصوالت كشاورزي و 
دامي به كشورهاي همسايه بوديم به طوري كه باعث 
جهش قيمت اين محصوالت در داخل هم ش��د و به 

نوعي زلف اين محصوالت هم به دالر گره خورد.
۳-نتيجه اينكه دگرديس��ي در ساختمان سازي در 
ش��هرهاي متوس��ط و كوچك )بدون اينكه معضل 
خانه دار شدن تسكين يابد( و در پي آن تغيير در بافت 
جمعيتي ايران درست برخالف نيازها و كاركردهاي 
جامعه در جريان است و شاهد نوعي زندگي مصرفي 
و به ظاهر صنعتي يا شبه صنعتي در شهرهاي كشور 
هستيم كه نيازمند غذا )محصوالت كشاورزي و دامي( 
است اما علي رغم ظرفيت هايي همچون دشت هاي 
حاصلخيز و زمين هاي پهناور مناس��ب كشاورزي و 
دامپروري و نيروهاي تحصيلكرده در رشته هاي مرتبط 
نه تنها نمي تواند به قيمت هاي مناسب گوشت و مرغ و 
تخم مرغ خود را تامين كند كه اگر هوس صادرات اين 
محصوالت را هم داشته باشد با كمبود و غليان قيمت 

آنها مواجه مي شود. 

ادامه از صفحه اول

عدم عرضه مناسب توسط حقوقي ها در بازار
از سوي ديگر هنوز بازار به جمع بندي كاملي از بابت 
اينكه دالر در كدام نرخ تثبيت مي شود نرسيده و اغلب 
ديد فعالين بازار روي قيمت ۲۲ هزار تومان است اما 
يك نگراني وجود دارد كه قيم��ت دالر به پايين تر از 
۲۲ هزارتومان برسد در نتيجه سهامداران با احتياط 

بيش��تري اقدام به خريد مي كنند و اين احتياط از دو 
مولفه پديد مي آيد؛ نخست اينكه آينده روشني براي 
دالر متصور نيس��تند و دوم اينكه هنوز تكليف سود 
س��پرده بانكي مشخص نشده اس��ت. اگر بازار سهام 
به جمع بندي در خصوص نرخ دالر و س��ود س��پرده 

بانكي برسد مي تواند تصميم درست و به موقعي براي 
خريد سهام بگيرد. بنابراين وضعيت بازار تثبيت شده 
نيس��ت و اغلب به صورت نوسانگيري اقدام به خريد 
سهام مي كنند و نگاه سهامداراني كه يك سهم را به 
صورت ميان مدت و بلندمدت نگاه دارند در بازار يافت 

نمي ش��ود. اگر ابهامات موجود در بازار برطرف شود. 
بورس روند افزايش��ي خوبي به خود مي گيرد و بازار 
مي تواند تا پايان سال در حدود ۲۰ درصد رشد داشته 
باشد. اما بايد گفت در اين شاخص بازار سرمايه بسيار 

ارزنده است و فضاي رشد خوبي در خود دارد. 



تعادل |
جزييات تجارت خارجي در هشتمين ماه از سال ۹۹ 
اعالم شد. براس��اس آمار اعالمي از سوي رييس كل 
گمرك اي��ران، حجم صادرات و واردات كش��ور در ۸ 
ماه منتهي به آبان سال ۹۹ به ۴۴ ميليارد دالر صعود 
كرده است. تحليل داده هاي آماري بيانگر اين است 
كه در بازه زماني ياد شده، ۲۱ ميليون و۸۰۰ هزار تن 
كاال وارد كشور شده كه ارزش آن برابر با ۲۳ ميليارد و 
۱۰۰ ميليون دالر بوده كه نسبت به مدت مشابه سال 
قبل افت داشته است. در مقابل، تجار ايراني نيز، بيش 
از ۷۵ ميلي��ون تن كاال ب��ه ارزش ۲۱ ميليارد و ۵۰۰ 
ميليون دالر كاال روانه بازارهاي خارجي كرده اند. اما 
آمارها همچنان حكايت افت نزديك به ۲۰ درصدي 
صادرات از نظر ارزشي نسبت به مدت مشابه سال قبل 
دارد. همچنين آمارها حكايت از تراز منفي يك ميليارد 
و۶۰۰ ميليون تجارت خارجي كشور تا پايان ماه هشتم 

از سال جاري دارد. 

    جزييات تجارت در ماه هشتم
آمار تجارت خارجي ايران در هشت ماهه سال جاري 
ترسيم شد. براساس آمار اعالمي از سوي رييس كل 
گمرك ايران، تجارت خارجي كشور در هشت ماهه 
سال  جاري حكايت از تبادل ۹۷ ميليون و ۷۰۰ هزار 
تن كاال به ارزش ۴۴ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دالر دارد. 
مهدي ش��ريفي، مي��زان واردات كاال در اين مدت را 
۲۱ ميليون و ۸۰۰ ه��زار تن اعالم كرد كه از اين رقم 
۱۵ ميلي��ون و ۲۰۰ هزار تن آن را كاالهاي اساس��ي 
تش��كيل مي دهد.مطابق آمار ارايه شده، ارزش كل 
واردات كاال در اين مدت ۲۳ ميليارد و ۱۰۰ ميليون 
دالر بود كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ 
وزن و ارزش به ترتيب يك درصد و ۱۸ درصد كاهش 
نشان مي دهد. رييس كل گمرك ايران آمار صادرات 
در بازه زماني ياد ش��ده را نيز بيش از ۷۵ ميليون تن 
كاال به ارزش ۲۱ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دالر عنوان 
كرد كه نشان مي دهد، سه برابر ميزان وزني واردات، 
صادرات انجام شده كه از نظر وزني ۱۴ درصد و از حيث 
ارزش ۱۹ درصد در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 
كاهش داشته است. بنابه اظهارات رييس گمرك، روند 
كاهندگي صادرات كشور ماه به ماه به شرايط عادي 
نزديك مي شود كه اميد مي رود، تا پايان سال شرايط 

بهتري در بحث صادرات داشته باشيم.
اما مقاصد صادراتي ايران در ۸ ماه منتهي به آبان كدام 
كشورها بودند؟ براساس آنچه ميراشرفي عنوان كرده، 
عراق با ۵ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دالر در رتبه اول، چين 
با همين ميزان در مقام دوم، امارات متحده عربي با ۲ 
ميليارد و ۷۰۰ ميليون دالر سوم، تركيه با يك ميليارد 
و ۶۰۰ ميليون دالر چهارم و افغانستان با يك ميليارد و 

۵۰۰ ميليون دالر در جايگاه بعدي قرار دارند.
اما نكته اي كه در مورد صادرات آبان ماه امسال حائز 
اهميت اس��ت اين است كه » پس��ته« مقام چهارم 
كاالهاي صادراتي ايران را كس��ب كرده و با توجه به 
اينكه ميانگين ارزش كاالهاي صادراتي كش��ورمان 
هر كيلو حدود ۳۰ سنت است، پسته هر كيلو ۶ دالر و 
باالتر صادر شده و اين نشان مي دهد كه در اقالم عمده 
صادراتي، محصوالت كش��اورزي و در رأس آن پسته 
سهم خوبي دارند. از آن س��و، براساس اعالم گمرك، 

كشورهاي مبدأ واردات ايران شامل؛ چين با ۶ ميليارد 
دالر، امارات با ۵ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دالر، تركيه با ۲ 
ميليارد و ۶۰۰ ميليون دالر، هند با يك ميليارد و ۴۰۰ 
ميليون دالر و آلمان با يك ميليارد و يكصد ميليون دالر 
بوده اند. رصد اقالم وارداتي ايران نيز نشان مي دهد، از 
۱۰ قلم عمده كااله��اي وارداتي غير از دو قلم كاالي 
ضروري، هش��ت قلم ديگر ش��امل كاالهاي اساسي 
است و در اين مورد هم موضوع حائز اهميت اين است 
كه واردات كشور به سمت تأمين كاالهاي ضروري و 

اساسي و اقالم مورد نياز توليد پيش مي رود.
رييس كل گمرك ايران در مورد آمار ترانزيت كاال از 
كشورمان نيز گفته است كه در هشت ماهه سال جاري 
۴ ميليون و ۴۷۱ هزار تن كاال از قلمرو كش��ورمان به 
ساير كشورهاي همسايه ترانزيت شده كه نسبت به 
مدت مشابه سال گذش��ته ۱۵ درصد كاهش داشته 

است.

    تجارت در ماه هفتم
براس��اس آنچه گمرك اعالم كرده ب��ود، حجم كل 
تجارت خارجي در مهرماه ۷ ميليارد و ۸۵۱ ميليون 
دالر بوده است. اين آمار نشان مي دهد وزن كاالهايي 
كه در روند تجارت خارجي كش��ور قرار گرفته اند به 
بيش از ۲۱ ميليون و ۹۰۰ هزار تن مي رسد. از آنسو، 
س��هم صادرات كاال در اين ماه از كل تجارت خارجي 
رقمي مع��ادل ۴ ميليارد و ۶۳۸ ميليون دالر بوده كه 
شاهد رشد اين رقم نسبت به ش��هريورماه هستيم. 
مقايسه آمار مهر ماه امس��ال با ماه گذشته و مهر ماه 
سال گذشته نش��ان مي دهد، وضعيت ارسال كاال به 
بازارهاي هدف در مهر امس��ال بهتر از دو بازه مذكور 
است. از آنسو، واردات نيز در مهر امسال وزني معادل 
۲ ميليون و ۷۷۶ هزار تن دارد و ارزش اين حجم كاال 

رقمي معادل ۳ ميليارد و ۲۱۷ ميليون دالر است. اين 
در حالي است كه در شهريور ماه امسال واردات معادل 
۳ ميليارد و ۸۳ ميليون دالر بوده است. عالوه بر اين در 
بازه زماني مشابه سال گذشته )مهرماه ۹۸( ۳ ميليارد 
و ۹۵۲ ميليون دالر واردات صورت گرفته بود.ارزيابي 
آمارهاي اعالم شده نشان مي دهد تراز تجاري ايران 
در هفتمين ماه سال جاري به نفع صادرات بوده است؛ 
به گونه اي كه صادرات، يك ميليارد و ۴۱۷ ميليون دالر 

از واردات بيشتر است.

    تجارت در ماه ششم و نيمه اول
اما تجارت در ماه شهريور وضعيت متفاوتي را تجربه 
كرد؛ چراكه آمارها نشان از بهبود وضعيت نسبت به 
ماه هاي قبل را داش��ت. آمارها نش��ان از اين دارد كه 
آخرين ماه تابس��تان، صادرات كاالهاي غيرنفتي از 
۲ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دالر در مرداد امس��ال به ۲ 
ميليارد و ۶۶۶ ميليون دالر در شهريورماه رسيده است. 
از آنسو، واردات كاال از۲ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دالر در 
مردادماه به ۳ ميليارد و ۸۳ ميليون دالر در شهريورماه 
رسيده است. با اين حال اما تراز تجاري در ششمين ماه 
از سال با منفي ۴۱۷ ميليون دالر ثبت شده كه حكايت 
از كاهش فاصله صادرات و واردات داشت. ناگفته نماند 
كه صادرات در ماه شهريور نس��بت به مردادماه ۹۹، 
رشد بيش از ۲۱ درصدي را تجربه كرده و در عين حال 
واردات نيز با افزايش بيش از ۱۰ درصدي روبرو بوده 
است. با اين حال، مقايسه تجارت در نيمه نخست سال 
۹۹ نسبت به مدت مشابه س��ال قبل بيانگر كاهش 
تجارت خارجي است. س��ال گذشته در شهريورماه، 
۳ ميليارد و ۱۴۸ ميليون دالر صادرات انجام شده بود 
و در مقابل نيز ۳ ميليارد و ۴۸۲ ميليون دالر واردات 
كاال صورت گرفته بود. مقايسه آمار صادرات و واردات 

شهريور ۹۹ نسبت به شهريور ۹۸ هم حكايت از آن دارد 
كه فروش كاال به خارجي ها در اين ماه نسبت به مدت 
مشابه سال قبل، افت بيش از ۱۵ درصدي داشته است. 
همچنين خريد كاال از كشورهاي خارجي نيز كاهش 

با افت بيش از ۱۱ درصد روبرو بوده است.

    تجارت در نيمه سال 
اما بر گرديم به كمي عقب تر و ببينيم تجارت خارجي 
ايران در ماه هاي گذشته با وجود شيوع ويروس كرونا 
چگونه رقم خورده است. وقتي آمار ۶ ماهه تجارت 
خارجي كش��ور را بررس��ي مي كنيم، مي بينيم كه 
در اي��ن بازه زماني ۶۲ ميلي��ون و ۸۴۲ هزارتن كاال 
ب��ه ارزش ۳۰ ميليارد و ۳۴۹ ميلي��ون دالر در روند 
تجارت خارجي قرار گرفته اند كه از اين حجم تجارت 
خارجي، ۴۶ ميلي��ون و ۳۱۸ هزار تن كاال به ارزش 
۱۳ ميليارد و ۵۶۶ ميلي��ون دالر به بازارهاي هدف 
ارسال و در مقابل ۱۶ ميليون و ۵۲۴ هزار تن كاال كه 
ارزشي معادل ۱۶ ميليارد و ۷۸۳ ميليون دالر داشته 
روانه بازارهاي داخلي شده است. مطابق اين آمارها، 
تراز تجاري ايران در نيمه نخس��ت امسال منفي ۳ 
ميليارد و ۲۱۷ ميليون دالر ثبت شده است. اين در 
حالي است كه در نيمه نخست سال۹۸ پرونده تجارت 
كشور با رقم ۴۲ ميليارد و ۱۶۹ ميليون دالري بسته 
شده كه ۲۱ ميليارد و ۲۲۱ ميليون دالر آن مربوط 
به واردات و ۲۰ ميليارد و ۹۴۸ ميليون دالر مربوط به 
صادرات بود. بر اين اساس در مجموع تجارت خارجي 
ايران در نيمه اول سال ۹۹ با افت ۲۸ درصدي نسبت 
به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. همچنين 
واردات افت ۲۱ درص��دي را تجربه كرده و صادرات 
هم بيش از ۳۵ درصد كمتر از ۶ ماه اول سال ۹۸ رقم 

خورده است.

خبر
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تخصيص 170 هزار تن روغن 
از محل ذخاير 

فارس |سرپرست دفتر برنامه ريزي، تامين، توزيع و 
تنظيم بازار گفت: طي ماه جاري و گذش��ته ۱۷۰ هزار 
تن روغن به صناي��ع و صنوف از محل ذخاير راهبردي 
تخصيص يافته است. كامران كارگر در مورد اقدامات 
انجام شده توسط س��تاد تنظيم بازار براي تنظيم بازار 
روغن گفت: حدود ۱۰۰ هزار تن روغن از محل ذخاير 
راهبردي در قالب سهميه هاي مختلف مناسبتي براي 
تامين نيازهاي بخش هاي مختلف مصرف كننده روغن 
)۵۰ هزار تن خانوار، ۵۰ هزار تن صنوف و صنايع( طي ماه 
گذشته تخصيص يافت و مجدد در ماه جاري حدود ۷۰ 
هزار تن روغن به صنايع و صنوف تخصيص يافته است. 
وي افزود: با عرضه مكفي، روغن بخش خانواربه آرامش 
نسبي رسيده و شلف فروشگاه هاي زنجيره اي تكميل 
شده است و شركت هاي پخش در حال توزيع گسترده 
و مويرگي به واحدهاي صنفي در سطح كشور هستند. 

ادعاي دريافت پول از سازمان 
بهداشت جهاني كذب محض است

احمدي نژاد هفته قبل در ادعايي بدون ارايه هيچ سند 
و مدركي گفته بود: »در يك پروژه تحقيقات بهداش��ت 
جهاني كه مي خواستند دارويي را روي يازده هزار نفر در 
كل دنيا آزمايش كنند، آن مقدار كه من اطالعات گرفتم 
متأسفانه ۳۵۰۰ مورد آن در ايران اتفاق افتاده است و من 
شنيدم يك فرد مسوول، قرارداد بسته و پول گرفته است. 
انسان چگونه مي تواند اين را هضم كند؟ دارند جان مردم 
ما را به خطر مي اندازند؟ يك چيزي كه خودشان مي گويند 
اثري ن��دارد و بايد آن را آزمايش كنن��د، آن وقت اجازه 
دهند تا آن را در ايران آزمايش كنند! بعد هم به عنوان كار 
تحقيقاتي قرارداد ببندند و پول بگيرند! اطالعات مردم ما 
را بگيرند و به آنها بدهند؟ يك دارويي را تجويز بكنند و بابت 
آن پول بگيرند! حتي من شنيدم افرادي مسوول بودند و 
نمي خواستند در آن پروژه آزمايش دارو، اين اطالعات به 
سازمان بهداشت جهاني داده شود كه عزلشان كردند، اين 

كارها غلط است و بايد درستش كنند.«
   عالقه مندي ش�ركت هاي خارجي به حضور در 

اقتصاد ايران
ربيعي در بخش ديگري از اظهاراتش در پاسخ به سوالي 
در خصوص آيا نش��انه اي از عالقه مندي ش��ركت هاي 
خارجي به بازگش��ت به بازار ايران پس از انتخاب آقاي 
بايدن مي بينيد، گفت:  ايران براي سرمايه گذاري داراي 
ظرفيت هاي مهمي براي شركت هاي خارجي است. بازار 
۶۰۰ ميليون همس��ايگان، ۶۷ نوع ماده معدني كه اين 
نوع تنوع در دنيا بي نظير اس��ت، دومين كشور به لحاظ 
همسايگان، موقعيت خاص اجتماعي داراي نيروي انساني 
متخصص و منابع انرژي ارزان، بي شك اين زمينه هاي 
جذابي هست براي سرمايه گذاري شركت ها خارجي در 
ايران. قطعا با كاهش فشار حداكثري و رفع تحريم هاي 
ظالمانه و عدم حضور ترامپ حضور شركت هاي خارجي 
و تمايل به س��رمايه گذاري در ايران بيشتر خواهد شد. 
س��خنگوي دولت در ادامه گفت: اخيرا تماس ها جهت 
گشايش دفاتر و حضور ش��ركت هاي خارجي در ايران 
افزايش يافته اس��ت. برخي بازگش��ايي دفاتر را بررسي 
مي كنند، ك��ه البته برخي از ش��ركت هاي قبال حضور 
داشتند هيچگاه شركت ها را كامال تعطيل نكردند قطعا 
اين شركت ها با توجه به حضورشان امكان بيشتري براي 

فعاليت پيدا خواهند كرد.

مالكيت خصوصي مرغ 
بر اين اساس الزم است تا كارشناسان اقتصادي و رسانه ها 
توجه ويژه اي در خصوص ايجاد يك گفتمان تازه در بخش 
مسكن داشته باشند كه مبتني بر آن بتوان از مطالبات مردم 
در بخش مسكن صيانت كرد. هر گاه از مراجع قانوني كشور 
درخواست ميشود در بازار مسكن دخالت كنند و اين بازار 
آشفته و غير متوازن را با ابزار قانون رام و سازماندهي كنند 
و از فشار محروم ها بكاهند، برخي گروه هاي سوداگر اما با 
نفوذ مي گويند »مالكيت خصوصي آسيب مي بيند.« اين 
روزها قيمت مرغ در اثر نوس��ان بازار ارز به پرواز درآمده و 
به هر كيلو ۳۴ هزار تومان رسيده است. تمام مسووالن به 
تكاپو افتاده اند تا اين مرغ رها شده را به قفس برگردانند. از 
تعزيرات حكومتي گرفته تا رييس محترم جمهور و وزارت 
صمت اصرار به كنترل قيمت مرغ دارند. به نظرم يك چنين 
تكاپو، توجه و تمركزي هم نياز است تا بازار مسكن نيز با 
ابزراهاي نظارتي موثرتري كنترل شود. اما سال هاست كه 
اين حقوق قانوني براي بهره مندي عموم مردم از مسكن 
مناسب ناديده گرفته شده و جمعيت ميليوني مستاجران 
ايراني هر س��ال بايد دغدغه تمديد اجاره خانه و يا رهن 
منزل را داش��ته باش��ند. اين در حالي است كه بر اساس 
قانون اساسي انجام تمهيدات الزم براي بهره مندي مردم 
از مسكن مناسب يكي از وطايف اصلي نظام سياسي است. 
اين در حالي است كه متاسفانه قانونگذار به بهانه مالكيت 
خصوصي از قانونگذاري براي حل مش��كالت بنيادين 
مس��كن خودداري مي كند.هرچند توج��ه به مالكيت 
خصوصي يك اصل اساس��ي مباحث اقتصادي است اما 
بايد توجه داشت كه اين توسعه اين مالكيت خصوصي 
نبايد به گونه اي باشد كه حقوق عموم شهروندان را سلب 
كند. رفتارهاي سوداگرانه در بازار مسكن بدون شك يكي 
از المان هاي مشخص نقض حقوقي عمومي جامعه است.

اكنون اگر ي��ك مالك و صاحبخانه اي قيمت ملك خود 
را متري يك ۱ميليارد دالر هم تعيين كند، به هيچ كجا 
نمي شود شكايت كرد. مردم اين روزها از خود مي پرسند 
چرا نهادهاي قانوني در برابر اجحاف روشني كه سوداگران 
بازار مسكن به معيش��ت خانواده ها وارد مي سازد، هيچ 
واكنش قانوني و حاكميتي از خود نشان نمي دهند؟چرا 
براي گران فروشي در حوزه مسكن هيچ قانون تعزيرات 
موثري تعبيه نشده تا مردم مبتني بر اين قوانين مطالبات 
خود را در حوزه مس��كن دنبال كنند؟اين پرس��ش ها و 
پرس��ش هايي از اين دست به نظرم مي بايست در سطح 
محاف��ل اقتصادي پردازش تحليلي ش��وند تا در نهايت 

پاسخي براي اين پرسش ها پيدا شود.

 مديركل دفتر پيشگيري ستاد مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز خبر داد

تشخيص اصالت لوازم خانگي 
بزرگ و موبايل ميسر شد

مديركل دفتر پيشگيري ستاد مبارزه با قاچاق با بيان 
اينكه خدمات پس از فروش لوازم خانگي بزرگ و موبايل 
فقط ذيل سامانه جامع گارانتي اعتبار دارد، گفت: رضايت 
مصرف كننده و مقابله با قاچاق دو دستاورد سامانه جامع 
گارانتي اس��ت. راه اندازي »سامانه جامع گارانتي« در 
تيرماه سال ۹۷ بر اس��اس تفاهم نامه همكاري ميان 
س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز و س��ازمان حمايت از 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان، در دستوركار قرار 
گرفت و بر اس��اس بند )۲( از ماده »۲« اين تفاهم نامه، 
س��ازمان حمايت ملزم به نظارت بر ارايه خدمات پس 
از فروش با استفاده از »سامانه هاي الكترونيكي« شد. 
در فاز دوم راه اندازي اين س��امانه كه به تازگي تكميل 
شده است، اين قابليت براي مصرف كنندگان »لوازم 
خانگي ب��زرگ« و »موبايل« فراهم ش��ده تا از طريق 
كد رهگيري و )IMEI( موبايل، از اعتبار شركت هاي 
گارانتي دهنده و اصالت كاال مطلع شوند و همچنين 
بتوانند از خريد اجناس قاچاق و تقلبي جلوگيري كنند. 
احسان تشكري كارشناس فني سامانه جامع گارانتي، در 
گفت وگوي اختصاصي با تسنيم گفت: در اين سامانه يك 
كارتابل اختصاصي براي مصرف كنندگان و شركت هاي  
گارانتي كننده فراهم خواهد شد. در اين كارتابل شخصي 
تمامي گارانتي هايي كه به اسم خريداران كاال فعال و 
ثبت ش��ده در آن نمايش داده مي شود؛ در نتيجه اين 
تغييرات گارانتي هاي غير معتبر حذف خواهند شد. 
همچنين در اين كارتابل نظرات مشتريان شركت هاي 
گارانتي و ميزان رضايت افراد از آنها قابل مشاهده است. 
اين كارشناس فني س��امانه جامع گارانتي ادامه داد: 
ش��ركت هاي گارانتي كننده در كارتابل اختصاصي 
خود، مي توانند از اجناسي كه داراي مجوز ارايه خدمات 
پس از فروش و گارانتي هستند كسب اطالع كنند و از 
س��وي ديگر اجناس گارانتي شده خود را روي سامانه 
مشاهده كنند و هماهنگي هاي الزم را براي مديريت 
هر چه بهتر فعاليت نمايندگي هاي خود انجام دهند 
و عالوه بر اين از نظرات مشتريان اطالع يابند. در حال 
حاضر با استعالم از اين سامانه مي توان از »مدل، برند، 
مرجع سازنده، شركت گارانتي كننده، نحوه فعالسازي 
گارانتي، شرح كاال، تاريخ شروع گارانتي، تاريخ اعتبار 
گارانتي، م��دت گارانتي و شناس��ه كاال« در دو گروه 
كااليي ل��وازم خانگي بزرگ و موباي��ل اطالع يافت. با 
مراجعه به سايت irangs.irو وارد كردن كد دستوري 
سامانه #۷۷۷۷*۴* اين استعالم مقدور خواهد بود. 
طبق دستور العمل اجرايي قانون مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز لوازم خانگي بزرگ عبارت اند از: »يخچال فريزر، 
يخچال، فريزر، تلويزيون، ماشين لباسشويي، ماشين 
ظرفشويي، كولرگازي )اسپليت(، مايكروويو، مايكروفر، 
فر، پكيج، چرخ خياطي، مانيتور )نمايشگر رايانه(، جارو 
برقي.« پيش از اين عباس تابش رييس سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان، در اواخر خردادماه 

خبر از راه اندازي سامانه جامع گارانتي داده بود.

دو دستاورد سامانه جامع گارانتي
اميرمحمد پرهام فر مديركل دفتر پيش��گيري ستاد 
مب��ارزه با قاچ��اق كاال و ارز در گفت وگو با خبرگزاري 
تسنيم با بيان اينكه يكي از اهداف ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز آن است كه اجناس قاچاق صرفه  اقتصادي براي 
مصرف كننده نداشته باشند، هشدار داد: اجناس قاچاقي 
كه وارد كشور مي شود توسط شركت هاي گارانتي كننده 
غيرمجاز، كارت گارانتي فاقد اعتبار دريافت مي كند 
اما اي��ن گارانتي ها به علت تقلبي ب��ودن توانايي ارايه 
خدم��ات پس از فروش واقعي و مفيد را به مش��تريان 
ندارد. وي با بيان اينكه مصرف كنندگان سال هاست 
از خدمات پس از فروش محصوالتي مثل لوازم خانگي 
ناراضي بوده اند، عنوان كرد: به همين دليل س��ازمان 
حماي��ت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان مكلف 
به ساماندهي خدمات پس از فروش و علي الخصوص 
ارزيابي و نظارت بر ش��ركت هاي گارانتي كننده شده 
اس��ت.  پرهام فر خاطرنشان كرد: ساماندهي خدمات 
پس از فروش در كش��ور توسط سامانه جامع گارانتي 
از يك سو موجب ارتقاي رضايت مردم در بهره مندي 
از گارانتي واقعي خواهد شد و از سوي ديگر گلوگاهي 
براي مبارزه و جلوگيري از ورود اجناس قاچاق به كشور 
خواهد بود. مديركل دفتر پيش��گيري س��تاد مبارزه 
ب��ا قاچاق كاال و ارز با بيان اينك��ه واحدهاي توليدي و 
وارداتي الزام قانوني به ثبت شناسنامه گارانتي در اين 
سامانه دارند، افزود: مصرف كنندگان، توليدكنندگان 
و واردكنن��دگان بايد بدانند كه هر نوع خدمات پس از 
فروش فقط ذيل س��امانه جامع گارانتي اعتبار و معنا 
پيدا مي كند. اين سامانه توانايي اين را دارد تا سوددهي 
قاچاق را حدود ۵۰ درصد كاهش دهد چراكه خدمات 
پس از فروش آنچنان اهميت دارد كه به نوعي نصف ارز 
محصول خريداري شده را به خود اختصاص مي دهد. 
وي با عنوان اينكه سامانه جامع گارانتي با در دسترس 
قرار دادن خدمات به واردات رسمي و توليدات داخلي 
اين ام��كان را فراهم مي كند كه فقط اجناس قانوني و 
غيرقاچاق قادر به دريافت خدمات پس از فروش باشند، 
تاكيد كرد: دستورالعمل تبصره )۴( الحاقي ماده )۱۸( 
قانون مب��ارزه با قاچاق كاال و ارز به لزوم ش��فافيت در 
زنجيره تامين و توزيع لوازم خانگي تاكيد كرده است 
و س��امانه جامع گارانتي را به عنوان يكي از مهم ترين 
حلقه هاي شفافيت و كشف قاچاق معرفي كرده است. 
وي با اش��اره به اينكه اصالت تمامي گارانتي ها در اين 
سامانه قابل استعالم است و طبيعتا هر كارت گارانتي 
كه در اين سامانه تاييد نشود تقلبي است و قادر به ارايه 
خدمات به مصرف  كنندگان نيست، تاكيد كرد: در حال 
حاضر لوازم خانگي بزرگ و موبايل كامال قابل استعالم 
از سامانه جامع گارانتي هستند و مصرف كنندگان بايد 
بدانند كه اجناس قاچاقي كه خريداري مي كنند بدون 

خدمات پس از فروش فاقد ارزش است.

تراز تجاري ايران در آبان ماه ۹۹ منفي شد

افت صادرات در ماه هشتم

محموله جديد روغن به كارخانه ها رسيد
فارس |

دبي��ر انجم��ن صنايع روغ��ن نبات��ي از تخصيص 
محموله جديد ۷۰ هزار تني روغن به كارخانه هاي 
روغن نباتي از محل ذخاير اس��تراتژيك كشور طي 
ماه جاري خبر داد و گفت: توليد روغن نيمه جامد 
از ۲ روز پيش آغاز شده و تا ۱۰ روز آينده در بازار به 

ثبات نسبي مي رسيم.
اميرهوشنگ بيرشك اظهار داشت: روغن هايي كه 
در بندر مانده بود، با تخصيص ارز در حال ترخيص و 
انتقال به كارخانه ها است، در عين حال توزيع روغن 
مايع خانوار در بازار نيز افزايش يافته و در حال حاضر 
توزيع در فروشگاه هاي زنجيره اي و سوپرماركت ها 
ادام��ه دارد بطوري كه بيش از ۹۰ درصد مش��كل 
برطرف شده است.وي ادامه داد: در مورد روغن هاي 

نيمه جامد نيز توليد از دو روز پيش ش��روع شده و 
طي ۱۰ روز آينده در بازار به ثبات نس��بي خواهيم 
رس��يد. وي با بي��ان اينكه در حال حاضر مش��كل 
كارخانه هاي توليد روغن نباتي تا حد زيادي برطرف 
شده است، تأكيد كرد: اگر هركدام از مسائل مربوط 
به واردات، تخصيص ارز و گمرك به وقفه بخورد، در 

توليد روغن نيز دچار مشكل خواهيم شد.
بيرش��ك در مورد مش��كل تأمين روغن پالم براي 
توليد بخشي از روغن هاي سرخ كردني نيز گفت: با 
توجه به افزايش توليد روغن س��رخ كردني شفاف، 
حجم توليد روغن هاي س��رخ كردن��ي داراي پالم 
كاهش يافته و در اين زمينه مشكل خاصي نداريم. 
اما ب��راي تأمي��ن روغن هاي نيمه جام��د در حال 

پيگيري هستيم.

وي با اشاره به اينكه شركت بازرگاني دولتي قبال در 
يك مرحله، ۷۰ هزار تن از ذخاير استراتژيك روغن 
كش��ور را در اختيار كارخانه هاي روغن نباتي قرار 
داد، گفت: ۳۰ هزار تن از اين روغن به توليد روغن 
خان��وار، ۲۰ هزار تن به تأمين نياز فروش��گاه هاي 
زنجيره اي و ۲۰ هزار تن نيز بابت تأمين نياز صنف 
و صنع��ت اختصاص ياف��ت. دبير انجم��ن صنايع 
روغن نباتي گفت: قرار اس��ت ۷۰ هزار تن ديگر نيز 
از محل ذخاير استراتژيك در اختيار كارخانه هاي 
روغن قرار گيرد كه به هر س��ه بخ��ش اختصاص 
خواه��د يافت.وي ادامه داد: ب��راي جايگزيني اين 
ذخاير نيز مناقصه خريد توسط بازرگاني دولتي در 
حال برگزاري است. وي گفت: بخشي از اين روغن ها 
مانند روغن آفتابگردان كه از كش��ورهاي شمالي 

ايران خريداري مي شود، به سرعت قابل انتقال به 
كش��ور اس��ت و در مورد انواع ديگر روغن نيز براي 
تأمين از كش��وري مانند مالزي يك ماه زمان نياز 
است. بيرشك ادامه داد: براي حمل روغن مشكل 
زماني نداريم و مش��كل اصلي در تأمين روغن چه 
براي ش��ركت بازرگاني دولتي و چ��ه براي بخش 
خصوصي به موضوع انتقال ارز مربوط مي شد.وي 
در پاسخ به اين سوال كه پيش بيني مي كنيد بازار 
چه زماني به تعادل كامل برسد؟ گفت: مردم هرگاه 
احساس كمبود يك كاال را كنند تقاضا براي خريد 
آن را افزايش مي دهند. وضعيت تأمين روغن خانوار 
بهتر شده اما در حال حاضر عطش بازار براي خريد 
روغن نيمه جامد و همچنين روغن مورد نياز صنف 

و صنعت باال است.

قيمت مرغ تا هفته آينده متعادل مي شود
ايسنا |

معاون نظارت و بازرس��ي س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( استان تهران با بيان اينكه مقرر شده 
مرغ با نرخ مصوب در ۲۵۰ ميدان تره بار اصلي و فرعي 
تهران توزيع شود، اظهار كرد: بايد عرضه مرغ از سوي 
وزارت جهاد كش��اورزي چند روز ادامه پيدا كند و در 
اين صورت تا هفته آين��ده قيمت ها متعادل خواهد 
شد. س��عيد محمدي پور در يك برنامه خبري اظهار 
كرد: در آخرين جلسه ستاد تنظيم بازار استان تهران 
مقرر شد مرغداري هايي كه ارز دولتي گرفتند بازرسي 
شوند كه در نتيجه اين بازرسي ها مشخص شد از ۵۲ 
واحد مرغداري كه نهاده دولتي گرفته بودند، ۴۵ واحد 
متخلف هس��تند و مرغ با نرخ مصوب به بازار عرضه 
نكرده اند؛ بنابراين تخلف ۲۴۱ ميليارد ريالي در اين 
بخش كشف و پرونده آن به سازمان تعزيرات حكومتي 
ارسال شد و نتايج پيگيري از تعزيرات استان حاكي از 

آن است كه احكام آنها در حال اجرا است.
وي با اشاره به اينكه مسووالن وزارت جهاد كشاورزي 
علت افزايش قيمت را وقف��ه در جوجه ريزي عنوان 

كرده اند، ابراز اميدواري كرد كه تا هفته آينده با افزايش 
تعداد مرغ هايي كه آماده كشتار مي شوند قيمت ها 

متعادل  شود. اين مقام مسوول در ادامه از نظارت جدي 
بر عرضه مرغ از سوي وزارت جهاد كشاورزي در ميدان 

بهمن و ميدان پيروزي تهران با قيمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ 
تومان خبر داد و گفت: مقرر شده مرغ با نرخ مصوب 
در ۲۵۰ ميدان تره بار اصلي و فرعي تهران توزيع شود 
و امروز اين ۲۵۰ ميدان رصد شده و گزارش ها نشان 
مي دهد در همه ميدان ه��اي تره بار تهران مقاديري 
مرغ عرضه ش��ده اس��ت. محمدي پور با بيان اينكه 
امكان كاهش قيمت مرغ ظ��رف يك يا دو روز وجود 
ندارد تصريح كرد: بايد اين عرضه مرغ از سوي وزارت 
جهاد كش��اورزي چند روز ادامه پيدا كن��د و در اين 
صورت تا هفته آينده قيمت ها متعادل خواهد شد. به 
گزارش ايسنا، روز گذشته قيمت مرغ گرم در خرده 
فروشي هاي سطح شهر تهران به حدود ۳۳ هزارتومان 
رسيد. اين در حالي است كه هفته گذشته قيمت مرغ 
گرم در بازار حدود ۲۶ تا ۲۷ هزارتومان بود. به عبارت 
ديگر اين كاالي پرمصرف در كمتر از يك هفته حدود 

۶۰۰۰ تومان افزايش قيمت داشته است. 
گفتني اس��ت كه اواخر مهر ماه كارگروه تنظيم بازار 
استان تهران قيمت هر كيلوگرم مرغ گرم را ۲۰ هزار 

و ۴۰۰ تومان تصويب كرد. 
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خبرروز

۴۸۳ فوتي جديد كرونا در كشور
سخنگوي وزارت بهداشت آخرين موارد شناسايي و فوتي ناشي از كوويد-۱۹ در كشور طي ۲۴ ساعت گذشته را اعالم كرد. سيماسادات الري 
گفت: از دوشنبه تا سه شنبه ۴ آذر ۱۳۹۹ و بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۱۳ هزار و ۷۲۱ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور 
شناسايي شد كه دو هزار و ۸۰۱ نفر از آنها بستري شدند. وي گفت: مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۸۸۰ هزار و ۵۴۲ نفر رسيد. وي 
ادامه داد: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت، ۴۸۳ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۴۵ هزار و ۷۳۸ 
نفر رسيد. الري گفت: خوشبختانه تا كنون ۶۱۷ هزار و ۷۱۵ نفر از بيماران، بهبود يافته و يا از بيمارستانها ترخيص شده اند.وي گفت: ۵۸۲۴ 

نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در وضعيت شديد اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند. 

كتابخانه
غبار صورتي منتشر شد

مجموعه داستان »غبار صورتي« نوشته نسترن مكارمي منتشر شد. مجموعه داستان »غبار صورتي« نوشته نسترن مكارمي از سوي نشر آفتابكاران 
روانه بازار كتاب شد. »بوي نان سوخته«، »خانه اشغالي«، »صبرو«، »غبار صورتي«، »آخرين چاره«، »فيلم وسترن با طعم فالفل«، »گاردريل«، 
»كارمازوفيل«، »ِگلماسه ها« و »محتضر« عناوين داستان هاي اين مجموعه را تشكيل مي دهند. در بخشي از متن اين كتاب آمده است: »تهران 
هنوز مرا نكشته دختر، فقط مثل من پير و خشك مغز شده و فكر مي كند با بزك كردن خودش مي تواند جلوي فرسايشش را بگيرد. رخساره 
ولي برخالف من خيلي زود با تهران خو گرفت. اينجا را دوست دارد ُرخي. شلوغي تهران سرحالش مي آورد. آبادان برايش خاطره دور شيريني 
است كه يك روز با انفجار ديناميتي در ذهن او از هم متالشي شد و جمع و جور كردن و به هم چسباندن تكه هايش ديگر محال و غيرممكن است. 

میراثنامه

دوشنبه شب در حالي خانه تاريخي زند نوابي در ميدان 
فلسطين تهران از خاطره اين شهر پاك شد كه معاون 
مي��راث فرهنگي تهران خيال خ��وش توقف عمليات 
تخريب را در سر مي پروراند. هر بار كه خبرنگاران حوزه 
ميراث فرهنگي از ميدان فلسطين تهران عبور مي كردند 
متوجه ريزش، تخريب و ايجاد كارگاه حذف خانه تاريخي 
زند نوابي مي شدند و اطالع رساني هاي آنها و دوستداران 
ميراث فرهنگي باعث مي شد تا اين تخريب به تعويق 
بيفتد شايد وزارت ميراث فرهنگي اقدامي انجام دهد 
غافل از اينكه مديران اداره كل ميراث فرهنگي تهران در 
ساعات اداري پشت ميز كارشان و در ساعات غيراداري 
زحمت بازديد از بناهاي در حال تخريب را به خودشان 
نمي دهند. حتي اين بنا كه وسط شهر واقع شده بود و 
اطالع رس��اني ها درباره آن كم نبود. دوشنبه شب خبر 
رسيد كه عمليات اين بناي تاريخي آغاز شد. عملياتي 
كه از مدت ها پيش آغاز شده بود و اتفاقا اداره كل ميراث 
فرهنگي اس��تان تهران نيز از آن خبر داشت. پيرو اين 

اتفاقات مرتضي اديب زاده معاون ميراث فرهنگي تهران 
كه چند روز پيش خبرگزاري مهر از عدم پاس��خگويي 
او در س��اعات غيراداري مطلبي را نوشته بو د، به روابط 
عمومي وزارت ميراث فرهنگي اعالم كرد: خانه تاريخي 
زند نوابي از جمله بناهاي ارزشمند معماري معاصر تهران 
به شماره ١٦٣٦٩ در تاريخ ۲۴ آبان ۱۳۸۵ در فهرست آثار 
ملي ثبت شده اما متأسفانه بر اساس رأي شعبه ٢ ديوان 
عدالت اداري داراي حكم خروج از ثبت است و بخش هاي 

قابل توجهي از اين اثر ارزشمند، تخريب شد. با اين وجود، 
در مذاكرات انجام شده از سوي معاونت ميراث فرهنگي 
كشور با شهرداري، فعال عمليات تخريب متوقف شده 
است. اين صحبت درحالي شده كه جاي سوالي خالي 
است و آن اينكه آيا ميراث فرهنگي چنين مذاكراتي را 
نمي توانست زودتر انجام دهد تا تخريب متوقف شود؟ چرا 
اجازه دادند بخش مهمي از بنا نابود شود سپس اعالم كنند 
كه عمليات متوقف مي شود؟ حاال آيا واقعا اين عمليات 
متوقف خواهد شد؟ به گزارش مهر، اين تخريب تا ساعات 
اوليه شب ادامه داشت و حاال از معماري منحصر به فرد 
آن چيزي باقي نمانده است و هر رهگذري امروز صبح 
كه از كنار آن رد مي شود، توقفي كوتاه جلوي بنا مي كند 
آخرين نگاه ها را به باقي مانده آن مي اندازد چون مي داند 
احتماال همين روزها باقي مانده آن را با بيل مكانيكي جمع 
مي كنند تا به جايش ساختماني جديد ساخته شود. به 
اين ترتيب ديگر تهران، خانه اي به نام زند نوابي با شماره 

ثبتي ۱۶۳۶۹ ندارد.

تهران ديگر خانه زند نوابي ندارد

»سيدشت«يكيازجاذبههايگردشگريزيباوتماشاييشهررودبارواستانگیالن،يیالقخوشآبوهواوسرسبزاست.»سيدشت«يكيازمناطق
خوشآبوهوايرودباراستانگیالناستكهدر30كیلومتريشهررستمآبادقراردارد.اينيیالقدرمسیركوهدرفكواقعشدهازاينروچشمانداز
فوقالعادهايرادراينجانظارهگرخواهیدبود.درفصلبهاردشتهاياينيیالقپوشیدهازگلهايرنگارنگميشوندوابرهاازبااليسرتانحركتميكنند.
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مرزپرگهر

هنر

رئاليتي شو »شب هاي مافيا«، در مقايسه با قسمت هاي نخست سريال ها، ركورد دقيقه 
تماشا جديدي را در پلتفرم فيليمو جابه جا كرد. براي اولين بار پس از بررسي آماري 
دقايق تماشا سريال ها و رئاليتي شوها در هفته اول انتشار، »شب هاي مافيا« سعيد 
ابوطالب؛ تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه سوم آذرماه به ركورد شگفت انگيز ۱۹ ميليون دقيقه 
تماشا دست يافت و اين ركورد، رفتار متفاوتي را در »فيليمو« ثبت كرد.  اين استقبال 
نشان مي دهد قسمت اول »شب هاي مافيا« با ركورد ۱۹ ميليون و ۲۰۰ هزار دقيقه 
تماشا باالتر از سريال هاي »هم گناه«، »دل«، »هيوال« و »مانكن« قرار گرفته و اين 
سريال ها به ترتيب۱۱ ميليون و ۷۲۲ هزار و ۲۴ دقيقه، ۱۷ ميليون و ۵۱۸ هزار و ۸۶۱ 
دقيقه، ۸ ميليون و ۵۸۲ هزار و ۹۹۳ دقيقه و ۷ ميليون و ۵۰۴ هزار و ۹۱۸ دقيقه در هفته 
اول انتشار تماشا شده اند. همچنين قسمت اول اين برنامه باالتر از »شام ايراني« و »رالي 
ايراني« قرار گرفت؛ تا شاهد تفاوت چشم گير دقيقه تماشا »شب هاي مافيا« نسبت 
به قسمت اول »شام ايراني« با يك ميليون و ۹۴۷ هزار ۸۷۳ دقيقه و »رالي ايراني« با 
يك ميليون و ۴۰ هزار و ۷۶۶ دقيقه در دسته بندي برنامه هاي رئاليتي شو باشيم.  در 
هر فصل از »شب هاي مافيا« يكي از بازيگران سينما و تلويزيون، ۱۲ نفر از دوستانش 
را براي بازي مافيا دعوت مي كند و آنها به اتفاق محمدرضا عليمرداني كه در بازي به او 
ليدر يا برگزار كننده مي گويند بازي را كامال رئال و بدون دخالت گروه كارگرداني انجام 
مي دهند و در قسمت اول اين برنامه كه روزهاي سه شنبه ساعت ۸ صبح از فيليمو پخش 
مي شود سيدجواد هاشمي، هادي كاظمي، بيژن بنفشه خواه، محمدرضا هدايتي، حامد 
آهنگي، رضا شفيعي جم، كاوه خداشناس، هومن حاج عبدالهي، عماد طالب زاده، مجيد 
واشقاني، ميرطاهر مظلومي و بهرنگ علوي جلوي دوربين ابوطالب رفتند. سعيد 
ابوطالب پيش از »شب هاي مافيا«، »رالي ايراني ۱.۲«، »سرزمين دانايي«، »هفت روز 
و هفت ساعت«، »دستم را بگير« و »شام ايراني« را در قالب رئاليتي شو در تلويزيون و 

شبكه نمايش خانگي كارگرداني و تهيه كنندگي كرده است. 

»شب هاي مافيا« 
ركورد بازديد را زد

هنر

پوران درخشنده در حالي كه از درگذشت كامبوزيا پرتوي به شدت اندوهگين بود، 
گفت: باورم نمي شود او رفته باشد چراكه پر از عشق به زندگي بود. اين فيلمساز از 
آخرين ديدار خود با پرتوي سخن گفت و ادامه داد: انگار همين چند روز پيش بود 
كه او را در مراسم بزرگداشتش در جشنواره فيلم كودك و نوجوان ديديم. هرچند به 
سختي راه مي رفت ولي حالش خيلي بهتر شده بود، با چه عشقي از فيلمنامه تازه اش 
گفت كه قصد ساختش را داشت و پيگير اكران فيلم قبلي اش هم بود. او پر از انرژي 
و عشق به زندگي بود و هيچ باورم نمي شود كه در فاصله بسيار كوتاهي از دنيا رفته 
باشد. درخشنده اضافه كرد: در آن مراسم چقدر از ديدن دوستانش خوشحال بود. 
هرچند به دليل كرونا دور هم جمع شدن، سخت بود ولي خيلي خوشحال بود كه 
دوستانش در مراسم بزرگداشتش شركت كرده اند. اين كارگردان از عشق پرتوي 
به بچه ها نيز سخن گفت و افزود: او عاشق زندگي بود و عاشق كارش و بچه ها. در 
المپياد فيلمسازي جشنواره كودك و نوجوان در كنار هم بوديم. محبتي كه بين و او 
و بچه ها جريان داشت، شگفت انگيز بود. در مدت كوتاهي توانسته بود همه بچه ها را 
جذب خود كند و با شور و شوق بسيار به آنان آموزش مي داد. درخشنده، درگذشت 
پرتوي را اتفاقي بس��يار تلخ و غم انگيز دانست و به ايسنا گفت: انسان بزرگي بود و 
يادگارهاي ارزش��مندي از خود بر جاي گذاشت؛ فيلمنامه هاي خوب، فيلم هاي 
زيبا و فرزنداني نيكو. او فقدان پرتوي را تسليت گفت و ابراز تاسف كرد: عزيز بزرگي 
را در ميان فيلنامه نويس��ان و كارگردانان سينماي ايران از دست داديم. اميدوارم 
بازماندگان سالمت باشند و روح او نيز شاد و در آرامش باشد. البته كه اطمينان دارم 
او با آرامش از اين دنيا رفته است. پوران درخشنده در پايان گفت: روزهايي بسيار 
تلخ را سپري مي كنيم. گويي هر روز آبستن يك اتفاق دردناك است. متاسفم كه هر 
روز سرمايه هايمان را اينچنين آسان از دست مي دهيم. بايد قدر يكديگر را بيشتر 

بدانيم. كرونا ثابت كرد لحظه ها معناي ديگري دارند. 

پوران درخشنده: مرگ كامبوزيا پرتوي را
 باور نمي كنم

جامعه خبر
چگونگي پاك كردن جريمه تردد 

در ساعات ممنوعه كرونايي

فرمانده انتظامي تهران بزرگ جزييات و شرايط 
پ��اك كردن جريمه هاي ت��ردد در محدوديت 
كرونايي را تشريح كرد. سردار حسين رحيمي 
در حاش��يه اجراي طرح رعد با حضور در جمع 
خبرنگاران در پاس��خ به به پرسش��ي مبني بر 
اينكه آيا ماموران انتظامات پاساژ هاو نگهبانان 
محله مي توانند اقدام به بازداش��ت و بازجويي 
افراد كنند، گفت: هيچ كس به غير از ماموران 
پليس ح��ق بازداش��ت و بازجوي��ي از افراد را 
نداش��ته و چنانچه نگهبانان محل��ه، ماموران 
انتظامات پاس��اژها و مجتمع ه��اي تجاري با 
مجرمان روبه رو شوند بايد موضوع را به پليس 
اطالع دهن��د و نمي توانند خودش��ان اقدام به 
اعتراف گيري و بازجويي از افراد كنند. رحيمي 
تاكيد كرد كه تنه��ا پليس به عنوان ضابط عام 
اجازه دارد كه ب��ا اين موارد و تخلف��ات از اين 
دست برخورد كند. رييس پليس پايتخت درباره 
اعالم دو آمارمتفاوت از سوي پليس و شهرداري 
تهران درباره جريمه ه��اي كرونايي خودروها 
در س��اعات منع تردد گفت: هيچ كس به غير 
از پليس نمي توان��د خودرويي را جريمه كند و 
جريمه ها تماما از س��وي پليس انجام مي شود 
بنابراين آماري كه از سوي پليس اعالم مي شود 
آمار درست اس��ت احتماال اين تفاوت به دليل 
لحاظ كردن تعداد جريمه هاي ارش��ادي است 
كه در روز اول انجام ش��ده است. همانطور كه 
پيش تر اعالم شد در ش��ب اجراي اين طرح به 
دليل تكميل نبودن زير ساخت ها عمده جرايم 
به شكل پيامك ارشادي انجام شد. رحيمي در 
پاسخ به پرسشي درباره چگونگي دريافت مجوز 
تردد گفت: مجوز تردد از س��وي فرمانداري ها 
صادر مي شود و متقاضيان بايد براي درخواست 
به فرمانداري ها مراجعه كنند. وي درباره اينكه 
چگونه مي توان پس از جريمه نس��بت به پاك 
ك��ردن اين جريمه اق��دام كرد، گف��ت: معيار 
پليس ليستي اس��ت كه ازس��وي فرمانداري 
اعالم مي ش��ود بنابراين اگر خودرويي جريمه 
ش��ده و پس از آن، مجوز تردد را دريافت كرده 
باشد مي تواند پس از دريافت مجوز فرمانداري 
به دفاتر ده گانه رسيدگي به تخلفات رانندگي 
مراجعه كرده و درخواس��ت پاك شدن جريمه 
خود را ثبت كند و در آنجا پس از بررسي مجوز 
ارايه شده و درخواست ها تصميم گيري مي شود. 
رحيمي ب��ا بيان اينكه انصافا م��ردم همكاري 
خوبي با پليس داش��ته اند گف��ت: بيش از ۹۵ 
درصد مردم و صنوف با پليس همكاري كردند 
و در مواردي كه چند مغ��ازه باز كردند عمدتا 
براي شرايط اضطراري و چند دقيقه بوده است.

سازمان جهاني بهداشت نگران موج سوم كرونا در اروپا
فرستاده سازمان بهداشت جهاني هشدار 
داد كه اگر دولت هاي اروپايي مقررات و 
تمهيدات بيشتري را به اجرا درنياورند، 
اروپا ممكن اس��ت در اوايل سال ۲۰۲۱ 
ميالدي با موج سوم ابتال به ويروس كرونا 
مواجه ش��ود. ديويد نابارو، در گفت وگو 
با روزنامه هاي سوييس��ي گفت كه اگر 
كشورها شكست هايي را تكرار كنند كه 

منجر به بروز موج دوم شده بود، موارد ابتال به بيماري 
عفوني كوويد-۱۹ ممكن اس��ت ب��ار ديگر افزايش 
يابد. او گفت: آنان نتوانس��تند زيرساخت هاي الزم را 
در ماه هاي تابس��تان و پس از آنكه موج اول را تحت 
كنترل درآوردند، ايجاد كنند. اكنون موج دوم را داريم 
و اگر زيرساخت هاي الزم را ايجاد نكنند، اوايل سال 
آينده شاهد وقوع موج سوم خواهيم بود. دكتر نابارو، 
يك كارشناس انگليسي اس��ت كه به عنوان يكي از 
شش فرستاده ويژه س��ازمان بهداشت جهاني براي 

رس��يدگي به همه گيري ويروس كرونا 
منصوب شدند. در س��ال ۲۰۱۷، او در 
تالش��ي نافرجام براي رسيدن به مقام 
دبيركلي اين سازمان رقابت كرد. موارد 
ابتال به ويروس كرونا در فصل تابستان 
در كش��ورهاي اروپاي��ي كاهش يافت، 
اما دوباره اوج گرف��ت. به دنبال كاهش 
موارد ابتال در هفته هاي اخير در فرانسه، 
پيش بيني مي ش��ود كه اين كشور دست به تسهيل 
محدويت هايي بزند كه از تاريخ ۳۰ اكتبر اعمال كرده 
است. نابارو از واكنش كشورهاي شرق آسيا، از جمله 
كره جنوبي س��تايش كرد كه آمار ابتال در آنها اكنون 
نسبتا پايين است. وي تاكيد كرد كه كشورهاي شرق 
آس��يا محدوديت ها را بطور دائم تسهيل نكردند. به 
گزارش اينديپندنت، او گفت: ش��ما بايد تا وقتي كه 
موارد ابتال كاهش بيابد و در سطح پايين باقي بماند، 

صبر كنيد و واكنش اروپا در اين زمينه ناقص بود.

كاهش ۳۵ درصدي ترددهاي جاده اي 
رييس مركز اطالعات و كنترل ترافيك 
راهور ناجا، از كاهش ۳۵ درصدي تردد 
در جاده ها خبر داد. احمد شيراني اظهار 
كرد: از س��اعت هفت صبح سه ش��نبه 
۴ آذر ماه ترافيك نيمه س��نگيني را در 
آزادراه قزوي��ن - كرج محدوده ش��هيد 
پايانه كالنتري تا پل فرديس شاهد بوديم 
اما از ساعت ۱۰ به بعد در همين آزادراه 

محدوده پل فرديس تا پل كالك و گرمدره، ترافيك به 
حالت عادي برگشت.وي ادامه داد: طرح جلوگيري از 
شيوع ويروس كرونا چند روزي است كه اجرا شده كه در 
هفته اول مي توان كاهش ۳۵ درصد تردد خودروهاي 
شخصي در جاده ها را اعالم كرد. رييس مركز اطالعات 
و كنترل ترافيك راهور ناجا افزود: دوربين هاي شهري 
و ج��اده اي، ترددهاي غيرمجاز را ثبت مي كنند و اگر 
راننده اي بتواند از »راه در رويي« از شهر، خارج يا وارد 
شهر شود، دوربين هاي ش��هري و جاده اي پالك آن 

خودرو را ثبت خواهند كرد. شيراني بيان 
كرد: در ساعت ۱۳ دوشنبه سوم آذرماه 
در محور چناران - قوچان واقع در استان 
خراسان رضوي، يك ميني بوس به علت 
نقص فني )تركيدگي الس��تيك( با ۱۳ 
مسافر واژگون ش��ده كه در اين سانحه، 
سه نفر مصدوم مي شوند. وي اظهار كرد: 
همچنين در ساعت ۱۲:۳۵ روز گذشته 
در استان سيستان و بلوچستان در محور چابهار يك 
مورد واژگوني خودروي س��مند كه به دليل سرعت 
باال چنين اتفاقي رخ داده، گزارش مي شود كه سه نفر 
در اين تصادف فوت و سه نفر ديگر مجروح مي شوند. 
رييس مركز اطالعات و كنترل ترافيك راهور ناجا گفت: 
در س��اعت ۹:۳۰ صبح ديروز در استان بوشهر محور 
س��احلي گناوه – بوشهر به دليل آبگرفتگي و طغيان 
رودخانه مسدود شده بود كه با تالش عوامل پليس راه 

و راهداري، بازگشايي و مرتفع شد. 

ايران قرباني ترانزيت مواد مخدر به ساير كشورها 
رييس پليس مبارزه ب��ا مواد مخدر ناجا 
با بيان اينكه اي��ران قرباني ترانزيت مواد 
مخدر به ساير كشورهاست، گفت: قريب 
به ۴۰ درصد از توليد مواد مخدر در كشور 
افغانستان با هدف ترانزيت به ساير كشورها 
وارد ايران مي ش��ود. مجي��د كريمي در 
جريان بازديد س��ردار قاس��م رضايي - 
جانشين فرمانده ناجا- از مجموعه پليس 

مبارزه با مواد مخدر با بيان اينكه مش��كل ما در بحث 
مبارزه با مواد مخدر، توليد مواد در كش��ور افغانستان 
است، گفت: قريب به ۴۰ درصد از توليد مواد مخدر در 
اين كشور با هدف ترانزيت به ساير كشورها وارد ايران 
مي ش��ود. وي با بيان اينكه ايران قرباني ترانزيت مواد 
مخدر به ساير كشورهاس��ت، اظهاركرد: آمارها نشان 
مي دهد ساالنه بيش از ۱۰ هزار تن انواع مواد مخدر در 
افغانستان توليد مي شود. رييس پليس مبارزه با مواد 
مخدر ناجا ادام��ه داد: تمامي همكاران ما با جديت در 

نقطه صفر مرزي حض��ور دارند و از ورود 
مواد مخدر به كش��ور، شهرها و روستاها 
جلوگيري مي كنند. كريمي افزود: بيش 
از ۷۸ درصد از مواد مخدر كش��ف شده 
در كشور در استان هاي شرقي و حاشيه 
شرق و تمركز ما براي جلوگيري از ورود 
مواد مخدر بيشتر در شرق كشور است. 
وي اظهار كرد: قاچ��اق مواد مخدر يك 
جرم سازمان يافته و امنيتي است حتي شاهد هستيم 
برخي گروه هاي تروريستي كه در شرق كشور هستند 
نفرات آنها به همراه مواد مخدر توسط مرزبانان دستگير 
مي شوند. رييس پليس مبارزه با مواد مخدر با بيان اينكه 
طي چند سال اخير نيروي انتظامي اقدامات موثري در 
حوزه مبارزه با مواد مخدر كرده اس��ت، گفت: در حال 
حاضر در خصوص مواد مخدر صنعتي و روان گردان ها 
 با مش��كل مواجه ش��ده ايم اما در اين راستا گام هاي

 رضايت بخشي برداشته شده است.

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترسميروزنامهدردسترساست

خشونت منجر به مرگ در زنان ۴ برابر مردان است
به گفته معاون امور اجتماعي سازمان 
بهزيستي كشور و مطابق با آمار سازمان 
بهداش��ت جهاني )WHO(، ميزان 
تجربه خشونت فيزيكي و يا جنسي در خاورميانه 
حدود ۳۷ درصد است. همچنين آمار خشونت منجر 
به مرگ در خانم ها يك نفر در هفته و اين آمار براي 
مردان يك نفر در ماه است؛ بنابراين مي توان گفت كه 
خشونت منجر به مرگ در زنان ۴ برابر مردان است.

حبيب اهلل مسعودي فريد در ارتباط مجازي با وبينار 
تخصصي »مداخالت تخصصي با رويكرد خانواده 
مح��وردر كار با زنان تحت خش��ونت خانگي« كه 
در جهاد دانش��گاهي واحد الزهرا برگزار شد، اظهار 
كرد: خش��ونت خانگي يكي از ش��ايع ترين اشكال 
خش��ونت عليه زنان است كه حتي گاهي در دوران 
بارداري نيز بر خانم ها اعمال مي شود. به طوري كه 
۱۵ درصد از مصاحبه شوندگان پژوهشي در اين باره 
اينگونه خشونت ها را اثري طبيعي و مساله اي درون 
خانوادگي بيان كردند كه نيازي براي مطرح كردن 
آن ندارند و در اين ميان است كه بحث سواد سالمت 

رواني و اجتماعي براي افراد مطرح مي شود.
به گفته وي، خشونت خانگي داراي انواع مختلفي 
نظير جنس��ي، رواني، عاطفي، اقتصادي است كه 
مي تواند در رسيدن به اهداف انسان ممانعت هاي 
زي��ادي اعمال كن��د. همچنين مطاب��ق با برخي 
پژوهش ها تاثيرات خشونت رواني به مراتب مي تواند 
پايدارتر از خش��ونت جسمي باش��د. از سوي ديگر 
مطابق با برخي پژوهش ها ش��رايط فعلي پاندمي 
كوويد ۱۹ مي تواند منجر به افزايش ريزفاكتورهاي 
مربوط به خشونت عليه زنان شود. مسعودي فريد 
گفت: بسياري از خشونت هاي خانگي اطالع داده 
نمي شود كه مي توان از آنها تحت عنوان خشونت هاي 
پنهان خانگي نام برد. درواقع خشونت هاي خانگي 
مانند كوه يخي هستند كه ما تنها قله آن را مي بينيم. 

از اين رو فعاليت در جهت افزايش سواد سالمتي و 
اجتماعي افراد و اورژانس اجتماعي مي توانند به منع 

اين خشونت ها كمك كنند.
معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور ادامه 
داد: ما اغلب ديد كلي به خشونت عليه زنان نداريم و 
آن را موضوع كوچكي مي پنداريم و تصور مي كنيم 
خش��ونت امري فردي اس��ت كه با ارايه آموزش به 
افراد مي توان آن را از بين برد. از س��وي ديگر شاهد 
افزايش اخت��الالت روانش��ناختي در ۲۳ درصد از 
جمعيت ۱۵ ساله به باال هستيم كه به علت افزايش 
احتمال خش��ونت خانگي در آنها نيازمند مداخله 
روانشناختي هس��تيم. بنابراين بايد در جهت رفع 
خشونت بر روي افراد، روابط بين فردي و جنبه هاي 
فرهنگي و اقتصادي و اجتماع��ي كار كنيم. وي با 
اش��اره به مطالعه اي در كش��ورهاي اروپايي ادامه 
داد: بر اس��اس اين مطالعه در ازاي هر ۱ درصد نرخ 

بيكاري ۷۹ صدم درصد افزايش نرخ خودكشي وجود 
 داشته است كه اين امر نيز نوعي »خشونت بر خود «

 محسوب مي شود.
مس��عودي فريد با بيان اينكه خش��ونت در هر دو 
جن��س زن و مرد مي تواند رخ دهد، افزود: با تقويت 
نظام مش��اوره در مدارس و توجه بر ايده هايي نظير 
مددكار اجتماعي مدارس مي توانيم شاهد كاهش 
آمار خشونت به ويژه خشونت هاي خانگي باشيم. 
از سوي ديگر عمدتا در بحث خشونت عليه زنان بر 
فرد آزارديده تمركز مي شود در حالي كه مطابق با 
مطالعات اگر بر روي فرد آزارگر نيز مطالعه و بررسي 
داشته باشيم مي توانيم به نتايج تاثيرگذاري دست 
پيدا كنيم. وي در انتها نس��بت ب��ه تصويب اليحه 
حمايت، صيانت و تامين امنيت زنان در كميسيون 
اصلي لوايح دولت ابراز خشنودي كرد و نقش آن در 

كاهش خشونت عليه زنان را موثر دانست. 

گزارش


	Taadol-01
	Taadol-02
	Taadol-03
	Taadol-04
	Taadol-05
	Taadol-06
	Taadol-07
	Taadol-08

