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يادداشت- 1

معادله افزايش قدرت خريد
ارزيابي آم��اري صحبت هاي 
رييس جمه��وري  دي��روز 
و  تالش ه��ا  خص��وص  در 
برنامه ريزي ه��اي دولت براي 
بهب��ود وضعي��ت معيش��تي 
طبقات محروم جامعه، مي تواند 
تصوي��ري از ش��رايط كل��ي 
اقتصادي نيز ارايه كند. بررسي 
تحليلي و تطبيق��ي احكام كارگزيني كاركن��ان دولت، 
بازنشستگان، معلمان، مستمري بگيران، خانوارهاي تحت 
پوشش كميته امداد و بهزيستي و... گوياي اين واقعيت 
روشن اس��ت كه تا پايان سال96 متناس��ب با نرخ تورم، 
قدرت خريد گروه هاي مختلف در كشور در مسير احيا و 
بهبود قرار گرفت. اما در س��ال هاي 97 و 98افزايش هاي 
مربوطه به طور كلي متناس��ب با تورم نبوده اس��ت. اين 
روند انقباضي اما بعد از س��ال 98 متوقف شده و در سال 
جاري مجددا افزايش ها قابل توجه بوده است. به گونه اي 
كه مي توان گفت، بخش��ي از قدرت خريد طبقات كمتر 
برخوردار جبران شده است. اين روند احيا به خصوص در 
بودجه 1400 بيشتر نمايان شده است. يكي از داليلي كه 
بودجه عمومي كشور در سال آينده نزديك به 47درصد 
تا 50درصد افزايش پيدا كرد در راستاي همين توجه به 
اقشار محروم است. يعني اينكه، بودجه كل كشور حدود 
20درصد، بودجه ش��ركت ها 9درصد اما بودجه عمومي 
كشور نزديك به 50درصد افزايش پيدا كرده در راستاي 
همين رويكرد حمايتي اس��ت. البته دول��ت همواره اين 
روند را مد نظر داش��ت اما مس��اله تحريم هاي تحميلي 
باعث ش��د تا برنامه هاي دولت در بخش رفاهي و رش��د 
درآمد س��رانه تحقق پيدا نكند. اين واقعيتي است كه در 
زمان ارزيابي هاي تحليلي در خصوص عملكرد اقتصادي 
دولت يازدهم و دوازدهم بايد مورد توجه قرار بگيرد. بدون 
بررسي اين ش��رايط پيراموني و عوامل فرامتني، بررسي 
عملكرد دولت تدبي��ر و اميد مبتني ب��ر واقعيات عيني 
نخواهد بود.آمارهاي مستند حاكي اس��ت كه در دولت 
يازدهم مجموعه شاخص هاي اقتصادي كشور در مسير 
رشد قرار داشته و ...  ادامه در صفحه 6

هادي حق شناس

» تعادل« بررسي مي كند؛  زور توليد بر بازارهاي موازي چربيد

اقتصاد ايران در انتظار رونق
FATF مجوز ورود به 
سيستم مالي دنيا است

طلب وزارت بهداشت از 
دولت پرداخت مي شود؟

 حضور
FATF در ليست  

مانع جدي 
بانك هاي كشور

 افزايش
  50 درصدي 

حقوق پرستاران

 تعليق  2 هفته اي پروازهاي
 ايران به انگليس

كرونا در انگليس باعث شد 
كشورهاي اروپا و نقاط ديگر 

جهان سفر به انگليس را 
ممنوع كنند

وحشت 
جهاني از 
كروناي 
بريتانيايي

يادداشت-7يادداشت-6يادداشت-5يادداشت-4يادداشت-3يادداشت-2

جهش قيمت رمزارزها و مخالفت 
بانك هاي مركزي جهان

دورنماي شاخص هاي 
اقتصادي تا انتخابات

 مديريت ريسك 
بازار

 براي توليد
 چه كرده ايم؟

 دست پنهان
 بازار

پرستاران پشتوانه با ارزش 
حوزه بهداشت و درمانند

با توجه ب��ه اينكه اي��ن روزها 
بازار رمزارزها داغ ش��ده است 
و ش��اهد افزايش قيمت ها در 
اين بازار هستيم، كارشناسان 
ح��وزه رمزارزها ضمن تحليل 
علل جهش قيمت بيت كوين 
در هفته هاي اخير، مهم ترين 
اثر رش��د س��رمايه گذاري در 
ارزهاي ديجيتال را تضعيف بانك ه��اي مركزي ارزيابي 
مي كنند. زيرا بانك هاي مركزي دنيا با گسترش كاربرد 
رمزارزها به عنوان حامل ارزش مخالف هس��تند و صرفا 
مي خواهند از آنها براي بس��تر پرداخت استفاده كنند تا 
نقش حاكميتي خود را حفظ كنند. از سوي ديگر، افزايش 
تزريق و بس��ته هاي حمايت مالي در دوران كرونا، باعث 
كاهش ارزش ارزهاي مختلف و افزايش قيمت بيت كوين 
و طال شده اس��ت.  رمزارزها نوعي پول ديجيتال هستند 
كه به صورت فيزيكي معامله نمي شوند بلكه تنها در بستر 
فضاي مجازي قابليت معامله دارند و براي خريد و فروش 
آنالين مورد اس��تفاده قرار مي گيرند. همچنين، اين نوع 
پول ها مستقل و بدون وابستگي به يك بانك مركزي عمل 
مي كنند. از آنجا كه اين صنعت سابقه چنداني در كشور 
ما ندارد، در افكار عمومي شناختي نس��بت به رمز ارزها 
وجود ندارد و تاكنون امكان رشد و گسترش اين صنعت 
در كشور فراهم نشده است.  اما اين روزها حال و روز بازار 
اين پول ديجيتال خوش اس��ت؛ به گون��ه اي كه قيمت 
رمزارزها رشد قابل مالحظه اي داشته و توجه و اقبال مردم 
هم نس��بت به اين بازار افزايش يافته است. عالوه براين، 
آمارها نش��ان از اين دارد كه بيت كوين ركورد جديدي را 
ثبت كرده و ارزش آن از 24 هزار دالر عبور كرده اس��ت. 
همچنين، ارزش اين نوع ارز نسبت به ابتداي سال حدود 
1.74 برابر افزايش يافته و معامله گران ارزهاي ديجيتالي 
معتقد هستند كه بيت كوين مي تواند كانال شكني هاي 
جديدي را تجربه كند. درباره داليل جهش قيمت ارزهاي 
ديجيتال بايد گفت بعد از شيوع ويروس كرونا، دولت ها 
نقدينگي زيادي براي مقابله با ركود جامعه تزريق كردند 
كه منجر به تضعيف ارزش پول هاي ملي شد و زماني كه 
ارزش پول كاهش پيدا مي كند، مردم تمايل دارند تا پول 
خود را تبديل به دارايي ه��اي امن مثل طال و بيت كوين 
ادامه در صفحه 8 كنند . 

وضعيت كلي اقتصاد كش��ور 
تا موعد انتخابات س��ال آينده 
چگون��ه خواه��د ب��ود؟ آي��ا 
مي توان تصويري از مهم ترين 
احتماالت ممك��ن ارايه كرد؟ 
شرايط بازارهاي س��رمايه، ارز 
و... در اين ب��ازه زماني چگونه 
خواهد ب��ود؟ اين پرس��ش و 
پرسش هايي از اين دست اين روزها در محافل اقتصادي 
و رسانه ها به تناوب طرح و در خصوص آن بحث و تبادل 
نظر مي شود. پرسش هايي كه بسياري از فعاالن اقتصادي 
و صاحبان سرمايه خرد و كالن به دنبال يافتن پاسخ هايي 
براي آنها هستند تا بتوانند تصميماتي معقول و متناسب با 
اين شرايط كلي را در اتمسفر اقتصادي اتخاذ كنند. واقع 
آن اس��ت كه خروج امريكا از برجام و اعمال شديدترين 
نظامات تحريمي ب��ر اقتصاد اي��ران، ع��الوه بر كاهش 
درآمدهاي ارزي و افزايش شديد قيمت ها، ركود در توليد 
را بر اقتصاد كش��ور عارض كرد. عواملي كه باعث شدند 
ش��اخص هاي اقتصادي براي دوره اي مستمر در معرض 
نوسانات پي در پي قرار بگيرد. با عبور از اين دوران پر فراز 
و نشيب و با انتخاب بايدن در امريكا پيش بيني مي شود 
كه شرايط متفاوتي بر اقتصاد كش��ور حاكم شود. بر اين 
اساس مي توان گفت بعد از حضور تيم جديد اجرايي در 
كاخ سفيد به رهبري بايدن و بررسي شعارهاي انتخاباتي 
او و نيز تا زم��ان انتخابات رياس��ت جمهوري ايران، طي 
6 ماه آينده ش��رايطي از انتظارات بر بخش هاي مختلف 
اقتصادي حاكم خواهد ش��د. اين ش��رايط حتي بر روند 
كلي بررسي بودجه سال آينده كه توام با كسري باال است 
تاثير گذاش��ته و تصويب نهايي آن را در هال��ه اي از ابهام 
قرار داده است. اميدوارم سياستگذار اعم از قواي سه گانه 
و ساير مسووالن تصميم ساز و تصميم گير با درايت كامل 
و لحاظ ارجحيت منافع ملي فراجناحي بر منافع فردي يا 
گروهي، تصميماتي صحيح را اتخاذ كنند. با اين اوصاف 
پيش بيني مي شود شرايط زير طي 6 ماه آينده بر اقتصاد 
ايران حاكم باشد: نخست؛ داده هاي اطالعاتي حاكي از آن 
است كه تحريم ها در اين بازه همچنان برقرار خواهد بود. 
دوم؛ احتمال بعدي كه ساختارهاي بين المللي هم آن را 
تاييد كرده اند آن است كه اقتصاد دچار رشدي مثبت ولي 
ادامه در صفحه 6 با دامنه هاي محدود خواهد شد.  

اگر ق��رار باش��د تحليل��ي از 
وضعيت كلي بازار در ش��رايط 
فعلي و چش��م انداز ي��ك ماه 
آينده داش��ته باش��يم، با فهم 
من مي ت��وان گفت كه س��ود 
عملياتي نس��بت به سال96، 
ي��ك چه��ارم كاه��ش پيدا 
كرده اس��ت. در واقع اين سود 
كم به اين معنا است كه فعاالن اقتصادي كه گران اداره 
مي ش��وند، نمي توانند هزينه گران اداره شدن بيزينس 
خ��ود را به قيم��ت كاالي خود اضاف��ه كنن��د و آن را از 
مش��تري مطالبه كنند. اين قلب و كانون اصلي مسائلي 
اس��ت كه بايد به آن توجه ش��ود. در اي��ن دوره فعاالن 
اقتصادي ايران را مي توان به 5 دس��ته كلي تقسيم كرد. 
دسته اول»سودكننده ها« هستند. 20 درصد از فعاالن 
اقتصادي بر اساس مشاهدات تحقيقاتي كه من داشته ام 
سود مي كنند. دسته دوم، »غير فعال ها« هستند كه يا از 
بازار كنار كشيده اند، يا غيرفعال هستند. يعني اساسا يا 
كار نمي كنند يا اينكه كار مي كنند، ولي كار كردن شان 
با كار نكردن ش��ان تفاوت عمده اي ندارد. دس��ته سوم، 
»گير افتاده ها« هستند. فعاالن اقتصادي كه در حال ضرر 
دادن هستند و قصد دارند از بازار خارج شوند، ولي قادر به 
خروج از بازار نيستند. اين طور نيست كه هر ساختاري 
كه احس��اس كرد در حال ضرر دادن است، از فردا صبح 
بتواند از بازارخارج شود. بسياري از بانك ها، شركت هاي 
بيمه اي و... ضرر مي دهند ولي مجب��ور به ادامه فعاليت 
هستند. دسته چهارم، افراد »متوهم« هستند. اين دسته 
چه كساني هستند؟ افرادي در اين دسته قرار مي گيرند 
كه وقتي به صورت ريالي شرايط را محاسبه مي كنند، در 
حال سود كردن هستند، اما زماني كه كااليي بخواهند 
حس��اب كنند، در حال زيان كردن هستند. مثال طرف 
حساب مي كند كه سه سال پيش هزار يخچال داشته، 
اما به رغم اينكه سود ريالي داشته، تعداد يخچال هايش به 
300 عدد كاهش پيدا كرده است. اينها دچار توهم سود 
هستند. دس��ته آخر هم »متقلبان« اقتصادي هستند. 
وقتي رييس قوه قضاييه اش��اره مي كنند كه  7 ميليون 
پرونده در س��ال تشكيل مي ش��ود و هر پرونده 2 طرف 
دارد، يعني 14 ميليون خانوار ايراني درگير قوه قضاييه و 
محاكم هستند.  ادامه در صفحه 6

بررسي نگاه مس��ووالن كشور 
و برنامه ه��اي كالن و قوانين 
باالدس��تي نش��ان مي ده��د 
كه ايران از س��ال ها پيش اين 
موضوع را درك كرده كه براي 
بهب��ود ش��رايط اقتص��ادي و 
رسيدن به اهداف كالن كشور، 
توليد مهم تري��ن نقش آفرين 
اس��ت. حتي اگر ايران براي مقابله ب��ا تحريم ها به دنبال 
تقويت ك��ردن اقتصاد خود باش��د نيز بايد ب��ه توليد به 
عنوان يك اولويت مهم و حياتي نگاه كند. با وجود تمام 
اين مقدمات اما آنچه كه در عمل رخ داده، هنوز فاصله اي 
قابل توجه با اه��داف دارد. ما اگر مي خواهيم به توليد بها 
بدهيم و در س��ال هاي آينده عملكرد جديدي از خود در 
اين عرصه به جاي بگذاريم، بايد چند سوال مهم را از خود 
بپرسيم. نخست اينكه كدام يك از كشورهايي كه امروز 
اقتصاد مولد خ��ود را تقويت كرده و ب��ه قدرت اقتصادي 
تبديل شده اند با سرمايه گذاران خود رفتاري را كرده اند 
كه ما مي كنيم؟ دوم اينكه تسهيالتي كه به توليد پرداخت 
مي شود تا چه حد متناسب با اهداف كشور است و اقدامات 
غير مولد چه تسهيالتي مي گيرند؟ در رابطه با سوال اول، 
تكليف تا حد زيادي روشن است. در بسياري از كشورهاي 
توسعه يافته از همان لحظه اي كه سرمايه گذار قصد ورود 
به عرصه توليد را دارد، تمام درها به روي او باز مي ش��ود 
و دول��ت تنها زمان��ي ورود مي كند كه نياز ب��ه پرداخت 
تسهيالت يا ارايه كمك براي بهبود شرايط است. در ايران 
اما يك س��رمايه گذار ماه ها بايد بدود تا مجوزهاي الزم را 
براي آغاز كار خود بگيرد و در بسياري از زمان ها، آنقدر اين 
فرايند صدور مجوز طوالني مي شود كه عمال توليد كننده 
از خير كار مي گذرد. در حوزه تس��هيالت نيز با توجه به 
اينكه بانك ها نقش آفرين هستند ما مي بينيم كه برخي 
افراد با سوءاستفاده از روابط خود، وام هاي كالن مي گيرند 
اما يك توليدكننده بايد مدتي طوالني براي وامي تالش 
كند كه از يك سو، سودي قابل توجه دارد و از سوي ديگر 
در صورت بر هم خوردن ش��رايط نه تنه��ا از او حمايتي 
نمي ش��ود كه بايد س��رمايه خود را ص��رف بازپرداخت 
وام كند. در حوزه دوم نيز ش��رايط به همين گونه است. 
اقتصادي مي تواند از محوريت توليد صحبت كند كه راه 
بر سفته بازي بسته باش��د. اينكه در ايران قيمت برخي 
كاالها در يك مدت چند س��اله، چند برابر مي شود و اين 
در حالي است كه سرمايه گذاران آنها نه تحت نظارت قرار 
مي گيرند و نه حتي مجبور به پرداخت ماليات مي شوند 
يك پيام واضح دارد و آن اين اس��ت كه در ايران اقدامات 
غير مولد بيشترين س��ود را دارند. يك توليد كننده بايد 
به طور همزمان با تامين اجتماعي، ماليات و بازار مشوش 
مواد اوليه مواجه شود، در حالي كه فردي كه خانه خريد و 
فروش مي كند و تنها از تورم موجود استفاده مي برد نه تنها 
ادامه در صفحه 5 نيازي به پرداخت ماليات ندارد كه ... 

كلمه بورس پرتكرارترين واژه  
در ماه هاي اخير در بين جوامع 
مردم چه در ميان ع��ام مردم 
براي بحث ه��اي وقت گذران 
چه نقل مجلس هاي اقتصادي 

و تحليلگران شده است.
ب��ا ورود ح��دود 25 درصد از 
افراد كل كشور به بازار سرمايه 
و پيگي��ري همين تعداد در رس��انه هايي كه مس��تقيم 
يا غيرمس��تقيم به بازار س��رمايه متصل هستند باعث 
رونق گرفتن چنين رس��انه هايي در كشور شده و يكي از 
پربازديد ترين موضوعات در رس��انه ها ب��ه مباحث بازار 
سرمايه و حواشي آن مرتبط ش��ده است. رسانه هايي كه 
مرتبط با اين بازار نيستند براي كسب منافع مالي بخشي از 
قسمت هاي رسانه خود را به امر بورس اختصاص داده اند يا 
تبليغات در همين زمينه به مخاطبان خود ارايه مي دهند. 
به طور مثال مي توان در برخي برنامه رس��انه ملي پخش 
مستقيم مسابقات ورزش��ي فوتبال در شبكه سه سيما 
به تبليغات در حين برنامه از برخي شركت هاي وابسته 
به بورس كه منافع دارند به تبليغات در حين اين برنامه 
روي آوردند. گردش مالي بسيار باالي اين بازار باعث ايجاد 
چنين روش هاي براي تاثير پذي��ري و پذيرش مخاطب 
بيشتر با هزينه هاي هنگفت را ايجاد كرده است. همين امر 
سوالي در ذهن برخي ايجاد كرده كه آيا وارد شدن تعداد 
بيشتر مردم كشور به اين بازار درست است؟ با اين تفسير 
كه اكثر افرادي كه وارد بازار س��رمايه مي شوند اطالعات 
كمي نس��بت به نحوه س��رمايه گذاري دارند يا كمترين 
آموزش را دي��ده تمايلي چنداني به آم��وزش مقدماتي 
را نيز ندارند. آمارهاي موجود و منتش��ر ش��ده در ساير 
كش��ورها اين مقدار از درصد كل جمعيت كشور به بازار 
سرمايه وارد نشده  اند حدود 10 الي 15 درصد جمعيت به 
سرمايه گذاري در بورس وجود دارد. مبحث عدم آموزش 
س��هامداران تازه وارد  در بازار تاثير مي گذارد كه عملكرد 
هيجاني در برخي مواقع از معامالت و نوسانات بازار دارند 
كه اكثر باعث روند كاهشي و نزول ش��اخص در كل بازار 
مي شود. معامالت حقوقي ها در روزهاي اخير در دقايق 
پاياني بازار بسياري را مشكوك به اين موضوع كرده چرا 
بايد در دقايق پاياني خريد، فروش مثبت در منفي ايجاد 
شود كه حجم قابل توجهي در برخي روزها در چند دقيقه 
پاياني بوده اس��ت اين حركت حقوقي ه��ا نگراني هاي را 
تحليلگران در پي داشته است. اين روند از عملكرد برخي 
حقوقي ها را بيان دس��تكاري در روند بازار به سوي خود 
دانست اما چرا حقوقي ها به چنين كاري دست مي زنند؟ 
آيا قانون اج��ازه ورود به اين نوع عملك��رد را ندارد؟ عدم 
برخورد و تصميمات قاطع با اين نوع حقوقي ها و مماشات 
كردن با اين روند به صالح بازار سرمايه نيست. البته برخي 
تحليلگران بر اين باورند كه برخورد با چنين روندي درست 
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چنين اخباري مي تواند روحيه 
پرستاران را باال ببرد و در چنين 
شرايطي كه سختي و خستگي 
كار باع��ث ش��ده ت��ا خيلي از 
آنها دچار نااميدي ش��وند، اين 
اخبار مي تواند تا حدودي اميد 
بخش باشد. معاونت پرستاري 
وزارت بهداشت و درمان تمام 
تالش خود را مي كند، تا اين مهم ه��ر چه زودتر به انجام 
برسد و پرستاران حداقل در مورد معيشت خود تا حدودي 
آسوده تر باشند. البته كه مشكالت بخش پرستاري تنها 
با اين اتفاق حل نمي ش��ود و بحث كمبود نيروي پرستار 
و كارانه و بسياري مس��ائل و مشكالت ديگري هم وجود 
دارد. نبايد فراموش كنيم كه پرس��تاران م��ا در اين يك 
سال بعد از ورود كرونا به كشور نشان داده اند كه وقتي پاي 
جان بيماران وسط باش��د از هيچ تالش و كوششي دريغ 
نمي كنند. آنها از جانشان مايه گذاشتند و اين يك سال 
را گذراندند، متاس��فانه برخي از آنها در اين راه جان خود 
را از دس��ت دادند و برخي ديگر هم به اين بيماري مبتال 
شدند و با اين حال لحظه اي از رسيدگي به بيماران غافل 
نبودند. مساله اين نيست كه ما تنها در روز پرستار به فكر 
آنها باشيم و بخواهيم تمام مشكالت اين قشر را در همين 
يك روز حل كنيم. پرستاران پشتوانه هاي با ارزش حوزه 
بهداشت و درمان هستند. آنها با مشكالت زيادي دست 
و پنجه نرم كرده اند و هميش��ه هم بدون اينكه ذره اي از 
حس وظيفه شناسي شان كم ش��ود، مراقبت از بيماران 
را انج��ام داده اند. ما قطعا نمي توانيم ب��ا افزايش حقوق و 
پرداخت كارانه زحماتي كه را كه كادر درماني در اين يك 
سال كشيده جبران كنيم اما به هر حال اين اخبار مي تواند 
اميد بخش باشد. البته مساله مهم ديگري كه بايد به آن 
توجه كنيم اين اس��ت كه آنطور كه در خبرها آمده اين 
افزايش حقوق يا افزايش حجم استخدامي تنها مختص 
پرستاران نيس��ت و وقتي ما از حوزه بهداش��ت و درمان 
حرف مي زنيم شامل تمام كس��اني كه در دانشگاه هاي 
علوم پزشكي مشغول به كار هس��تند و از دولت حقوق 
مي گيرند، مي ش��ود. ضم��ن اينكه معاونت پرس��تاري 
وزارت بهداش��ت و درمان تمام تالش خود را مي كند كه 
بخش اعظم مجوزهاي اس��تخدامي به بخش پرستاري 
اختصاص يابد كه البته تاكنون توانسته ايم قول 40 تا 45 
درصد ميزان استخدامي براي بخش پرستاري را بگيريم. 
در بخش كارانه پرستاران هم تمام تالش ما اين است كه 
كارانه ها به موقع و البته به ميزان مطلوب پرداخت شود. 
در حال حاضر اگر ابالغيه افزايش حقوق به دانشگاه هاي 
علوم پزش��كي داده ش��ود، افزايش 50 درصد حقوق در 
حقوق دي ماه هم اعمال مي ش��ود، از سوي ديگر مساله 
كارانه پرستاران هم در دس��تور كار قرار دارد تا بتوانيم با 
همسان سازي آن ش��رايط رضايت اين عزيزان را فراهم 
كنيم .  ادامه در صفحه 5
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اگ��ر س��ال 99 ب��راي اقتص��اد اي��ران، س��الي 
خ��اص و منحص��ر به ف��رد ب��ود، آمارهاي��ي كه از 
عملك��رد بازاره��اي مختلف به دس��ت آم��ده نيز 
 نش��ان از ش��رايط خ��اص در حوزه ه��اي مختلف

 اقتصادي دارد.
 ايران در حالي س��ال جاري را آغاز كرد كه بايد در 
كنار مقابله با تحريم ه��اي همه جانبه امريكا، براي 
معضل ش��يوع كرونا ني��ز راه حلي پي��دا مي كرد و 
همين امر، چش��م انداز رشد اقتصادي را در هاله اي 
از ابه��ام فرو برد. معضل كرون��ا در كنار ايران، تمام 
كش��ورهاي جهان را نيز با خود درگير كرد تا جايي 
كه بسياري از دولت ها خبر از ورود به دوران جديدي 
 از رك��ود دادند ك��ه در تمام س��ال هاي پيش از آن

 كم سابقه بود.
الزام بر ايجاد محدوديت در فعاليت كسب و كارها و 
قرنطينه شهرها در ماه هاي مختلف باعث شد بخش 
مهمي از اقتص��اد ضربه بخورد. محدود كردن آمد و 
ش��د در مرزهاي زميني و هوايي نيز ضربه اي جدي 
بر عملكرد تجاري جهان وارد كرد. در چنين بستري 
به نظر مي رسيد اقتصاد ايران كه حتي پيش از كرونا 
نيز تحت تاثير تحريم ها با نوعي از ركود تورمي مواجه 
شده بود، شرايط دشوارتري را نسبت به ساير كشورها 
تجربه كند.در چنين فضايي، ماه هاي ابتدايي سال به 
پر التهاب ترين زمان ها براي اقتصاد ايران تبديل شد. 
از س��ويي محدوديت هاي كرونايي، نخستين نتايج 
خود را در توليد و تجارت نشان داد و از سوي ديگر با 
توجه به تداوم تحريم ها و حتي تشديد آنها از سوي 
دولت ترامپ، دسترسي دولت به منابع درآمد ارزي 
به شدت پايين آمد. با نزديك شدن به ماه هاي پاياني 
دولت ترامپ، مشخص شد كه بنا نيست مذاكره اي 
بين ايران و امريكا شكل بگيرد و در نتيجه با به وجود 
آمدن موج جدي��دي از تورم انتظاري، روند افزايش 
قيمت در بازارهايي مانند طال و ارز به شدت سرعت 
گرفت و در نهايت تاثير خود را ب��ر بازارهايي مانند 
خودرو و مسكن نيز گذاشت. بورس ايران نيز كه سال 
جديد را با ركوردش��كني هاي پي در پي آغاز كرده 
بود، پس از چند ماه توفاني به ش��رايط نزولي رسيد 
و افت جدي شاخص در اواسط سال99، بسياري از 
سهامداران را با ترديدهاي گس��ترده مواجه كرد.با 
وجود تمام اين ابهام ها و مش��كالت اما اقتصاد ايران 
راهي جديد پيدا كرد كه به نظر مي رس��د مي تواند 
در سال 1400 نيز نقش��ي تعيين كننده در حركت 

اقتصادي كشور داشته باشد.

    اميد به بهبود
نخستين نشانه ها از امكان پذير شدن بهبود شرايط 
نه در داخل كه در اياالت متحده امريكا شكل گرفت. 
دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا كه در سال هاي 
گذش��ته با مواضع و تصميمات خود، نه تنها ايران 
كه بسياري از ديگر كشورهاي جهان را با معضالت 
جدي مواجه كرده بود، در انتخابات 13 آبان قافيه 
را به جو بايدن باخت تا پس از چهار س��ال، بار ديگر 
نامزد دموكرات ها سكان هدايت كاخ سفيد را دست 
بگيرد. بايدن ك��ه در دوره اوباما به عنوان معاون او 

فعاليت كرده بود و از حامي��ان امريكايي برجام به 
شمار مي رفت، در مبارزات انتخاباتي نيز به شدت به 
سياست هاي ترامپ تاخت و اعالم كرد كه در صورت 
پيروزي بار ديگر به برجام باز خواهد گشت. پس از 
اعالم نتايج نيز با وجود مخالفت هايي كه چه در ايران 
و چه در ميان امريكا و متحدانش وجود داش��ت، او 

بار ديگر از تالش براي احياي برجام سخن گفت. 
صرف همين وعده ه��ا، تاثير مثبت قابل توجهي بر 
عملكرد اقتصاد ايران در هفته هاي گذشته گذاشت. 
نرخ دالر كه حتي به مرز 32 هزار تومان نيز رسيده 
بود كاهش يافت و به كانال 25 هزار تومان رسيد و 
سكه نيز كه در مرز 15 ميليون تومان قرار گرفته بود 
به كمتر از 12 ميليون تومان، كاهش قيمت داشت. 
همي��ن تغيي��رات در بازارهايي مانند خ��ودرو نيز 
نمايان شد و قيمت هايي كه به حباب هاي عجيبي 
رسيده بودند بار ديگر كاهش يافتند.در هفته هاي 
گذشته مقامات ايران بر دو موضوع تاكيد كرده اند. 
از سويي اعالم شده كه در صورت امكان پذير شدن 
لغو تحريم ها، ايران هيچ تعل��ل و تاخيري نخواهد 
داش��ت و از س��وي ديگر با تاكيد بر عهد ش��كني و 
غيرقابل اعتماد بودن امريكا، از لزوم قدرت گرفتن 
اقتصاد ايران و عمل ب��ه وعده هاي داخلي صحبت 
ش��ده اس��ت. هرچند به نظر مي رس��د با توجه به 
مخالفت هايي كه در داخل ايران و امريكا وجود دارد 
و سنگ اندازي هايي كه برخي كشورهاي منطقه در 
مسير احياي برجام ايجاد مي كنند، مسير بازگشت 
امريكا به برجام و كاهش تحريم ها، دش��واري هاي 

خاص خود را خواهد داش��ت و مشخص نيست چه 
زماني امكان اجرايش فراهم مي شود اما صرف رفتن 
ترامپ از كاخ س��فيد مي تواند برگ برنده اي جديد 

براي اقتصاد ايران به وجود آورد.

   رشد توليد، عقب گرد بازارها
آنچه اميدها را ب��ه بهبود ش��رايط اقتصادي ايران 
در س��ال 1400 افزايش مي ده��د، فراتر از موضوع 
كاهش يا حفظ تحريم هاس��ت. ايران در سال هاي 
گذش��ته با دو معض��ل مهم رو به رو بوده اس��ت. از 
سويي با اوج گيري تحريم، روند شكل گيري سرمايه 
و انتقال آنها به توليد با مشكل مواجه شده و در كنار 
مشكالت داخلي، ركودي جدي را پديد آورده است 
تا جايي كه در س��ال هاي 97 و 98 رشد اقتصادي 
ايران منفي شد و از سوي ديگر، با توقف فعاليت هاي 
مولد، فضا براي جوالن دادن دالل هايي كه به سود 
شخصي خود مي انديشند در بازارهاي مجاور فراهم 
شد تا جايي كه در سال هاي اخير قيمت ارز، سكه، 
مسكن و خودرو با رشدي بسيار جدي مواجه شده 
و همين امر نظم اقتصاد ايران را بر هم ريخته است.

در هفته هاي گذشته اما اين روند متوقف شده است. 
بررس��ي وضعيت بازارهاي مجاور در آذر ماه نشان 
مي دهد كه قيمت دالر در ماه پاياني پاييز افت كرده 
و ميزان رشد قيمت طال و س��كه نيز تنها در حدود 
يك درص��د بوده اس��ت. در اين ميان تنه��ا بازاري 
كه با رش��د هفت درصدي نس��بت به آبان وضعيت 
بهتري داشته، بازار س��رمايه بوده است. در صورتي 

ك��ه دولت بتواند ثبات ايجاد ش��ده در اين بازارها را 
حفظ كند و قيمت ها از تالطم بايس��تند، قطعا فضا 
براي انتقال نقدينگي به توليد فراهم خواهد شد.اين 
در حالي است كه آمارهاي ارايه شده از سوي بانك 
مركزي نش��ان مي دهد كه رشد اقتصادي كشور در 
شش ماهه نخست س��ال جاري مثبت شده كه اين 
امر در دوره فعال ب��ودن همزمان تحريم ها و كرونا، 
عملكردي قابل توجه به حساب مي آيد. در اين بين 
رش��د مثبت بخش صنعت و كشاورزي، نشان از آن 
دارد كه فضايي جديد ب��راي توليد به وجود آمده و 
ايران مي تواند در اين بستر جديد، به سرمايه گذاران 
وعده دهد كه سود نه در حضور در بازارهاي جانبي 
كه در س��رمايه گذاري در توليد اس��ت.البته در اين 
مسير، موانعي كه در فضاي كسب و كار وجود دارد 
و براي توليدكنندگان دشواري هاي فرواني به وجود 
آورده از يك س��و، ابهامات در عدالت نظام مالياتي و 
فرار دالالن از پرداخت ماليات از يك طرف و رويكرد 
دولت به افزايش احتمالي در امدهاي نفتي در صورت 
كاه��ش تحريم ها از ديگر س��و همچنان صحبت از 
بهبود قطعي شرايط را با اما و اگرهاي فراواني مواجه 
مي كند اما آنچه در پايان پاييز مي توان به آن اميدوار 
بود، از نفس افتادن بازارهاي ارز و طال و مثبت شدن 
رش��د اقتصادي بخش صنعت و كش��اورزي پس از 
ماه هاي طوالني است و اگر دولت بتواند براي حفظ 
ش��رايط فعلي، برنامه هايي دقيق ارايه كند، ش��ايد 
بتوان افقي روش��ن تر را پيش روي اقتصاد ايران در 

سال 1400 تصور كرد.
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تاكيد وزراي عضو برجام
بر لزوم حفظ توافق هسته اي

وزراي خارجه كشورهاي عضو برجام كه امروز در نشست 
آنالين كميسيون مش��ترك ش��ركت كرده بودند در 
بيانيه اي با تاكيد ب��ر تداوم ضرورت اجراي كامل و موثر 
برجام توسط همه طرف ها، چالش  هاي كنوني اجراي 
برجام را مورد بحث و بررس��ي قرار دادند. در اين بيانيه 
آمده است:  ١- نشست وزراي خارجه سه دولت / اتحاديه 
اروپايي + دو )چين، فرانسه، فدراسيون روسيه، بريتانيا، 
نماينده عالي اتحاديه اروپايي در امور خارجه و سياست 
امنيتي( و جمهوري اسالمي ايران، اعضاي برنامه جامع 
اقدام مش��ترك )برجام(، در روز٢١ دسامبر ٢٠٢٠ )١ 
دي ١٣٩٩( به صورت مجازي برگزار شد. اين نشست به 
رياست آقاي جوزپ بورل، نماينده عالي اتحاديه برگزار 
شد.٢- اعضاي برجام ضمن تاكيد دوباره بر تعهدشان 
جهت حف��ظ توافق، تالش  هايش��ان در اين راس��تا را 
تصريح نمودند. آنها تداوم ضرورت اجراي كامل و موثر 
برجام توس��ط همه طرف  ها و پرداختن به چالش  هاي 
كنوني اجراي ]برجام[، از جمله در زمينه عدم  اش��اعه 
هسته  اي و تعهدات رفع تحريمي را مورد بحث و بررسي 
قرار دادند.٣- وزرا بر اهميت نقش آژانس به عنوان تنها 
سازمان بين المللي مستقل و بي طرف كه از طرف شوراي 
امنيت س��ازمان ملل متحد ماموريت يافته تا بر اجراي 
تعهدات عدم  اشاعه هسته  اي ذيل برجام نظارت و آنها را 
راستي  آزمايي نمايد، تاكيد كردند. آنها بر اهميت تداوم 
همكاري توأم با حس��ن نيت با آژانس تاكيد كردند.4- 
وزراي خارجه خاطرنشان س��اختند برجام كه توسط 
قطعنامه ٢٢٣١ )٢٠١5( شوراي امنيت سازمان ملل 
متحد تأييد شده، همچنان به عنوان عنصري كليدي 
در نظام عدم  اشاعه هسته  اي جهاني و يك دستاورد مهم 
ديپلماسي چند جانبه است كه در صلح و امنيت منطقه اي 
و بين المللي نقش دارد. وزرا بار ديگر بر تاسف عميق خود 
از خروج اياالت متحده از توافق تاكيد نمودند. آنها تاكيد 
نمودند كه قطعنامه ٢٢٣١ همچنان كامال الزم االجرا 
است.5- وزرا توافق كردند كه به گفت وگو براي تضمين 
اجراي كامل برجام توسط تمامي طرف  ها ادامه دهند. وزرا 
دورنماي يك بازگشت محتمل اياالت متحده به برجام 
را مورد توجه قرار دادند و بر آمادگي خود براي پرداختن 
به اين موضوع با نگاهي مثبت و در يك تالش مشترك 

تاكيد داشتند.

 پژوهش سياسي نبايد امنيتي و جناحي شود
رييس دفتر رييس جمهوري با تاكيد بر اينكه پژوهش 
براي توسعه كش��ور است و بايد همواره مورد توجه قرار 
بگيرد، اظهار كرد: بايد پژوهش و علم را براي خدمت به 
توسعه كشور و مردم تلقي كنيم و نبايد اجازه دهيم كه 
پژوهش سياسي و جناحي و تبليغاتي شود؛ چراكه اين 
اقدامات سمي براي توسعه كشور است.به گزارش ايسنا، 
محمود واعظي رييس دفتر رييس جمهوري پيش از ظهر 
دوشنبه در آيين افتتاحيه سراي نوآوري و فناوري هاي 
آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران غرب تاكيد 
كرد كه بايد پذيرفت كه دنياي امروز با دنياي ديروز كامال 
تفاوت دارد و تغييراتي محسوس و روشن رخ داده است.
وي افزود: آنچه ملموس و براي همه قابل اثبات اس��ت 
اين اس��ت كه در دهه هاي قبل اگر به كشورهاي غربي 
مي رفتيم، 10 شركت بزرگي كه در آن كشور ايجاد ثروت 
مي كردند، بر پايه پول ايجاد شده بودند اما امروز در غرب 
و شرق ده شركت بزرگ درآمدزاي كشورهاي پيشرفته، 
شركت هايي هس��تند كه بر پايه نوآوري و مغزافزاري و 
نوع كاري كه كمتر با پول و بيشتر با ايده سروكار دارند، 
تاسيس ش��ده اند. رييس دفتر رييس جمهوري بابيان 
اينكه در دنياي امروز »شيوه كشور داري نيز تغيير كرده 
است«، خاطرنشان كرد: اگر تا ديروز كشوري كه فقط 
به جنگ افزارهاي نظامي متكي بود قدرت بيش��تري 
داش��ت، امروز كش��ورهايي كه نخبه و دستاورد علمي 
بااليي دارند، داراي قدرت بيش��تري هس��تند.واعظي 
گفت: امروز دانشگاه هاي كشور در حال فاصله گرفتن 
از دانشگاه هاي فقط آموزش محور هستند و وارد وادي 
ديگري شده اند؛ اگر ده سال پيش مي گفتيم كه دانشگاه 
بايد ايجاد ثروت كند، موجب ناراحتي اساتيد مي شد، اما 
امروز شرايط طوري شده كه در كنار دانشگاه هاي بزرگ 
دنيا، پارك ها، مراكز و سراهايي تاسيس شده اند و علم و 
ثروت در خدمت همديگر قرار گرفته اند.وي برقراري رابطه 
ميان علم و ثروت را از تاكيدات ويژه مقام معظم رهبري و 
اولويت هاي مهم كشور عنوان كرد و گفت: ايجاد فضايي 
مساعد براي توسعه فناوري توسط تصميم گيران كشور، 
حذف مقررات مزاحم، اعطاي تسهيالت، توليد سرمايه 
انساني ماهر واستفاده از فناوري هاي نوين مجوزهايي 
هستند كه مي توانند موتور پيشران توسعه كشور باشند.

رييس دفتر رييس جمهوري ادامه داد: امروز كشورهاي 
مختلف هرجا با مانع مواجه مي شوند به دنبال پيشبرد امور 
با خالقيت و نوآوري هستند؛ االن بسياري از كشورها در 
اقتصاد با مشكل مواجه شدند، در اين ميان آنهايي زودتر 
راه را پيدا كردند كه متوجه شدند اقتصاد سنتي و منابع 
محور، بالندگي محدودي دارد اما اقتصاد متكي بر دانش 
و ايده هيچ محدوديت و مرزي براي توسعه ندارد؛ بسياري 
از كشورهاي كوچكي كه هيچ گاه به ذهن نمي آمد كه وارد 
اقتصاد دنيا شوند، به دليل رسيدن به اين اصل در اقتصاد 
دنيا صاحب س��هم ش��دند.وي با بيان اينكه »اگر بنا به 
تحقق و اجرايي شدن شعار جهش و توليدداريم، راهش 
اهميت دادن به پژوهش و نوآوري اس��ت« خاطرنشان 
كرد: دول��ت وظيفه دارد كه طوري مق��ررات بگذارد تا 
راه را براي فعاليت هاي مبتني بر علم و فناوري باز كند. 
معاون علمي رياست جمهوري آقاي ستاري در دولت 
تالش بسياري كرده است تا بتواند فضاي حمايتي براي 
شركتهاي دانش بنيان ايجاد كند؛ در سال 92 حدود 50 
شركت دانش بنيان داشتيم االن صد برابر شده است و 
به حدود 5500 رسيده است كه نشان از اهميت فعاليت 
شركت هاي دانش بنيان براي دولت است.وي با تاكيد 
بر اينكه پژوهش براي توسعه كشور است و بايد همواره 
مورد توجه قرار بگيرد، اظهار كرد: بايد پژوهش و علم را 
براي خدمت به توسعه كشور و مردم تلقي كنيم و نبايد 
اجازه دهيم كه پژوهش سياسي و جناحي و تبليغاتي 
شود؛ چراكه اين اقدامات سمي براي توسعه كشور است.

نظر هيات داوري هفت تپه 
اعالم مي شود

يك عضو كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسالمي 
گفت كه هيات داوري سازمان خصوصي سازي اين هفته 
درباره درخواست فسخ قرارداد مالك هفت تپه، اعالم نظر 
خواهد كرد.سيد نظام الدين موسوي در صفحه شخصي 
خود در توييتر نوشت:  »شب يلدا شب پيام هاي تبريك 
است اما براي من شب پيامهاي دغدغه آميز كارگران 
شركت » هفت تپه« بود. اين هفته قرار است هيات داوري 
درباره درخواست فسخ قرارداد مالك فاقد اهليت هفت 
تپه، نظر دهد و كارگران نگران سرنوشت خود و شركت 
پس از 5 سال كشمكش هستند. به انصاف و عدالت هيات 

داوري اميد داريم.«

 نظر مجلس درباره
 ماليات بر ارزش افزوده طال

مرك��ز پژوهش ه��اي مجل��س ط��ي گزارش��ي به 
آسيب شناسي وضعيت موجود و راهكارهاي پيشنهادي 
در خصوص ماليات بر ارزش اف��زوده طال پرداخت.به 
گزارش مركز پژوهش هاي مجلس ش��وراي اسالمي، 
دفتر مطالعات ماليه عمومي و توس��عه مديريت اين 
مركز در گزارش��ي با عنوان »ماليات ب��ر ارزش افزوده 
طال: آسيب شناس��ي وضعيت موج��ود و راهكارهاي 
پيش��نهادي« آورده است: طي سال هاي گذشته طال 
و مصنوعات آن يكي از كاالهاي مهمي بوده است كه 
فرايند قانونگذاري و وصول مالي��ات بر ارزش افزوده از 
آن با چالش ها و مقاومت هايي همراه بوده است. طبق 
قانون آزمايش��ي ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 
1387 فروش طال و مصنوعات آن مش��مول نه درصد 
)9%( ماليات بر ارزش افزوده مي شود يعني در هر فاكتور 
ف��روش، ماليات مذكور با نرخ اس��تاندارد 9 % به اصل 
طال همراه با اجرت س��اخت و سود آن تعلق مي گيرد. 
برخي بر اين باور بودند كه ماهيت كاالي طال با س��اير 
كاالها متفاوت است كه اين امر به داليل مختلفي نظير 
سرمايه اي بودن اصل طال، توليد كارمزدي )استفاده از 
طالي امانت گرفته شده( و ... باز مي گردد. به بيان ديگر 
در اين نگاه، طال كااليي سرمايه اي است كه بدون تغيير 
ماهيت، بطور مس��تمر بين خريداران و فروشندگان 
دست به دست مي شود و در هر دور چرخش، صرفًا به 
ميزان اجرت آب كردن و ايجاد مصنوعات جديد، ارزش 
جديد خلق مي ش��ود. هنگامي كه كل طال مشمول 
ماليات شود، از يك مقدار طالي مشخص، بارها و بارها 
ماليات اخذ مي ش��ود كه در اين صورت معادل ارزش 
طالي اوليه يا حتي بيش از آن، ماليات بر ارزش افزوده 
وصول مي شود. دولت با پذيرش ضمني استدالل هاي 
مذكور، براي اصالح قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 
سال 1387 و كاهش اعتراض به نحوه ماليات ستاني از 
طال اظهار داش��ت كه نرخ ماليات بر ارزش افزوده طال 
و مصنوع��ات آن از 9درصد به 3درص��د كاهش يابد 
)راهكاري كه در سال 1395 براي اصالح قانون ماليات 
بر ارزش افزوده در اليح��ه دايمي كردن قانون ماليات 
بر ارزش اف��زوده ارايه كرد( لك��ن همچنان مبتني بر 
اين راهكار اصل طال مشمول ماليات با نرخ ترجيحي 
خواهد بود.گزارش مركز پژوهش هاي مجلس مي افزايد؛ 
در بازار طال و جواهر دو نوع مخالفت از سوي بازيگران 
و ذي نفعان آن با ماليات بر ارزش افزوده ابراز مي شود. 
بخش عمده اي از ذي نفعان بازار طال و جواهر با توجه 
به اس��تدالل هاي فوق و همچنين نحوه تش��خيص و 
رس��يدگي س��ازمان امور مالياتي با ماليات ستاني در 
صنعت طال و جواهر مخالف��ت مي كنند و عده اي نيز 
ممكن است به دليل گسترش ش��فافيتي كه اجراي 
نظام ماليات بر ارزش افزوده در طول زنجيره بازار طال 
و جواهر ايجاد مي كند به مخالفت با آن مي پردازند زيرا 
در اين صورت ميزان عملكرد و درآمد آنها مش��خص 
ش��ده و بايد ماليات عملكرد بيشتري پرداخت كنند.

گزارش مرك��ز پژوهش هاي مجلس تصريح مي كند؛ 
درحال حاضر براس��اس قانون ماليات بر ارزش افزوده 
مصوب س��ال 1387 عالوه  بر آنك��ه اصل ارزش طال و 
اجرت و سود آن مشمول ماليات با نرخ استاندارد يعني 
9 درصد مي ش��ود، تفاوتي ميان كاركردهاي مختلف 
طال )طالي س��رمايه گذاري و ط��الي زينتي( وجود 
ندارد. براس��اس مصوبه ارديبهشت ماه 1399 صحن 
علني مجلس شوراي اسالمي )در انتظار تأييد شوراي 
نگهبان( معافيت اصل ط��ال از ماليات بر ارزش افزوده، 
منوط به عضويت كليه موديان زنجيره توليد و فروش 
طال و جواهر در سامانه موديان موضوع قانون پايانه هاي 
فروشگاهي و س��امانه موديان مصوب س��ال 1398، 
صدور فاكتورالكترونيك��ي و درج ارزش اصل طال در 
هر فاكتور )كنت��رل و رهگيري اصل طال در معامالت 
و مبادالت( است و در اين حالت صرفًا اجرت ساخت و 
سود مشمول ماليات بر ارزش افزوده خواهد شد. مبتني 
 بر راهكار مجلس شوراي اسالمي كه از سوي صنف طال 
و جواهر مورد حمايت قرار گرفته است، تنها در صورتي 
اصل طال معاف از ماليات بر ارزش افزوده خواهد شد كه 
فروشندگان طال و جواهر اقدام به ثبت كليه خريدها و 
فروش هاي خود در سامانه هاي سازمان امور مالياتي 
كنند و ارزش اصل طال را در فاكتورهاي فروش به صورت 
جداگانه درج نماين��د و همچنين در صورت تخلف از 
اجراي آن، معادل 9درصد از ارزش اصل طال به عنوان 
جريمه از فروشنده طال و جواهر اخذ خواهد شد. در اين 
راهكار عالوه  بر آنكه دغدغه حاكميت مبني  بر شفافيت 
در بازار طال و جواهر تا حدودي مرتفع مي شود، مشكالت 
فعاالن اقتصادي ش��اغل در بخش رسمي بازار طال و 
جواهر نيز حل مي گردد.گ��زارش مركز پژوهش هاي 
مجلس مي افزايد؛ مطالعه تجربه ساير كشورها نشان 
مي دهد كه در بسياري از موارد مفهومي به نام طالي 
سرمايه گذاري تعريف شده و آن را از پرداخت ماليات 
مع��اف كرده اند. با توجه به تجربه س��اير كش��ورها و 
همچنين وضعي��ت فرهنگي و اقتصادي كش��ور ما، 
مشمول نرخ صفر كردن شمش طال و اخذ ماليات با نرخ 
استاندارد از ساير اجزاي طالي زينتي )اجرت و سود( 
مي تواند به افزايش شفافيت و حتي افزايش وصولي هاي 

سازمان امور مالياتي در بلندمدت كمك كند. 

زور توليد بر بازارهاي موازي چربيد

 در جلسه شوراي هماهنگي سران قوا مطرح شد

اقتصاد ايران در انتظار رونق

چگونگي اجراي رهنمودهاي رهبري انقالب براي حل مشكالت اقتصادي
چند ماه پس از برگزاري جلس��ات ش��وراي هماهنگي 
اقتصادي س��ران سه قوه، روز گذش��ته بار ديگر حسن 
روحان��ي  رييس جمهور، محمدباق��ر قاليباف، رييس 
مجلس و ابراهيم رييس��ي، رييس قوه قضاييه  در كنار 
هم قرار گرفتند تا مس��ائل موج��ود در اقتصاد ايران و 
راهكارهاي مشتركي كه مي توان با هماهنگي سه قوه 
به آنها دست يافت را مورد بررسي قرار دهند. اين شورا 
كه در ارديبهش��ت 97 و در پي شرايط اقتصادي ناشي 
از تحريم با فرمان رهبر معظم انقالب اسالمي تشكيل 
شد كه تاكنون جلسات متعددي را برگزار و تصميمات 
گسترده اي را نهايي كرده كه يكي از مهم ترين آنها طرح 
افزايش قيمت بنزين در آبان س��ال 98 بود. بيش از 50 
جلسه اي كه اين شورا تاكنون تشكيل داده 22۶ طرح 
در بخش هاي مختلف از جمله مسائل ناظر به اشتغال، 
اصالح امور بانكي و بودجه، ش��فافيت، نظام پرداخت، 
سرمايه گذاري، فروش نفت و كنترل قيمت ارز و كاال هاي 
اساسي تصويب شده است. از آخرين جلسه شوراي سران 
س��ه قوه، چند ماه مي گذرد كه لغو يكي از اين جلسات 
از سوي رييس جمهور به دليل محدوديت هاي كرونايي 
خبرساز ش��ده بود اما آخرين بار اين جلسه در محضر 
مقام معظم رهبري تش��كيل شد و ايشان رهنمودهاي 
جديدي را درباره وضعيت اقتصادي كشور به سران سه 
قوه ابالغ كردند.  حضرت آيت اهلل خامنه اي در اين جلسه، 
اقتصاد را موضوع اصلي كشور 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، 
مش��كالت را بيشتر كرده اس��ت. هدف از برگزاري اين 
جلسه، بيان راهكارهاي عملي است كه در كوتاه مدت 
نتيجه دهد و تأثير 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 سازمان هاي آنها است. 
كارشناسان براي مشكالت اقتصادي كشور راهكارهاي 
مشتركي دارند بنابراين مش��كل، نداشتن يا ندانستن 
راهكار نيس��ت بلكه نيازمند همت، شجاعت و اهتمام 

جدي و پيگيري هستيم.

با گذشت حدود يك ماه از اين جلسه، روز گذشته سران 
س��ه قوه، به ميزباني رييس جمهوري با يكديگر ديدار 
كردند تا رهنمودهاي اقتصادي مقام معظم رهبري را 
پيگيري كنند.  حجت االسالم والمسلمين دكتر حسن 
روحان��ي، رييس جمهور با اش��اره به برگزاري جلس��ه 
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي در حضور رهبر معظم 
انقالب و ديدگاه هاي مطرح شده از سوي مقام رهبري 
در اين ديدار گفت: شوراي هماهنگي اقتصادي سران 
قوا ظرفيت ارزشمندي است كه بر حسب رهنمودهاي 
مقام معظم رهبري مي تواند طرح هاي موثر در اقتصاد 
كشور كه با همكاري بدنه كارشناسي كشور و متخصصان 
به ويژه با بهره گيري از مساعي و كمك هاي ساير قوا تهيه 
شده اس��ت را تصويب و موانع را از سر راه دستگاه هاي 
مرتبط كش��ور بردارد. دكتر روحاني افزود: درخصوص 
موارد تاكيد مقام معظم رهبري در جهت حمايت از اقشار 
كم درآمد، نظير رايگان شدن آب، برق و گاز براي اقشار 
ضعيف جامعه، دولت اقداماتي را انجام داده كه مي تواند 
عالوه بر كمك به اقشار ضعيف جامعه به اصالح الگوي 
مصرف در كش��ور بينجامد. رييس جمه��ور ادامه داد: 
درمورد بخش هاي ديگر نيز راهكار اجرايي همه موارد 

در دستور كار جلسه شوراي هماهنگي قرار مي گيرد.

دكت��ر روحان��ي در ادامه ب��ا تاكيد بر موض��وع امنيت 
سرمايه گذاري در كشور و تشويق و افزايش اميد و اعتماد 
سرمايه گذاران و ضرورت رفع موانع سرمايه گذاري گفت: 
عمده ترين راه نجات اقتصاد كشور افزايش اميد و تقويت 
اعتماد در ميان فعاالن اقتصادي است و با اصالح رفتاري 

و ساختاري بايد سرمايه گذاري را رونق ببخشيم.
رييس جمهور افزود: همه ما موظف به حمايت و تامين 
امنيت سرمايه گذاران هستيم و ضروري است كه طرح 
مدوني در اين زمينه تدوين و پياده شود و همه قوا كمك 
كنند تا سرمايه گذاران داخلي سرمايه خود را در داخل 

كشور فعال كنند.
دكت��ر روحاني با بي��ان اينكه در زمين��ه ارتقا و امنيت 
سرمايه گذاري، دولت به تنهايي نمي تواند همه شرايط 
را فراهم كند و نياز به مساعدت و همكاري ساير قوا دارد، 
افزود: ضروري اس��ت كه روساي قواي س��ه گانه براي 
رسيدن به تفسير واحد از مسائل با يكديگر همراهي و 

رايزني هاي نزديك تر داشته باشند.
رييس قوه قضاييه نيز طي سخناني در اين جلسه با اشاره 
به اقدام مثبت رييس جمهور در ابالغ دس��تورات مقام 
رهبري به دس��تگاه هاي اجرايي كشور، ايجاد ساز وكار 
كارشناسي فراگيرتر در بررسي هاي مقدماتي تصميمات 

شوراي هماهنگي سران قوا با مساعي و مشاركت ديگر 
قوا را مورد اشاره قرار داد.

حجت االسالم والمسلمين سيدابراهيم رييسي در ادامه 
افزود: ايجاد ساز و كاري براي پيگيري چگونگي اجراي 
مصوبات شوراي هماهنگي سران قوا مي تواند در سرعت 
و تاثير تصميمات براس��اس محورهايي كه مقام معظم 

رهبري دستور فرموده اند، موثر باشد.
رييس ق��وه قضايي��ه همچنين درخص��وص موضوع 
واگذاري ها و تاثي��ر آن در ايجاد رون��ق توليد و فضاي 
اقتصادي كش��ور، گفت: با اصالح س��اختار واگذاري ها 
مي توانيم اميدوار باشيم كه با طي شدن روند قانوني اين 
فرآيندها، اعتماد سازي موثري درميان صاحبان سرمايه 

و عالقه مندان به توليد ايجاد كنند.
حجت االسالم رييسي افزود: در واگذاري هايي كه ساز و 
كار دقيق واگذاري و نظارت بر آنها رعايت شده و فرآيند 
قانوني را طي كرده اند، نتايج مثبتي را در كيفيت توليد 

و رونق آن شاهد هستيم.
رييس مجلس ش��وراي اس��المي نيز طي سخناني در 
اين جلس��ه گفت: مقام معظم رهبري هم��واره تاكيد 
بر هماهنگي س��ران قوا داش��ته اند و اين بر دوش همه 
ماس��ت و ما موظف هستيم با همكاري و همدلي كارها 

را پيش ببريم.
دكتر محمدباقر قاليباف افزود: نمونه بارز اين همكاري، 
كمك هاي حمايتي براي مردم است كه با همكاري دولت 
و مجلس به سرانجام رس��يد و حاصل هماهنگي ميان 

سران قوه مجريه و مقننه بوده است.
قاليباف افزود: مطالبي كه مقام معظم رهبري گفته اند 
تكليف و وظيفه است و اين جلسات بايد ساز و كارهاي 

عملي تحقق آن را فراهم كند.
رييس مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه در شرايط 
سخت امروز همه وظيفه داريم به دولت كمك كنيم و 
همه بايد تالش كنيم كه امور كشور پيش برود، افزود: 
شوراي عالي اقتصادي سران قوا جايگاه ويژه اي در رفع 
موانع و حل مشكالت و معضالت اقتصادي كشور دارد 
و مي توان��د با اتخاذ تصميمات موثر ك��ه با همفكري و 
هماهنگي قواي كش��ور انجام مي گي��رد به بهبود روند 

امور كمك كند.



گروه بانك و بيمه |محسن شمشيري |
به دنبال انتشار خبر توافق رهبران جمهوري خواه و دموكرات 
بر سر بسته محرك مالي 900 ميليارد دالري مقابله با كرونا، 
قيمت طال تا 1900 دالر افزايش يافت و در ساعات بعد به 
1881 دالر رسيد. در ساعات اوليه روز دوشنبه، قيمت هر 
اونس طال روز دوشنبه اول دي 99 با 0.۷۷ درصد رشد به 
189۵ دالر و 89 سنت رسيد.به گزارش رويترز، در حالي كه 
خبرهايي از توافق در كنگره بر سر بسته محرك مالي 900 
ميليارد دالري دولت امريكا منتشر شده است، قيمت طال 
تا يك درصد جهش داشت و به باالترين رقم حدود يك ماه 
و نيم گذشته رسيد.بر اساس اين گزارش، قيمت هر اونس 
طال با 0.۷۷ درصد رشد به 189۵ دالر و 89 سنت رسيد. 
فلز زرد تا رقم 1899 دالر و 29 سنت باال رفت كه بيشترين 
رقم ثبت شده از 9 نوامبر تاكنون بوده است. قيمت طال در 
معامالت آتي براي تحويل در ماه فوريه نيز با 0.۷۵ درصد 
رشد به 1903 دالر و 10 سنت رسيد.رهبران جمهوري خواه 
و دموكرات كنگره پس از هفته ها مذاكره باالخره به توافقي 
بر سر بسته محرك مالي 900 ميليارد دالري مقابله با كرونا 
دست يافتند و انتظار مي رود راي گيري براي تصويب اين 
بسته برگزار شود.استفن اينز تحليلگر موسسه آكسي تريدر 
در اين باره گفت: اكنون كه بسته محرك مالي جديد در حال 
نهايي شدن است، قيمت طال در مسير عبور از رقم 1900 
دالر تا قبل از پايان سال قرار دارد و ممكن است حتي تا رقم 
192۵ دالر هم باال برود.اگر بسته محرك مالي جديد را در 
كنار خوش بيني نسبت به تداوم برنامه انبساطي فدرال 
رزرو بگذاريد، مي توان انتظار داشت كه قيمت طال حداقل 

تا مارس 2021 افزايشي باشد.

    افزايش اندك نرخ دالر
هر دالر دوشنبه در صرافي هاي بانكي2۵ هزار و ۴۵0 تومان 
معامله شد كه اين رقم نسبت به روز گذشته با افزايش۵0 
توماني همراه ش��د.قيمت فروش يورو نيز با كاهش 1۵0 
توماني نس��بت به قيمت هاي پاياني روز كاري گذشته به 
31 هزار تومان رسيد. قيمت خريد هر دالر 2۴ هزار و ۴00 
تومان و قيمت خريد هر يورو نيز29 هزار و 9۵0 تومان اعالم 
شد.قيمت خريد هر دالر در بازار متشكل ارزي براي امروز 
2۵ هزار و 1۴9 تومان و قيمت فروش آن نيز2۵ هزار و ۴00 
تومان بود.همچنين قيمت خريد هر يورو در اين بازار 30 
هزار و ۵2۷ تومان و قيمت ف��روش آن نيز30 هزار و 832 
تومان اعالم شد.در بازار آزاد ارز، قيمت دالر 2۵ هزار و ۵00 
تومان، قيمت يورو 31 هزار توم��ان و درهم امارات ۷ هزار 
تومان اعالم شده اس��ت.عالوه بر اين در سامانه سنا در روز 
معامالتي گذشته )يكشنبه(، هر يورو با قيمت ميانگين30 
هزار و 28۶ تومان به فروش رسيد و هر دالر نيز به قيمت2۴ 
هزار و 81۴ تومان معامله شد.ضمن اينكه در سامانه نيما 
نيز در روز گذشته حواله يورو با ميانگين قيمت31 هزار و 
98 تومان فروخته و حواله دالر نيز به قيمت2۵ هزار و ۶2۵ 
تومان ثبت شد .نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي 
بانكي و بازار متشكل ارزي متغير است و متناسب با نوسان 
بازار آزاد در طول روز چند بار تغيير مي كند.روزهاي گذشته 
روند حركت قيمت دالر، كاهشي بود. اوايل آبان ماه نرخ دالر 
روند صعودي داشت و به بيش از 30 هزار تومان رسيد، اما از 

اواسط آبان ماه سير نزولي به خود گرفت.

   تداوم نوسان نرخ سكه 
در بازار طال نيز با افزايش قيمت اونس جهاني طال و اعالم 
قيمت دالر 2۵۵00 تومان، قيمت طال و سكه افزايش يافت 
و سكه به 12 ميليون تومان رسيد. هر قطعه سكه تمام بهار 
آزادي طرح جديد روز )دوشنبه( با ۵0 هزار تومان افزايش به 
بهاي11 ميليون و 8۵0 هزارتومان معامله شد.سكه تمام بهار 
آزادي طرح قديم نيز در برابر 11 ميليون و 300 هزارتومان 

معامله شد.همچنين قيمت نيم سكه بهار آزادي۶ ميليون 
و 2۵0 هزار تومان، ربع سكه به بهاي چهار ميليون و 1۷0 
هزار تومان و سكه يك گرمي نيز به قيمت دو ميليون و 3۵0 
هزار تومان مبادله ش��د.عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ 
هر گرم طالي18 عيار ب��ه يك ميليون و 139 هزار تومان 
و هر مثقال طال به به��اي چهار ميليون و 93۵ هزار تومان 
رسيد.انس جهاني طال نيز با ثبات نسبت به آخرين ساعات 
كاري روز گذشته به قيمت يك هزار و 8۷۵ دالر و 30 سنت 
فروخته شد.بررسي ها نشان مي دهد در هفته هاي گذشته 
قيمت س��كه و طال متأثر از بازار ارز روند كاهشي داشت و 
نوس��ان ارزي و س��ير نزولي قيمت ارز روي بازار طال موثر 
بود.همچنين كاهش نرخ اونس جهاني طال نيز باعث افت 
قيمت طال و سكه شده و كارشناسان افت بيشتر اونس جهاني 
طال در هفته هاي آينده را پيش بيني كرده اند.آغاز توزيع 
واكسن كرونا و بهبود شرايط اقتصادي در ماه هاي آينده، 
ميزان استقبال از طال به عنوان ابزاري براي سرمايه گذاري 
را كاهش خواهد داد. قيمت طال و سكه طرح جديد در روز 
جاري نسبت به روزهاي قبل با افزايش همراه شده است؛ 
سكه تمام بهار آزادي كه ديروز در محدوده 11 ميليون و 800 
هزار تومان قيمت خورده بود امروز وارد كانال 12 ميليوني 
شده است. قيمت ساير قطعات سكه در روزهاي اخير ثابت 
بوده است. فعاالن بازار طال و سكه مي گويند: ديگر تقاضا و 
انگيزه اي براي خريد طال و سكه در بين مردم وجود ندارد و 
بازار در ركود به سر مي برد. بازاري ها مي گويند: بعد از كاهش 
چند ميليوني قيمت سكه ديگر تقاضايي براي خريد سكه 
نداريم.افزايش قيمت ارز در بازار همواره يكي از داليل اصلي 
افزايش قيمت طال و سكه بوده است و اين سناريو در روزهاي 
اخير بازهم تكرار شد ولي خيلي دوام نداشت چراكه دالر نيز 
از كانال 2۶ هزار تومان به كانال 2۵ هزار تومان بازگشت.بانك 
مركزي تالش مي كند با تقويت عرضه در بازار به تقاضاهاي 
ارزي پاسخ دهد و برهمين اساس نيز تداوم عرضه هاي روزانه 
ارز در سامانه نيما و بازار متشكل ارزي موجب شده تا نياز 
ارزي بازار پاسخ داده شود و ديگر به مانند قبل شاهد نوسانات 
لحظه اي در بازار نباشيم. با اين حال اما در مقاطعي انتشار 
برخي اخبار سياسي موجب مي شود تا جو رواني بازار تغيير 

كند و قيمت ارز افزايشي شود.

    متغيرهاي موثر بر بازار ارز 
در ماه هاي حساس آينده

از س��وي ديگر، يك كارش��ناس اقتصاد سياس��ي گفت: 
پيش بيني مي شود كه در ماه هاي آينده، نرخ ارز از سطح 
فعلي بيشتر نشود و حتي بازار ارز دچار كاهش بيشتر نيز 
بگردد كه اين مهم بايد به صورت هدفمند از س��وي بانك 
مركزي مديريت ش��ود.تحوالت داخلي و خارجي زيادي 
در حال وقوع است. در خارج، واكسن كرونا به مرحل توزيع 
جهاني حداقل در بين كشورهاي داوطلب رسيده است، 
رياست جمهوري امريكا بار ديگر به دست حزب دموكرات 
افتاده است و كش��ورهاي گروه ۵+1 خواهان از سرگيري 
مذاكرات با ايران شده اند. از سوي ديگر، در داخل، ايران در 
آستانه انتخابات رياست جمهوري1۴00 قرار دارد، بازارهاي 
مالي كنترل شده است و مدت ها است ارز و سكه در كانال 
آرامي حركت مي كنند، قانون گذاران نيز به دنبال بررسي 
اليه الحاق ايران به گروه ويژه اقدام مالي )FATF( هستند. 
امري كه بس��ياري از موانع انتقال ارزي كش��ور را مرتفع 
مي سازد اما در عمل تعهداتي براي ايران به دنبال دارد. حاال 
سوال اينجاست كه تحوالت ارزي در سال پيش رو به كدام 

سمت مي رود و كارشناسان در اين باره چه مي گويند؟
عليرضا سلطاني، گفت: به نظر مي رسد بازار ارز و به تبع آن، 
كل اقتصاد ايران در شرايط بسيار حساس و تعيين كننده اي 
قرار گرفته است. طبيعتاً در اين شرايط نقش بانك مركزي 
بسيار مهم و موثر است تا بتواند به گونه اي بازار ارز را مديريت 
كند كه كمتري��ن تنش و چالش براي اقتصاد كش��ور در 
س��طح كالن و خرد اقتصاد ايجاد شود.مهم ترين وظيفه 
بانك مركزي در اين شرايط جلوگيري از نوسانات شديد، 
هيجاني و ش��وك آفرين در بازار ارز است تا اين بازار كه در 
مسير كاهش قرار گرفته، با كمترين هزينه اقتصادي براي 
خانوار و همچنين واحدهاي اقتصادي و توليدي مديريت 
شود.پيش بيني مي شود كه در ماه هاي آينده، حداقل نرخ 
ارز از سطح فعلي افزايش پيدا نكند و انتظار بيشتر اين است 
كه بازار ارز دچار كاهش بيش از پيش شود. اين كارشناس 
اقتصادي با بيان اينكه يكي از متغيرهاي قابل پيش بيني، آزاد 
شدن منابع ارزي كشور در آينده نزديك است، تصريح كرد: 
در طول تقريباً سه سال گذشته به دليل اعمال تحريم هاي 

اقتصادي، منابع ارزي كشور در بسياري از كشورها بلوكه شده 
است وامكان استفاده از آن وجود نداشته كه اين رقمي در 
حدود 20 تا 2۵ ميليارد دالر تخمين زده مي شود. اين منابع 
در ماه هاي آينده به احتمال زياد با بازگشت امريكا به برجام 
و رفع تحريم ها آزاد خواهد شد. ضمن اينكه اين آزادسازي 
ممكن است زودتر هم اتفاق بيفتدچرا كه مذاكرات براي 
آزادسازي اين منابع با قطعي شدن رفتن ترامپ آغاز شده 
اس��ت.متغير بعدي كه مي تواند بازار ارز را تحت تاثير قرار 
دهد، رفع تحريم فروش نفت در ماه هاي آينده است كه خود 
اين امر، زمينه بازگشت منابع ارزي جديد به كشور را فراهم 
مي كند.واقعيت اين است كه اين دو متغير طبيعتاً مي توانند 
هم اثر رواني و هم اثر واقعي بر بازارهاي داخلي بگذارند. بدين 
شكل كه اثر رواني آن مي تواند خود را زودتر نشان داده و حتي 
زمينه كاهش بيشتر را فراهم كند و اثر واقعي آن هم طبيعتًا 
خيلي محسوس خواهد بود و با آزادشدن واقعي منابع ارزي 
و همچنين فروش نفت مي توانيم شاهد اين تغييرات باشيم.

FATF  دورنماي پيوند با    
سلطاني يادآور شد: براي اينكه بانك مركزي در ماموريت 
اصلي خود براي جلوگيري از نوسانات بازار ارز و رشدهاي 
ناگهاني وشوك آفرين موفق باشد، بايد پيش بيني دقيقي 
از تحوالت سياسي آينده داشته باشد و براي اين تحوالت 
برنامه ريزي كند.الزمه اين كار اين است كه بانك مركزي 
تصوير دقيق و شفافي از شرايط اقتصادي كشور به نهادهاي 
تصميم گي��ر در حوزه اقتصادي و سياس��ت خارجي چه 
مجلس شوراي اسالمي و چه دولت ارايه دهد تا زمينه يك 
اجماع در كشور ايجاد ش��ود و براساس آن، سياست هاي 

خارجي و تصميمات اقتصادي در كشور مديريت شود.
اين كارشناس اقتصاد سياسي در ادامه گفت: نكته ديگر، 
به جري��ان افتادن مجدد روند بررس��ي و به احتمال زياد، 
تصويب FATF در مجمع تش��خيص مصلحت است كه 
به نوعي مي تواند مانع ايجاد نوسانات در بازار ارز باشد كه 
طبيعتا بانك مركزي در اين زمينه بايد برنامه ريزي الزم را 
داشته باشد؛ چه در فرآيند بررسي و تصويب لوايح مربوط 
به FATF و چه پس از آنكه احتمال تصويب آن هست، اين 

آمادگي بايد وجود داشته باشد.
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محاكمه ۹ مدير بانك دي و 
بازداشت ۴۴ نفر در   بازار ارز

دادستان تهران از بازداشت و محاكمه 9 مدير سابق 
بانك دي به اتهام ارايه ۶30 ميليارد تومان تسهيالت 
بي ضابطه به افراد خاص خبر داد.علي القاصي مهر، 
دادستان تهران با ارايه گزارش��ي در شوراي عالي 
قضايي، از برخورد با عوامل اخالل در بازار سكه، طال 
و ارز، يك��ي از عوامل افزايش قيمت هاي صوري در 
اين بازارها را ايجاد »اتاق معامالت« و اعالم لحظه اي 
قيمت ها و »معامالت فردايي« و »معامالت كاغذي« 
در فضاي مجازي عنوان كرد.القاصي مهر با اشاره به 
تشكيل كارگروهي ويژه با حضور مسووالن پليس 
فتا، مركز مل��ي فضاي مجازي و بان��ك مركزي از 
شناسايي و دستگيري ۴۴ نفر از مديران سايت ها و 
كانال هاي فعال در اين زمينه خبر داد و متذكر شد 
بر اساس اعالم بانك مركزي اقدامات انجام شده از 
سوي دادستاني تأثير قابل توجهي در كاهش قيمت 
ارز و س��كه و طال داشته است.وي همچنين با ارايه 
گزارش��ي از آخرين وضعيت پرونده تخلفات بانك 
دي در پرداخت تسهيالت كالن و خارج از ضابطه 
به اش��خاص خاص گفت كه در اي��ن پرونده، گروه 
موس��وم به »خونه به خونه« بيش از ۶ هزار و 300 
ميليارد ريال )۶30 ميليارد تومان( از بانك ها براي 
11 شركت وابسته به خود تسهيالت خارج از ضوابط 
قانوني گرفته بودند.القاصي مهر اعالم كرد كه در اين 
پرونده 9 نفر از مسووالن وقت بانك دي و همچنين ۴ 
نفر از مديران شركت هاي دريافت كننده تسهيالت 
دستگير شده اند كه كيفرخواس��ت آنها به دادگاه 
ارس��ال ش��ده و به صورت ويژه در دست رسيدگي 
است.وي با اشاره به گزارش برخي اعضاي شوراي 
عالي قوه قضايي��ه درباره فعاليت بدون محدوديت 
برخي س��ايت هاي ش��رط بندي و قمار و استفاده 
اين سايت ها از خدمات بانكي كشور اعالم كرد: در 
دادسراي تهران كارگروهي براي شناسايي و مقابله با 
اين پديده تشكيل و شعبه ويژه اي نيز براي رسيدگي 

به اين موضوع تعيين شده است.

ارسال اطالعات 70 هزار 
قمارباز فعال به دستگاه قضايي

معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي از ارسال 
اطالعات ۷0 هزار قمارباز فعال شناس��ايي شده 
توسط س��امانه هوش��مند كش��ف جرايم مالي 
شبكه پرداخت، به مرجع قضايي خبر داد.مهران 
محرميان، معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي 
در توييتي نوشت: اطالعات ۷0 هزار قمارباز فعال 
شناسايي شده توسط س��امانه هوشمند كشف 
جرايم مالي ش��بكه پرداخت، ب��ه مرجع محترم 
قضايي ارسال شد.فعاليت سايت هاي قماربازي 
و اس��تفاده از تراكنش هاي بانكي در هفته هاي 
اخير بارديگر اين س��وال را مطرح كرده است كه 
اساسًا چطور تراكنش هاي اين سايت ها از طريق 
درگاه هاي بانكي انجام مي شود؟ بانك مركزي در 
پاسخ اعالم كرده كه قماربازها با پرداخت مبالغي 
ب��ه برخي افراد ك��م درآمد حس��اب هاي بانكي 
آنها را اجاره كرده و ام��ور بانكي خود را از طريق 
حساب هاي اين افراد انجام مي دهند.رييس كل 
بانك مركزي هم البته به بانك ها دستور ويژه داده 
تا مانع فعاليتهاي بانكي قماربازان شوند و تأكيد 
كرده كه بانك ها بايد حداكثر تالش خود را براي 
مبارزه با اين درگاه ها و نظارت بر اين تراكنش ها 
انجام دهند.گفتني است تاكنون 20 هزار حساب 
و درگاه بانكي مرتبط با سايت هاي شرط بندي و 
قمار با حكم قضايي مسدود شده اند و طبق اعالم 
بانك مركزي شناس��ايي هوش��مند درگاه هاي 

مرتبط با قماربازي همچنان ادامه دارد.

ارزش خالص مثبت
۴ بانك ادغام شده

بانك مركزي درباره هزينه ه��اي ادغام بانك هاي 
وابس��ته به نيروهاي مس��لح اعالم كرد: ف��ارغ از 
ريسك هاي كوتاه مدت ناشي از نقدشوندگي دارايي، 
گزارش هاي حسابرسي از ارزش خالص مثبت ۴ تا 
از اي��ن بانك ها حكايت دارد.همزمان با اعالم پايان 
پروژه ادغام بانك هاي وابسته به نيروهاي مسلح در 
بانك س��په ، روابط عمومي بانك مركزي در پيامي 
توييتري نوش��ت: ادغ��ام بزرگ بانك��ي در جهت 
نظارت موثرتر بر آنان و كاراتر شدن خدمات مالي 
با نقش آفريني ستودني حوزه نظارت بانك مركزي 
رخ داد. در ارتب��اط با هزينه هاي اي��ن ادغام، فارغ 
از ريس��ك هاي كوتاه مدت ناش��ي از نقدشوندگي 
دارايي، گزارش هاي حسابرس��ي از ارزش خالص 
مثبت ۴ ت��ا از اين بانك ها حكايت دارد.طبق اعالم 
عبدالناصرهمتي رييس كل بانك مركزي، پروژه 
ادغام بانك هاي وابسته به نيروهاي مسلح در بانك 
سپه به پايان رسيد و بانك انصار هم به عنوان آخرين 
بانك رسمًا در بانك سپه ادغام شد.برهمين اساس، 
تا پايان آذرماه ادغام بانك هاي انصار -مهر اقتصاد-

حكمت-قوامين و موسسه اعتباري كوثر در بانك 
سپه نهايي ش��د. در اين زمينه يك استاد دانشگاه 
گفت: ادغام بانك هاي وابسته به نيروهاي مسلح و 
كاهش تعداد بانك ها از سوي بانك مركزي كاري 
پس��نديده  و اقدامي در راستاي اصالح نظام بانكي 
اس��ت.پروژه ادغام بانك هاي وابس��ته به نيروهاي 
مسلح در بانك س��په باالخره به نتيجه رسيد و روز 
يكشنبه عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي 
در پيام اينس��تاگرامي خود خبر داد كه اين پروژه 
پس از 2 سال و نيم به سرانجام رسيد. بدين ترتيب 
ادغام بانك هاي وابسته به نيروهاي مسلح در بانك 
س��په نش��ان خواهد داد كه با حذف شعب اضافه 
رقابت هاي غيرمنطقي از فضاي پولي و مالي كشور 
از بين مي رود و وظيفه نظام بانكي به شكل بهتري 

انجام خواهد شد.

كاهش شديد ارزش دينار عراق
بانك مركزي عراق ارزش دينار مقابل دالر را 23 درصد 
كاهش داد .به گزارش رويترز، در شرايطي كه كاهش 
قيمت نف��ت در بازارهاي جهاني، ع��راق را با كاهش 
محس��وس درآمدهاي ارزي مواجه كرده است، بانك 
مركزي اين كشور با صدور بيانيه اي اعالم كرد با هدف 
بهبود وضعيت كسري بودجه اين كشور ارزش هر دالر 
را از 1182 دينار ب��ه 1۴۶0دينار افزايش خواهد داد. 
عراق سومين صادركننده بزرگ نفتي منطقه محسوب 
مي شود. طبق اعالم بانك مركزي عراق، تصميم براي 
كاهش ارزش دينار به دولت كمك خواهد كرد تا نسبت 
به پرداخت حقوق كاركنان اطمينان حاصل كند و از 
خشك شدن منابع ارزي نيز جلوگيري شود. بحران 
مالي عراق كه تحت تاثير كاهش بهاي جهاني نفت و 
شيوع كرونا تشديد شده وضعيت كسري بودجه دولت 
را وخيم تر كرده است. حدود9۵ درصد درآمدهاي ارزي 
عراق وابسته به نفت است و آخرين بار در دسامبر سال 
201۵ ارزش دينار مقابل دالر پايين آورده شده بود. 
اقتصاد عراق يك اقتصاد وابسته به دالر است و انتظار 
مي رود تحت تاثير اين اقدام، افزايش فوري در سطح 
عمومي قيمت ها و كاهش استانداردهاي زندگي را در 

اين كشور شاهد باشيم. 
دولت مصطفي الكاظمي تاكن��ون اقدامات رياضتي 
دردناكي را در عرصه اقتصادي انجام داده و اقدام اخير 
بانك مركزي مي تواند بار ديگ��ر منجر به اعتراضات 
خياباني در عراق شود كه از اكتبر سال گذشته آغاز و 
براي مدت ها ادامه يافته بود. نيروهاي امنيتي عراقي 
در اطراف مقرهاي بانك مركزي و دفاتر مالي مستقر 
ش��ده اند تا جلوي اعتراضات احتمالي نسبت به اين 
تصميم را بگيرند. عراق بخش تولي��د كوچكي دارد 
و تقريبا تمام محصوالت وارداتي آن بر حس��ب دالر 
قيمت گذاري مي ش��ود و دينار كم ارزش تر مي تواند 
باعث تش��ويق فعاالن اقتصادي به صادرات بيشتر و 
گسترش فقر در كشور شود.قيس جوهر- استاد اقتصاد 
گفت: كاهش تعمدي نرخ برابري ارز مي تواند پيامدهاي 

مخربي را براي اقتصاد كشور به همراه داشته باشد.

افزايش نرخ دالر و سقوط پوند 
در بازار جهاني

قيمت دالر در بازارهاي جهاني در حالي افزايش يافت 
كه شاخص سهام س��قوط كرد و با محدوديت هاي 
جديد ويروس كرون��ا، ارزش پوند كاهش يافت.به 
گ��زارش بلومبرگ، ارزش پوند ب��ا وجود مذاكرات 
تجاري برگزيت در ميان تعطيلي كامل لندن كاهش 
يافت. همچنين نوسانات آتي سهام اياالت متحده 
به دنبال توافق در مورد بس��ته در جريان است.دالر 
رو به افزايش گذاشت و س��هام پايين آمد در حالي 
كه وخيم تر شدن بيماري همه گير و عدم پيشرفت 
در مذاكرات تجاري برگزيت با وجود توافق در مورد 
بسته محرك اقتصادي اياالت متحده، موجب كاهش 
ريسك پذيري شد. نفت خام حدود 3 درصد سقوط 
كرد.پوند تحت فشار قرار گرفت در حالي كه مقامات 
انگليس با وي��روس كروناي جديد كه به س��رعت 
در حال گس��ترش است روبرو شدند و به گفته يك 
مقام، اختالفات قابل توجهي در مذاكرات تجاري با 
اتحاديه اروپا همچنان وجود دارد. دالر استراليا در 
ميان محدوديت هاي جديد در سيدني به دليل رشد 
ويروس كاهش يافت. و نرخ اوراق خزانه داري با طال 
باالتر مي رود.معامالت آتي اس اندپي۵00 نوسان 
داشت، در حالي كه بيشتر س��هام بازارهاي آسيا و 
اقيانوسيه عقب نشيني كردند. اعضاي كنگره در مورد 
هزينه900 ميليارد دالري براي حمايت از اقتصاد 
اياالت متحده در ميان تشديد موارد ابتالي ويروس 
به توافق رسيدند. معامالت آتي سهام اروپا با توقف 
پروازهاي آلمان و فرانسه از انگليس عملكرد كمتري 
داشت.متن قانون محرك اياالت متحده هنوز در حال 
نوشتن است، اما رهبر اكثريت سنا، ميچ مك كانل، 
در صحن سنا گفت كه باالخره ما به موفقيت دوطرفه 
رسيديم كه براي تصويب اين اليحه در مجلس و سنا 
الزم بود. انتظار مي رود روز دوش��نبه دومين اقدام 

نجات اقتصادي در تاريخ ملت حايز آرا شود.

خريد اقساطي بيمه نامه هاي 
شخص ثالث براي ايثارگران

يك كارشناس بيمه اي با اشاره به فراهم شدن امكان 
صدور بيمه نامه هاي ش��خص ثالث براي ايثارگران 
به صورت اقساطي گفت: در اين طرح كه پيش بيني 
مي ش��ود از هفته آينده آغاز شود، ايثارگران عزيزي 
كه از بنياد ش��هيد و امور ايثارگ��ران حقوق دريافت 
مي كنند مي توانند از اين ش��رايط بهره مند ش��وند.

محمدرضا كشاورز افزود: در حال حاضر يك ميليون 
و ۷00 هزار نفر از ايثارگران شامل والدين، همسران و 
فرزندان شهدا و جانبازان و افراد تحت تكفل آنان تحت 
پوش��ش اين بيمه قرار دارند. خدمات بيمه تكميلي 
در دو حوزه مراكز طرف ق��رارداد و مراكز غير طرف 
قرارداد ارايه مي شود كه پرداخت هزينه هاي بخش 
غير طرف قرارداد نيز در تعهد شركت بيمه دي هست 
و ايثارگران عزيز با ارايه اسناد درمان، هزينه ها را ظرف 
مدت ۴8 ساعت دريافت مي كنند.در ايام شيوع كرونا 
اقداماتي براي خدمات رساني و پيشگيري از شيوع 
بيماري كرونا در بين ايثارگران انجام شده است. يكي 
از اقداماتي كه به عنوان مثال در اين زمينه انجام شده 
توزيع بسته هاي بهداشتي جلوگيري از ويروس كرونا 
براي گروه هاي پرخطر ايثارگري اس��ت. همچنين 
سامانه خود اظهاري براي ثبت نشانه ها و رصد سالمتي 
ايثارگران در زمينه شيوع بيماري كرونا راه اندازي شده 
است.جانبازان عزيز۷0 درصد و شيميايي در زمينه 
كرونا مورد غربالگري قرار گرفتند تا در صورت ابتالي 
اين عزيزان به كرونا در مراحل اوليه شناسايي و تحت 
درمان قرار بگيرند. همچني��ن بايديادآوري كرد كه 
تمام هزينه هاي بستري و سرپايي بيماري كرونا تحت 

پوشش شركت بيمه دي قرار دارد.

سكه ۱۲ ميليوني شد، قيمت طال به مرز ۱۹۰۰ دالر رسيد

FATF مجوز ورود به سيستم مالي دنيا است

افزايش قيمت طال به دنبال بسته 900 ميليارد دالري مقابله با كرونا

حضور در ليست FATFمانع جدي بانك هاي كشور
رييس كل بانك مركزي هفته گذشته در يادداشتي تاكيد 
كرد: عدم تعيين تكليف FATF مي تواند در نبود تحريم ها 
مانعي براي سيستم بانكي كشور در انجام مبادالت بانكي 
بين المللي باشد. اين در حالي است كه اوايل آبان ماه امسال، 
گروه ويژه اقدام مالي اعالم كرد ايران را در فهرس��ت سياه 
خود نگاه داشته است. بر اس��اس اعالم آسوشيتدپرس و 
رويترز، ماركوس پلير، رييس FATF گفت با توجه به اينكه 
وضعيت ايران تغيير نكرده است، همچنان در فهرست سياه 
مي ماند. وي از تمامي كشورها و مقامات ناظر خواست تا 
اقدامات واكنشي موثر در مورد اين كشور را اعمال كنند.در 
اين باره؛ علي ابراهيمي نماينده سابق مجلس در گفت وگو 
 FATF با خبرنگار ايبنا معتقد اس��ت كه رعايت الزامات
در داخل كش��ور باعث شفافيت مي ش��ود و هر قدر نظام 
اقتصادي كشور شفاف تر باشد، سوءاستفاده در آن كمتر 
رخ مي دهد.وي با اشاره اهميت تاييد لوايح FATF و تاثير 
آن بر نظام بانكداري و تجارت خارجي كشور اظهار داشت: 
وقتي يك كش��وري در ليست كشورهاي پرريسك گروه 
ناظر ويژه مالي قرار بگيرد، كشورهايي كه حتي با آن دوست 
و هم پيمان هستند هم نمي توانند همراهي داشته باشند. 
چون كشوري كه با آن كشور نخست، مبادله تجاري داشته 
باشد، در حقيقت الزامات FATF را رعايت نكرده و اساسا از 
ليست كشورهاي كم ريسك خارج مي شود.ابراهيمي در 
ادامه يادآور شد: حتي در گذشته، از ناحيه چين، روسيه و 
حتي عراق، به يك شكلي در واقع پيامي داده بودند مبني 
بر اينكه الزامات FATF براي ما اهميت دارد. معني آن اين 
است كه شما وقتي روي كره زمين زندگي مي كنيد و جزو 
كشورهايي هستيد كه احتياج به مبادالت تجاري داريد، 
خب مقررات بين المللي ايجاب مي كند كه حضور شفاف و 
مشخصي داشته باشيد. به عبارت ديگر، نمي توانيم بگوييم 

كه مي خواهيم با همه جا ارتباط داشته باشم ولي در توافقات 
بين المللي حضور نداشته باشيم.

 FATF وي با يادآوري بازگشت دوباره ايران به ليست سياه
در دوم اسفندماه 98 گفت: در خصوص آثار منفي ورود اين 
ايران به ليس��ت سياه FATF بايد تاكيد كرد كه بخشي از 
 FATF مبادالت تجاري ما به دليل حضور در ليست سياه
دچار اشكال شده است. حتي اگر تحريم ها برداشته شود، 
به نوعي ما در تحريم قرار داريم و مبادالت تجاري با مشكل 
روبرو خواهد بود.به گفته اين كارش��ناس اقتصادي؛ عدم 
تبعيت از الزامات FATF، به نوعي مانع جدي بر س��ر راه 
بانك مركزي و س��اير بانك هاي كش��ور در كار و تعامل با 
بانك هاي دنيا است. در نتيجه با توجه مشكالت تجاري و 
بانكي بين المللي، دولت درخواستي را به مقام معظم رهبري 
داده است و ايشان اجازه بررس��ي دوباره را صادر كرده اند.

ابراهيمي ضمن اش��اره به موافقت رهبر انقالب با تمديد 
زمان بررسي لوايح FATF گفت: در اينجا انتظار مي رود كه 
مجمع تشخيص مصلحت نظام، با در نظر گرفتن شرايط 
خاص اقتصادي كشور، اين موضوع را بررسي جامع كند و 
اگر هرجا هم به عنوان يك مشكل جدي هست با صراحت 
عنوان كنند. تصورم بر اين اس��ت كه در واقع نكات مثبت 
رعايت الزامات FATF، از نكات منفي آن، بيش��تر است. 
و چنانچه با اي��ن الزامات موافقت نكنيم، ضررهايي كه به 
اقتصادمان مي زند از نكات مخالفان، بيشتر است. ضمن 
اينكه بايد در همه موضوعات منافع ملي را در نظر بگيريم، 
بايد مشاركت بين المللي را هم داشته باشيم.نماينده سابق 
مجلس افزود: در مجلس قبل، در خصوص رعايت الزامات 
FATF، چكش كاري زيادي از سوي مجلس انجام شد و 
اين را هم در نظر گرفتيم كه هركجا بررسي كرديم و متوجه 
شديم كه ضد منافع ملي است، اجرا نكنيم. وي همچنين 

تاكيد كرد: رعايت الزامات FATF در داخل كش��ور باعث 
شفافيت مي ش��ود و هر قدر نظام اقتصادي مان شفاف و 
روشن باشد، سوءاستفاده در آن كمتر رخ مي دهد.همچنين 
آقاپور عليشاهي نماينده سابق مجلس گفت: نپذيرفتن 
FATF مانند اين است كه يك حساب بانكي با موجودي 
و خودپرداز داريد، اما كارت بانكي يا دس��ته چك نداريد. 
FATF در واقع مجوز ورود به سيستم مالي دنيا است.عضو 
كميسيون اقتصادي در مجلس دهم و كارشناس مسائل 
اقتصادي درباره ارتب��اط FATF با رفع موانع نظام بانكي 
در روابط بين الملل به ايِبنا گفت: اكثريت شاخصه هايي 
كه در FATF وجود دارد در ايران اجرا مي شود و تمام اين 
داستان ها براي رعايت12 شاخص است. FATF صداقت 
ايران را در بخش مالي به جهان ثابت مي كند و توهمي كه 
كشورهاي غربي و دشمنان ايران در شاخه پولشويي دارند، 
كامال از بين مي برد.وي اضافه كرد: يكسري از كشورهايي 
كه اكنون در FATF حضور دارند، حتي به اندازه يك سوم 
يايك چهارم ايران نه تنها از زيرساخت شاخص ها برخوردار 
نيستند، بلكه آنها را مورد رعايت هم قرار نمي دهند، بنابراين 
كشور ما با اين شرايط نبايد بهانه به دست دشمن دهد. براي 
پيوستن به FATF در مجلس دهم با وجود اختالفاتي تالش 
زيادي انجام گرفت، اكنون قلبا از رهبري تش��كر مي كنم 
كه اجازه دادند يك بار ديگر در مجمع تشخيص مصلحت 
نظام مورد بررسي و تحقيق و تفحص قرار گيرد.اين عضو 
كميسيون اقتصادي در مجلس دهم درخصوص امكان 
بي تفاوت بودن به مقررات بين الملل توضيح داد: بي تفاوتي 
نسبت به مقررات بين الملل به هيچ عنوان ممكن نيست 
زيرا ما در يك كره خاكي زندگي مي كنيم و FATF مورد 
پذيرش اكثر كشورها است. درواقع راهي كه از طريق آن در 
 FATF ارتباطات مالي با حداقل چالش ها روبرو شويم، جز

وجود ندارد. از اين طريق به راحتي مي توان طرف قرارداد 
از خارج كشور را مورد ارزيابي قرار داد و در خريد و فروش 
تجار ايراني شفافيت به وجود مي آيد و موانع برداشته خواهد 
ش��د.اين كارشناس مس��ائل اقتصادي در ادامه ابراز كرد: 
قوانين دردنيا براي راحت ترزندگي كردن انسان ها تنظيم 
شده و در حقيقت راهگشا به حساب مي آيد. نكته مثبت آن 
اين است كه اين قوانين به نحو صحيحي مورد اجرا قرار گيرد.

آقاپور عليشاهي دليل مخالفت ها با FATF را چنين توضيح 
داد: زيرس��اخت ها دربرخي از موارد وجود ندارد، قوانين 
چك كه در مجلس دهم به تصويب رسيد، يكي از همين 
موارد است زيرا هنوز زيرساخت هاي الزم براي آن به وجود 
نيامده است. از طرف ديگر چنانچه نيمه پر ليوان را مشاهده 
كنيم مواردي كه برخي مطرح مي كنند مبني براينكه كل 
اطالعات مالي در اختيار دشمنان قرار مي گيرد، بي اعتبار 
مي ش��ود. زيرا در اين صورت، تمام كشورها نبايد قوانين 
فوق را به رعايت درآورند، اما سوال اين است كه چرا ساير 
كشورها با اين سيستم مشغول به كار هستند و افزايش حجم 
سرمايه گذاري هم دارند؟وي در ادامه اضافه كرد: بهترآن 
اس��ت موانع را كم كم از سر راه برداريم و با اين ديد بنگريم 
كه درنهايت بايد دولت را كوچك و بخش خصوصي را قوي 
كنيم تا زمينه براي تجارت بين الملل فراهم ايد. چنانچه اين 
اتفاق روي ندهد، در واقع كشور در حد حرف و سخن پيش 
مي رود و هيچ تاجري نمي تواند معامالتي با خارج از كشور 
انجام دهد.آقاپور عليشاهي يادآور شد: اكنون در رابطه با 
انتقال ارز مشكل داريم. نپذيرفتن FATF مانند اين است 
كه دارايي  حساب بانكي با موجودي و خودپرداز باشيد، اما 
تا زماني كه كارت بانكي و دسته چك نداريد، نمي توانيد 
فعاليت بانكي انجام دهي��د. FATF در واقع مجوز ورود به 

سيستم مالي دنيا است. 



گروه بورس|
در سه فصل نخس��ت سال جاري بازار وضعيت عجيبي 
داش��ت. در بهار نيز بازار سهام با قدرت عجيبي از نقطه 
مقاومت عبور ك��رد و روند افزايش و التهاب��ات بازار در 
تابستان وارد فاز تازه اي شد و بازارهاي موازي نيز عقب 
ماندگي خود را نس��ب به بازار س��رمايه جبران كردند. 
در فصل سوم، س��ال جاري شاهد عقب نشيني تمامي 
بازارهاي مالي بوديم و نزول قيمت ها در بازار را ديديم. در 
بازار سهام پس از رونق معامالت در فصل تابستان و ثبت 
قله تاريخي دو ميليون واحد، پاييز با افت ۹.۸ درصدي 
ش��اخص كل سپري ش��د. اولين فصل منفي بورس در 
س��ال ۹۹ درحالي رقم خورد كه در ماه گذش��ته شاهد 
رشد ۷ درصدي نماگر اصلي اين بازار بوديم. همچنين 
در مجموع در فصل پاييز، حدود ۱۷هزار ميليارد تومان 
نقدينگ��ي حقيق��ي از گردونه معامالت س��هام خارج 
ش��د. عملكرد متفاوت شاخص كل هم وزن كه نشاني از 
اثرگذاري يكسان نمادها دارد در مجموع پاييز رشد ۷.۷ 
درصدي را ثبت كرد تا نشانه اي از رشد قيمت سهام در 
ميان گروه هاي با ارزش بازار پايين تر باشد. در دوره مذكور 
آنچه بيش از هر چيز به چش��م مي آمد خروج نقدينگي 
حقيق��ي از گروه هايي مانند »فلزات اساس��ي«، »چند 
رشته هاي صنعتي«، »سرمايه گذاري ها« و »محصوالت 
شيميايي« بود. اين در حالي است كه انتظار مي رفت با 
بهبود اوضاع سياسي و كاهش ريسك هاي سيستماتيك 
اين گروه ها وضعيت بهتري را ش��اهد باشند. با اين حال 
اين مس��اله در حالي رخ داده كه پيگيري روند تغييرات 
مالكيت سهام ميان اشخاص حقيقي و حقوقي، حاكي از 
آن است كه عملكرد آذر ماه كه به خروج ۱۴۶۸ ميليارد 
توماني نقدينگي حقيقي منتهي شده است. اين نسبت در 
مقايسه با آنچه در مهر ماه به ثبت رسيد كاهشي در حدود 
۹۰درصد دارد. بر اين اساس مي توان انتظار داشت كه اگر 
در زمستان انتظارات تورمي براي سال آتي افزايش پيدا 
كند، ورق تغيير مالكيت نيز از جانب حقيقي ها برگردد و 
شاهد زمستاني بهتر از آنچه كه در پاييز ديده ايم، باشيم. 
تنها اين عامل اس��ت كه مي تواند در ماه هاي پيش رو از 
كاهش نسبت هاي قيمت به درآمد تحليلي سال آتي در 
بازار سرمايه جلوگيري كند. برخالف آن وضعيتي كه در 
نيمه نخست سال شاهد بووديم بازار سرمايه عملكردي 
منفي را ثبت كرده اس��ت و مي توان گفت كه مهم ترين 
عامل عقبگرد بازار س��رمايه اثر هيجان��ي ريزش هايي 
اس��ت كه از روز ۲۰ مرداد ماه آغاز شده و از آن جهت كه 
عرضه هاي سنگيني را در طول هفته هاي پاياني تابستان 
به بازار سرمايه تحميل كرد، موجي از هيجان فروش به 
بازار سرمايه پديد آمد كه تا هفته هاي پاياني آبان ماه تداوم 
داشت. اين نوع از فروش موجبات عرضه سنگين سهام را 
فراهم ساخت و سبب شد تا شاخص كل بورس از محدوده 
۲ميليون و ۷۸ هزار واحدي ت��ا محدوده يك ميليون و 
۲۱۱هزار واحدي سقوط كند. اين سقوط نيز همزمان با 
افت قابل توجه ارزش معامالت بود كه بسياري از نمادهاي 
كوچك بازار در عمل شاهد قفل شدن صف هاي فروش 
باشند و بدون اينكه فروشندگان بتوانند دارايي خود را 
نقد كنند. در برابر قوانين زائد و س��ختي همانند حجم 
مبنا و دامنه نوس��ان، روند نزولي بازار را شاهد هستيم و 
با اين وحود در هفته هاي آبان ماه خوش بيني به تغيير 
فضاي سياسي جو عدم اطمينان را نسبت به بازار سرمايه 
برگرداند. طي اين مدت افت قابل توجه قيمت ها همزمان 
با افزايش بهاي دالر در بازار آزاد ارز سبب شد تا وضعيت 
ارزندگي بس��ياري از نمادها با فرض ثبات ريسك هاي 
موجود در آن زمان تعديل شود و به يك باره شاهد افزايش 
تقاضا و ورود پول حقيقي به چرخه معامالت سهام باشيم. 
تقربيا در همان زمان بود كه ش��اهد اف��ت ارزش ريال با 
افزايش نرخ دالر بوديم كه صعود يك باره بهاي جهاني 
كاالهاي اساسي را نيز افزايش داد در نتيجه رشد درصدي 
نمانگر بازار را ش��اهد بوديم. صعود موحب شد تا زمينه 
براي اصالح ۳۸ درصد از ريزش قبلي شاخص بورس مهيا 
شود. همچنين اين اصالح خوش بيني و تداوم اين روند 

نوپا در بين اهالي بازار سرمايه به خصوص فعاالن خرد آن 
ش��كل بگيرد. در ميانه هاي آذر ماه صعود دسته جمعي 
قيمت ها در مواجهه با افزايش ارز رو به ضعف گذاشت و 
اين اميدواري را به راحتي نقش بر آب كرد. اين اتفاق در 
حال��ي رخ داد كه در طول مدت مورد بحث، به رغم آنكه 
بازار شايعات در شبكه هاي اجتماعي و مجازي داغ بود 
ارتباط معقولي ميان اين ش��ايعات و ضعف و تقاضا و در 
نهايت ريزش قيمت ها در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه 
آخرين هفته از آذر ماه برقرار نش��د. مي توان گفت يكي 
از مهم تري��ن داليلي اين اتفاق رخ داد پس از تجربه يك 
ريزش نابهنگام و دور از انتظار طبيعي است كه هر دوره اي 
از رشد در نهايت با ضعف تقاضا در ميان مدت همراه باشد، 
مضاف بر اينكه بازار سرمايه ايران هم به عنوان بخشي از 
اقتصاد كه همواره تحت تاثير ريسك هاي سياسي و تورم 
قرار داشته است، همچنان در ناماليماتي حاصل از چنين 
ضعف هايي غوطه ور اس��ت. بنابراين معقول است كه با 
بهبود عوامل بنيادي نظير رشد قيمت جهاني به يك باره 
به اين تغييرات واكنش مثبت نشان دهد و تحليل خود 
از آينده پيش رو وزني سنگين براي عوامل تشديد كننده 

عدم اطمينان قائل باشد.

    بومي سازي هسته معامالت
»بومي س��ازي س��امانه معامالت در مرحله آزمايشات 
مختلف قرار دارد.« اين موضوع مهم را ميانه هاي هفته 
گذشته مديرعامل شركت مديريت فناوري بورس تهران 
مطرح كرد. بازار سرمايه از آخرين ماه سال ۱۳۹۸ شاهد 
افزايش ضريب نفوذ در ميان مردم جامعه بود و تا به امروز 
به دفعات مختلف شاهد هنگ هسته معامالتي بازار بوديم 
و اين موضوع مهم فعاالن بازار را با ريس��كي جدي تر از 
ريسك هاي سيس��تماتيك و غيرسيستماتيك مواجه 
كرد. حال با اين وجود از بومي سازي اين سامانه و ظرفيت 
۱۰۰ ميليون نفري آن با تعداد تراكنش بسيار باال سخن 
مي گويند كه س��ال هاي پيش اين نوع طرح با شكست 
مواجه شد. در اين بين به اعتقاد كارشناسان شايد بهتر 
باش��د همانند ديگر كشورها از س��امانه هايي استفاده 
ش��ود كه قبال آزمون و خطا شده و در نتيجه مثبت آنها 
شكي وجود ندارد. در بورس هاي بزرگ دنيا طي زماني 
اختالل در سيستم معامالت به دليل رد هر گونه شائبه، 
ناظر بازار اق��دام به ابطال معامالت مي كند اما؛ در اغلب 
مواقع در بازار سرمايه كشور حتي طي چند سال گذشته 
كه بورس از لحاظ تعداد سهامداران و حجم سفارش ها 

شرايطي همانند وضعيت فعلي را نداشت هم در موارد 
زيادي شاهد چنين رويكردي در بازار نبوديم، درنتيجه 
بسياري از سهامداران پاسوز هسته و سامانه مشكل دار 
معامالتي شدند. به طور تقريبي بيش از ۴ سال از آخرين 
به روز رساني سامانه معامالت بازار سرمايه مي گذرد و اين 
سامانه اصالتا فرانسوي است. طي اين سال شاهد افزايش 
سرمايه گذاري ها در بخش مولد اقتصاد و در نهايت شاهد 
اختالالت بيشتر در سامانه معامالتي بازار سرمايه بوديم 
اين موضوع تا جايي ادامه يافت كه سياست چند شيفته 
ش��دن بازارپيامدهاي آن براي گروه سرمايه گذاران هم 
نتوانس��ت موانع هنگ شدن سيستم معامالتي را پديد 
آورد. با اين وضعيت موجود ش��ركت مديريت فناوري 
بورس تهران در اقدامي تازه بدون همكاري شركت اصلي 
دست به افزايش ظرفيت سامانه معامالتي موجود زد و 
تا حدودي توانس��ت با ايجاد تغيير در كد ظرفيت ها از 
فشار معامالت بكاهد. اكنون پيشرفت سامانه بومي به 
رقمي معادل ۲۵ الي ۳۰ درصد رسيده و خبرها حاكي 
از اين موضوع است كه طي دو س��ال آينده اين سامانه 
به مرحله اجرايي خواهد رس��يد و تا زمان اجرايي شدن 
اين موضوع جديد افزايش ظرفيت س��امانه موجود در 
دستور كار سياست گذاران بورس همچنان مي ماند. بر 
اساس گفته روح اهلل دهقان، مديرعامل شركت مديريت 
فناوري بورس تهران ظرفيت س��امانه معامالتي بومي 
۱۰۰ ميليون نفر است و مسلما با قابليت ايجاد مصونيت 
در زمان ورود حجم عظيمي از سفارش ها همراه خواهد 
بود. اين مسوول اضافه مي كند: هر چند آمار و ارقام حاكي 
از اين اس��ت كه به تازگي تع��داد تراكنش هاي بورس و 
فرابورس در مجموع به رقم ۴ميليون و ۱۰۰ هزار معامله 
در يك روز معامالتي رس��يده اس��ت اما اينكه ظرفيت 
۱۰۰ ميليون نفري سامانه يقينا تراكنش هايي بيش از 
ارقام موجود را مي طلبد نيز نكته حائز اهميتي است كه 
 بايد مورد توجه متخصصان داخل��ي قرار گيرد. دهقان 
ادامه مي دهد: در اين ميان برخي از صاحب نظران بازار 
سرمايه نظري متفاوت دارند و معتقدند كه ترميم سامانه 
معامالتي فعلي در ش��ركت مديريت فن��اوري بورس و 
اعتماد به اين افراد در راستاي ارتقاي سامانه، رويدادي 
مطلوب تر از بومي سازي محسوب مي شود. با اين حال 
در صورتي كه ظرفيت اعالمي را سامانه بومي در مرحله 
تست نتواند پاس كند قاعدتا نمي توان حساب ويژه اي 
روي آن ب��از كرد. مديرعامل ش��ركت مديريت فناوري 
بورس تهران تاكيد مي كند: بررسي وضعيت معامالتي 

كارگزاري  ها حاكي اس��ت كه اين ش��ركت ها به صورت 
مستقل سامانه اي تحت عنوان سامانه معامالت ندارند 
بلكه فقط با اس��تفاده از س��امانه هاي س��فارش گذاري 
فعاليت مي كنند، بر اين اساس همزمان با بزرگ شدن 
بازار شركت هاي مستقلي كه در واقع پيمانكار شركت هاي 
كارگزاري هس��تند نيز  بايد در راس��تاي ارتقا و توسعه 

زيرساخت  ها اين چنيني خود گام بردارند.

     سامانه اي هدفمند براي بورس
وي اضافه مي كند: تعداد س��هامدار و تعداد تراكنش در 
موضوع افزايش ظرفيت س��امانه از نكات حائز اهميتي 
هس��تند كه بايد مورد توجه قرار گي��رد اينكه تعدادي 
سهامدار داشته باشيم به اين معني نيست كه الزاما همگي 
قصد ورود به سيستم و انجام تراكنش دارند. در حال حاضر 
هم افرادي كه سهامدار سهام عدالت هستند نيز همگي در 
جريان داد وستد هاي بازار سهام فعال نيستند، بنابراين 
تعداد جامعه سهامداري جزو فاكتورهاي درجه اول نيست. 
تعداد س��هامداران به طور معمول در سامانه هاي پس از 
معامالت و در بخش هايي همانند توزيع س��ود، افزايش 
سرمايه و مواردي از اين قبيل قابل اهميت ارزيابي مي شود، 
در حالي كه س��امانه هاي معامالتي حساسيت شديدي 
روي تعداد تراكنش دارند. اكنون نيز ظرفيت پيش بيني 
شده براي س��امانه بومي خيلي بيشتر از نيازهاي فعلي 
است به طوري كه انتظار مي رود جمعيت ۱۰۰ ميليون 
نفري با تعداد تراكنش هايي خيلي باالتر نيز با استفاده از 
اين سامانه صورت پذيرد. كليت سامانه معامالتي بورس 
در س��ال ۱۳۸۷ خريداري و آخرين بار در س��ال ۱۳۹۵ 
به روزرساني ش��د. با اين حال در حوزه توليد محصوالت 
استراتژيك موضوع مقرون به صرفه بودن اهميت چنداني 
نخواهد داش��ت، گرچه با وضعيت نرخ دالر توليد چنين 
محصولي در مقابل خريد آن يقينا مقرون به صرفه تر است. 
به عنوان مثال خريد محصول گندم حتي با قيمت فعلي 
دالر در برابر توليد داخلي آن به دليل مصرف آب و ساير 
موارد مقرون به صرفه است اما به دليل استراتژيك بودن، 
چنين محصولي بايد در داخل كشور توليد شود بنابراين 
در حوزه بومي س��ازي نيز چنين موضوعي مصداق پيدا 
مي كند. دهقان تاكيد مي كند: فارغ از چنين مواردي، در 
صورتي كه رويدادي به وقوع بپيوندد كه عدالت معامالت 
به هر دليلي برهم خورد، شركت مديريت فناوري فقط 
مجاز ب��ه ارايه نظرات فني اس��ت و ابط��ال معامالت با 

تشخيص بورس ها قابل انجام خواهد بود.
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حركت بازار به سوي تعادل است
موسي احمدي، كارشناس بازار سرمايه اظهار داشت: 
به نظر مي رسد در حال حاضر بازار سرمايه در حال حركت 
به سمت تعادل است كه با وجود و فعاليت بازارگردان ها 
اين موضوع تقويت شده است. احمدي با بيان اينكه بازار 
سرمايه در ماه هاي گذشته با نوس��انات زيادي مواجه 
بوده و روندهاي رشدي و كاهشي را تجربه كرده، افزود: 
در هفته گذشته ارزش باالي معامالت خرد، ادامه روند 
صعودي و پرقدرت ش��اخص كل ه��م وزن و توجه به 
گروه ها و نمادهاي كوچك تر پديده هاي غالب بازار بود و 
هم اكنون اين بازار با نقش آفريني بازارگردان ها حركت 
تعادلي خود را از سر گرفته است. وي با اشاره به اينكه افق 
مثبتي در چند وقت اخير در بازار شكل گرفته و باعث 
شده است حركت مثبتي روي خريد سهام شكل بگيرد، 
اظهار داشت: در اين ميان، شناسايي سهم هاي مناسب 
با توجه به استراتژي معامالتي سرمايه گذاران و اشتهاي 
ريس��ك آنها و خريد آنها براي سهامداران مهم به نظر 
مي رسد. به عبارت ديگر، اينكه در آينده چه رخدادهايي 
پيش خواهد آمد، تأثير زيادي بر بازار دارد. اين تحليلگر 
مالي و مدرس دانش��گاه توضيح داد: در سال گذشته، 
كاهش تقاضا در بازارهاي جهاني به دليل شيوع ويروس 
كرونا عامل اصلي ركودي بود كه تمامي بازارهاي دنيا را در 
بر گرفته بود و در هفته هاي اخير، با انتشار اخبار مربوط به 
حل شدن عامل بحران و بازگشت فضاي تجارت جهاني، 
رونق حمل و نقل جهاني، افزايش تقاضاي كاموديتي و 
افت شاخص دالر به دليل سياست هاي بانك مركزي 
امريكا، زمينه هايي ب��راي حركت مثبت بازار در آينده 
فراهم شده است. احمدي، چرخش بازار از شاخص كل 
به شاخص هم وزن و اهميت پيداكردن سهام كوچك 
بازار را اتفاق غالب اين روزها دانست و گفت در روزهاي 
اخير، بازار سرمايه در سهام كوچك با قدرت بااليي به كار 
خود ادامه مي دهد اما در سهام بزرگ بازار فروشندگان 
حقيقي و حقوقي زياد است. وي ادامه داد: از سوي ديگر 
صنايع كوچك با توجه به عدم وجود دارايي هاي بزرگ، 
چندان مبنايي براي رشد پايدار ندارند و به نظر مي رسد با 
توجه به تركيب سهامداران فعلي و سرمايه گذاراني كه به 
تازگي وارد بازار سرمايه شده اند، اين رشد زمان بر خواهد 
بود. احمدي درخصوص بودجه آينده و تاثير آن بر بازار 
سرمايه هم گفت: اين روزها اخبار مربوط به بودجه سال 
۱۴۰۰ و مفروضات آن از جمله مواردي است كه تأثير 
بسزايي بر وضعيت بازار سرمايه دارد. بنا به اخبار، دولت 
اعالم كرده اس��ت كه در نظر دارد در س��ال آينده دالر 
را در محدوده ۱۵ هزار توماني ق��رار دهد و فروش ۲.۳ 
ميليون بشكه نفت در طي سال آينده را قطعي در نظر 
گرفته است. اين كارشناس بازار سرمايه افزود: با در نظر 
گرفتن متوسط فروش نفت در ۹ ماه گذشته كه حدود 
نيم ميليون بشكه در روز بوده است و با توجه به نتايجي 
كه در انتخابات رياست جمهوري امريكا رخ داده است، 
به نظر مي رس��د كه دولت به تسهيل فضاي اقتصادي 
بين دو كشور خوش بين اس��ت؛ لذا در اين زمينه الزم 
است مواردي از قبيل نهايي شدن سياست هاي دولت 
جديد امريكا در زمينه بازگش��ت به برجام و بازار نفت 
ايران، زمان بر بودن و س��ختي جذب مش��ترياني كه 
پااليشگاه هاي آنها با نفت امريكا تنظيم شده و همچنين 
برخي ديگر از زمينه هاي عدم اطمينان موجود در شرايط 

اقتصادي، نيز در نظر گرفته شود.

پرداخت سود سهامداران عدالت 
روش غيرمستقيم تا پايان سال

اكبر حيدري، سخنگوي شركت هاي سرمايه گذاري 
استاني س��هام عدالت گفت: از مزاياي انتخاب روش 
غير مستقيم سهام عدالت، نحوه پرداخت سود ساالنه 
سهام ش��ركت ها به صورت تجميع شده است افرادي 
كه روش مستقيم را انتخاب كرده اند بايد براي دريافت 
سود سهام به ۳۶ شركت بورسي مراجعه و از چگونگي 
دريافت سود خود مطلع شوند. وي ادامه داد: با توجه به 
حضور حجم بااليي از سهامدار خرد در بازار سرمايه، 
۱۴ شركت بورس��ي مصوب كردند كه سود سهام را 
از طريق س��امانه س��جام پرداخت كنند. سخنگوي 
شركت هاي س��رمايه گذاري استاني س��هام عدالت 
گفت: شركت هاي س��رمايه گذاري استاني نسبت به 
وصول س��ود ۳۶ شركت بورس��ي اقدام مي كنند و به 
صورت تجميع شده، سود به حساب سهامداران واريز 
مي شود. وي افزود: سهامداراني كه روش غير مستقيم 
را انتخاب كرده اند براي دريافت سود سهام خود نياز به 
اقدام خاصي ندارند. حيدري اضافه كرد: شركت هاي 
س��رمايه پذير، ميزان و نحوه توزيع سود را در مجامع 
ساالنه خود مشخص مي كنند و ۸ ماه فرصت دارند تا 
نسبت به انجام سازوكار پرداخت سود به سهامداران 
اقدام كنند. وي گفت: با توجه به مصوبه شوراي عالي 
بورس، مقرر شد وصول سود ۳۶ شركت سرمايه پذير 
به صورت يكجا و بدون نياز به مراجعه حضوري مردم، 
توسط شركت هاي استاني پرداخت شود. سخنگوي 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت افزود: 
سود سال مالي شركت ها بصورت منظم در همان سال 
پرداخت ش��ده و براي پرداخت س��ود سال مالي ۹۸ 
شركت ها، با سازمان خصوصي سازي در تعامل هستيم 
تا با امضاي تفاهم نامه اي به مانند سال هاي گذشته، از 
سامانه سهام عدالت در پرداخت سود، استفاده شود. 
وي ادامه داد: در سامانه سهام عدالت، شماره حساب 
افراد وج��ود دارد و نياز به اقدام جديدي براي دريافت 
سود سهام نيست. حيدري گفت: با توجه به رشد بازار 
سرمايه، حجم سود هاي پرداختي بيشتر نيز مي شود. 
وي افزود: با توجه به مهيا شدن زير ساخت هاي سامانه 
سهام عدالت براي واريز سود سهام، سود سهام عدالت 
افرادي كه روش غيرمستقيم را انتخاب كردند تاپايان 
س��ال پرداخت مي ش��ود. حيدري درب��اره برگزاري 
مجامع شركت هاي سرمايه گذاري استاني نيز گفت: 
تعاوني هاي سهام عدالت، نماينده قانوني سهامداراني 
كه روش غير مستقيم را انتخاب كرده اند هستند و در 
مجامع حضور پيدا مي كنند، اما چون سهامداران اين 
شركت ها بسيار زياد هستند برخي معتقداند كه مجامع 

به صورت الكترونيك برگزار شود. 

مخالفت كميسيون انرژي مجلس با 
انتشار اوراق سلف نفتي در سال ۱۴۰۰

مالك شريعتي نياسر، س��خنگوي كميسيون انرژي 
مجلس شوراي اس��المي ازبررسي كميسيون انرژي 
مجلس شوراي اسالمي از برخي از تبصره هاي اليحه 
بودج��ه ۱۴۰۰ در بخش نفتي و تصوي��ب تعدادي از 
پيشنهادات نمايندگان در اين راستا خبر داد. نماينده 
مردم تهران، ري، شميرانات، اسالم شهر و پرديس در 
مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: با توجه به پاسخ رهبر 
معظم انقالب به نامه رييس جمهور، بند »الف« تبصره 
يك به پيش��نهاد نمايندگان اصالح شد كه براساس 
آن س��هم صندوق از فروش نفت تا سقف يك ميليون 
بشكه در روز، ۲۰ درصد تعيين ش��د و مازاد بر آن ۳۸ 
درصد مقرر شد منابع حاصل از فروش بيش از سقف 
يك ميليون بش��كه نيز به صندوق توس��عه ملي واريز 
ش��ود. وي افزود: با توجه به اينكه براساس آمار ميزان 
مطالبات صندوق توسعه ملي سررسيدشده در سال 
۱۴۰۰، بالغ بر ۱۲ و نيم ميليارد دالر خواهد بود عماًل 
دولت و شركت ملي نفت مي توانند براي منابع حاصل از 
فروش نفت به روي ۸۰۰ هزار بشكه حساب كنند چراكه 
۲۰ درصد آن نيز بايد به صندوق واريز شود. شريعتي 
همچنين از حذف جزو »۲« بند »ب« تبصره يك اليحه 
بودجه ۱۴۰۰ در كميسيون متبوعش خبر داد و گفت: 
اگرچه قرار بود دولت اجازه داشته باشد نسبت به فروش 
نفت با اولويت پيش فروش داخلي يا انتشار اوراق مالي 
اقدام كند اما از آنجا كه كف اين درآمد ۷۰ هزار ميليارد 
تومان مشخص شده اس��ت و با توجه به تعيين سقف 
يك ميليون بش��كه براي فروش نفت، اين عدد عماًل 
بسيار بيشتر مي ش��د به همين دليل در جلسه امروز 
كميسيون با حذف اين بند موافقت شد، لذا درصورت 
تصويب مصوبه كميسيون انرژي در كميسيون تلفيق 
و صحن علني پيش فروش ۷۰ هزار ميليارد تومان اوراق 
سلف نفتي محقق نخواهد شد، البته پيشنهاد جايگزيني 
براي فروش قطعي آن نيز مطرح شد و به تصويب رسيد 
كه براساس اين پيشنهاد فروش قطعي تا سقف ۹۰۰ 
هزار ميليارد ريال پيش بيني ش��ده است. سخنگوي 
كميس��يون انرژي اضافه كرد: پيشنهاد ديگري كه به 
تصويب كميسيون رسيد؛ اضافه شدن استان بوشهر 
براي استفاده از منابع حاصل از سهم فروش گاز به مبلغ 
۱۵۰۰ ميليارد تومان بود، تا پيش از اين استان سيستان 
و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبي و جنوب كرمان 

و خور و بيابانك از اين سهم برخوردار بودند.

ريسك هاي تهديدكننده 
معامالت بورس كدامند؟

مجتبي معتمدنيا، كارشناس بازارسرمايه درگفت وگو 
با ايرنا گفت: روند نزولي پرشتابي كه در معامالت هفته 
گذشته بازار س��هام به وجود آمد ناشي از دو عامل بود 
كه از اهميت زيادي برخوردار بودند. وي اظهار داشت: 
نخستين عامل اين است كه هميشه بازار در يك مقطعي 
به مقاومت نزديك مي شود و در آن زمان، حجم عرضه ها 
به شدت افزايش يافته و به بيش از تقاضا در بازار مي رسد، 
بازار هميش��ه در اين زمان منتظر بهانه اي براي اصالح 
خواهد بود. معتمدني��ا با بيان اينكه اين بهانه مي تواند 
ناشي از هر دليل مانند خبر يا ش��ايعه باشد، ادامه داد: 
اخبار يا ش��ايعات فارغ از درس��ت يا اشتباه بودن شان 
به ش��دت بر روند بازار تاثيرگذار خواهند بود، اما تاثير 
مستقيم در اصالح شاخص بورس، مقاومتي است كه در 
بازار به وجود آمده و به دنبال آن عرضه افزايش و تقاضا 
كاهش پيدا كرده است. اين كارش��ناس بازار سرمايه 
بيان داش��ت: هفته گذشته شاخص بورس به مقاومت 
خود نزديك شده بود و اكثر سهامداران پس از ترسي كه 
از نزول بي سابقه بازار به وجود آمده بود، نگران وضعيت 
بازار سهام ش��دند و به همين دليل به سرعت به دنبال 
شناسايي سود پيش رفتند كه پيامد اين اتفاق، افزايش 
عرضه در بازار بود. وي، به عامل تاثيرگذار در بازگشت 
روند صعودي شاخص بورس اشاره كرد و گفت: در اين 
زمينه دو اتفاق رخ داد؛ در ابتدا شايعه اي در بازار به وجود 
آمده بود كه تكذيب شد و بهانه ها از بين رفت و از طرف 
ديگر بازارگردان ها موفق تر عمل كردند، اين دو عامل در 
كنار يكديگر موجب ايجاد روند مثبت شاخص در بازار 
شد. معتمدنيا در پاسخ به ادامه دار بودن يا نبودن روند 
صعودي شاخص، گفت: بازار همچنان بر روي تك سهم ها 
مي چرخد و نقدينگي بيشتر سمت سهم هايي مي رود 
كه صاحب بازيگر هستند، اكنون ديگر روند بازار همانند 
گذشته نيس��ت كه كل بازار از رشد و ريزش ها تبعيت 
كنند. وي، به ريسك هاي تهديدكننده معامالت بورس 
اشاره كرد و افزود: مهم ترين ريسك، ريسك نرخ بهره 
است، هرچند اين موضوع از سوي مسووالن رد و بانك 
مركزي به صراحت اعالم كرده كه چنين موضوعي در 
دستور كار نيس��ت و اين تصميم محقق نخواهد شد. 
اين كارشناس بازار س��رمايه خاطرنشان كرد: ريسك 
ديگر، بحث عرضه هايي است كه ممكن است بدون در 
نظر گرفتن حجم تقاضا در بازار رخ دهد. وي ادامه داد: 
موضوع سوم كه به عنوان ريسك تهديدكننده بازار تلقي 
مي ش��ود، نرخ دالر و قيمت هاي جهاني است، اكنون 
قيمت هاي جهاني به سقف قيمتي خود نزديك شده اند 
و به نظر مي رسد از ماه فوريه )بهمن- اسفند( قيمت ها 
روند نزولي به خود بگيرند. معتمدنيا اظهار داشت: به نظر 
مي رسد شاخص بورس تا پايان سال بين يك ميليون و 
۶۵۰ هزار واحد تا يك ميليون و ۷۵۰ هزار واحد در نوسان 
باشد و اكنون بازار سرمايه با توجه به اصالح هاي رخ داده 
نسبت به بقيه بازارهاي سرمايه ، بازار جذاب تري است. 
وي گفت: در بازار كاال و خودرو شاهد ركود خواهيم بود 
و قيمت ها اصالح مي شوند، همچنين در بازار مسكن 
نيز ركود عميق تا يك سال آينده پيش بيني مي شود. 
اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه به طور طبيعي 
كم ريسك ترين بازار همچنان بازار سرمايه است، افزود: 
بازار سرمايه از لحاظ جذب نقدينگي و اطمينان خاطر 
سهامداران از نظر نقدشوندگي و امنيت سهامداري در 
آن، قابل مقايسه با اكثر بازارها مانند بازارهاي كاال، خودرو، 

مسكن و حتي سكه و طال نيست. 

بومي سازي اكوسيستم جديد معامالتي جديد بورس

طي روز گذشته بازارسهام رخ داد

ريزش پاييزي بازار سرمايه

سرخ پوشي ادامه دار بورس تهران
در معامالت روز گذشته بازارسهام بيش از ۹ ميليارد و ۸۰۰ 
ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۰۷ هزار 
و ۳۰ ميليارد ريال داد و ستد شد. همچنين شاخص كل 
)هم وزن( با چهار هزار و ۵۸۰ واحد افزايش به ۴۵۲ هزار 
و ۴۱۹ واحد و شاخص قيمت )هم وزن( با دو هزار و ۹۹۸ 
واحد رش��د به ۲۹۶ هزار و ۱۴۳ واحد رسيدند. شاخص 
بازار اول دو هزار و ۴۱۴ واحد و شاخص بازار دوم سه هزار 
و ۹۵۱ واحد كاهش داشتند. عالوه بر اين در بين تمامي 
نمادها، نماد »فوالد خوزس��تان« ب��ا ۸۹۲ واحد، »گروه 
مپنا« با ۸۷۲ واحد، »گسترش نفت و گاز پارسيان« با ۳۵۱ 
واحد، »گروه بهمن« با ۲۹۹ واحد، »پتروشيمي بوعلي 
س��ينا« با ۲۴۰ واحد، ساير شاخص بورس انرژي با ۲۳۰ 
واحد، »خدمات انفورماتيك« ب��ا ۲۱۸ واحد، »توليدي 
فوالد س��پيد فراب كوير« ب��ا ۲۰۸ واحد، »بانك اقتصاد 
نوين« و »گروه دارويي بركت« با ۱۷۵ واحد بيش��ترين 
تاثير مثبت را بر شاخص كل داشتند. برپايه اين گزارش 
امروز )ديروز(نماد »سرمايه گذاري تامين اجتماعي« با 
يك ه��زار و ۷۸۴ واحد، »ايران خ��ودرو« با ۹۷۱ واحد، 
»فوالد مباركه اصفهان« ب��ا ۹۳۲ واحد، »پااليش نفت 
اصفهان« ب��ا ۷۷۲ واحد، »معدني و صنعتي گل گهر« با 
۷۳۷ واحد، »نفت و گاز پتروشيمي تامين« با ۷۳۷ واحد، 
»مخابرات ايران« با ۶۳۹ واحد و »كشتيراني جمهوري 
اس��المي ايران« با ۵۹۳ واحد با تاثير منفي بر ش��اخص 
همراه بودند. »شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي«، 

»پااليش نفت اصفهان«، »ايران خودرو«، »كاما«، »بانك 
تجارت«، »ملي صنايع مس ايران« و »س��ايپا« درگروه 
نمادهاي پربيننده قرار داش��تند. »گروه خودرو« هم در 
معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و 
در اين گروه دو ميليارد و ۷۳۲ ميليون برگه سهم به ارزش 

۱۲ هزار و ۷۴۴ ميليارد ريال داد و ستد شد.
ش��اخص فرابورس نيز در روز گذش��ته بيش از ۲۵۵ 
واحد افزايش داش��ت و بر روي كانال ۱۹ هزار و ۹۴۴ 
واحد ثابت ماند. همچنين در اين ب��ازار دو ميليارد و 
۹۷۳ هزار برگه س��هم به ارزش ۵۵ هزار و ۳۹ ميليارد 
ريال داد و ستد شد. روز گذشته نمادهاي »پتروشيمي 
مارون«، »بيمه پاسارگاد«، »هلدينگ صنايع معدني 
خاورميانه«، »پتروشيمي زاگرس«، »بيمه تجارت نو«، 
»صنعتي مينو«، »بيمه كوثر«، »گروه سرمايه گذاري 
مي��راث فرهنگ��ي«، »مديريت انرژي تاب��ان هور«، 
»توكاريل و توسعه« و »عمران استان كرمان« با تاثير 
مثبت بر ش��اخص اين بازار هم��راه بودند.»نمادهاي 
پليمر آرياساسول«، »بانك دي«، »سرمايه گذاري مالي 
سپهر صادرات«، »آهن و فوالد ارفع«، »سهامي ذوب 
آهن اصفهان«، »شركت سرمايه گذاري صبا تامين«، 
»توليد نيروي برق دماوند«، »فوالد هرمزگان جنوب« 
و »نيروگاه زاگرس كوثر« تاثير منفي بر شاخص اين 
بازار را داشتند. حقيقي ها حدود ۱۵۰ميليارد تومان 
وارد بازار سهام كردند. ارزش كل معامالت خرد ۱۴هزار 

و ۴۲۰ميلي��ارد تومان بود، اف��راد حقيقي ۵۲درصد 
يعني هفت هزار و ۴۸۰ميليارد تومان سهام خريدند و 
مازاد خريد اين دسته يك درصد از كل معامالت بازار 
سرمايه شد. بيشترين ورود پول حقيقي ها در گروه هاي 
»محصوالت شيميايي«، »ساخت محصوالت فلزي« 
و »مواد و محص��والت داروي��ي« رخ داد و حقوقي ها 
نيز خريدار س��هام در گروه هاي »بانك ها و موسسات 
اعتب��اري« و »خودرو و س��اخت قطعات«بودند. روز 
گذشته افزايش سهام حقيقي ها در ۱۱۹نماد و افزايش 
سهام حقوقي ها در ۹۶نماد به بيش از يك ميليارد تومان 
رسيد كه جمع تغيير مالكيت حقيقي ها ۶۱۰ميليارد 
تومان و تغيير مالكيت حقوقي ها ۴۶۰ميليارد تومان 
بود. آخرين قيمت ۲۹۶نماد حداقل سه درصد نسبت 
به قيمت روز قبل آنها افزايش يافت و ۱۳۰نماد با كاهش 

بيش از سه درصدي قيمت همراه بوده اند.

     افت قيمت »خساپا«
با پايان معامالت امروز بازار سرمايه سهام »سايپا« با ثبت 
عدد ۲۴۸تومان براي قيمت پاياني، افتي ۳.۵درصدي را 
رقم زد. كه نسبت به روز گذشته ۱.۷درصد كاهش يافته 
است. »خساپا« در ۹روز گذشته، تنها يك روز صعودي را 
تجربه كرده و در اين مدت بيش از ۲۵درصد افت قيمت را 
تجربه كرده است. ارزش معامالت امروز »خساپا« به رقم 
۱۸۸ميليارد تومان رسيد. همچنين حدود ۷۶۰ميليون 

برگه سهم خساپا جابه جا شد كه ۸۶درصد آن را حقيقي ها 
و ۱۴درصد را حقوقي ها خريداري كردند. از طرف ديگر، 
۹۳درصد سهام اين شركت را اشخاص حقيقي و تنها دو 
درصد را كدهاي حقوقي فروختند. سهامداران »خساپا« 
در نيمه دوم معامالت امروز ب��راي اين نماد صف خريد 
تشكيل دادند و حجم اين صف از ۲۲۰ميليون برگه سهم 
گذر كرد. »خس��اپا« در آخرين لحظات امروز با قيمت 
۲۴۵تومان معامله شد و افتي ۴.۷درصدي براي قيمت 

آخرين معامله رقم خورد. 

    معامله »شستا« در كف قيمت روزانه
سهام »شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي« با افت پنج 
درصدي مواجه شد و بين نمادهاي پربازديد امروز )ديروز( 
قرار گرفت. سهام اين شركت در آخرين معامالت خود، 
عدد ۲۴,۱۰۰ريال را ثبت كرد كه نسبت به روز گذشته 
پنج درصد كاهش يافته اس��ت. همچنين با جابه جايي 
بيش از ۱۵۰ميليون برگه س��هم، روز بعدي معامالتي 
خود را با ۲۴۴۶۰ريال آغاز خواهد كرد. ارزش معامالت 
امروز)ديروز( »شس��تا« از رق��م ۳۷۵ميليارد عبوركرد. 
همچنين ۷۳درصد از سهام شركت سرمايه گذاري تامين 
اجتماعي را حقيقي ها و ۲۷درصد را حقوقي ها خريداري 
كردند. از طرف ديگر، بيش از ۱۵۰ميليون برگه س��هم 
)۹۸درصد( را اشخاص حقيقي و حدود سه ميليون برگه 

سهم )دو درصد( را اشخاص حقوقي به فروش رساندند.



گروه راه و شهرسازي|
با شناسايي نوع جديد و جهش يافته كرونا در انگليس، 
بار ديگر شرايط دلهره آور ناشي از وجود يك ويروس 
ناش��ناخته و جديد، به فاصله يك س��ال از شناسايي 
كوويد 19در بخش هاي متعددي از جهان سيطره يافته 
است. اگر حدود يك سال پيش در كشورهاي مختلف 
و از جمله در ايران، نگراني فزاينده اي نسبت به شيوع 
ويروس كروناي چيني رش��د و نمو يافت، از چند روز 
پيش چنين حالتي نسبت به ويروس كروناي انگليسي 
نه تنها در سراسر اروپا كه حتي در كشورهاي آسيايي 

و امريكايي هم شكل گرفته و در حال گسترش است.
به گزارش »تعادل«، سال گذشته، كشورهاي مختلف 
در مواجه با وي��روس كروناي چين��ي، در اولين گام 
پروازهاي خود به چين را لغو كردند، كاري كه در ايران 
ديرهنگام و البته با اما و اگرهاي فراواني انجام شد. حاال 
نيز ايران و بس��ياري از كش��ورهاي اروپايي و آسيايي 
پروازهاي خود به انگليس را تعليق كرده اند. مقام هاي 
مسوول ايران اعالم كرده اند كه اين پروازها به مدت دو 
هفته تعلق خواهد ش��د. در اين حال، از آنجا كه هنوز 
پروازهاي انگليس به ايران لغو يا تعليق نشده، نگراني 

از ورود ويروس كروناي انگليسي به ايران وجود دارد.
به گزارش ايس��نا، روز دوش��نبه خبرهايي در فضاي 
مجازي و رسانه ها منتشر شد مبني بر اينكه نخستين 
مورد از ابتالي كرونا ويروس نوع انگليس��ي در برخي 
كشورها مشاهده شده و به همين سبب حركت قطارها 
و هواپيماهاي از كش��ورهايي مانند بلژيك و هلند به 

انگلستان لغو شده است.
انگليس اواخر هفته گذش��ته نس��بت به شيوع نوع 
جديدي از ويروس كرونا هشدار داد كه تصور مي رود 
قدرت شيوع آن ۷۰ درصد باالتر از نوع اوليه اين ويروس 
باشد. س��ازمان جهاني بهداشت اعالم كرد نوع جديد 
تاكنون در دانمارك، هلند و اس��تراليا شناسايي شده 
است.پس از پيگيري ها درباره شرايط جديد پروازهاي 
مس��افري ايران به مقاصد مختلف انگليس، ش��هرام 
آدم نژاد، معاون حمل و نقل وزير راه و شهرس��ازي در 
اين باره گفت: با توجه به شرايط پيش آمده جديد در 
ابتال به بيماري كوويد 19 در انگلستان، به تشخيص 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي و با هدف 
جلوگيري از انتقال بيماري و تالش براي حفظ سالمت 
مردم پروازهاي بين تهران و مقاصد كشور انگلستان به 

مدت دو هفته تعليق مي شود.
با توجه به ش��رايط به وجود آمده مشخص نيست كه 
محدوديت پروازهاي مسافري به مقاصد انگليس كه 
پيش اين سه بار در هفته انجام مي شد تا چه زماني ادامه 
دارد و اما با توجه به اينكه ممكن است شيوع اين ويروس 
جهش يافته در انگلستان مدت ها به طول بينجامد، بايد 
ديد مسووالن چگونه از سالمت مردم حفاظت كرده 

و محدوديت پروازي را به اين كشور ادامه مي دهند؟

     جزييات آخرين پرواز تهران-لندن 
با وجود اينكه پروازهاي ايران به مقصد انگليس به دليل 
شيوع كروناي جديد انگليسي به دستور وزارت بهداشت 

تعليق شده است، معاون هوانوردي و امور بين الملل 
سازمان هواپيمايي كشوري اعالم كرد كه آخرين پرواز 
به مقصد اين كشور روز سه شنبه هفته جاري به صورت 

يك طرفه انجام مي شود.
در اين رابطه، ابولقاسم جاللي، معاون هوانوردي و امور 
بين الملل سازمان هواپيمايي كشوري گفت: آخرين 
پرواز ش��ركت هواپيمايي ايران سه  شنبه دوم دي ماه 
به مقصد لندن انجام مي شود كه البته اين پرواز تنها 
مس��افراني را كه از تهران قصد دارن��د به لندن بروند، 

مي برد و براي بازگشت به صورت خالي بر مي گردد.
وي افزود: البته كروي پروازي ايراني نيز كه حدود 1۴ 
نفر هستند در لندن س��وار بر اين هواپيما شده و پس 
از اين پرواز ديگري به انگلس��تان انجام نخواهد شد تا 
ببينيم وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي و 

ستاد ملي مقابله با كرونا چه مي گويد.
معاون هوانوردي و امور بين الملل سازمان هواپيمايي 
كشوري ادامه داد: مسلما سالمت مردم براي مسووالن 
و شركت هاي هواپيمايي در درجه نخست اهميت قرار 
دارد و به همين سبب پس از اين پرواز ديگر پروازي به 
مقصد انگلستان انجام نخواهد شد و منتظريم تا ببينيم 
س��تاد ملي مقابله با كرونا و وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي چه تصميمي در ادامه خواهند گرفت.

     منع پروازهاي انگليس در اكثر كشورها
در اين حال، گزارش رسانه هاي خارجي حاكي از اين 
است كه شناسايي نوع جديد بسيار مسري ويروس 

كرونا در انگليس باعث شد كشورهاي اروپا و نقاط 
ديگر جهان سفر به انگليس را ممنوع كنند.

خبر انتش��ار اين نوع جديد ويروس كرونا باعث شد 
دولت انگليس از برنامه هاي خود براي تسهيل رفت و 
آمد خانواده ها در ايام كريسمس عقب نشيني و لندن 
و ساير مناطق جنوب اين كشور را كه كانون آلودگي 

جديد هستند، قرنطينه كرده است.
كشورهاي متعددي در روزهاي گذشته اعالم كردند 
قصد دارند مرزهاي خود را به روي انگليس ببندند. 
در اروپا، كشورهاي فرانس��ه، آلمان، ايتاليا، ايرلند 
و هلند اع��الم كردند پروازه��ا از انگليس را ممنوع 
مي كنند. اتريش و سوئد هم آماده اعالم ممنوعيت 
مش��ابه مي شوند.فرانسه از يكش��نبه شب به مدت 
۴۸س��اعت ورود مس��افران و بار از طريق جاده اي، 
هوايي، دريايي يا ريل��ي از انگليس را ممنوع كرده 
اس��ت. بندر دوور هم به روي همه كشتي هايي كه 

انگليس را ترك مي كنند، بسته شد.
گرانت شاپس، وزير حمل و نقل انگليس روز دوشنبه 
اعالم كرد: اندكي تعجب آور بوده كه فرانسه مرزش 
را به روي جابه جايي بار بس��ته اس��ت.دولت آلمان 
نيمه شب يكشنبه همه پروازها از انگليس را معلق 
كرد. ينس اش��پان، وزير بهداشت آلمان اظهار كرد 
جهش ويروس انگليس هنوز در آلمان شناس��ايي 

نشده است.
ممنوعيت بلژيك ه��م مانع انجام پروازها و حركت 
قطارها از جمله خدمات ريلي پرسرعت يورواستار 

شد. در اين بين، ايتاليا همه پروازهاي از اين كشور 
را تا ششم ژانويه متوقف كرد و وزارت بهداشت ايتاليا 
اعالم كرد نخستين مورد ابتال به نوع جديد ويروس 
كرونا در رم گزارش ش��ده است. هلند نيز پروازها از 

انگليس را تا اول ژانويه ممنوع كرد.
ايرلند كه معموال ترافيك مس��افري قابل توجهي با 
انگليس در اين وقت از سال دارد، اعالم كرد: پروازها 
از انگليس، ولز و اسكاتلند بايد حداقل به مدت ۴۸ 

ساعت ممنوع شود.
انتظار مي رود شوراي اروپايي مذاكراتي در خصوص 
واكنش هماهنگ اتحاديه اروپا نسبت به شيوع نوع 

جديد ويروس كرونا برگزار كند.
اي��ن وضعيت ممكن اس��ت مذاك��رات برگزيت را 
پيچيده تر كند. انگليس و اتحاديه اروپا در خصوص 
روابط تجاري پسابرگزيت پس از خروج اين كشور 
از بلوك اتحاديه اروپا در ۳1 دس��امبر در بن بست 
مانده اند و اختالفات بر سر مسائلي نظير صيد ماهي 
به قوت خود باقي مانده اند.س��اير كشورها از جمله 
كانادا و رژيم صهيونيستي هم تدابير جديدي وضع 
ك��رده و پروازه��ا از انگليس را ممن��وع كرده اند.بر 
اساس گزارش ش��بكه CNBC، انگليس نخستين 
كش��وري بود كه با عرضه و ترزيق واكس��ن كوويد 
19 ساخت شركت فايزر و بايون تك موافقت كرد. 
اما حاال با ش��رايط پيش آمده معلوم نيست كه اين 
واكسن و س��اير واكسن هاي مش��ابه تا چه در برابر 

ويروس جديد كرونا مصونيت ايجاد مي كنند.

در شهر

ادامه از صفحه اول
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خطر زلزله
در كمين پايتخت نشينان

زهرا نژادبهرام، عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران 
با اشاره به اينكه 25 درصد از مردم تهران در ۴ هزار 
هكتار بافت فرسوده پايتخت زندگي مي كنند، گفت: 
زلزله در كمين مردم تهران است و بايد نوسازي بافت 
فرسوده تسريع يابد.نژادبهرام در گفت وگو با فارس، 
درباره خطر زلزله در پايتخت اظهار كرد: نمي توان از 
وقوع زلزله پيشگيري كرد ولي قطعا انجام تمهيداتي 
جهت كاهش خس��ارات جاني و مالي ناشي از آن 
امري ضروري است و هميشه مورد توجه قرار گرفته 
از جمله اينكه س��وله هاي مديريت بحران در نظر 
گرفته شده و آموزش هايي به شهروندان ارايه شده 
است.وي افزود: البته ارايه آموزش ها به شهروندان 
تاكنون به اندازه كافي نبوده و رس��انه هاي رسمي 
كشور مانند انتشار مداوم اخبار بايد ارايه آموزش ها 
را به صورت مستمر انجام دهند و در اين آموزش ها 
عالوه بر معرفي س��وله هاي بحران مكان هايي كه 
هنگام وقوع زلزله امن تر هستند معرفي كنند.عضو 
هيات رييسه شوراي شهر تهران با بيان اينكه كشور 
ما در منطقه زلزله خيز جهان قرار دارد، گفت: پس 
از وقوع زلزله بم موضوع ايمني بيشتر ساختمان ها 
مورد توجه قرار گرفت ولي با اين وجود تا رسيدن به 
نقطه مطلوب فاصله داريم.نژادبهرام با بيان اينكه در 
پايتخت ۴ هزار هكتار بافت فرسوده داريم، گفت: 
حدود ۴۰ درصد از اين ۴هزار هكتار نوسازي شده 
و ۳ مشكل عدم استحكام سازه، ريزدانه بودن بافت 
و نفوذپذيري ۳ مشكل بافت هاي فرسوده است كه 
فقط مساله عدم استحكام سازه خطر وقوع سيل، 
زلزله و فرونشس��ت را مضاعف مي كند.وي گفت: 
شهرداري تهران به ش��دت به دنبال نوسازي بافت 
فرسوده است و در سال 99 بودجه سازمان نوسازي 
حدود ۳۰۰ برابر افزايش يافت و مديريت پنجم شورا 
به شدت مساله نوس��ازي در پايتخت را مورد توجه 
قرار داده اس��ت.او اظهار كرد: دولت نيز الزم است 
كمك هاي بيشتري جهت نوسازي بافت فرسوده 
ارايه كند البته در حال حاضر براي نوسازي هر واحد 
دولت 5۰ ميليون تومان وام مي پردازد ش��هرداري 
نيز جهت تشويق نوس��ازي واحدها ي مسكوني به 
مالكان مجوز ساخت يك طبقه اضافه و حتي صدور 
پروانه رايگان را مي دهد ولي هنوز در زمينه نوسازي 
عقب هستيم و بايد اقدامات بيشتري صورت گيرد.

نژادبهرام گفت:  25 درصد جمعيت تهران در ۴ هزار 
بافت فرسوده زندگي مي كنند كه خطر زلزله براي 
آنها بيشتر است و بايد هر چه سريع تر جهت نوسازي 

اين بافت اقدام شود.

پرستاران پشتوانه با ارزش 
حوزه بهداشت و درمانند

به هر حال حوزه بهداشت و درمان هميشه با مشكالت 
زيادي مواجه اس��ت و طي يك س��ال گذشته هم اين 
مش��كالت صد چندان ش��ده اند. اما فراموش نكنيم 
كه پرستاران و پزش��كان و تمام مجموعه كادر درمان 
هرآنچه را در توان داشتند به انجام رسانده و مي رسانند 
و هيچ كس در اين دوران از كمبودها و نبودها شكايتي 
نكرده و بيشترين تمركز بر روي بهبود حال بيماران بوده 
است. اميد كه با اين مصوبات گامي موثر در جهت بهبود 
شرايط معيشتي و كاري پرستاران و ديگر اعضاي كادر 

درمان برداشته شود.

دست پنهان  بازار
در درازمدت باعث ناامني بازار شده و بايد روند طبيعي 
طي شده و دست پنهان بازار عرضه و تقاضا را به تعادل 
خواهد كشيد. مهم ترين مساله در جامعه زمان است؛ 
س��هامداراني كه در طي چند ماهه اخير به زيان هاي 
باالي ۴۰ درصد رسيدند تحمل زمان زيادي را ندارند. 
گفته هاي اين گونه س��هامداران به اين صورت اس��ت 
در جامعه اي كه تورم بي��داد مي كند هر روز بر قيمت 
محصوالت افزوده مي شود و سرمايه اين افراد روز به روز 
به سمت نزول  و سقوط س��رازير شده است تاب اين را 
ندارند كه در اين اوصاف نزديك به نيمي از سرمايه خود 
را كه وارد بورس كردند از بين رفته ببينند و بايد ماه ها صبر 

كنند تا به اصل اوليه سرمايه خود برسند.

براي توليد  چه كرده ايم؟
حتي بدون ايجاد ارزش افزوده بيشترين سود را به جيب 
مي زند. ما براي آنكه رشد اقتصادي مثبت داشته باشيم، 
بايد راه را براي توليد باز كنيم و موانع را كنار بزنيم، در غير 
اين صورت همچنان برنامه هاي كالن در حد يك شعار 
مي مانند و توليدكنندگان عرصه را به نفع سفته بازان 

ترك مي كنند.

2 متهم انتشار بوي نامطبوع
در پايتخت

زهرا صدراعظم نوري، عضو شوراي شهر تهران با 
اش��اره به علل بوي نامطبوع در پايتخت گفت: به 
نظر مي رسد مشكل در فاضالب تهران عمده دليل 
اين مساله باشد ولي احتمال تأثير مازوت در اين 
قضيه نيز رد نشده اس��ت.صدراعظم نوري اظهار 
كرد: بررسي هاي مختلفي جهت يافتن علت بوي 
نامطبوع در تهران انجام گرفت��ه ولي آنچه مورد 
توجه بوده اين است كه دقيقًا بيشترين انتشار بوي 
نامطبوع در پايتخت در پاييز و زمس��تان و هنگام 
بارندگي ها ايجاد مي ش��ود.وي افزود: بسياري از 
كارشناسان معتقدند كه انتشار بوي نامطبوع در 
پايتخت به دليل مش��كل فاضالب است و با توجه 
به اين مساله شوراي ش��هر تهران از شركت آب و 
فاضالب خواسته كه بررسي هاي بيشتري در اين 

زمينه انجام دهند.

سايه تورم ساختاري
بر سر بازار مسكن

مهدي سلطان محمدي، كارشناس اقتصاد مسكن 
با بيان اينكه روند كاهش��ي قيمت ها ابتدا به شكل 
افت معامالت بروز مي كند كه هم اكنون ش��اهد آن 
هستيم گفت: در كوتاه مدت قيمت مسكن كاهش 
مي يابد اما سايه تورم ساختاري ناشي از سياست هاي 
غلط پولي و مالي همچنان در ميان مدت و بلندمدت 
اقتصاد كش��ور را تهديد مي كند. حتي مي بينيم در 
اليحه بودج��ه 1۴۰۰ قبل از اينكه درآمدهاي نفتي 
باال برد ب��راي هزينه كردن آن برنامه ريزي مي كنند 
كه ادامه اين رويكرد در قيمت كاالها از جمله مسكن 
منعكس خواهد شد.سلطان محمدي در گفت وگو با 
ايسنا اظهار كرد: قيمت مسكن به خصوص در سال 
1۳99 فراتر از انتظارات تحليلگران افزايش پيدا كرد. 
از ابتداي سال جاري قيمت مسكن در تهران به طور 
متوس��ط 1۰ درصد در هر ماه افزاي��ش يافت كه در 
مجموع رشد ۷۰ درصد رقم تكان دهنده اي محسوب 
مي شود.وي افزود: از اواسط آبان ماه متاثر از تحوالت 
سياسي بين المللي و اميدواري براي گشايش در برجام 
اين تصور را ايجاد كرد كه درآمدهاي نفتي باال مي رود 
و قيم��ت ارز كاهش پيدا مي كن��د. تاثير موقت اين 
گمانه زني به شكل افت حدود 2۰ درصدي قيمت ارز 
خود را نشان داد. شاخص بورس نيز قبل از آن حدود 
۳۰ درصد افت كرد و در مورد ساير كاالهاي سرمايه اي 
از جمله مسكن نيز شاهد كاهش قيمت ها هستيم.

اين كارش��ناس اقتصاد مسكن تصريح كرد: طبيعتا 
در بازار مسكن هم بايد شاهد مي بوديم كه انتظارات 
فروشندگان تعديل شود. اين باعث شد حجم معامالت 
پايين بيايد؛ زيرا خريداران حاضر نيستند با قيمت هاي 
قبلي بخرند و اغلب فروشندگان نيز هنوز نپذيرفته اند 
كه قيمت ها بايد پايين بيايد.سلطان محمدي با بيان 
اينكه روند كاهش قيمت مسكن ابتدا با افت معامالت 
شروع مي شود، اظهار كرد: اگر دوره كاهش معامالت 
تداوم داشته باشد به تدريج عده اي از فروشندگان كه 
تعجيل بيش��تري در فروش دارند يا تحليلشان اين 
اس��ت كه بايد واقعيت را بپذيرند يا اختالف نرخ ها را 
پايين مي آورند. در ماه هاي آبان و آذر شاهد كاهش 
حجم معامالت مسكن بوديم كه خبر از كاهش آتي 
قيمت ها مي دهد. البت��ه كاهش قيمت ها در بخش 
مسكن خيلي شديد نخواهد بود و با بازارهاي بورس و 
ارز متفاوت است. با اين وجود دوره هايي را داشته ايم 
كه قيمت مسكن روند منفي داشته و به نظر مي رسد 
براي يك دوره كوتاه مدت شاهد كاهش قيمت باشيم.

مهلت تكميل آورده نقدي 
مسكن ملي تا ۵ دي تمديد شد

محمود محمودزاده، معاون وزير راه و شهرس��ازي 
گفت: فرصت متقاضيان مسكن ملي براي تكميل 
و پرداخت آورده نقدي تا س��اعت 2۴ جمعه 5 دي 
تمديد شد. به گزارش ايلنا، محمودزاده افزود: آخرين 
مهلت نام نويسي مسكن ملي تا ۳۰ شهريور بود كه 
تا ساعت 2۴ يك شنبه براي تكميل مدارك و آورده 
نقدي مهلت داده ش��د.براي آخرين بار تا س��اعت 
2۴ جمعه 5 دي دوباره فرصتي را براي كساني كه 
مدارك خود را تكميل كرده اند اما در تأمين آورده 

نقدي خود دچار مشكل بودند تعيين كرديم.

نامه سرگشاده استادان 
شهرسازي به وزارت كشور

جمعي از اس��تادان دانش��گاه و متخصص��ان حوزه 
حمل ونقل و برنامه ريزي شهري در نامه اي سرگشاده 
خطاب به دكتر جمالي نژاد، معاون محترم توس��عه 
امور ش��هري و روستايي وزارت كشور خواستار توقف 
پروژه هاي پرهزينه و كارشناسي نشده شهري شدند.

به گزارش مهر، درمتن اين نامه آمده است: همان گونه 
كه مستحضر هستيد بررسي درخواست ايجاد خطوط 
تراموا در برخي شهرهاي ايران مانند اصفهان، رشت و 
همدان در دستور كار شوراي عالي هماهنگي ترافيك 
كش��ور قرار گرفته اس��ت. اين موضوع ب��راي برخي 
كريدورهاي مشخص شهر اصفهان، خارج از فرآيند 
معمول مطالعات جامع حمل و نقل ش��هري )۳1۴( 
و مطالعات تفصيلي حم��ل و نقل همگاني يكپارچه 
شهري )۷۷۷(، در مرحله تصويب است.اين نامه افزوده 
است: در شرايط فعلي، از يك طرف، مشكالت ناشي 
از تأمين ارز و تحريم ، سبب نيمه كاره ماندن بسياري 
از پروژه هاي حمل و نقل همگاني ش��هري و واردات 
تجهيزات شده اس��ت؛ و از طرف ديگر، شاهد كاهش 
مس��افران حمل و نقل همگاني و درآمد گردانندگان 
سيس��تم حمل و نقل ش��هري هس��تيم. در چنين 
شرايطي، انجام مطالعات يكپارچه كارشناسي، مبتني 
بر رويكرد اقتصاد مقاومتي و انتخاب بهينه پروژه هاي 
زيرساختي، ضرورتي مضاعف است كه مستلزم دقت و 
حساسيت بااليي است. سيستم حمل و نقل تراموا، در 
شهرهاي ايران سيستمي نوظهور محسوب مي شود 
و راه اندازي يك مس��ير 1۰ كيلومتري از آن نيازمند 
صرف هزين��ه 15۰ تا 2۰۰ ميلي��ون دالر )۳5۰۰ تا 
5۰۰۰ ميليارد تومان( براي واردات تجهيزات و صرف 
منابع مالي و اقتصادي ش��هر و كش��ور در سال هاي 
متمادي آينده است.نويسندگان نامه اظهار كرده اند: 
خواهش��منديم بررس��ي اين موضوع در آن شوراي 
عالي، با پرهيز از عجله، طي روال معمول كارشناسي 
و پس از مشخص شدن نتايج مطالعات جامع حمل و 
نقل ش��هري )۳1۴( و مطالعات تفصيلي حمل و نقل 
همگاني يكپارچه شهري و حومه و امكان سنجي ريلي 
)۷۷۷(، با لحاظ يكپارچگي با ساير سيستم هاي حمل 
 ،BRT و نقل همگاني موجود شهري همچون مترو و
ناپايداري تقاضاي سفر حمل و نقل همگاني شهري و 
بررسي همه گزينه هاي امكانپذير منعطف و پربازده و 
سيستم هاي مبتني بر تقاضا انجام شود، تا خداي نكرده 
تجربه تلخ طي نشدن مسير تصميم سازي و بالتكليفي 

فعلي پروژه هايي مانند مونوريل قم تكرار نشود.

تعليق  2 هفته اي پروازهاي  ايران به انگليس

محسن هاشمي و حناچي تشريح كردند

وحشت جهاني از كروناي بريتانيايي

چالش ها و چشم اندازهاي پايتخت در قرن آينده
گروه راه و شهرسازي| 

زلزله ويرانگر، آلودگي هوا و مش��كل محيط زيست، 
حمل و نقل انبوه و س��بز، احتمال جاري شدن سيل 
و البته تحري��م و كرونا كليدي تري��ن و در عين حال 
فوري ترين مسائل و چالش هاي پيش روي تهران در 
قرن آينده است. در اين ميان، اين شهر چندميليوني 
چشم اندازهايي را نيز با اتكا به برخي آينده نگري ها و 
برنامه ريزي ها در مقابل خود به نظاره نشس��ته است. 
ديروز اين چالش ها و چش��م اندازها بار ديگر از سوي 
محسن هاشمي، رييس شوراي شهر و پيروز حناچي، 

شهردار تهران مورد بحث و بررسي قرار گرفت. 

     روستايي كه پايتخت شد
هاشمي در مراسم تهران 1۴۰۰ اظهار كرد: تهران در 
گذشته يك روس��تاي كوچك و ييالق شهر باستاني 
ري بوده كه 25۰ سال پيش در دوره قاجار با 25 هزار 
نفر جمعيت شكل گرفت كه در دوران پهلوي با رشد 
جمعيت همراه شد و در آن زمان آمار ساكنين تهران به 

5 ميليون نفر رسيد.
وي افزود: هر چند در حال حاضر براي پايتخت شعار 
تهران براي همه داده مي شود ولي تهران شهري براي 
زندگي همه افراد نيست در حالي كه بايد به اين سمت 
پيش روي��م و پارامترهاي مهم زندگي براي تهران در 
نظر گرفته شود.رييس شوراي شهر تهران ادامه داد: 
موضوع آلودگي هوا و مشكل محيط زيست پايتخت، 
اين شهر را دچار بحران كرده كه البته كميسيون محيط 
زيست شوراي شهر تهران ايده هاي مناسبي براي تهران 
1۴۰۰ دارد.هاشمي ادامه داد: همچنين بايد حمل و 
نقل پايتخت كامال محيط زيستي باشد و تهران به لحاظ 
حوادث مختلف تاب آور شود؛ وقوع زلزله و سيل هميشه 
براي پايتخت مطرح بوده و همه منتظر زلزله ويرانگر 
هستيم.وي با بيان اينكه شايد تاكنون فقط 2۰ درصد 
اقدامات الزم جهت مقابله با زلزله را در پايتخت انجام 
داده ايم، گف��ت:  موضوع آب، برق و گاز اضطراري بايد 
براي تهران مدنظر باشد. بايد اقداماتي انجام دهيم كه در 
صورت وقوع زلزله در پايتخت شاهد فوت حداقل يك 
ميليون نفر نباشيم.رييس شوراي شهر تهران با اشاره 
به موضوع معتادان متجاهر و كودكان كار در پايتخت 

گفت: اين مساله از ديگر مش��كالت تهران است و در 
موضوع تهران 1۴۰۰ بايد مدنظر قرار گيرد. همچنين 
در بعد شهرس��ازي حدود 5۰ شهردار طي 1۰۰ سال 
گذش��ته اقدامات مختلف شهرس��ازي انجام داده اند 
ولي پايتخت شهرسازي متوازن را تجربه نكرده و بايد 
مشكالت را در اين زمينه جبران كنيم كه كميسيون 
معماري و شهرسازي ش��وراي شهر نيز در اين زمينه 
مي تواند برنامه هايي ارايه دهد.هاشمي گفت: همچنين 
در زمينه حقوق شهروندي كميسيون نظارت و حقوقي 
شورا و كميسيون فرهنگي و اجتماعي مي تواند اقدامات 
گسترده اي انجام دهند تا به موضوع تهران شهري براي 

زندگي همه شهروندان دست يابيم.

   دردسرهاي 2  ويروس منحوس 
براي تهراني ها

ش��هردار تهران نيز با اش��اره به اينكه شهروندان با دو 
ويروس كرونا و تحريم مواجه هس��تند، گفت: تالش 
كرده ايم كه در شهرداري صداي مظلوميت مردم را به 
گوش جهانيان برسانيم.حناچي در برنامه تهران 1۴۰۰ 
درباره وضعيت كرونا در پايتخت، اظهار كرد: در شرايط 
كرونا از زحمات كادر درمان تشكر مي كنم؛ هفته هاي 

سختي را به لحاظ كرونا پشت سر گذاشته ايم و 9۰ روز 
آمار فوتي هاي كرون��ا 15۰ نفر بود و 5۰ درصد از اين 

آمار به تهران اختصاص داشت.
وي با اشاره به اينكه خوشبختانه وضعيت شيوع كرونا 
در حال حاضر در پايتخت بهتر ش��ده و آمار متوفيان 
و مبتاليان كاهش يافته است، گفت: شرايط سختي 
را در اداره امور كالن ش��هرها داري��م ولي با اين وجود 
تالش ش��ده اقدامات الزم جهت خدمت رس��اني به 
مردم انجام گيرد.شهردار تهران با اشاره به اينكه 1۰۰ 
مركز ورزش��ي، برج ميالد تعطيل شده و 5۰ درصد از 
مسافران حمل و نقل عمومي كاهش يافته است، گفت: 
 شرايط اقتصادي و تحريم در كنار مشكل كرونا وضعيت 
سختي را ايجاد كرد كه ان ش��اءاهلل به اميد آينده اين 
شرايط سخت را پشت سر مي گذاريم.حناچي با بيان 
اينكه با همراهي مردم مي ت��وان برنامه هاي زيادي را 
انجام داد كه نه تنها پر بركت است بلكه كم هزينه و پر 
بازده خواهد بود، گفت:  در شرايط كرونا تالش كرديم 
كه صداي مظلوميت مردم تهران را به گوش جهانيان 
برسانيم و با شهرداران بسياري از كالن شهرهاي دنيا 
صحبت كرديم و به آنها گفتيم اگر شما با يك ويروس 
سر و كار داريد و برايتان مشكل ساز شده ما در ايران با دو 

ويروس كرونا و تحريم مواجه هستيم. وي بيان داشت: 
اين دو ويروس نه تنها كادر درمان بلكه بر بس��ياري از 
موضوعات از جمله حمل و نقل عمومي تأثير گذاشته 
است و ان شاءاهلل با همراهي مردم از اين شرايط سخت 
عبور مي كنيم.شهردار تهران با بيان اينكه ما مديران در 
حال حاضر آخرين مديران قرن كنوني هستيم، گفت: 
در تهران 1۴۰۰ بايد برنامه ريزي هاي وسيعي براي بهتر 
شدن پايتخت به لحاظ زندگي براي مردم انجام دهيم.

   منشأ مشكالت تهران از نگاه  حناچي
شهردار همچنين با اشاره به اينكه منشأ همه مشكالت 
پايتخت عدم تمركز اس��ت، گفت: شهرداري تهران 
برنامه هاي زيادي براي ته��ران 1۴۰۰ در نظر گرفته 
اس��ت.به گزارش فارس، حناچي در حاش��يه مراسم 
تهران 1۴۰۰ در جمع خبرنگاران اظهار كرد: بسياري 
از مناسبت ها فرصتي براي مرور يكصد سال گذشته و 
نگاه و برنامه ريزي براي 1۰۰ سال آينده است همچنين 
درس گرفتن از تجربيات گذشته در بهتر تعريف كردن 
آينده براي مردم تهران حائز اهميت است.وي افزود: 
برنامه هاي امسال و سال آينده را معطوف به برنامه هاي 
تهران در سده 1۴۰۰ خواهيم كرد كه استخوان بندي 
طرح خيابان ولي عصر)عج( است.شهردار تهران ادامه 
داد: خيابان ولي عصر)عج( جاي��گاه ويژه اي در تهران 
1۴۰۰ خواهد داشت چرا كه اين خيابان ثبت ملي است 
و پتانسيل ثبت جهاني و بين المللي را هم دارد.حناچي 
با بيان اينكه همكاران ما در شهرداري تالش مي كنند 
فرصتي جهت ثبت جهاني خيابان ولي عصر )عج( ايجاد 
كنند، گف��ت:  در حال حاضر كرونا اصلي ترين چالش 
پايتخت اس��ت و امروز همه افراد را در س��طح جامعه 
درگير كرده اس��ت.وي گفت: البته ترافيك و آلودگي 
هوا از مشكالتي اس��ت كه در تهران مانند بسياري از 
كالن شهرها وجود دارد و جهت مقابله با آن برنامه هاي 
بلندمدت نياز است كه بايد با جديت آن را تعريف كرد.

شهردار تهران منش��أ همه مشكالت پايتخت را عدم 
تمركز اعالم كرد و گفت:  سياست هاي عدم تمركز در 
تهران وجود ندارد و بايد اين مساله مورد بررسي قرار 
گرفته شود ما نيز تالش مي كنيم با همكاري دولت اين 

قضيه را پيگيري كنيم.

اغلب كشورهاي جهان پروازهاي خود به مقصد فرودگاه هاي انگليس را تعليق كردند



تيم انتق��ال قدرت جو باي��دن، رييس جمهوري منتخب 
امريكا فلسفه خود را »بازسازي بهتر« بيان كرده است. اين 
شعار عالوه بر اينكه نوعي گرايش به سياست دولت ترامپ 
مبني بر كاهش قدرت دولت هاي فدرال اس��ت، مسيري 
است براي تنظيم سياست هاي جديد بايدن. اما اين شعار بر 
آينده تكنولوژي و شركت هاي بزرگ فعال در اين زمينه چه 
تاثيري خواهد داشت. تيم  انتقالي و مشاوران بايدن پنج حوزه 
تكنولوژي را به صورت مستقيم تاثيرگذار در زندگي روزمره 
امريكاييان توصيف مي كنند. حوزه هايي كه شايد دولت آتي 
پس از استقرار نياز به بازنگري در تصميم هاي اتخاذشده در 
آنها داشته باشد. اما اين تصميم ها به صورت مستقيم مي تواند 
بر آينده غول هاي تكنولوژي در آينده نيز تاثيرگذار باشد.

جو بايدن نام��زد دموكرات ها و رييس جمهوري منتخب 
امريكا پس از ترامپ، با چالش  هايي جدي در حوزه فناوري 
اطالعات مواجه است. اگرچه اولويت اصلي جو بايدن بايد 
مقابله با ويروس كرونا باشد، اما او در حوزه فناوري اطالعات 
نيز با چالش هاي جدي مواجه است. چرا كه شيوع گسترده 
كرونا و نياز به آموزش هاي آنالين و مجازي، شكاف گسترده 
ديجيتال در اياالت متحده را بيشتر از هر زمان ديگري آشكار 

كرده است.

     بند ۲۳۰:  قانون كوچك، گستره  عظيم
بند ۲۳۰ از قانون حمايت از ارتباطات همان اصلي اس��ت 
كه اينترنت را به ش��كل امروزي درآورده است. اين قانون 
شركت ها را از قبول مسووليت محتوايي كه كاربران ارايه 
مي كنند مبرا مي س��ازد. اين قانون زماني منطقي به نظر 
مي  رس��يد كه خدمات آنالين تنها ابزاري براي س��اخت 
بيلبورد هاي مجازي و ليس��ت آدرس هاي پس��تي بودند 
اما پلتفرم هاي امروزي با اس��تفاده از الگوريتم هاي هوش 
مصنوعي آنچه براي مردم نمايش داده مي شود را كنترل 
مي كنند. منتقدان هردو حزب سياس��ي معتقدند كه اگر 
اين ش��ركت ها آنچه مردم مي بينند را كنترل مي كنند، 
درنتيجه بايد مسووليت آنچه مردم مي بينند يا نمي بينند 
را نيز بپذيرند. اما دو سوي طيف سياسي با وجود اتفاق نظر، 
درمورد چگونگي تغيير، اختالف دارند. جسيكا مالگين مدير 
مركز تكنولوژي و نوآوري در موسسه رقابت ليبرا مي گويد 
كه جمهوري خواه��ان باور دارند بند ۲۳۰ ش��ركت هاي 
ش��بكه اجتماعي را در برابر سانس��ور س��خنان سياسي 
محافظت مي كند در حالي ك��ه دموكرات ها مي خواهند 
اين بند را به گونه اي تغيير دهند كه ش��ركت هاي شبكه  
اجتماعي مسووليت اطالعات اش��تباه را برعهده بگيرند. 
ملوگين مي گويد: »با وجود صحبت هاي زيادي كه براي 
تغيير صورت گرفته است به نظر نمي رسد كنگره اراده اي 
براي تغيير آن داشته باشد. اگر قرار باشد اقدامي انجام گيرد 
احتماال محافظت هاي اين قانون همان طور كه از س��وي 
سناتور هاي جمهوري خواه پيشنهاد شد تغيير خواهد كرد.« 
ترامپ از كميسيون ارتباطات دولت فدرال خواسته تا تفسير 
تازه اي از بند ۲۳۰ ارايه كند اما كارشناسان حقوق باور دارند 
كه تغييرات قانوني با اين رويه حاصل نمي شود و هرگونه 

تغييري بايد از كنگره آغاز شود.

    بي طرفي اينترنت: دعوا  بر سر رقابت اينترنتي
بي طرفي اينترنت، اصولي كه تصريح مي كند تمامي داده ها 
و كاربران بايد با سرعت يكساني زيرساخت فيزيكي اينترنت 
را دريافت كنند، مدت ها در نگاه پيشتازان اينترنت، فعاالن 
و شركت هاي بزرگ تكنولوژي از جمله گوگل و فيس بوك 
يك اصل مقدس است و طبق باور آنها اين موضوع موجب 
تقويت نوآوري و حفظ رقابت خواهد ش��د. گفته شده كه 
در صورت از بين رفتن اي��ن اصل، ارايه دهندگان خدمات 
اينترنت مي توانند ش��رايط خاص خود را از لحاظ سرعت 
اعمال كنند و براي ارايه خدمات مناسب پول اضافي دريافت 
كنند. براي مثال شركت AT&T كه به ميليون ها خانوار 
 HBO امريكايي اينترنت ارايه مي دهد مي تواند خدمات

Max خود را با هزينه كمتري ارايه كن��د و از رقباي اين 
شركت يعني نتفليكس و ديزني پالس براي همان منطقه 
هزينه بيش��تري دريافت كند. در سال ۲۰۱۷ كميسيون 
ارتباطات فدرال )FCC( تحت مديريت آژيت پاي قوانين 
بي طرفي اينترنت كه در دوره اوباما وضع شده بود را عقب 
ران��د و تصريح كرد كه اين قوانين گزينه هاي مش��تريان 
را كاهش و در برخي موارد هزينه باالتر را براي مش��تريان 
به دنبال دارد. منتقدان پاي تاكيد كردند كه اين اقدامات 
دقيقا نتيجه عكس خواهد داشت. ارايه دهندگان اينترنت 
مي گويند كه حاضرنيستند با كاهش سرعت خدمات رقيب 
به كيفيت سرويس هاي خود لطمه وارد كنند اما موافقان 
بي طرفي اينترنت مي گويند كه شواهد نشان دهنده تغيير 
رفتار ارايه دهنگان سرويس هاي اينترنت در دوره ترامپ 
اس��ت. آژيت پاي در دولت ترامپ ارايه اينترنت به مناطق 
دورافتاده و روس��تايي را در اولويت كار قرار داد و به عقيده 
او پايان بي طرفي اينترنت در واقع شروعي دوباره براي بازار 
آزاد و كاهش هزينه پهن باند خواهد بود و به گفته مالگين 
عملكرد خوب شبكه پهن باند امريكا حتي در دوران كرونا 
كه بيشتر مردم زندگي خود را آنالين سپري مي كنند ادعاي 
آقاي پاي را تاييد مي كند. اما تغيير در كميسيون ارتباطات 
احتماال مدت ها پس از حضور بايدن در كاخ سفيد صورت 
خواهد گرفت. در حال حاضر FCC با چهار كميسر منتظر 
نفر پنجم اس��ت كه قرار اس��ت از طرف جوبايدن انتخاب 
ش��ود اما اگر جمهوري خواهان كنترل سنا را حفظ كنند، 
نامزدي كه بايدن براي پنجمين جايگاه پيشنهاد مي كند 
احتماال چندين ماه در انتظار تاييد خواهد ماند و اين تاخير 

بر قانون گذاري FCC تاثيرگذار خواهد بود.

   هوش مصنوعي: ابزاري قدرتمند 
تكنولوژي تهاجمي

الگوريتم هاي هوش مصنوعي جوانب مختلفي از زندگي 
ما را تحت تاثير قرار مي دهند، از انتخاب فرد مناسب براي 
شغل گرفته تا خريد خانه و تصميم گيري درمورد آزادي 
از زندان و دريافت مراقبت هاي درماني. مرديت بروس��ارد 
پروفسور دانش��گاه نيويورك، متخصص داده ها و مشاور 
نظارت به اين الگوريتم ها مي گويد: »نقض قوانيني همچون 
محافظت از حقوق شهروندي يا قوانين مربوط به انصاف در 
خصوص خانه هاي هوشمند ساده تر از آن چيزي است كه 
مردم فكر مي كنند.« قانون گذاري هوش مصنوعي در دولت 
ترامپ تقريبا مورد توجه  قرار نگرفت و روشن است كه دولت 

بايدن اين موضوع را ب��ه دليل نقش مهمي كه در زندگي 
روزانه دارد جزو اولويت هاي خود قرار مي دهد. خانم بروسارد 
مي گويد اگر كنگ��ره و آژانس هاي قانوني بخواهند توجه 
خود را به بررسي كاربرد هاي فعلي و فوري هوش مصنوعي 
جلب كنند، مدل هايي در سطح ايالتي براي اين كار ارايه 
شده است. چندين دهه قانون گذاري باعث شده تا اقدامات 
تبعيض آميز يا خطرناك شركت ها و دولت ها غيرقانوني 
ش��ود. در برخي موارد قانون گذاران از همين قوانين براي 
الگوريتم هاي اين نهاد ها استفاده مي كنند. براي مثال در 
سال ۲۰۱۹، دادستان ايالت نيويورك با انتشار نوشته اي 
تصريح كرد كه قوانين تبعيض آميز بيمه عمر، الگوريتم ها را 
نيز شامل مي شود. اين موارد اقداماتي هستند كه آژانس هاي 

فدرال به خودي خود و بدون اقدام كنگره انجام مي دهند.

    چين: ادامه مسيري كه ترامپ آن را سد كرد
الس��ا كانيا يكي از محققان مركز امنيت جديد امريكايي 
مي گويد ترامپ تنها سرعت اقدامات را بيشتر كرد و آنچه 
ديديم چيز تازه اي نبود. بس��ياري مي خواهند باور كنند 
كه دولت بايدن يك ش��روع دوباره خواهد بود اما من فكر 
مي كنم كه تاثير چهار سال گذش��ته روي روابط امريكا و 
چين باقي خواهد ماند. دولت ترامپ با ممنوعيت صادرات 
تكنولوژي پيشرفته امريكايي به چين در واقع قدرت رقابت 
بين المللي را در بازار گوشي هاي هوشمند پيشرفته از شركت 
هواوي گرفته اس��ت و رقابت در زمين��ه 5G نيز براي اين 
شركت بسيار دشوار شده است. اين ممنوعيت همچنين 
به تازگي گس��ترش يافته و SMIC يعن��ي بزرگ ترين 
توليد كننده ميكروچيپ هاي چين را نيز شامل مي شود. 
با توجه به تاريخچه محافظه كارانه چين نمي توان گفت كه 
سياست هاي دولت بايدن تفاوت چنداني با دولت ترامپ 
خواهد داشت و درنتيجه هركسي كه در راس امور قرار گيرد 
بر مسير حركت چين تاثير نخواهد داشت. كانيا مي گويد: 
»چين احتماال خود را در يك شرايط سخت براي رسيدن 
به خودكفايي در پيشرفت تكنولوژي مي بينيد«. در حالي 
كه چين در جايگزين كردن تكنولوژي خارج از دسترس 
امريكايي تالش مي كند، دولت اين كشور ميليارد ها دالر 
هزينه خواهد كرد تا مطمئن شود ديگر چنين مشكلي در 
آينده رخ نخواهد داد. اما مساله اپليكيشن هاي اجتماعي 
متفاوت است، دولت ترامپ به نظر عالقه اي به مجبور كردن 
شركت والد تيك تاك براي فروش ندارد و يك قاضي فدرال 
در ماه اكتبر با اشاره به شواهد ناكافي از ممنوعيت وي چت 

به علت تهديد امنيتي جلوگيري ك��رد. دنبال كردن اين 
موضوعات احتماال انرژي و سرمايه زيادي را مي طلبد و دولت 

بايدن اين انرژي را صرف چنين موضوعي نخواهد كرد.

   ميراث اوباما
برخي آژانس ها و سياست هايي كه در دولت اوباما در زمينه 
تكنولوژي آغاز شدند در دوره ترامپ نيز دست نخورده باقي 
ماندند. براي مثال ارايه شبكه هاي بي سيم 5G به بخش 
خصوصي ك��ه براي افزايش رقابت در نواحي روس��تايي 
انجام گرفت با قوانيني در دوران اوباما امكان پذير ش��ده 
بود. آژانس خدمات ديجيتال امريكا كه در سال ۲۰۱۴ با 
هدف بهبود وب سايت ها و تكنولوژي فدرال مورد نياز براي 
ارايه خدمات فدرال پايه گذاري شد اخيرا نقش مهمي در 
پاسخ دولت فدرال به ويروس كرونا داشته است. از آنجايي 
كه در برنامه تيم هاي نظارتي آژانس بيان ش��ده اس��ت، 
تيم بايدن اين آژانس را در اولويت قرار خواهد داد. دولت 
اوباما نسبت به چهار سال رياست جمهوري ترامپ روابط 
بهتري با بخش غول هاي تكنولوژي داش��ته است و حاال 
در دولت بايدن نيز بسياري از سوي غول هاي تكنولوژي 
به رييس جمهور و معاون او كمك خواهند كرد. برخي از 
اين افراد در حال حاضر نيز تحت اس��تخدام شركت هاي 
بزرگ��ي همچ��ون الفاب��ت، Salesforce، فيس بوك، 
 Sequoia استريپ و شركت سرمايه گذاري ،Airbnb
در سيليكون ولي هستند. طبق نظر بسياري از كارشناسان 
اين حقيقت ك��ه متخصصان تكنول��وژي در تيم انتقال 
قدرت نيز حضور دارند حاكي از آن است كه از همان ابتدا 
تكنولوژي در فرآيند بازسازي نقش خواهد داشت. اما در 
دوران رياست جمهوري اوباما هنوز شاهد نشت داده هاي 
Cambridge Analytica، اطالع��ات اش��تباه و 
درخواست بسياري براي مبارزه با اخبار جعلي و نگراني از 
فرار مالياتي و انتقال شغل به خارج از كشور نبوديم. در آن 
دوران هنوز شاهد شركت هاي چند تريليون دالري نبوديم 
و نگراني هاي ام��روز درمورد اقدامات انحصار گاريانه اين 
شركت ها وجود نداشت. بايدن زماني روي كار مي آيد كه 
مردم به دنبال پاسخگو  كردن شركت هاي بزرگي هستند 
كه بر زندگي آنها سلطه پيدا كرده اند. حتي بايدن و تيمش 
نيز در برخي زمينه ها به دنبال سختگيري بيشتر هستند 
اما از آنجايي كه اين دولت قرار است براي »بازسازي بهتر« 
با اين بخش همكاري نزديك داشته باشد تصوير اين نوع 

سختگيري ها دور از انتظار است. 
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  سيم كارت هاي با هويت جعلي 
تعيين تكليف  شود

معاون دادستان عمومي و انقالب تهران، پيرامون استفاده از 
  سيم كارت هاي با هويت هاي جعلي يا بدون هويت به مردم 
هش��دار داد. به گزارش مهر، احمد رحمانيان، با اشاره به 
جلسه دادستاني تهران با سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي بيان كرد: يكي از مشكالت و روش هاي ارتكاب جرم 
بحث استفاده از   سيم كارت هاي فاقد هويت يا با هويت هاي 
جعلي است بر اين اساس دادستاني تهران براي پيشگيري 
از وقوع جرم به اين موضوع ورود كرده. برخي با استفاده از 
اين   سيم كارت هاي بدون هويت يا با هويت جعلي مردم را 
پاي عابربانك ها كشانده و از آنها كالهبرداري مي كنند و 
برخي نيز در فضاي مجازي از اين   سيم كارت ها استفاده 
مي كنند و مرتكب جرم مي شوند. مالكان   سيم كارت ها 
مي توانند با ارسال پيامك به شماره ٣٠٠٠١٥٠ از تعداد 
  س��يم كارت هايي كه به نامشان است مطلع ش��وند و از 
  س��يم كارت هايي كه ديگران اس��تفاده مي كنند و مورد 
تاييدشان نيست مطلع و روند قانوني را پيگيري و با مراجعه 
به اولين دفاتر خدمات ارتباطي   سيم كارت را قطع كنند زيرا 
در صورت وقوع جرم مسووليت برعهده فردي خواهد بود 
كه   سيم كارت به نامش است. عالوه بر اين وراث بايد نسبت 
به تعيين تكليف يا قطع   سيم كارت هايي كه صاحبان آن 
فوت كرده اند اقدام كنند زيرا در صورت سوءاستفاده وراث 
مسووليت حقوقي و قانوني دارند. معاون دادستان تهران 
همچنين به دفاتر خدمات ارتباطي نيز هشدار داد: در زمينه 
صدور   سيم كارت نظارت و حساسيت كافي داشته باشند 
تا صدور   سيم كارت ها منطبق با سامانه ثبت احوال باشد و 

هويت مالكان نيز احراز شده باشد. 

برگزاري كنفرانس فناوري اطالعات 
و دانش با حمايت همراه اول

يازدهمين كنفرانس بين المللي فناوري اطالعات و دانش 
فردا با حمايت مركز تحقيق و توسعه همراه اول آغاز به كار 
مي كند. به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات 
س��يار ايران، يازدهمين كنفران��س بين المللي فناوري 
اطالعات و دانش )IKT ۲۰۲۰(، از س��ه ش��نبه دوم دي 
ماه به مدت دو روز از س��وي انجمن فن��اوري اطالعات و 
ارتباطات ايران و دانش��كده مهندس��ي و علوم كامپيوتر 
دانشگاه شهيد بهشتي و با حمايت مركز تحقيق و توسعه 
هم��راه اول برگزار مي ش��ود. اين رويداد با هدف رش��د و 
توسعه دانش و فناوري اطالعات و انتقال آخرين تجارب 
و دستاوردهاي پژوهشي و صنعتي در اين زمينه و فراهم 
كردن بستري مناسب براي توسعه  زمينه هاي مطرح در 
كنفرانس، با تمركز بر زمينه هاي نو و كاربردهاي آن توسط 
انجمن فن��اوري اطالعات و ارتباطات ايران و دانش��كده 
مهندس��ي و علوم كامپيوتر دانش��گاه شهيد بهشتي به 
صورت مجازي برگزار مي ش��ود. محورهاي يازدهمين 
كنفرانس بين المللي فناوري اطالعات و دانش »كاربردها 
و خدمات الكترونيكي در شرايط پاندمي«، »كاربردهاي 
فن��اوري اطالع��ات و دان��ش در س��المت الكترونيك، 
مراقبت هاي بهداش��تي و بيوانفورماتيك«، »علوم داده، 
داده كاوي و كالن داده ها«، »پردازش محتوا«، »مهندسي 
و مديريت دانش«، »تحليل شبكه هاي اجتماعي و رايانش 
اجتماع��ي و فرهنگي«، »هوش تجاري، سيس��تم هاي 
خبره، سيستم هاي تصميم يار و سيستم هاي توصيه گر«، 
»بسترها و زيرس��اخت هاي فناوري اطالعات و دانش«، 
»تعامل انسان با كامپيوتر، پردازش چندرسانه اي، بازي هاي 
رايانه اي، واقعيت مجازي، واقعيت افزوده«، »امنيت فضاي 
سايبري و حريم خصوصي« و »كسب وكارهاي جديد در 

فناوري اطالعات و دانش« ذكر شده است.

رييس اداره روابط عمومي 
بانك رفاه كارگران منصوب شد 

طي حكمي از سوي اسماعيل هلل گاني مديرعامل بانك رفاه 
كارگران، مهدي كرمي به سمت رييس اداره روابط عمومي 
اين بانك منصوب شد. به گزارش روابط عمومي بانك رفاه 
كارگ��ران، كرمي داراي مدرك فوق ليس��انس مديريت 
دولتي است و پيش از اين داراي سوابق اجرايي و مديريتي 
در حوزه هاي نظارتي، بانكداري جامع، روابط عمومي، طرح 
و برنامه، امور ارزي و فعاليت  هاي اجرايي در صف بانك رفاه 
كارگران بوده است. بهرام فرهي رييس پيشين اين اداره با 
حكم مديرعامل بانك به سمت مديريت امور حوزه مديريت 

و روابط عمومي اين بانك منصوب شد.

پربازديدترين برنامه اينترنتي يلدا 
با ۲۹ ميليون دقيقه تماشا

همراه اول در روبيكا ركورد زد
ويژه برنامه تركيبي-ويدئويي همراه اول براي شب يلدا با 
استقبال چشمگير كاربران روبرو شد.  به گزارش اداره كل 
ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، ويژه برنامه يلداي 
همراه اول كه با نام »يلدا ٩٩« در روزهاي شنبه و يكشنبه 
٢٩ و ٣٠ آذرماه از س��اعت ۲۰و۳۰ دقيقه در وب سايت و 
اپليكيشن روبيكا پخش مي شد، تا امروز دوشنبه يكم ديماه 
بيش از ٢٩ ميليون دقيقه توسط كاربران روبيكا در دو بستر 
وب و پيام رسان به صورت آنالين و آفالين )آرشيوي( تماشا 
شده است كه در بين ويژه برنامه هاي يلدايي منتشر شده در 
فضاي مجازي، ركوردي جديد محسوب مي شود.  در همين 
ايام كانال اطالع رساني همراه اول در پيام رسان روبيكا به 
نشاني https: //rubika.ir/www_mci_ir به بيش 
از يك ميليون عضو رسيد كه در بين كانال هاي تجاري، 
رتب��ه اول را به خود اختصاص داده اس��ت.  در ويژه برنامه 
»يلدا ٩٩« ميهماناني از هنرمندان و افراد محبوب مردمي 
حضور داشتند. اين برنامه در دو قسمت ١٨٠ دقيقه اي و به 
صورت زنده پخش شد كه در آن اجراي موسيقي آنپالگد، 
اس��تندآپ كمدي و گفت وگوي متفاوت با ميهمانان از 
بخش هاي اصلي اين برنامه بودند كه به ش��كلي جديد و 
مبتني بر اصول طراحي و توليد محتواي ديجيتال توليد 
شده بود. گفتني است همراه اول و ايرانسل هر يك با ۴۰ 

درصد سهم، سهامداران اصلي روبيكا هستند.

معادله افزايش قدرت خريد
براي نخستين بار نرخ تورم در سال هاي بعد از پيروزي 
انقالب در زمان اين دولت براي دو سال پياپي تك رقمي 
ش��د. بنابراين ما عملكرد دولت تدبير و اميد در حوزه 
اقتصاد را بايد در دو مقطع قبل از خروج ترامپ از برجام 
و بعد از خروج از برجام طبقه بندي كنيم كه دو عملكرد 
متفاوت از سوي دولت ثبت شده است. عملكردهايي كه 
متناسب با منابع دولت شكل گرفته است و مبتني بر 
شرايط كلي اقتصاد و سياست است. در عين حال نبايد 
مجموعه ارزيابي ها به اين سمت هدايت شوند كه بررسي 
عملكرد دولت تنها از منظر حمايت هاي معيشتي )ونه 
ساير تصميم سازي هاي كليدي و كالن( سنجيده شود. 
شايسته تر و بهتر آن است كه دولت شاخص هاي پولي 
و مالي را به گونه اي تنظيم كند كه روند كاهش قدرت 
خريد از اساس و ريشه متوقف شود. اين ضرورت محقق 
نخواهد ش��د، مگر زماني كه دولت بتواند روند فزاينده 
افزايش نرخ تورم را مهار كند. وقتي نرخ تورم دو رقمي و 
به باالي ۳۰درصد رسيد، به اين معناست كه قدرت خريد 
و توانايي معيشتي از دست رفته است. با اين توضيحات 
معتقدم دولت ۲رويكرد مهار تورم و حمايت از اقش��ار 
محروم، را به صورت توامان و مبتني بر يك استراتژي 
واحد بايد در پيش بگيرد. البته قبال اين ضرورت از سوي 
دولتمردان درك ش��ده است و برنامه ريزي هاي كالن 
اقتصادي دولت در راس��تاي مهار تورم پيگيري شده 
اس��ت. بانك مركزي در س��ال جاري مهار تورم را بين 
۲۰ تا ۲۲درصد هدف گذاري كرد. يعني سياست گذار 
متوجه اهميت موضوع كنترل نرخ تورم شده اما وقتي 
دولت به هر دليلي در تامين منابع با مشكل روبه روست 
به سمت منابع غير واقعي مي رود كه نتيجه آن بروز تورم 
افزونتر در اقتصاد است. در واقع بخشي از تورم موجود 
در اقتصاد كشور به دليل عوامل فرامتني و محيطي به 
اقتصاد ايران تحميل ش��ده است. در اين شرايط دولت 
بايد كنترل شاخص هاي پولي و بطور مشخص كنترل 
حجم نقدينگي و تورم را در دستور كار قرار دهد. بهبود 
اين ۲ش��اخص مي تواند يك راهرد واقعي براي كمك 
به احي��اي قدرت خريد خانواده ه��اي كمتر برخوردار 
محس��وب ش��ود. خانواده هايي كه اين مدت هاست، 
تحت فشار شديد معيشتي قرار گرفته اند و هر روز اقالم 
تازه اي از سفره هاي آنان حذف مي شود. اگر مجموعه 
سياس��ت گذاري هاي اقتصادي كشور منجر به تواناتر 
شدن اين طيف از خانواده ها نشود و قدرت خريد آنان 
را تقويت نكند، بايد قبول كنيم كه در برنامه ريزي هاي 

اقتصادي، اشتباهي رخ داده است.

مديريت ريسك  بازار
اين در حالي است كه در كل حدود ۲۴ ميليون خانوار در 
ايران حضور دارند. بنابراين بخشي از فعاالن اقتصادي، 
گرفتار پرونده هاي قضايي هس��تند و گروه متقلبان را 
تش��كيل مي دهند. بر اس��اس تحقيقات و مشاهدات 
ميداني كه انج��ام داده ام، اين طيف ها را به اين صورت 
طبقه بندي مي كنم. ۲۰درصد از فعاالن اقتصادي كشور 
س��ود مي برند. ۳۰درصد از فعاالن اقتصادي غيرفعال 
هس��تند. ۲۰درصد گيرافتاده ها هس��تند.۲۰درصد 
متوهمان هس��تند و ۱۰درصد ه��م در زمره متقلبان 
اقتصادي قرار مي گيرند. همه اين تحليل ها و آمارها براي 
اين ارايه شد تا تصويري از استراتژي معامالتي فعاالن 
اقتصادي براي دي ماه شكل بگيرد و مشخص شود چند 
درصد از سرمايه در گردش بايد از بازار مطالبه شود. ما 
در هر ماه بر اساس پروتكل شيكاگو بايد ريسك پايه را 
تعريف كنيم تا اساس فعاليت هاي اقتصادي روشن شود. 
ريسك پايه در اين چشم انداز به صورت ريسك تمركز 
است. به اين معنا كه بيشتر از ۲۰درصد ريسك در هيچ 
حوزه اي نبايد برداشت شود. علت اين است كه سال آينده 
سال بسيار پرريسكي پيش بيني مي شود. ريسك هم 
يعني نوسان. يعني هم نوسانات رو به باالي سنگيني در 
سال آينده بروز مي كند و هم نوسانات سنگين رو به پايين 
خواهيم داش��ت. لذا چون نوسانات سنگيني در پيش 
است، ممكن است فعاالن اقتصادي اين اشتباه رامرتكب 
شوند كه در حوزه هاي متعدد و سودده حضور پيدا كند، 
بعد در سال آينده ممكن است وضعيت معكوس شود 
و تمام اين حوزه ها به ضرر بدل شوند. وقتي 8۰درصد 
مسووليت به صورت انتقال ريسك انجام گرفته باشد، در 
آن صورت مي توان وضعيت را بهتر مديريت كرد. نكته 
ديگري كه بايد به آن توجه شود آن است، اين ارزيابي هاي 
تحليلي براي كساني اس��ت كه در حال حاضر در بازار 

حضور دارند، فعالند و در حال كاسبي هستند. 

دورنماي شاخص هاي اقتصادي 
تا انتخابات

سوم؛ تورم باال اتفاق خواهد افتاد، وليكن انتظارات 
تورم��ي كمي تعدي��ل خواهند ش��د و روي نقطه 
متعادل تر قرار مي گيرند. چهارم؛ يكي از مطالبات 
جدي مخاطبان اقتصاد، احتماالتي است كه ممكن 
اس��ت بازار سرمايه كشور با آن روبه رو شود. در اين 
خصوص مي توان گفت كه رشد مثبت ولي بطئي 
براي بازار س��هام قابل تصور اس��ت. البت��ه در ايام 
انتخابات، ميزان ريسك آن افزايش خواهد داشت. 
پنجم؛ امريكا بدون پيش شرط به برجام وارد نخواهد 
ش��د، لذا اين وضعيت انتظاراتي مخرب بر اقتصاد 
حاكم خواهد كرد. شش��م؛ رشد درآمدهاي نفتي 
هرچند محقق خواهد ش��د ولي اين رشد، محدود 
خواهد بود. هفتم؛ كسري شديد بودجه در واقعيت 
محتمل اس��ت. البته ممكن اس��ت اين كسري به  
صورت صوري در درآمد نفتي يا مالياتي يا... مستتر 
شود. هشتم؛ نرخ ارز در همين محدوده باقي خواهد 
ماند، درآمدهاي ارزي افزايشي چشمگير نخواهد 
داشت و لذا بخشي از جبران كسري بودجه در نرخ 
ارز باال مستتر شده اس��ت. اين موضوعات در كنار 
ساير گزينه هاي محتمل، تصويري است كه مي توان 
از اقتصاد ايران تا موعد انتخابات ۱۴۰۰ ارايه كرد. 
تحوالتي كه به نوعي سرنوشت اقتصاد ايران براي ۴ 

سال آينده را شكل خواهند داد.

تصميم هايي كه به صورت مستقيم مي تواند بر آينده غول هاي تكنولوژي نيز تاثيرگذار باشد

اولويت هاي حوزه تكنولوژي در سايه »بازسازي بهتر«

توسعه بازار بزرگ ترين اقدام درحوزه شبكه ملي اطالعات استآغاز فعاليت شتاب دهنده فناوري فضايي
رييس پژوهشگاه فضايي ايران  از راه اندازي يك شتابدهنده 
براي حضور در مرك��ز نوآوري فن��اوري فضايي خبر داد 
و گفت: استقرار استارت آپ و ش��ركت  هاي دانش بنيان 
فضايي در اين مركز انجام شد. به گزارش پژوهشگاه فضايي 
ايران، حس��ين صميمي در مراس��م بهره برداري از مركز 
نوآوري فضاي نو گفت: پژوهشگاه فضايي ايران  به منظور 
توسعه اقتصاد دانش بنيان و ايجاد زيست بوم كسب وكار 
براي دانش��جويان و فارغ التحصيالن دانشگاهي، در كنار 
توسعه فناوري فضايي بومي، اقدام به تاسيس و راه  اندازي 
مركز نوآوري و  شتاب دهي فناوري  هاي فضايي و خدمات 
فضاپايه »فضاي نو« كرده است. رييس پژوهشگاه فضايي 
ايران، درباره تشكيل مركز نوآوري فضاي نو تشريح كرد: 
در گام نخست، تفاهم نامه س��ه جانبه  اي ميان مجموعه 
پژوهشگاه، سازمان فضايي ايران و معاونت علمي و فناوري 
رياست جمهوري امضا شد كه هدف از آن، تاسيس مركز 
ن��وآوري و ش��تاب  دهي فناوري  هاي فضاي��ي و خدمات 
فضاپايه با ماموريت جذب شتاب  دهنده ها، استارت  آپ  ها 
و ش��ركت  هاي دانش بنيان فعال در ح��وزه فناوري  هاي 
فضايي و خدمات فضاپايه است. پژوهشگاه فضايي ايران 
ضمن تخصيص فضاي فيزيكي م��ورد نياز مركز نوآوري 
فضاي نو؛ شرايط براي آموزش تخصصي و توانمندسازي 
تيم  ها، شبكه س��ازي و اتصال تيم  ها به مش��تريان بالقوه 
به وي��ژه در بخش دولت��ي را در حد امكان براي اس��تارت  
آپ  ها و شركت  هاي دانش بنيان فراهم مي كند. همچنين 
پژوهشگاه فضايي ايران تيم  ها و شركت  هاي مستقر را در 
خصوص شناسايي فناوري  هاي داراي بازار و ايجاد زمينه 
مناسب فعاليت روي آنها راهنمايي و همراهي خواهد كرد. 
صميمي توضيح داد: پژوهشگاه فضايي ايران به عنوان متولي 
توسعه فناوري فضايي بومي، بسته هاي حمايتي ويژه  اي را 
در مقاطع مختلف رشد استارت  آپ  ها با همكاري معاونت 

علمي و فناوري رياست جمهوري فراهم مي آورد. با توجه به 
اينكه رونق و شكوفايي بخش فضايي بدون زيرساخت هاي 
الزم ممكن نيس��ت، همچني��ن ايجاد و نگه��داري اين 
زيرساخت ها نيز بسيار هزينه  بر است، از اين رو، پژوهشگاه 
تالش خواهد كرد تا در حد مقدور و در چارچوب هاي قانوني، 
امكان اس��تفاده از زيرساخت  هاي موجود را براي تيم ها و 
شركت هاي مستقر در مركز نوآوري فضاي نو، با شرايط ويژه 
فراهم كند. رييس پژوهشگاه فضايي ايران اظهار كرد: در اين 
مسير، سازمان فضايي ايران نيز به عنوان يك نهاد حاكميتي 
حمايت  هاي ويژه  اي را از قبيل در اختيار گذاشتن داده هاي 
ماهواره  اي  همچنين اتصال تيم  ها به مشتريان بالقوه انجام 
خواهد داد تا پژوهشگاه فضايي ايران بتواند در شكل  گيري 
يك زيست بوم فضايي در ابعاد فناوري و خدمات فضاپايه 
موفق عمل كند. صميمي با اشاره به اينكه طبيعتا مركز 
نوآوري فضاي نو براي شروع فعاليت، نياز به انتخاب يك 
 شتاب  دهنده دارد  گفت؛ شتاب  دهنده نوعي نسبتًا جديد 
از موسسات پشتيباني كننده از زيست بوم كسب وكار است 
كه در سراسر جهان به سرعت در حال رشد هستند. اين 
موسسات خدمات و پشتيباني الزم را به شركت  هاي نوپا يا 
همان استارت آپ  ها در مراحل اوليه توسعه ارايه مي دهند. 
در اين مركز نيز پس از بررس��ي  هاي ص��ورت گرفته  و در 
هماهنگي با معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري يك 
شتاب  دهنده براي راه  اندازي اين مجموعه انتخاب شد و پس 
از انجام مراحل بازسازي فضاي فيزيكي، شناسايي و استقرار 
استارت آپ و شركت  هاي دانش بنيان فضايي انجام شد. 
مركز نوآوري فضاي نو با برخورداري از فضاي كار اشتراكي، 
محيطي مناسب را براي اس��تقرار هسته هاي نوآوري به 
منظور شكل  گيري تيم  هاي جديد و نوپا فراهم مي آورد. از 
امكانات اين مركز مي توان به فضاي كار اختصاصي و فضاي 
برگزاري رويدادها، سالن جلسات و استراحت گاه اشاره كرد.

وزي��ر ارتباطات و فناوري اطالع��ات با تاكيد بر اينكه 
توس��عه بازار، بزرگ ترين اقدام در حوزه ش��بكه ملي 
اطالعات بود كه انجام ش��ده و معموال ناديده گرفته 
مي شود، گفت: توسعه زيرساخت هاي ارتباطي امروز 
اين ظرفيت را براي ش��ركت هاي نوآور ايجاد كرده تا 
محصولي ارايه كنند كه در روستاي بشاگرد هم بتوان 
از آن استفاده كرد. به گزارش ايسنا، محمدجواد آذري 
جهرمي در آيين افتتاحيه سراي نوآوري و فناوري هاي 
آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران غرب، با بيان 
اينكه »تاسيس اين مركز اقدامي روبه جلو در اقتصاد 
ديجيتال است«، اظهار كرد: چگونگي اتصال دانشگاه ها 
به صنعت كه سال هاست عنوان يك چالش در كشور 
مطرح است، يكي از خصلت هاي اقتصاد صنعتي است؛ 
در اين زمينه بسياري مي گويند مسير تحقيقات علمي 
از فعاليت هاي صنعتي متفاوت است. وي با تاكيد بر 
اينكه خالقيت عصاره اقتصاد ديجيتال است، گفت: 
اقتصاد ديجيتال براي رشد خود نيازمند زيست بومي 
مناس��ب اس��ت كه كارخانه هاي تولي��د خالقيت و 
سراهاي نوآوري اين زيست بوم را فراهم مي كنند. وزير 
ارتباطات با بيان اينكه »تمام اس��تارت آپ ها و اركان 
اقتصاد ديجيت��ال صرفا در حوزه فن��اوري اطالعات 
نيستند«، افزود: در بخش خدماتي كه در حوزه فناوري 
اطالعات شكل مي گيرند، اين دانشگاه ها هستند كه 
منشأ توليدكننده به حس��اب مي آيند و اين فرصت 
بي نظيري اس��ت كه بايد از آن استفاده كرد. در عصر 
اقتصاد ديجيتال دولت ها صرفًا به مقررات گذار تبديل 
مي شوند و وظيفه دوم شان نيز توانمندسازي است. وي 
با تاكيد بر اينكه امروزه با شيوع ويروس كرونا مجموعه 
آموزشي ما نياز به توسعه نرم افزاري دارد، گفت: كيفيت 
يكي از مقوله هايي است كه در سيستم آموزش درباره 

آن صحبت مي شود. اين همه نيروي انساني توانمند، 
با كيفيت و متبحر در دانشگاه  آزاد وجود دارد؛ دانشگاه 
آزاد مي تواند خدماتي كه از بيرون مجموعه خريداري 
مي كند را به نيروي انساني خود بسپارد تا دانشجويان 
مسائل موجود در دانش��گاه را با پلتفرم هاي مناسب 
حل كرده و با س��رمايه گذاري دانش��گاه آن را به بازار 
عرضه كنند. سرمايه گذاري در بخش توسعه فناوري 
كار ارزشمندي است و دانشگاه آزاد را به يك مجموعه 
اقتصادي پويا تبديل خواهد ك��رد. طرح نوآفرين در 
دولت تدبير و امي��د براي حماي��ت از خالقيت هاي 
كوچك تصويب شد. صندوقي نيز با اعتبار مناسب از 
دو، سه روز قبل در كنار طرح نوآفرين كار خودر ا آغاز 
كرد. آذري جهرمي اظهار كرد: مهم ترين اتفاق در اين 
دولت عالوه بر كارهايي كه تاكنون انجام شده، اين بود 
كه بازار ايران را به يك بازار تقاضايي ۷۰ ميليوني تبديل 
كرده، بازاري كه خدمات در آن رواج پيدا كرده است. 
قبل از دولت تدبير و اميد توسعه فناوري اطالعات به 
اين ش��كل نبود كه ابزارهاي ديجيتال به اندازه كافي 
در دس��ترس مردم باش��د و ضريب دسترسي اندكي 
در كشور وجود داش��ت. مهم ترين چيزي كه به گواه  
بين المللي باعث شد جمهوري اسالمي ايران دوبار در 
دو دوره اندازه گيري، باالترين نرخ رشد حوزه ارتباطات 
و فناوري اطالعات و دومين رتبه در دنيا را به دس��ت 
بياورد، توسعه زيرساخت هاي ارتباطي بود كه امروز 
اين ظرفيت را براي ش��ركت هاي نوآور ايجاد كنند تا 
محصولي ارايه كنند كه در روستاي بشاگرد هم بتوان از 
آن استفاده كرد. توسعه بازار، بزرگ ترين اقدام در حوزه 
شبكه ملي اطالعات بود كه انجام شده و معموال ناديده 
گرفته مي ش��ود. نبايد اين فرصت را از دست بدهيم و 

براي ريال به ريال آن بايد تالش كنيم.



تعادل | فاطمه كاظمي |
طي دو سال گذشته به منظور حمايت از پوشاك توليد 
داخل، شاهد بسته شدن فروش��گاه هاي پوشاك برند 
خارجي در كش��ور بوديم؛ موضوعي كه س��بب شد تا 
برندهاي پوش��اك داخل به مرور جاي فروش��گاه هاي 
خارج��ي را پركنند و توليد داخل رونق بگيرد. اما اين بار 
اين كرونا بود كه كاسه وكوزه توليدكنندگان پوشاك را 
به هم ريخت نه پوشاك قاچاق. توليدكنندگان مي گويند 
توليدشان بد نيست، اما كرونا ومشكالت ناشي از آن دست 
و پايشان را بسته است. برخي از توليدكنندگان مي گويند 
كه با اين تعطيلي ها و كرونا، ديگر چشم اميدي به شب 
عيد ندارند. اگر تعطيلي دوهفت��ه اي و محدوديت هاي 
تعريف شده كرونايي باز هم ادامه دار باشد، بر ركود فعاليت  
توليدكنندگان پوشاك خواهد افزود. حال جداي از مساله 
كرونا، فعاالن اقتصادي و توليدكنندگان با مش��كالت 
ديگري از جمله »تحريم ها، مش��كالت صادرات، قفل 
بودن سيستم بانكي، افزايش نرخ ارز، تامين نشدن مواد 
اوليه و مسائلي از اين دست« نيز درگيرهستند كه كار را 
براي ادامه فعاليتشان سخت تر مي كند. برهمين اساس 
آنهاخواهان حمايت بيشتري نس��بت به ساير صنوف 
هستند. چراكه به گفته خودشان بيش از 90درصد فعاالن 
توليدي و صنفي اين حوزه از بدنه بخش خصوصي است 
كه به صورت سنتي فعاليت مي كنند، اگر مورد حمايت 
قرار نگيرند، شكنندگي اين واحدها در شرايط ركود فعلي 

بيشتر است و به راحتي از بين خواهند رفت.

    طرح مبارزه با قاچاق پوشاك
نخستين بار در سال 96 طرح مبارزه با قاچاق پوشاك در 
كشور اجرا شد. مرحله اول طرح مبارزه با قاچاق پوشاك 
با عنوان »طرح مقابله با برندهاي محرز پوشاك قاچاق« 
در استان هاي »تهران، البرز، خراسان رضوي، آذربايجان 
غربي، آذربايجان ش��رقي، فارس، اصفه��ان، گيالن و 
مازندران« اجرا شد. طبق گفته مديركل هماهنگي امور 
مقابله و رصد جريان مالي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز در س��ال 96 گروه كااليي پوشاك بيشترين 
حجم قاچاق كش��ور را به خود اختصاص داده بود كه با 
اجراي اين طرح در سال 97 به رتبه هاي پايين تري تنزل 
پيدا كرد. درصورتي كه بنا بر گفته حميدرضا دهقاني نيا، 
سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز، در 
سال 96 براي اجراي طرح مذكور نيازمند فراهم سازي 
برخي زيرس��اخت ها بوديم كه پس از فراهم شدن آن 
اقدامات مقابله اي آغاز شد. مرحله دوم اين طرح كه در 
سال 97 اجرايي شد، الزام به شناسه دار شدن پوشاك 
توليد داخل و مقابله با برندهاي محرز پوشاك قاچاق 
بود. در نتيجه اين طرح شاهد برداشته شدن تابلوهاي 
برندهاي پوشاك خارجي از مغازه ها در پاساژها و افزايش 
فروشگاه هاي پوشاك توليد داخل بوديم. با انجام طرح 
مبارزه با قاچاق توليد پوشاك داخلي افزايش پيدا كرد. 
اما با همه گيري ويروس كرونا، پاساژها و فروشگاه هاي 
پوشاك نيمه تعطيل شده و فروش بسيار كمي دارند؛ 
بنابراين اين طرح متوقف نش��د، بلكه به خاطر شرايط 
كنوني امكان مقابله با آن وجود نداش��ت. با اين وجود 
طبق گزارش هاي ارايه شده، در زمان بيماري كرونا نيز 
با برخي از فروشگاه هايي كه اقدام به فروش كاالي قاچاق 
كرده اند، مبارزه شده است. به صورت كلي مي توان گفت 
با اجراي اين طرح، بسياري از فروشگاه ها نيز تغيير رويه 
داده و اق��دام به فروش تولي��دات داخلي مي كنند. در 
همين راستا، ياسر سوادكوهي، مديركل دفتر هماهنگي 
امور مقابله و رصد جريان مالي قاچاق س��تاد مركزي 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز نيز خبر از شروع مجدد طرح 
مبارزه با قاچاق پوشاك از تاريخ 15 آذر ماه داده است. 
طبق گفته سوادكوهي، طرح مبارزه با قاچاق پوشاك 
به دليل هدف گذاري هاي مشخص همچنان استمرار 
دارد. اما برخي اوقات ش��رايطي پيش مي آيد كه كار را 

دچار مشكل مي كند.

    آيا طرح مذكور موفق بوده است؟ 
اما ببينيم كه طرح مب��ارزه با قاچاق چقدر موفق بوده 
است؟ مير اس��ماعيل صديق، رييس اتحاديه پوشاك 
استان البرز در رابطه با اقدامات انجام شده در راستاي 
تحقق طرح مبارزه با قاچاق پوشاك به »تعادل« گفت: 
دو سال پيش كه كليد مبارزه با قاچاق خورده شد، در 
ابت��دا واحدهاي صنفي كه مبادرت ب��ه فروش كاالي 
قاچاق داشتند را تشويق به فروش كاالي داخلي كرديم. 
عالوه بر اين از برچسبي با عنوان حمايت از توليد داخلي 
رونمايي شد و اين برچسب ها را در اختيار اين واحدهاي 
صنفي قرار داديم. پس از انجام مقدمات الزم براي اجراي 
اين طرح به عنوان نتيجه ش��اهد افزايش توليد داخل 
بوديم. كه توليدات داخل با اس��تقبال مردم نيز مواجه 
شده اس��ت. صديق همچنين داليلي كه باعث شروع 
جدي اين طرح در سال 97 شد را اينگونه بيان كرد: اين 
طرح در سال 96 ابالغ شد، اما به صورت جدي از سال 97 
اجرا شد؛ زيرا برخي واحدهاي صنفي اجناس خارجي 
را با برگ س��بز وارد كرده، فاكتورهاي قانوني داشته و 
پوش��اك خارجي را از راه هاي قانوني وارد كرده بودند. 
همچنين از آنجا كه قانون گذار ب��ه دنبال ضرر و زيان 
وارد كردن به كس��به نيست؛ اين طرح تا 97 به صورت 
جدي دنبال نشده بود. اما پس از اجراي آن همانطور كه 
االن در سطح شهرهاي كشور شاهد هستيم 80 درصد 
فروشگاه ها، پوشاك توليد داخل را عرضه مي كنند. به 
صورت كلي در كش��ور حمايت بسيار خوبي از صنعت 
پوشاك ش��ده و پيگيري براي صادرات در اولويت قرار 

گرفته است. 

    رشد توليد پوشاك
اس��ماعيل صديق در رابطه ب��ا تاثير اين ط��رح بر توليد 
داخل گفت: اگ��ر اين طرح در راس��تاي حمايت از توليد 
پوشاك داخل صورت نمي گرفت، توليد كننده هاي داخلي 
نمي توانستند تا اين ميزان موفقيت آميز عمل كنند. رونقي 
كه اخيرا در صنعت پوشاك شاهد آن هستيم، در نتيجه 
طرح مبارزه با قاچاق و حمايت هاي صورت گرفته، حاصل 
شده اس��ت. البته آمارها نيز بر گفته اين فعال صنفي نيز 
صحه مي گذارد، به طوري كه براساس آمار حوزه توليد كه 
مورد تا ييد وزارت صنعت و مركز آمار است توليد پوشاك 
بين س��ال هاي 97 تا  98 حدود 86 درصد رش��د داشته؛ 
به طوري كه توليد پوشاك در سال 97 از ۴10 هزار ميليا رد 

ريا ل به 76۲ هزار ميليا رد ريا ل در سال 98 افزايش يا فته 
است. صديق در ادامه صحبت هاي خود به »تعادل« عنوان 
كرد: واحدهاي صنعتي توليد پوشاك كه سابق بر اين تعطيل 
بوده يا به صورت يك شيفت فعاليت مي كردند، به صورت 
چند شيفت كار مي كنند. در حال حاضر واحدهاي صنفي 
ما برخي اوقات با كمبود پوشاك داخل مواجه مي شوند يعني 
تمام كاالي توليد ش��ده فروخته مي شود و كاال براي انبار 
كردن باقي نمي ماند. به صورت كلي مي توان گفت شاهد 
رشد 70 درصدي اشتغال در بخش صنعت پوشاك نسبت به 
سال هاي گذشته هستيم. وي با بيان اين مطلب كه، مشكل 
صنعت پوشاك در تهيه مواد اوليه است، گفت: اگر صنعت 
نساجي داخلي رونق پيدا كند، هيچگونه مشكلي در بحث 

توليد و فروش پوشاك داخلي نخواهيم داشت

    رقابت با نمونه هاي خارجي
رييس اتحاديه پوشاك استان البرز همچنين با اشاره 
به اي��ن موضوع كه توليدات داخلي ب��ا ورود طراح ها و 
نيروهاي دانشگاهي در جايگاهي قرار گرفته است كه 
توان رقابت با پوش��اك خارجي را دارد، گفت: پوشاك 
داخلي با استقبال مردم و فروشنده ها نيز مواجه شده 
است. همچنين بايد به اين نكته اشاره كرد كه با افزايش 
عرضه كنندگان پوشاك داخلي، شكايت ها از واحدهاي 
صنفي كاهش پيدا كرده است. صديق در پاسخ به اين 
سوال كه شايد دليل اين استقبال از توليد داخل، نبود 
برند خارجي در بازار باشد كه به نوعي تحميلي است، 
اظهار كرد: پوش��اك داخل كيفيتي مشابه كاالي هاي 
خارج��ي دارد؛ در صورتيكه از نظر قيمتي بس��يار به 
صرفه تر است. با توجه به قيمت دالر، اگر پوشاك خارجي 
نيز وارد شود از نظر قيمت به هيچ عنوان مقرون به صرفه 
نيست.در پايان صديق با بيان اينكه توليدات داخل هنوز 
نياز به حمايت دارد تا به صورت كامل توان رقابت پيدا 
كنند، گفت: در اينصورت تمام واحدهاي توليدي كه كار 
خود را متوقف كرده اند دوباره شروع به كار خواهند كرد. 
پس از اين مي توان شرايطي فراهم كرد كه همانند ساير 
كشورها توليدات داخل در كنار كاالي خارجي در كنار 
يكديگر رقابت كنند. اين به معناي پايين بودن كيفيت 
توليد داخل نيست، ما در تامين مواد اوليه مشكل داريم. 
كه بخش زيادي از آن به خاطر وجود تحريم ها است كه 
امكان واردات نداريم. اگر بتوانيم به تكنولوژي توليد مواد 
اوليه نيز دست پيدا كنيم، در صنعت پوشاك داخلي هيچ 

مشكل ديگري وجود ندارد. به صورت كلي مي توان گفت 
كه با اجراي طرح مبارزه با قاچاق، صنعت پوشاك  داخلي 
جاني دوباره گرفته است. اما آيا بستن درهاي كشور بر 
روي كاالهاي خارجي تنه��ا راه حمايت از اين صنعت 
است؟ آيا ايجاد فضاي رقابتي در كنار حمايت از توليدات 

داخل، مسير بهتري براي رشد اين صنعت نيست. 

    امامشكل كجاست؟
دراين ميان هرچند توليدكنندگان مي گويند توليدشان 
بد نيست، اما كرونا و محدوديت هاي ناشي از آن دست و 
پايشان را بسته است. عضو هيات مديره انجمن متخصصان 
صنايع نساجي ايران با اشاره به مشكالت شيوع كرونا بر 
صنعت نساجي و پوشاك مي گويد: پيش بيني مي شود 
شب عيد امسال براي پوشاكي ها رونق چنداني نداشته 
باش��د. به گفته عليرضا حائري، از سال گذشته تاكنون 
بسياري از اصناف و توليدكنندگان به خصوص در حوزه 
پوشاك، متاثر از پاندمي كرونا و تداوم تحريم ها لطمه هاي 
زيادي متحمل شدند. او اظهار مي كند. اكنون اين واحدها 
با احتياط در حال حركت و فعاليت هستند، زيرا اگر قرار 
باشد تعطيلي مراكز تجاري يا محدود شدن فعاليت هاي 
آنها ادامه داشته باشد، س��فارش ها كمتر خواهد شد و 
كارخانجات با ظرفيت پايين تري كار خواهند كرد. حائري 
معتقد اس��ت: از آنجايي كه پيش از شروع پاندمي كرونا 
كشورمان درگير تحريم ها بوده و اقتصادمان كوچك تر 
شده بود، در مجموع فعاالن اقتصادي كشور با آسيب هاي 
كمتري در مقايسه با ديگر كشورها مواجه شدند و به نوعي 
مردم و كسبه آماده مواجهه با اين شرايط اضطراري بودند. 
او اظهار مي كند: انتظار مي رود سازمان امور مالياتي به 
صاحبان كسب وكارها، اصناف و فعاالن توليدي و اقتصادي 
مهلت بدهد. وي تاكيد كرد: اين فرصت بايد براي فعاالن 
حوزه نساجي و پوشاك كه كاالهايشان نظير پوشاك، 
پارچه، كاالي خواب و غيره، مس��تقيم به دس��ت مردم 
مي رسد و زيان هاي زيادي متحمل شدند، بيشتر باشد. 
او، با بيان اينكه اين شرايط و تعطيلي ها به احتمال زياد در 
ماه هاي آينده تا شب عيد نيز ادامه خواهد داشت، مي گويد: 
نبايد فرام��وش كنيم غير از كرونا، فع��االن اقتصادي و 
توليدي كشورمان با تحريم ها، مشكالت صادرات، قفل 
بودن سيستم بانكي، افزايش نرخ ارز، تامين نشدن مواد 
اوليه و غيره نيز درگير بودند كه سهم شان در اين ركود 

فعاليت ها كمتر از كرونا نبوده است.

تك خبر
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تاكيد رزم حسيني بر شيوه هاي 
بهينه فروش خودرو

ايرن�ا |  وزي��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت بر 
افزاي��ش حداكثري تولي��د و عرضه خ��ودرو از 
س��وي خودروس��ازان و انجام به موقع تعهدات 
تحويل روي كاهش س��وداگري در بازار خودرو 
تاكيد ك��رد. عليرضا رزم حس��يني در نشس��ت 
كارگروه جهش توليد صنعت خودرو در سازمان 
گس��ترش و نوس��ازي صناي��ع اي��ران )ايدرو(، 
كاهش الته��اب قيمتي در ب��ازار و حفظ حقوق 
مصرف كنندگان را از جمل��ه دغدغه هاي اصلي 
وزارت صنع��ت اعالم كرد. وي از خودروس��ازان 
و ايدرو خواس��ت تا با طراحي ش��يوه هاي بهينه 
انواع فروش و پيش فروش، در اين راستا فعاليت 
كنند. رزم حس��يني اف��زود: در برنامه ريزي هاي 
س��اماندهي بازار خودرو درصدد هستيم منابع 
مال��ي و نقدينگ��ي به ج��اي گ��ردش در فضاي 
غيرمول��د واس��طه گري به فض��اي توليد تزريق 
ش��ود تا با افزاي��ش توليد و عرضه بيش��تر و نيز 
بهبود كيفيتي خودروها به اهداف جهش توليد 
نزديك تر شويم. وي در اين نشست، انجام به موقع 
تعهدات خودروسازان در انواع شيوه هاي فروش 
را عامل مهمي در آرامش رواني بازار برش��مرد و 
منطقي ش��دن قيمت خودروها و كاهش زمينه 
و انگيزه س��وداگري هاي منفعت طلبانه از طريق 
سياست گذاري هاي مبتني بر توليد حداكثري و 
نظارت مستمر را از برنامه هاي مهم اين وزارتخانه 
برشمرد. وزير صنعت افزود: همه برنامه ريزي ها 
و پيشنهادهاي ارايه شده چه در سطح وزارتخانه 
و چه در س��طح نهادهاي باالدستي، در راستاي 
افزايش توليد خودرو و در نهايت با هدف آرامش 
ب��ازار، واقعي ش��دن قيمت و افزاي��ش رضايت 
مصرف كنن��دگان در ح��ال انجام اس��ت.وي از 
خودروس��ازان خواس��ت حداكثر ظرفيت توليد 
همه س��ايت هاي خ��ود در كش��ور را به صورت 
تمام وقت فعال كنند. رزم حسيني گفت: در همه 
الگوهاي فروش، س��از و كارها به گونه اي تنظيم 
مي شود كه براي مصرف كنندگان واقعي بهترين 
شرايط تهيه خودرو از خودروسازان فراهم شود. 
وي ادام��ه داد: همچنين در اين س��از و كارها با 
نزديك ش��دن قيمت بازار به قيم��ت كارخانه از 
طريق حذف اختالف قيمت كاذب ايجاد ش��ده، 
انگيزه  و امكان واسطه گري هاي زياده خواهانه از 

بين خواهد رفت.

ذوب آهن اصفهان، لوح 
رضايت مندي مشتري را كسب كرد

دهمين دوره همايش سراس��ري رضايت مندي 
مشتري با حضور دكتر مير محمد صادقي رييس 
موسس��ه آموزشي و پژوهش��ي اتاق ايران، دكتر 
محمد حسين فرهنگي عضو و سخنگوي هيات 
رييسه مجلس ش��وراي اس��المي و سيد حميد 
پورمحمدي معاون ام��ور اقتصادي و هماهنگي 
برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه كشور ۲6 
آذر ماه در مركز همايش هاي رايزن تهران برگزار 
ش��د، ذوب آهن اصفهان توانست در اين همايش 
لوح رضايت مندي مشتري را كسب كند. محمد 
حس��ين فرهنگي گفت: فعاالن اقتصادي نقش 
بس��يار مهمي در رونق اقتصادي كش��ور دارند و 
اين مهم وقتي با رضايت مندي مش��تري باش��د 
مي تواند به يك برند محبوب تبديل گردد كه در 
اين صورت هميش��ه ماندگار خواهد بود، رضايت 
مش��تري مي تواند يك رابطه دو س��ويه باشد تا 
بنگاه ه��اي اقتصادي فقط توليد ث��روت نكنند و 
عوامل ديگر كه مدنظر مشتري است را در توليدات 
خود رعايت كند. وي ايجاد تناسب بين پشتيباني 
و توليد، پاسخگويي و بازخورد گرفتن از مشتري 
را از عوامل مهم در كسب رضايت از مصرف كننده 
دانست و يادآور شد: افزايش رضايت مشتري يكي 
از راهكارهاي تبليغات و برندينگ اس��ت. س��يد 
حمي��د پورمحمدي گفت: يك��ي از واقعيت هاي 
توليد در بازار جهاني كس��ب رضايت مش��تري و 
حصول اطمين��ان از رضايت در مصرف اس��ت و 
هميشه بايد نياز مشتري مهم ترين مقصد توليد 
كننده باش��د و اين رضايت بايد اس��تمرار داشته 
باش��د. وي افزود: مس��ووليت اجتماعي هميشه 
انجام كاره��اي عام المنفعه نيس��ت بلكه ايجاد 
اش��تغال، احياء صنعت، صيانت از محيط زيست 
ومشتري مداري نيز مي تواند به نوعي مسووليت 
اجتماعي باشد.عليرضا عباسيان مدير مهندسي 
فروش و توسعه بازار شركت گفت: شركت سهامي 
ذوب آهن اصفهان با توليد مقاطع س��اختماني و 
طويل، انواع ريل، آرك معدن، كالف هاي صنعتي 
و س��اختماني و غيره طيف وسيعي از نياز جامعه 
را به لحاظ صنعتي و س��اختماني و همچنين زير 
ساخت ها پوش��ش مي دهد اين شركت به عنوان 
اولين و بزرگترين توليد كننده مقاطع ساختماني 
و صنعتي به عنوان يك برند جهاني شناخته شده 
در بازار هاي خارجي و داخلي به ش��مار مي رود از 
اين رو همواره دغدغه توجه به نياز مشتري خود را 
داشته و در اين راستا در كل فرايند توليد، فروش 
و تحويل ديدگاه هاي مشتريان و ذينفعان خود را 
مدنظر قرار مي دهد . وي با اش��اره به اينكه توليد 
براساس س��فارش و نياز س��نجي بازار از فعاليت 
مستمر شركت اس��ت، تصريح كرد: ارتقا و حفظ 
كيفيت محصول مطابق با بروز ترين استانداردهاي 
ملي و جهاني هم��واره در ذوب آهن مورد توجه 
بوده و رضايت مندي باالي 75 درصد از شركت از 

ديدگاه مشتريان گواه اين ادعا است. 

قيمت خودروي شاهين چند؟
تسنيم |در حالي كه شوراي رقابت قيمت خودروي 
جديد س��ايپا را حدود ۲65ميلي��ون تومان تعيين 
كرده، فعاالن بازار پيش بين��ي مي كنند قيمت اين 
خودرو بعد از عرضه به بازار حداقل بين ۳50 تا ۳60 
ميليون تومان خواهد بود.رامين جهاني از فعاالن بازار 
خودرو درخصوص اينكه قيمت خودروي ش��اهين 
بعد از عرض��ه در بازار چه قيمتي را ثبت خواهد كرد، 
گفت: بازار خودرو اين روزها ش��رايط بسيار متفاوتي 
دارد و فاصله معناداري مي��ان قيمت كارخانه و بازار 
وجود دارد، بدين جهت اكثر فعاالن بازار پيش بيني 
مي كنند كه با عرضه اولين سري خودروي شاهين كه 
اسفند ماه خواهد بود، قيمت اين خودروي جديد در 
بازار افزايش قابل توجهي پيدا كند.وي ادامه داد: بازار، 
تشنه خودروي جديد است از اينرو با ورود شاهين به 
بازار شاهد اتفاق هاي خوب در اين حوزه خواهيم بود؛ 
يكي از موضوعاتي كه به شدت بازار از آن رنج مي برد 
محصوالت قديمي است؛ مردم همواره قيمت فعلي 
خودروها را با قيمت هاي گذشته آن قياس مي كنند 
و همين امر س��بب نارضايتي شده اس��ت لذا با ورود 
خودروهاي جديد به بازار م��ردم براي خريد خودرو 
انگيزه پيدا مي كنند.اين كارشناس بازار خودرو اذعان 
داشت: خودروي شاهين، ويژگي هاي زيادي نسبت 
به خودروهاي توليد داخ��ل دارد و حتي از نظر فني 
سطح باالتري نس��بت به خودرويي چون دنا دارد از 
اينرو با وجود كاهش قيمت خودرو تصور ما اين است 
كه ش��اهين در حدود قيمت��ي ۳50 تا ۳60 ميليون 
تومان در بازار خريد و فروش شود و اختالف حداقل 
100 ميليون توماني با قيمت كارخانه داشته باشد. 
وي تصريح كرد: به نظر مي رسد شوراي رقابت براي 
خودروي شاهين قيمت پاييني در نظر گرفته است 
چرا كه پيش از اين فع��االن بازار تصور مي كردند كه 
قيمت شاهين در حدود ۳00 ميليون تومان است. وي 
افزود: در حال حاضر خودروي دنا پالس در بازار حدود 
۳00 ميليون تومان اس��ت اما از آنجا كه شاهين يك 
سر و گردن از دنا باالتر است تصور ما اين است با ورود 
اولين سري از خودروهاي شاهين، قيمت آن باالتر از 

محصول ايران خودرو يعني دنا شود.

راه اندازي مجدد
۱۱۷۰ واحد صنعتي غيرفعال

ش�اتا | سرپرس��ت س��ازمان صناي��ع كوچك و 
شهرك هاي صنعتي ايران از احياء و راه اندازي مجدد 
1170 واحد صنعتي به بهره برداري رسيده غيرفعال 
در 9 ماهه سال 1۳99 در شهرك ها و نواحي صنعتي 
كشور خبر داد. اصغر مصاحب با اعالم اين خبر افزود: 
با راه اندازي مجدد اين واحدها، براي 19 هزار و ۴۴6 
نفر اشتغالزايي يا تثبيت شغل شده است. وي تصريح 
كرد: هم اكنون در شهرك ها و نواحي صنعتي كشور 
بي��ش از ۴6 هزار واحد صنعتي كوچك و متوس��ط 
مستقر هستند كه حدود 9۲00 مورد از آنها غيرفعال 
و راكد هس��تند. از اين رو در سال 1۳99، در مرحله 
نخس��ت احياء 1500 واحد صنعت��ي و در بازنگري 
برنامه هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت، راه اندازي 
مجدد ۲000 واحد در سراسر كشور در دستور كار قرار 
گرفته است. مصاحب اضافه كرد: با بازگشت 1170 
واحد صنعتي به چرخه توليد از ابتداي امس��ال، 78 
درصد از برنامه تدوين شده براي احياء صنايع كوچك 
و متوسط در س��ال 1۳99 عملياتي شده است.وي 
ادامه داد: با توجه به برنامه ريزي احياء ۲7 هزار شغل 
در واحدهاي صنعتي راكد، آمار تحقق يافته اشتغال 
در واحدهاي احياء شده بيش از 7۲ درصد از مجموع 
اشتغال مورد نظر از محل اين برنامه است. مصاحب 
بيان كرد: رش��ته صنايع ش��يميايي با ۲90 واحد، 
فلزي ب��ا ۲75 واحد و غذايي با ۲۴0 واحد، به ترتيب 
بيشترين تعداد راه اندازي مجدد واحدهاي صنعتي را 
از ابتداي امسال به خود اختصاص داده اند. وي گفت: 
سرانه اشتغال هر واحد صنعتي كه مجدداً راه اندازي 
شده، بطور متوسط 17 نفر اس��ت و سرمايه گذاري 
انجام ش��ده براي احياء اين واحدها بيش از ۳ هزار و 
۳00 ميليارد تومان بوده است. مصاحب تصريح كرد: 
راه اندازي مج��دد واحدهاي صنعتي به بهره برداري 
رس��يده غيرفعال از طريق واگذاري به سرمايه گذار 
جديد، تأمين مالي، اخذ شريك سرمايه گذار، تأمين 
مواد اوليه، اجاره به ش��رط تمليك، حل مش��كالت 
اختالف شركاء و ...، انجام شده است. وي يادآور شد: 
تجربه سال هاي گذشته در راه اندازي مجدد واحدهاي 
صنعتي به بهره برداري رسيده غيرفعال نشان مي دهد 
كه در ش��ش ماهه دوم س��ال، عملك��رد بهتري در 
اين حوزه اتف��اق مي افتد و اميدواري��م اين روند در 
س��ال 1۳99 نيز با تمهيدات اتخاذ شده و همكاري 

دستگاه هاي مرتبط بيش از پيش محقق شود.

مجوز صادرات مواد 
ضدعفوني كننده به امارات صادر شد

فارس | مديركل دفتر توسعه صادرات محصوالت 
صنعتي و معدني س��ازمان توس��عه تجارت ايران، 
گفت: مجوز صادرات مواد ضدعفوني كننده با پايه 
غيرالكلي به امارات صادر ش��د. ميرابوطالب بدري 
با بيان اينكه مجوز صادرات مواد ضدعفوني كننده 
با پايه غيرالكلي به امارات صادر شد، گفت: سازمان 
توسعه تجارت ايران در تالش است با رفع محدوديت 
و ممنوعيت صادراتي )ب��ا در نظر گرفتن نياز بازار 
داخلي( ش��رايطي را مهيا كند ت��ا صادركنندگان 
حوزه اقالم س��المت محور بتوانن��د از فرصت هاي 
صادرات��ي در دوران كرونا اس��تفاد كنن��د. وي در 
بازديد يكي از كارخانه هاي توليدكننده محصوالت 
ضدعفوني كننده نانو سيل، انواع داروهاي بهداشتي، 
خوراكي و دامي در شهرس��تان مالرد، با اش��اره به 
اهميت تمركز بر ظرفيت هاي صادراتي حوزه اقالم 
سالمت محور گفت: دنيا در شرايط ممنوعيت هاي 

صادراتي داخلي منتظر ايران نمي ماند.

»تعادل« در گفت وگو با توليدكنندگان بررسي كرد

مصائب جديد توليدكنندگان پوشاك 

كاهش شتاب افزايش قيمت ها در پايان پاييز

تورم آذر 3۰.5 درصد شد
جديدترين گزارش مركز آمار نشان مي دهد كه همان 
طور كه از قبل پيش بيني مي ش��د، نرخ تورم كشور از 
مرز ۳0 درصد گذشته و در آذر ماه به عدد ۳0.5 درصد 
رس��يده اس��ت. هرچند در ماه پاياني آذر شتاب تورم 
ماهانه كاهش يافته و در ص��ورت تداوم اين عملكرد 
مي توان به كاهش دوب��اره نرخ تورم در ماه هاي آينده 

اميدوار بود.
نرخ ت��ورم در حالي از مرز ۳0 درصد گذش��ته كه در 
ابتداي تابستان حتي نرخ ۲5 درصد را نيز تجربه كرده 
بود اما با افزايش تورم ماهانه اين عدد رشد كرد و در آبان 
به ۲9 درصد رسيد و حاال با افزايشي 1.5 درصدي در 

پايان پاييز به ۳0.5 درصد رسيده است. 
منظور از نرخ تورم ساالنه، درصد تغيير ميانگين اعداد 
ش��اخص قيمت در يك س��ال منتهي به ماه جاري، 
نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم ساالنه 
آذر ماه براي خانوارهاي كشور به ٣٠.٥ درصد رسيده 
كه نسبت به ماه قبل، ١.٥ واحد درصد افزايش نشان 

مي دهد.
همچنين نرخ تورم ساالنه براي هر دو گروه خانوارهاي 
شهري و روستايي برابر ٣٠.٥ درصد گزارش شده كه 
براي خانوارهاي ش��هري ١.٥ واحد درصد افزايش و 
براي خانوارهاي روس��تايي ١.٧ واحد درصد افزايش 

داشته است.
هرچن��د با افزايش دوباره نرخ تورم، فش��ار بر اقش��ار 
كم درآمد جامعه بار ديگر افزايش پيدا مي كند اما آنچه 

كه كورس��ويي از اميد را در آماره��اي جديد به وجود 
مي آورد از س��ويي كاهش نرخ تورم نقطه به نقطه و از 
سوي ديگر كاهش س��رعت افزايش قيمت ها در ماه 

آذر است.
منظور از نرخ تورم نقطه اي، درصد تغيير عدد شاخص 
قيمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم 
نقطه اي در آذر ماه به عدد ٤٤.٨ درصد رسيده است؛ 
يعني خانوارهاي كش��ور بطور ميانگين ٤٤.٨ درصد 
بيشتر از آذر ١٣٩8 براي خريد يك »مجموعه كاالها 

و خدمات يكسان« هزينه كرده اند.
نرخ ت��ورم نقطه اي در اين ماه در مقايس��ه با ماه قبل 
١.٦واحد درصد كاهش يافته است. نرخ تورم نقطه اي 
گروه عمده »خوراكي ها، آش��اميدني ها و دخانيات« 
با افزايش ١.٣واحد درصدي ب��ه ٥٧.٩ درصد و گروه 
»كاالهاي غير خوراكي و خدمات« با كاهش ٣.١ واحد 

درصدي به ٣٨.٧درصد رسيده است.
اي��ن در حالي اس��ت كه نرخ ت��ورم نقط��ه اي براي 
خانوارهاي شهري ٤٤.٢درصد است كه نسبت به ماه 
قبل ١.٥ واحد درصد كاهش داشته است. همچنين 
اين نرخ براي خانوارهاي روستايي ٤٨.٠ درصد بوده كه 
نسبت به ماه قبل ٢.٣ واحد درصد كاهش داشته است.

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغيير عدد شاخص 
قيمت، نسبت به ماه قبل اس��ت. نرخ تورم ماهانه آذر 
به ٢.٠ درصد رسيده كه در مقايس��ه با ماه قبل، ٣.٢ 
واحد درصد كاهش داش��ته اس��ت. تورم ماهانه براي 

گروه هاي عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« 
و »كاالهاي غير خوراك��ي و خدمات« به ترتيب ٥.٠ 

درصد و ٠.٥ درصد بوده است.
اين در حالي است كه نرخ تورم ماهانه براي خانوارهاي 
شهري ١.٩ درصد است كه نسبت به ماه قبل، ٢.٨ واحد 
درصد كاهش داشته اس��ت. همچنين اين نرخ براي 
خانوارهاي روستايي ٢.٧ درصد بوده كه نسبت به ماه 

قبل ٤.٩ واحد درصد كاهش داشته است.
ت��ورم ماهانه آذر در حالي به دو درصد رس��يده كه در 
ماه قبل اين عدد ۳.۲ درصد بود و در تابس��تان و مهر 
امس��ال ركوردهاي بيش از شش و هفت درصد را نيز 
به ثبت رسانده بود. وقتي نرخ تورم ماهانه افزايش پيدا 
مي كند، ظرف چند ماه تاثير خود را بر نرخ ساالنه تورم 
نيز نشان مي دهد و رسيدن تورم ساالنه به ۳0 درصد 
تحت تاثير افزايش تورم ماهانه در تابس��تان امس��ال 
است. به اين ترتيب را رس��يدن تورم آذر به دو درصد 
اين اميد وجود دارد كه در ماه هاي آينده بار ديگر نرخ 
تورم كاهشي شده و به هدف گذاري ۲۲ درصدي دولت 

نزديك تر شود.
در گروه عمده » خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« 
بيش��ترين افزايش قيمت نس��بت به ماه قبل مربوط 
به گ��روه »روغن ها و چربي ها« )روغ��ن مايع، روغن 
نباتي جامد(، گروه »ش��ير، پنير و تخم مرغ« )ش��ير 
پاس��توريزه و غير پاس��توريزه، دوغ پاستوريزه، تخم 
مرغ(، گروه » ميوه و خشكبار « )نارنگي، پرتقال، انار(، 

گروه »آشاميدني  ها« )نوشابه گازدار، آب ميوه، چاي 
خارجي بسته اي( است. در گروه عمده »كاالهاي غير 
خوراكي و خدمات«، گروه » مبلمان و لوازم خانگي« 
)انواع شوينده، بخاري گازي(، گروه »هتل و رستوران« 
)غذاهاي آماده(، » پوشاك و كفش« بيشترين افزايش 
قيمت را نسبت به ماه قبل داشته اند. همچنين گروه 
»حمل ونقل« )انواع اتومبيل سواري( نسبت به ماه قبل 
كاهش قيمت داشته است. دامنه تغييرات نرخ تورم 
س��االنه در آذر ماه براي دهك هاي مختلف هزينه اي 
از ٢٧.٩ درصد براي دهك اول ت��ا ٣٧.٢ درصد براي 

دهك دهم است.
هرچند دولت روحاني توانست در دوره نخست خود 
به وعده تك رقمي شدن تورم عمل كند اما با بازگشت 
تحريم ها و افزايش قيمت كاالها در بازارهاي مختلف، 
بار ديگر تورم اوج گرفت. در تابستان سال گذشته تورم 
اقتصاد ايران بار ديگر از مرز ۴0 درصد نيز عبور كرد اما 
در يك برنامه يك ساله به ۲5 درصد رسيد. در هفته هاي 
اخير و تحت تاثي��ر افزايش اميد به كاهش تحريم ها، 
بخشي از حباب ها در بازارهاي مختلف تخليه شده و با 
پايين آمدن تورم انتظاري، قيمت برخي كاالها مانند 
خودرو، افتي جدي را به ثبت رسانده اند. با اين وجود باال 
بودن نرخ تورم نقطه اي در گروه كاالهاي آشاميدني و 
خوراكي كه اصلي ترين بخش از سبد هزينه اي اقشار 
كم درآمد به حساب مي آيد باعث شده، فشار معيشتي 

بر كم درآمدها همچنان به قوت خود باقي بماند. 
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خبرروز

200 هزار سوختگي در كشور طي يك سال
رييس انجمن سوختگي ايراناز ساالنه حدود ۲۰۰هزار سوختگي و مرگ ۳هزار بيمار سوخته در كشور خبر داد. دكتر محمد جواد فاطمي گفت: 
با توجه به آماري كه داريم فكر مي كنيم كرونا ميزان سوختگي را افزايش داده است. افراد بيشتر در خانه هستند، مصرف الكل افزايش يافته و به 
اين دليل ميزان سوختگي ها افزايش پيدا كرده است. او افزود: متاسفانه كشور ايران از نظر آمار سوختگي در رده بااليي قرار دارد و حتي نسبت به 
كشورهايي كه از نظر اقتصادي مشابه ما هستند، وضعيت بدتري دارد. تعداد زيادي نزديك به ۲۰۰ هزار نفر در سال مي سوزند كه ۳۰ هزار نفر در 
بيمارستان هاي سوختگي بستري مي شوند.فاطمي  بيان كرد: پيشگيري آسان تر و كم هزينه تر است. سه روش مهم در پيشگيري از سوختگي 

داريم. يكي اجبار است، در هيچ زمينه اي نيست كه نياز به پيشگيري باشد و اجبار تاثيرگذار نباشد. 

رويداد

تعادل| چند روزي است كه خبر شيوع گونه اي بسيار 
مسري تر از انواع قبلي ويروس كرونا در چند كشور از جمله 
بريتانيا دست به دست مي شود و اين بار هم ترس و وحشت 
را به جان مردم انداخته است. اولين بار اين خبر در آفريقاي 
جنوبي منتشر شد. خبري كه نشان مي داد دانشمندان 
اين كشور نوع تازه اي از ويروس كرونا را كشف كرده اند. اما 
تنها به فاصله چند روز خبر انتشار اين ويروس در بريتانيا 
باعث شد تا خيلي از كشورهاي اروپايي پروازهاي خود 
به اين كشور را كنسل كنند.  به گفته بوريس جانسون 
نخست وزير بريتانيا نوع جهش يافته ويروس كرونا قابليت 
س��رايت پذيري اش 7۰ درصد افزايش يافته. اما سوالي 
 كه اين ميان مطرح مي شود اين اس��ت كه آيا اين نوع 
جهش يافته اثر پذيري واكس��ن هاي ساخته شده را از 
بين مي برد.  به گزارش خبرگزاري  ها، اعالم اين مساله 
بر نگراني ها از كم اثر ش��دن واكس��ن ها دام��ن زده اما 
كارشناسان معتقدند كه اين جهش احتماال نمي تواند 
از كارآمدي واكس��ن ها بكاه��د. ريچارد نه��ر از مركز 
زيست شناسي دانشگاه بازل سوييس مي گويد: »من 
در حال حاضر دليلي براي هشدار نمي بينم.« همچنين 
آندرياس برگت هالر از آكادمي علوم اتريش در وين روند 
كنوني تحوالت در ويروس كرونا را »بسيار هشداردهنده« 
نمي داند. كارشناسان جهش در ويروس را امري طبيعي 
مي دانند و مي افزايند، در حال حاضر كسي نمي داند كه 
تغييرات مشاهده شده در ويروس كرونا اصال مي تواند 
ويژگي هاي آن را شديدا تغيير دهد يا نه.آن ها با توجه به 
اثربخشي واكسن كرونا تأكيد مي كنند كه اين واكسن 
همزمان واكنشي ايمني در برابر چند ويژگي اين ويروس 
ايج��اد مي كند. ريچارد نهر از دانش��گاه بازل مي گويد: 
تغيير در چند مشخصه اين ويروس باعث نخواهد شد 
كه سيستم ايمني ديگر نتواند عامل بيماري را تشخيص 

بدهد و بشناس��د. او در عين ح��ال تأكيد مي كند كه با 
وجود اين بايد تغييرات بعدي ويروس را زيرنظر گرفت. 
از چند هفته پيش در جنوب شرقي بريتانيا گونه اي از 
ويروس كرونا شايع شده كه بر اساس مشاهدات اوليه، 
از نس��خه هاي قبلي اين ويروس واگيردارتر است. نهر 
مي گويد: اينكه اين نسخه از ويروس كرونا ممكن است 
سريع تر سرايت يابد اساسا منطقي است و اگر اين مساله 
اثبات ش��ود الزم اس��ت محدوديت ها به شكلي واضح 
افزايش يابد تا جلوي گس��ترش بيشتر ابتال به ويروس 
گرفته شود. با اين همه به باور او، ممكن است كه افزايش 
موارد ابتال به اين نوع از ويروس تنها پيشامدي باشد كه 
حاصل واقعه  اي اس��ت كه منجر به اين فراگيري شده 
اس��ت. با تمامي اين حرف ها كه از سوي دانشمندان و 
كارشناسان مطرح شده، اما وزير بهداشت بريتانيا گفت 
كه او بس��يار نگران سيستم بهداشتي اين كشور است. 
در حال حاضر بيش از ۱۸ هزار ف��رد مبتال به كرونا در 
بيمارستان ها بستري هستند. اين آمار تقريبا به اندازه 

همان رقم بااليي است كه در اوج موج اول بحران كرونا 
در بهار سال جاري بريتانيا را درگير خود كرد. او از همه 
خواس��ته »مقررات جديد را رعايت كنند و مسووليت 
شخصي به عهده بگيرند«. بر اساس بررسي هاي اوليه 
دانشمندان در بريتانيا، نوع جديد ويروس كرونا داراي 
تعداد زيادي تغييرات ژنتيكي است كه غيرمعمول است. 
اين جهش ژنتيك��ي در پروتئين خارمانند ويروس رخ 
داده است كه واكسن شركت فايزر بيون تك آن را هدف 
قرار مي دهد و در مقابل آن ايمني ايجاد مي كند. سازمان 
بهداشت جهاني )WHO( در طول شب گذشته توييت 
كرده كه از نزديك با مقام هاي بهداشتي بريتانيا در ارتباط 
است. اين مقام ها در حال حاضر بي وقفه در حال تجزيه و 
تحليل داده و به اشتراك گذاشتن اطالعات جديد خود با 
سازمان بهداشت جهاني و ديگر مراكز تحقيقاتي هستند. 
آنها گفته اند: »ما به محض كسب اطالعات بيشتر در مورد 
ويژگي هاي اين نوع ويروس و تاثيرات آن ديگر كشورها و 

مردم را مطلع خواهيم كرد.«

بريتانيا  اسير  ويروس  جهش يافته  كرونا
جامعه ادامهازصفحهاول

جهش قيمت رمزارزها و مخالفت 
بانك هاي مركزي جهان

اما چرا ارزهاي ديجيتال در مقايس��ه با طال به 
شكل بي س��ابقه اي بازدهي بهتري داشته اند؟ 
زيرا تا سال گذشته فقط افراد حقيقي وارد بازار 
رمزارزها مي ش��دند اما حدود يك س��ال است 
كه پول هاي هوشمند يعني حجم بسيار باالي 
سرمايه هاي ش��ركتي وارد بازار شده كه در باال 
رفتن قيمت بيت كوين تاثير قابل مالحظه اي 

داشته است.
دولت ه��ا مخالف خري��د و ف��روش رمزارزها 
هس��تند. به طور معم��ول دولت ها ب��ا خريد و 
ف��روش  رمزارزه��ا مخالف هس��تند، دولت ها 
سعي مي كردند تا معامالت اين بازار را محدود 
كنند، اما با ورود س��رمايه هاي كالن شركتي، 
عمال دولت ها مجبور مي شوند مشروعيت اين 
بازارها را به زودي قبول كنند كه همين موضوع 

سرمايه گذاري در رمزارزها را بيمه مي كند.
در ماه ه��اي اخير، بانك ه��اي معروفي در دنيا 
خدم��ات رمزارزه��ا را نيز به ليس��ت خدمات 
خود اضافه كرده اند. همچنين، بستر پرداخت 
الكترونيك خريد كاال و خدمات توس��عه پيدا 
كرده و چندين س��ايت مهم ف��روش خدمات 
با استفاده از رمزارزها را ش��روع كرده اند. همه 
اينه��ا در كن��ار ه��م، مش��روعيت رمزارزها را 
بيشتر كرده است كه بنابراين طبيعي است كه 
قيمت ها در اين بازار جهشي شود. نكته بعدي 
نقش ش��بكه هاي اجتماعي است كه فعاالن و 
معامله گران مشهور بازار بيت كوين از اين فضا 
استفاده و تالش كردند كه مردم را با اين حوزه 
آشنا كنند. رشد ناگهاني هفته اخير تا حد زيادي 
از همين موضوع ناش��ي ش��ده است. تضعيف 
بانك هاي مركزي با رش��د س��رمايه گذاري در 
ارزهاي ديجيتال نيز موضوع مهم ديگر اس��ت 
كه واكنش هايي را موجب شده است و مهم ترين 
اثر رشد س��رمايه گذاري در ارزهاي ديجيتال 
تضعي��ف بانك هاي مركزي اس��ت. بانك هاي 
مركزي دنيا با گسترش كاربرد رمزارزها به عنوان 
حامل ارزش مخالف هستند و صرفا مي خواهند 
از آنها به عنوان بس��تر پرداخت استفاده كنند 
ت��ا نقش حاكميت��ي خود را حف��ظ كنند. چه 
بانك هاي مرك��زي قبول كنن��د و چه نكنند، 
مردم دنيا اين پول هاي رمز ش��ده را ارزشمند 
مي دانند. عالوه براين، خيلي از سايت هاي معتبر 
دنيا نيز با بيت كوين و ساير رمز ارزها خدمات 
خود را مي فروش��ند كه نشان مي دهد آنها هم 
اين پول ه��ا را حامل ارزش مي دانند. اكنون در 
بستر سيستم هاي مالي متمركز هم امكان ارايه 
خدمات مالي مانند وام دهي، فروش بيمه فراهم 
شده اس��ت و اساس��ا بانك هاي مركزي امكان 

قاعده گذاري براي آنها را ندارند.

كرونا جان ۱۹۱ نفر ديگر را در ايران گرفت
با فوت ۱۹۱ بيمار ديگر از مبتاليان قطعي 
در ۲۴ ساعت گذشته، شمار جانباختگان 
قطعي اين بيماري در كشور به ۵۳ هزار 
و ۸۱۶ نف��ر رسيد.س��خنگوي وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: 
بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي ۶ 
هزار و ۱۵۱ بيمار جديد مبتال به كوويد ۱۹ 
در كشور شناسايي شد و ۹۹۱ نفر بستري 

شدند. با اين حساب، مجموع بيماران كوويد ۱۹ در كشور 
به يك ميليون و ۱۶۴ هزار و ۵۳۵ نفر رسيد.سيما سادات 
الري افزود: خوشبختانه تاكنون ۸۹۴ هزار و ۳۶۶ نفر از 
بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. 
همچنين ۵۵۱۹ نف��ر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در 
وضعيت شديد اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند و 
تاكنون 7 ميليون و ۹7 هزار و ۵۵۶ آزمايش تشخيص 
كوويد ۱۹ در كش��ور انجام ش��ده اس��ت.الري گفت: 
هم اكنون بر اساس آخرين تحليل ها، ۲۰۵ شهرستان 
در وضعيت نارنجي و ۲۴۳ شهرستان در وضعيت زرد 
قرار دارند و هيچ شهري در وضعيت قرمز كرونا نداريم. 

او افزود: يكي از جاهايي كه احتمال انتقال 
ويروس كرونا در آن باالست، مراكز درماني 
و بيمارستانهاست توصيه وزارت بهداشت 
اين اس��ت كه غير از موارد اورژانسي از هر 
گونه رفت و آمد در اي��ن مراكز خودداري 
شود و از پزش��ك بخواهيم در صورتي كه 
درمان ضروري نيست آن را به زمان ديگري 
موكول كند.س��خنگوي وزارت بهداشت 
گفت: در صورت مراجعه پزشك از تجمع در اتاق انتظار 
خودداري شود و بهتر است در فضاي باز منتظر بمانيم، 
همچنين حضور بيش از يك نفر در اتاق معاينه ممنوع 
است مگر در مواردي كه بيماري به علت ناتواني نياز به 
همراه دارد. بايد از پزشك بخواهيم كه لوازم معاينه مانند 
دستگاه فشارخون، قند خون، گوشي را با الكل 7۰ درصد 
ضدعفوني كند. همچنين بعد از خروج از درمانگاه تا منزل 
حتما از ماسك استفاده كنيم، فاصله اجتماعي را رعايت و 
از دست زدن به بيني و دهان خودداري كنيم. همچنين 
به محض رسيدن به منزل نسبت به شست وشوي دست 

و لباس اقدام كنيم.

تشكيل قرارگاه كنترل سرعت در پايتخت
جانش��ين رييس پلي��س راهنمايي و 
رانندگي تهران بزرگ از تشكيل قرارگاه 
كنترل س��رعت در اين پليس خبر داد.
س��رهنگ ابوالفضل موسوي پور گفت: 
در مجموعه پليس راهنمايي و رانندگي 
تهران قرارگاه كنترل سرعت ايجاد شده 
كه ه��دف از آن كاهش موارد س��رعت 
غيرمجاز و خسارات و آسيب هاي ناشي 

از آن اس��ت. البته عمده رانن��دگان تهراني قوانين را 
رعايت مي كنند اما گاهي سرعت غيرمجاز يك خودرو 
و انجام حركات مخاطره آميز از سوي معدود رانندگان 
قانون گريز ايمن��ي ترافيكي ديگر كارب��ران را نيز به 
مخاطره مي اندازد. او با بيان اينكه رفتارهاي ترافيكي 
رانندگان در مركز كنترل هوش��مند ترافيك و نيز از 

سوي تيم هاي محس��وس و نامحسوس 
پليس راه��ور رصد مي ش��ود، گفت: در 
همين راستا قرارگاه كنترل سرعت نيز با 
بهره مندي از همين امكانات در مجموعه 
پليس راهور ايجاد ش��ده است.جانشين 
رييس پليس راهنمايي و رانندگي تهران 
بزرگ با بيان اينكه پليس تخلف سرعت 
غيرمجاز را درس��ه س��طح دسته بندي 
مي كند، گفت: اين س��ه سطح كه مبلغ جرايم آن نيز 
متفاوت اس��ت ش��امل بيش از ۳۰ كيلومتر از سقف 
سرعت مجاز، ۳۰ تا ۵۰ كيلومتر بيشتر از سقف سرعت 
مجاز و باالي ۵۰ كيلومتر بيشتر از سقف سرعت مجاز 
اس��ت كه براي اين دسته از رانندگان جريمه نقدي و 

نمره منفي در نظر گرفته شده است.

آغاز تزريق واكسن ايراني كرونا به ۵۶ داوطلب
همه مقدم��ات براي ش��روع مرحله 
انس��اني واكس��ن ايراني كرونا آماده 
است. زمان دقيق انجام اين تست هنوز 
مشخص نيست اما در اين هفته حتما 
انجام خواهد شد.عضو كميته علمي 
ستاد ملي مقابله با كرونا و محقق پروژه 
توليد واكسن ايراني كرونا گفت: تست 
انساني اين محصول مراحل مختلف 

دارد و اين واكس��ن در مرحله اول به ۵۶ نفر تزريق 
خواهد شد.دكتر مينو محرز ادامه داد: واكسن ۲ بار به 
اين افراد تزريق مي شود؛ واكسن اولي كه تزريق شود، 
بعد از مدتي آنتي بادي در بدن فرد توليد مي شود 

اما آنتي بادي اصلي كه مصونيت سازي 
ايجاد مي كند، بعد از تزريق دوم صورت 
مي گي��رد. او افزود: اقدامات ش��ركت 
سازنده واكس��ن ايراني در سازمان غذا 
و دارو و نيز س��ازمان بهداشت جهاني 
ثبت شده است. اگر مجوز سازمان غذا 
و دارو نبود، امكان شروع مرحله جديد 
اين واكس��ن وجود نداشت. در صورتي 
كه مراحل اين تس��ت با موفقيت طي شود و مجوز 
ساخت از سوي س��ازمان غذا و دارو بگيرد، به نظر 
مي رسد تا اواخر بهار س��ال آينده اين واكسن وارد 

بازار داخل كشور شود.

گليماندگار| البد خبر خوبي اس��ت. 
حداق��ل براي آنها كه در ط��ي اين ماه ها 
از جانشان مايه گذاش��تند تا به بيماران 
كرونايي رسيدگي كنند. آنها كه در تمام اين مدت از كم 
بودن حقوق و پرداخت نشدن معوقاتشان ناراحت بودند، 
اما هيچ اعتراضي نكردند، به گفته خودشان حاال وقت 
اعتراض نيست، االن جان بيماران از هر چيزي براي ما 
مهم تر است، اما آيا واقعا همين قدر كه پرستاران و كادر 
درمان به فكر بيماران هستند، مسووالن هم به فكر كادر 
درمان هستند؟ چه كسي مي خواهد آنها را در برابر اين 
بيماري كه بر اساس آمار رسمي حداقل بيش از ۶ هزار 
پرستار به آن مبتال شده و بيش از ۱۰۰ نفر جان خود را 
از دست داده اند، مراقبت كند. ساعت هاي كار طوالني 
خودش باعث مي ش��ود تا توانايي ب��دن پايين بيايد و 
سيستم ايمني مختل ش��ود. اما پرستارها اصال به اين 
چيزها فكر نكردند، يك سال است كه شبانه روز زحمت 
مي كشند و حاال مس��ووالن گفته اند كه آستانه هفته 
گراميداشت مقام پرستار از اول دي ماه ۱۳۹۹ حقوق 
پرس��تاران ۵۰ درصد افزايش پيدا مي كند. كسي چه 
مي داند، شايد اين وعده اين بار به حقيقت بپيوندد. براي 
قضاوت كردن زود است. حداقل يك ماه بايد صبر كنيم 
تا حقوق دي ماه پرستاران واريز شود و ببينيم در اين بين 
آنچه گفته شده اجرايي مي شود يا نه؟ اما مساله مهم تر 
اين است كه اين افزايش حقوق آنگونه كه در خبرها به 
ثبت رسيده تنها متعلق به نيروهاي پرستاري نيست و 
قرار است اين افزايش حقوق براي تمام پرسنل حوزه 
بهداشت و درمان و دانشگاه هاي علوم پزشكي باشد.از 
سويي هميشه از زمان تصويب يك قانون يا وعده اي كه 
از سوي مسووالن داده مي شود، تا زمان اجرايي شدن 
آن زمان زي��ادي بايد منتظر بود. اما اين ب��ار از وزارت 
بهداشت گرفته تا دولت و ... همه و همه اذعان دارند كه 
افزايش حقوق پرستاران كمترين كاري است كه در اين 
شرايط مي توان براي آنها كه تمام اين مدت جان بر كف 
به مراقبت از بيماران پرداخته اند، انجام داد.  از س��وي 
ديگر معاون توسعه منابع و مديريت وزارت بهداشت و 

درمان اعالم كرده است كه از سال گذشته تاكنون مجوز 
استخدام ۵۲ هزار نفر صادر شده است كه از اين تعداد 
۱۰ هزار نفر استخدام شده اند. اما سوال اصلي اين است 
كه از اين ميزان استخدام چند نفر آنها پرستار بوده اند و 

به كادر بهداشت و درمان اضافه شده اند؟

    تبليغات خبري روي پرستاران
 رييس خانه پرستار در پاسخ پرسش باال به »تعادل «

مي گويد: اينك��ه اعالم مي ش��ود ۵۰ درصد حقوق 
پرستاران افزايش يافته يا اينكه مجوز استخدام براي 
۵۲ هزار نفر صادر ش��ده و ۱۰ هزار نفر هم استخدام 
شده اند، بيش��تر به مانور خبري شبيه است. افزايش 
حقوق ۵۰ درصدي تنها در مورد پرس��تاران صورت 
نگرفته و در مورد كل كارمندان وزارت بهداش��ت و 
درمان و دانشكده هاي علوم پزشكي است. اين افزايش 
حقوق در تمام نهادها و ارگان ها و وزارت خانه ها انجام 
مي شود. افزايش ۵۰ درصدي كه در سال ۹۸ اعمال 
ش��د در واقع طلبي بود كه وزارت بهداشت و درمان 
از دولت داش��ت و در س��ال هاي پي��ش بايد صورت 
مي گرفت. محمد ش��ريفي مقدم در بخش ديگري 
از س��خنانش در مورد افزاي��ش ۵۰ درصدي حقوق 
پرستاران كه قرار است از دي ماه امسال اعمال شود 
نيز مي گويد: اين افزايش هم تنها در مورد پرستاران 
نيست و به اين صورت است كه در مورد كل پرسنل 
وزارت بهداشت و درمان كه از دولت حقوق مي گيرند 
صورت مي پذي��رد. اما به اين دليل كه در حال حاضر 
پرستاران بيش از بقيه پرسنل در دوران كرونا از جان 
گذشتگي داش��ته اند باز هم مانور خبري بر روي آنها 
انجام مي شود. به هر حال همه اينها بستگي به تامين 

بودجه از سوي دولت دارد.

    10 هزار مجوز استخدامي 3 هزار و 500 پرستار
او درباره اس��تخدام ۱۰ هزار نيرو در وزارت بهداشت 
و درمان نيز مي گويد: به گفته معاون توسعه منابع و 
مديريت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، 

از سال گذشته تاكنون مجوز استخدام ۵۲ هزار نيرو 
صادر شده است كه از اين ميزان ۱۰ هزار نفر استخدام 
ش��ده اند، اما تمام اين ۱۰ هزار نفر نيروي پرس��تار 
نبوده اند و تنها ۳ هزار و ۵۰۰ استخدام نيروي پرستار 
صورت گرفته است. از ميزان باقي مانده هم تنها ۴۰ 
درصد به استخدام پرستاران اختصاص خواهد يافت. 
به اين ترتيب نبايد اين شائبه پيش بيايد كه تمام اين 
افزايش حقوق و استخدام ها در مورد نيروي پرستاري 

انجام مي شود.

  كارانه هاي 200 هزار توماني براي پرستاران
ش��ريفي مقدم در مورد كاهش زمان ب��از پرداخت 
كارانه هاي پرس��تاري از ۱۸ ماه به ۶ مي گويد: اينكه 
بازپرداخت معوقات كارانه اي پرستاران به ۶ ماه رسيده 
و وزارت بهداشت و درمان در نظر دارد اين زمان را به 
يك ماه كاهش دهد، كامال درست است اما مبلغي كه 
براي پرداخت اين كارانه ها در نظر گرفته شده بسيار 
ناچيز است. در بسياري از موارد كارانه هر ماه پرستاران 
مبلغي نزديك به ۲۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده 
كه با توجه به فش��ار كاري كه حداقل طي يكس��ال 

گذشته بر دوش آنها بوده مبلغ بسيار ناچيزي است.

     به نام پرستاران و به كام ديگران
سال هاس��ت كه بحث كاران��ه پرس��تاران در حوزه 
بهداشت و درمان و فاصله ميليوني آن با كارانه اي كه 
پزشكان دريافت مي كنند، يكي از مسائل اين حوزه 
بوده و همچنان هم اين پرستاران هستند كه از حقوق 
خود ناراضي اند و توقع دارند دولت كاري براي بهبود 
ش��رايط آنها انجام بدهد. اينكه حاال بعد از س��ال ها و 
آن هم به واس��طه كرونا باالخره قرار شده حقوق يك 
پرستار كارشناس ارشد با بيش از ۲۰ سال سابقه كار 
به ۱۰ ميليون تومان برس��د، مساله اي است كه البته 
در شرايط اقتصادي امروز هم چندان اتفاق خاصي به 
حساب نمي آيد. اما تمام اين هياهو به نام پرستاران تمام 
مي شود و شيريني اش به كام ديگراني است كه از قبل 

هم حقوق هاي چند ده ميليوني دريافت مي كردند و 
حاال هم قرار است افزايش حقوق داشته باشند.

   از حرف تا عمل چقدر راه است
نمي شود از پرس��تاران گفت و از خواسته و نظر آنها 
حرفي به ميان نياورد، حاال كه امروز همه خبر افزايش 
حقوق ۵۰ درصدي پرستاران را در بوق و كرنا كرده اند، 
بايد ببينيم خود اين پرس��تاران چقدر به اين مساله 
اميدوارند. علي بهرامي، پرستار يكي از بيمارستان هاي 
دولتي در اين باره به »تع��ادل« مي گويد: از حرف تا 
عمل فاصله زيادي اس��ت، اين موضوع حداقل طي 
اين سال ها براي ما به اثبات رسيده، اينكه مي گويند 
از اول دي ماه حقوق پرستاران را اضافه مي كنند، اوال 
تا زماني كه حكمي به دانشگاه هاي علوم پزشكي در 
اين زمينه نرسد، هيچ اتفاقي رخ نخواهد داد، البته كه 
ما اميدواريم اين بار وعده ها به بار بنش��يند و حداقل 
پرس��تاران هم بتوانند در مورد معيشت خود نفسي 
به راحتي بكش��ند، هر چند كه تورم اين روزها جاي 
نفس راحت براي كسي باقي نگذاشته است. از طرفي 
اين فقط حقوق پرستاران نيست كه اضافه مي شود، 

تمام كارمندان دانشگاه هاي علوم پزشكي شامل اين 
افزايش حقوق هس��تند، از سوي ديگر مساله كارانه 
پرس��تاران اس��ت كه هنوز براي خيلي از ما مشكلي 
الينحل بوده و هست. اينكه كارانه يك پرستار ماهي 
۲۰۰ هزار تومان باشد و كارانه يك دكتر كه فقط براي 
ويزيت كردن به بخش هاي بيمارستاني مي آيد چند 
ميليون تومان، تبعيضي است كه سال هاست در حق 

پرستاران صورت گرفته است.

    ما دلخوشيم و اميدوار
پرستو ساالري يكي ديگر از پرستاران در اين باره به 
»تعادل« مي گويد: خدا را شكر مي كنم، ما دلخوشيم 
و اميدوار هر چند كه تا وقت��ي فيش حقوقي مان را 
دريافت نكنيم و افزايش حقوق را به چش��م نبينيم 
نمي توانيم باور كنيم. اينكه خبرها را طوري تنظيم 
مي كنند انگار فقط اين پرستاران هستند كه قرار است 
افزايش حقوق داشته باشند، جالب است، چرا كسي 
در مورد ميزان كارانه ها حرفي نمي زند، چرا كس��ي 
نمي گويد كه كارانه پرستاران چقدر كم است. البته 
امروز در خبرها اعالم شده بود كه اضافه كار و پاداش 

و كارانه را مي خواهند با هم جمع كنند تا مبلغ قابل 
توجهي بشود و به پرستاران بدهند، مبلغي بين ۲ و 
نيم ميليون تا ۳ ميليون تومان كه البته هنوز با كارانه 
ديگر پرس��نل كادر درمان فاصله قابل توجهي دارد. 
مساله اين است كه پرستاران هميشه از جان و دل مايه 
گذاشته اند، به خصوص در اين مدت كه كرونا آمده، ما 
بيش از ۶۰ هزار مبتال داشته ايم و متاسفانه ۱۰۰ نفر 
از دوستانمان را از دست داده ايم. زندگي كردن با اين 
ترس كه ممكن است به واسطه مراقبت و نگهداري از 
بيماران كرونايي اين بيماري را به عزيزانمان انتقال 
دهيم باعث شده تا خيلي از همكاران من قيد رفتن به 
خانه و ديدار با عزيزانشان را بزنند و ماه هاست كه فقط 
از طريق تماس هاي تصويري آنها را مي بينند. اين از 
خود گذشتگي ها چيزي نيس��ت كه بتوان روي آنها 
قيمت گذاشت.  البته در اين بين هم بودند اشخاصي 
ك��ه همان اول وقتي فهميدند اوضاع خوب نيس��ت 
استعفا دادند و رفتند و قيد كار پرستاري را زدند، يا سر 
از كشورهاي همسايه درآوردند و با حقوق هاي آنچناني 
مشغول به كار شدند اما هر چه هست ما مانديم و براي 

بهبود شرايط بيماران تالش كرديم و قرباني داديم.

گزارش

حقوق پرستاران از اول دي ماه ۵0 درصد افزايش مي يابد

به نام پرستاران و  به كام ديگران
مانور خبري روز پرستار

سینما

فيلم سينمايي »گوركن« در پانزدهمين حضور جهاني 
خود، در بخش نگاه نو »هفدهمين جشنواره بين المللي 
فيلم باهاما« به نمايش درمي آيد. »فيلم س��ينمايي 
گوركن« به كارگرداني كاظم ماليي و به تهيه كنندگي 
سينا سعيديان، اين بار در جديدترين نمايش بين المللي 
خود به عنوان نماينده س��ينماي ايران در بخش نگاه 
نوي »هفدهمين جش��نواره بين المللي فيلم باهاما« 
به نمايش در مي آيد و با 7 فيلم از كش��ورهاي فرانسه، 
لوكزامبورگ، امريكا، قرقيزس��تان، بلژيك و آفريقاي 
جنوبي به رقابت خواهد پرداخت. امس��ال جشنواره 
فيل��م باهاما در چن��د بخش رقابتي همچ��ون »روح 
آزادي« )بخش مسابقه آثار داستاني و مستند(، »نگاه 
نو« )بخش مسابقه آثار كارگردان هاي فيلم اول و دوم(، 
»فيلم هاي كوت��اه« و بخش غير رقابتي »س��ينماي 
جهان« )پانوراما( برگزار مي شود. »گوركن« داستان 
زني به نام سوده شريف زادگان با بازي ويشكا آسايش 

اس��ت كه در آس��تانه ازدواج مجددش با يك چالش 
سخت در زندگي شخصي اش مواجه مي شود. در اين 
فيلم بازيگران ديگري همچون حسن معجوني، مهراوه 

ش��ريفي نيا، بهنوش بختياري، رضا بهبودي، مهدي 
حسيني نيا، سياوش چراغي پور، محمود نظرعليان و 

گوهر خيرانديش به ايفاي نقش پرداخته اند.

نمايش »گوركن« در هفدهمين جشنواره فيلم  باهاما
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