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يادداشت- 1

شمايل بودجه معقول
بودج��ه س��نواتي كل 
كش��ور براي اينكه يك 
و  كارآم��دي  بودج��ه 
كارب��ردي باش��د، بايد 
چند شاخص و ويژگي 
داش��ته باش��د. يكي از 
شاخص هاي  مهم ترين 
ي��ك بودج��ه معقول، 
آن اس��ت كه درآمدها و هزينه ها در بطن آن با هم 
توازن داش��ته باش��ند، به گونه اي كه بودجه دچار 
كسري نشود. معناي اين سخن آن است كه ابتدا 
درآمدها مي بايست پيش بيني شود و سپس مبتني 
بر اسناد كالن اقتصادي محل هزينه اين درآمدها، 
برنامه ريزي شود.معموال هم در بررسي بودجه يك 
چنين مسيري طي مي ش��ود و كميسيون تلفيق 
ابتدا درآمدها را بررسي مي كند، سپس به هزينه ها 
مي پردازد تا اين دو با هم همخوان باشند. درآمدها 
بايد واقعي پيش بيني ش��ود و درآمدهاي صوري 
بدون ترديد در صورت عدم تحق��ق براي اقتصاد 
مش��كل ايجاد مي كند و به صورت كسري بودجه 
خود را نمايان مي كند. من اينجا خاطره اي را براي 
شما تعريف مي كنم كه به نظرم ابعاد بحث را براي 
مخاطبان بهتر تصويرس��ازي مي كند. زماني كه 
در مجلس هفتم بودجه وابس��تگي زيادي به نفت 
داشت، يكي از نمايندگان تهران كه اسم ايشان نزد 
من محفوظ است، در شرايطي كه قيمت نفت در 
بودجه 50دالر پيش بيني شده بود، خواستند كه 
اين رقم به 51 و نيم دالر افزايش پيدا كند تا هزينه 
آن را در بودجه صرف امور خاصي كند. من گفتم، 
آقاي فالني، توجه كنيد، قيمت نفت در بازارهاي 
جهاني تعيين مي ش��ود و اين پروسه در اختيار ما 
نيست. ما تنها يك تحليل و پيش بيني از اين قيمت 
تدارك مي بينيم. پيش بين��ي واقع بينانه 50دالر 
است، قيمت نفت حتي ممكن اس��ت از اين رقم 
كمتر هم بشود، اضافه كردن 1.5دالر در هر بشكه 
و پس از آن، هزينه ك��ردن آن در قالب يك هزينه 
قطعي، بودجه را با مشكل مواجه مي كند. اين مثال 
را به عنوان نمونه مطرح كردم تا موضوع روش��ن 
شود. نبايد به صورت صوري پيش بيني درآمدهايي 
صورت بگيرد، كه يا احتمال تحقق ندارد يا احتمال 
تحقق آن بسيار پايين است. .اين يكي از نكات مهم 
است. اگر كسري بودجه به وجود بيايد، دولت ناچار 
اس��ت به بانك مركزي رو بياورد و پس از آن پمپاژ 
نقدينگي و تورم هاي دو رقمي را ش��اهد خواهيم 
بود. مش��كلي كه امروز در اقتصاد كش��ور ش��كل 
گرفته و تورم مي آفريند. نكته ديگري كه بايد مورد 
توجه قرار بگيرد آن اس��ت كه هزينه هاي جاري و 
هزينه هاي عمراني بايد به گونه اي تنظيم شوند كه 
تقسيم شان در بودجه معقول باشد. تقسيم معقول 
يعني چه؟ يعني اينكه حداكث��ر 70 درصد منابع 
بودجه عمومي به هزينه هاي جاري و حداقل 30 
درصد براي هزينه هاي عمراني در نظر گرفته شود. 
كاهش هزينه هاي عمراني يعن��ي ركود در فضاي 
كسب و كار و از رونق افتادن بازارهاي كسب و كار 
مولد كش��ور. بخش قابل توجهي از رونق كسب و 
كار برآم��ده از س��رمايه گذاري هاي بخش دولتي 
است. زماني كه دولت در اين بخش ورود مي كند، 
پيمانكاران، مهندسان، كارگران و... انگيزه بيشتري 
پيدا مي كنند. پس از آن هم در س��اير بخش هاي 
صنعتي و توليدي، تحرك بيشتري ايجاد مي شود. 
در حال حاضر بودجه عمراني كشور به دليل غفلت 
در استفاده از اصول كارآمد در بودجه ريزي به كمتر 
از 10درصد رسيده است. بودجه جاري هم به باالي 
90 درصد رسيده است. بايد توجه كرد كه اين اتفاق 
در يك روند تدريجي ايجاد شده است. بنابراين بايد 
اصالحات ض��روري در اين زمينه ص��ورت بگيرد. 
بايد تالش شود بودجه جاري حداكثر70درصد و 
بودجه عمراني حداقل30درصد در بودجه س��هم 
داشته باشند.نكته ديگر اين است كه اتكاي بودجه 
به درآمد نفت، نسبت به سال قبل و سال هاي قبل تر 
بايد كاهنده باشد. البته در حال حاضر در شرايطي 
هستيم كه به دليل تحريم ها مقدار فروش نفتمان 
كاهش پيدا ك��رده، اما اگر طي س��ال هاي قبل بر 
اس��اس اس��ناد باالدس��تي به صورت تدريجي به 
صورت داوطلبانه روند كاهش وابستگي بودجه به 
درآمدهاي نفتي را آغاز مي كرديم، مشكالت امروز 
كشور بسيار كمتر بود. چون غفلت شده امروز بايد 
تالش كنيم يك چنين اشتباهاتي را تكرار نكنيم. 
مثال س��ال قبل پيش بيني ف��روش 1.5ميليون 
بشكه نفت در بودجه شده بود كه واقعيت ها، ثابت 
كرد، پيش بيني درس��تي نبوده اس��ت. در بودجه 
س��ال جاري گفته مي ش��ود، وابس��تگي كمتر از 
10درصدي بودجه به نفت پيش بيني ش��ده كه 
يك چنين رويكردي قابل قبول است. بنابراين بايد 
روند كاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي با 
جديت دنبال شود و در يك حركت تدريجي بايد 
طي 5سال به طور كامل اين وابستگي را قطع كرد. 
چرا اين وابس��تگي بودجه به نفت طي سال هاي 

متمادي ايجاد شده؟ 
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 كدام حمايت
 از توليد؟

 شناكردن 
خالف جهت آب !

 حباب
 در قيمت مرغ!

 وضعيت نامشخص
 بورس

خطر تصميم سازي هاي اشتباه 
در بخش معدن

گذش��ته  س��ال هاي  در 
بس��ياري از مس��ووالن اين 
ش��عار را مطرح كرده اند كه 
باي��د در اي��ران حمايت از 
توليد به عنوان يك اولويت 
مه��م در دس��تور كار قرار 
گيرد اما نگاهي به وضعيت 
سياس��ت هاي اجراي��ي در 
س��ال هاي گذش��ته نش��ان مي دهد كه نه تنها اين 
شعارها به عرصه عمل نرسيده كه حتي شرايط بدتر 
نيز شده اس��ت. براي آنكه مشخص ش��ود توليد در 
ايران چه قدر به صرفه است، بايد نگاهي به وضعيت 
اقتصادي كش��ور و واقعيت هاي موجود داش��ت. در 
ايران فعاليت  در بازارهايي مانند طال، ارز و مس��كن 
هيچ محدوديتي ندارد و اف��راد مي توانند بدون هيچ 
سقفي پول هاي خود را به اين عرصه وارد كنند و پس 
از مدتي كوتاه با سودي سرش��ار از اين بازارها خارج 
شوند. در اين مسير نه تنها محدوديتي وجود ندارد 
كه حتي خبري از ماليات، رصد حساب هاي بانكي و 
ساير اهرم هاي نظارتي نيز نيست. اين در حالي است 
كه نه تنها در كشورهاي توس��عه يافته كه حتي در 
كشورهاي منطقه نيز چنين اتفاقي عمال غيرممكن 
است.  ادامه در صفحه 7

1- در روزهاي��ي ك��ه اقتصاد 
جه��ان هنوز در ركود ناش��ي 
از كرونا بس��ر مي برد و رخت 
عافيت ب��ه تن نكرده اس��ت، 
خبر انعقاد بزرگ ترين توافق 
تجاري جهان بين 15 كشور 
آس��يايي و اقيانوس��يه خبر 
س��از ش��د. پيماني كه بيش 
از 2 ميليارد نف��ر از مردم جهان با حج��م اقتصادي باال 
26 تريلي��ون دالر را در بر مي گيرد . توافقي كه با كاهش 
تعرفه ها و مس��تحكم كردن زنجيره تامين و ... حركت 

توسعه اي در كشورهاي عضو را سرعت مي بخشد.
2- درس��ت در همين روزها معاون طرح و برنامه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با اعالم سياس��ت »جايگزيني 
واردات« به عنوان الگوي توسعه صنعتي كشور فهرست 
210 قل��م كاالي مورد ني��از صنعت براي اج��راي اين 
سياست را اعالم مي كند. اين مقام سياست گذار همچنين 
ساير اقدامات اين وزارتخانه براي تحقق آن سياست را از 
جمله چنين عنوان مي كند: »تقويت داخلي س��ازي در 
صنايع استراتژيك«، »كاهش نياز به شركاي خارجي و 
ارزبري صنعت« در كنار »رشد فناوري صنايع داخلي از 
محل توليد كاالها و قطعات راهبردي«، »پرهيز از اتالف 
منابع بانكي در صنايع اشباع« و...  ادامه در صفحه 6

اين روزها مشكل گراني مرغ 
باعث شده تا مردم با مشكالتي 
در تامين اين كاال مواجه شوند. 
مش��كالتي كه مرغ را نيز در 
زم��ره اقالمي ق��رار داده كه از 
س��بد مصرفي م��ردم خارج 
مي شود. براي تحليل درست 
مش��كل بازار اي��ن محصول 
بايد ديد كه ريش��ه اصلي اين عدم تعادل در قيمت مرغ 
ناش��ي از چيس��ت؟ بر اس��اس آمارهاي ميداني دليل 
اصلي ناهنجاري ها در توليد مرغ مشكل تامين نهاده ها 
است. در شرايطي كه هر س��ال ميلياردها دالر از منابع 
ارزي كش��ور به واردات نهادهاي دام��ي اختصاص داده 
مي شود، اما در صحنه عمل اين نهاده ها به جاي تزريق 
به توليد راهي بازارهاي سياه مي شود. اين موضوع ريشه 
اصلي گراني هايي اس��ت كه در قيمت مرغ ايجاد شده 
و باعث نارضايتي گسترده ش��هروندان و حذف مرغ از 
سفره هاي عمومي مردم شود.متاسفانه نهاده هاي دامي 
را به موقع و به اندازه كافي ب��ه توليد كننده اختصاص 
ندادند و همي��ن موضوع باعث ش��ده ت��ا توليد دچار 
چالش شود و قيمت تمام شده باال رود. در اين شرايط 
بسياري از واحدهاي مرغداري نيز انگيزه خود را براي 
ادامه در صفحه 6 جوجه ريزي از دست دادند.  

يكي از سواالتي كه اين روزها 
مط��رح مي ش��ود وضعي��ت 
بورس اس��ت كه اين بازار چه 
وضعيتي به خ��ود مي گيرد؟ 
اگر به طور كلي به ب��ازار نگاه 
كنيم متوجه مي شويم بورس 
در مقايسه با سه الي چهارماهه 
نخس��ت بود نزول نداش��ته 
بلكه يك اصالح عميق را باتوجه به عملكرد مسووالن و 
دولتي ها در پي داشته است. تصميمات دولتي ها، نفود 
بي اعتمادي و همچني��ن رفتار هيجاني س��هامداران و 
امثال اين موارد باعث ش��د كه بازار در يك اصالح عميق 
فرو رود اما؛ ط��ي ده روز اخي��ر ديدم كه بازار س��رمايه 
روند تعادلي رو به رو باالي��ي را تجربه كرد و اين دو هفته 
تعطيلي را زماني براي جان گرفتن بازار دانست. به طور 
تقريبي طي هفته هاي اخير 70 الي 80 درصد معامالت 
در نمادهاي اصلي بازار توسط حقيقي ها صورت مي گيرد 
البته در اين روزها و باتوجه به شروع تعطيالت كرونايي 
معامالت در سطح كالن و خرد به صورت تعادلي صورت 
گرفت و بس��ياري از اقدامات فراگير حاكميتي از جمله 
الزام بانك ها به حضور در بازار بورس، الزام به بازارگرداني 
توسط ناشرين و تزريق منابع صندوق توسعه ملي همگي 
از حيث حجم عظيم و وسيع اند.  ادامه در صفحه 2

واقع آن اس��ت كه موضوعات 
اقتص��ادي ن��ه پديده ه��اي 
يك وجه��ي و تك بع��دي و 
بلكه فرآيندهايي چندجانبه 
و دره��م تنيده هس��تند. هر 
تصميمي بدون اينكه تبعات 
آن در ساير ابعاد و زوايا تحليل 
و ارزيابي شده باشد، مي تواند 
اقتصاد را با مشكالت عديده اي مواجه كند. اقتصاد ايران 
اين روزها دستخوش تضاد منافع سنگيني است كه خود 
را در طرح توسعه و توليد پايدار زنجيره ارزش فوالد نشان 
مي دهد. طرحي ك��ه در آن همانند گذش��ته كليدواژه 
حل مشكالت را تنها و تنها نظارت مي داند و نه مكانيزم 
اقتصاد و چرخه هاي اقتصادي. طرحي كه در آن همانند 
مدل هاي شكست خورده كش��ورهاي صرفا با اقتصاد 
بسته و دولتي قرار است كليت يك زنجيره ميليارد دالري 
و عظيم كنترل ش��ود. اقتصاد معدن و صنايع معدني با 
زنجيره ارزش��ي طويل و البته متنوع اقتصادي بزرگ را 
شامل مي ش��ود، اين اقتصاد كه از توليدكنندگان مواد 
اوليه، توليدكنندگان مصنوعات فلزي و واردكنندگان، 
صادر كنندگان و تجار. درك اين نكته كه مجلس چگونه 
مي خواهد اين اقتصاد بزرگ را ك��ه در درون آن بازاري 
بس��يار بزرگ وجود دارد را كنترل كند و فسادي در آن 
ايجاد نشود بسيار نگران كننده است. در بند بند اين طرح 
مواردي وج��ود دارد كه فقط در بس��ته ترين اقتصادها 

مي توان يافت كه بدان ها اشاره مي شود: 
- ايجاد يك كميته تصميم گير براي كليت يك بازار 
- ديدن بازار به منظر يك كليت قابل كنترل و جزيي

- عدم درك بازارهاي صادراتي در طول زنجيره ارزش
عدم دقت به اينكه اين طرح افق ديد سرمايه گذاري را در 

طول زنجيره ارزش كاهش مي دهد.
از همان ابتداي طرح زنجيره فوالد شاهد رديف شدن 
بسيار ساده كلمات هستيم، اما در وراي اين كلمات ما 
در حال تاثير گذاري روي سرمايه گذاري نيز هستيم، 
اين بدان معني است كه در آينده هر سرمايه گذاري در 
اين زنجيره بزرگ، بازار سترگ و استراتژيك نيازمند 
كاركرد بر مبناي اين طرح است كه هر لحظه مي تواند 
تغيير يابد و اين امر موجب كوتاه مدت ش��دن رويكرد 
سرمايه گذاري در كل زنجيره خواهد شد.اين در حالي 
است كه در اين طرح به نهادهاي و انجمن هاي فعال و 
ماخذ خصوصي بهايي داده نشده است. در نتيجه اين 
طرح در دفاتر اداري بدون بررس��ي كارشناسي و نظر 
سنجي فعاالن واقعي بخش خصوصي تهيه شده است 
و رويكردي غيرواقع بينانه به اقتصاد، بازار و ش��رايط 
اقتص��ادي دارد. لذا در صورت اج��را هيچ تضميني بر 
ادامه دار ب��ودن آن نخواهد بود و تغيي��ر خواهد يافت 
ام��ا در كوتاه مدت اثر منفي بر س��رمايه گذاري بر كل 

زنجيره فوالد خواهد داشت

يادداشت روز

انتظارنظارتوهدايتبربورسازسويدولت
آقاي دژپس��ند وزير اقتصاد در 
سخناني گفته است هر كسي 
باي��د خ��ودش درب��اره منافع 
خودش در بازار سهام تصميم 
بگيرد و تنها كاري كه به عنوان 
حاكمي��ت بايد انج��ام دهيم 
ريل گذاري اس��ت. يعني بايد 
قوانين و مقررات را تامين كنيم 
و سياس��ت هاي حمايتي طراحي كنيم كه االن اين كار 
صورت گرفته است.اگرچه وظيفه همه ما صيانت از حقوق 
سهامداران است، اما اين را با تضمين يكي نگيريد، زيرا كه 
در دنيا نيز چنين تضمين هايي وجود ندارد. اين س��خن 
درست است كه بازار سرمايه و س��هام و بورس با ريسك 
مواجه اس��ت و در دوره اي س��ودآوري و رون��ق دارد و در 
دوره اي ممكن است كه با حباب يا كاهش قيمت ها و حتي 
زيان در كل سرمايه گذاري مواجه ش��ود. اما كار دولت ها 
در كنار ريل گذاري و زير بنا سازي و ايجاد فضاي مناسب، 
اين است كه بايد مراقبت هايي نيز انجام شود و نسبت به 
برخي روندهاي غلط و خطرناك هشدار دهند و نظارت و 
بررسي را تقويت كند و از ايجاد روندهاي غلط كه قيمت 
سهام شركت هايي را بدون توجه به سود و ارزش ذاتي آنها 

افزايش مي دهد، هش��دار بدهد.  در حالي كه دردوره هاي 
ديگر سازمان بورس نس��بت به شاخص ها نظارت داشت 
از جمله آقاي رجايي سلماس��ي دبيركل ب��ورس در دهه 
1370 بودند شركت ها را به جاي پرداخت سود نقدي به 
افزايش سرمايه تشويق مي كردند ولي امروز بورس به جاي 
تجهيز منابع مالي شركتهاي پذيرفته شده به مكاني براي 
ايجاد رانت و خريد و فروش و چند برابر شدن قيمت سهام 
برخي شركت ها بدون توجه به س��ود و ارزش ذاتي سهام 
شركت ها تبديل ش��ده اس��ت.  وقتي اكثر پول مردم در 
مسير خريد و فروش دست دوم س��هام صرف مي شود، و 
به بخش توليد و شركت هاي جديد و سرمايه گذاري هاي 
بزرگ و س��ودده هدايت نمي ش��ود و صرف امور و خريد 
سهام شركت هايي مي شود كه سوددهي مناسبي ندارند، 
و سهام آنها ارزش ذاتي مناسب را ندارد، بايد نسبت به آن 
هشدار داده شود يا حداقل نهادها و تشكل هاي صنفي و 
مدني و مردمي را ش��كل دهن��د و رس��انه هايي را در اين 
زمينه تقويت كنند و گزارش هاي تحليلي از سوي وزارت 
اقتصاد، سازمان بورس و... ارايه شود كه نسبت به روندهاي 
خطرناك و داراي ريس��ك هش��دار بدهند.  در يك سال 
اخير بس��ياري از كارشناسان نس��بت به شاخص نسبت 
باالي قيمت به سود هر سهم كه از عدد معقول و منطقي 

5 تا 10 به باالي 20 تا 30 رسيده بود، هش��دار دادند. اما 
جالب اين است كه بسياري از مسووالن همچنان در حال 
تشويق مردم به خريد س��هام بودند.  از سوي ديگر، دولت 
و سازمان بورس مي توانستند شركت هاي جديد و داراي 
ارزش افزوده و پروژه هاي چند منظوره مانند شركت هاي 
تامين مالي پروژه محور را سريعتر وارد بازار سهام كنند و 
پول و منابع كش��ور و مردم را به سمت طرح هاي جديد و 
شركت هاي داراي تضمين س��ود هدايت نمايند. حداقل 
شركت هاي بزرگي كه در كشور در حال كار هستند و به 
منابع براي رفع كسري و زيان دهي خود نياز دارند، از اين 
طريق مي توانستند تامين منابع شوند و نه تنها از شرايط 
مشكل و كمبود و كسري خارج ش��وند و زيان دهي را به 
سود دهي تبديل كنند، بلكه از سوي ديگر، مي توانستند 
س��ودآوري س��هام مردم را تضمين كنند و شركت هاي 
بزرگ تر و با درآمد باالتر تبديل شوند و اشتغال بيشتري 
را نيز به همراه داش��ته باش��ند.  از جمله اين ش��ركت ها، 
مي توان به هپكو، ايران خودرو، سايپا، بانك اقتصاد نوين، 
بانك پارسيان، صادرات و... اشاره كرد كه با افزايش فروش 
س��هام آنها و افزايش س��رمايه آنها نه تنها اين شركت ها 
به ش��ركت هايي بزرگ تر و توانمندتر تبديل مي ش��دند 
و كس��ري منابع خود را جب��ران مي كردن��د، بلكه توليد 

وخدمات و حضور خود در اقتص��اد را تقويت مي كردند و 
عالوه بر رشد سودآوري سهام خود، سود بيشتري نيز به 
سهامداران جديد اضافه مي كردند و اشتغال، توليد، ارزش 
افزوده بيش��تري را نيز ايجاد مي كردن��د.  در حال حاضر 
شركت ها و بانك هاي بس��ياري در ايران وجود دارد كه با 
تامين منابع آنها از طريق بورس، امكان حضور قوي تر آنها 
در اقتصاد مي تواند فراهم شود و حضور آنها در اقتصاد، عمال 
به چرخه هاي پيشين و پسين صنعت و خدمات و توليد 
كمك خواهد كرد.  براين اس��اس، وزارت اقتصاد، دولت و 
ساير نهادهاي متولي اقتصاد، مي توانند در اين مسير با ارايه 
گزارش ها، پيشنهادها، و نظرات تحليلي خود، عمال بورس 
را دوباره به مسير س��ودآوري جديد بازگردانده و به بهبود 
روندسودآوري مردم كمك كنند و غيرمستقيم شرايط را 
براي تضمين سودآوري فراهم كنند. اما وقتي اقتصاد دچار 
مشكالت كالن خارجي و داخلي مي شود، طبيعي است 
كه ش��ركت هاي موجود كه دچار كسري منابع هستند 
با مشكالت بيشتر مواجه مي ش��وند و شركت هايي كه با 
نسبت قيمت سهام به سود باال مواجه هستند، دچار مشكل 
مي شوند و در نتيجه ش��اخص بورس نيز سقوط كرده و 

برخي سهامداران دچار زيان مي شوند. 
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توليد نخستين اولويت كش��ور است. اين جمله اي است 
كه در طول سال هاي گذش��ته بارها مسووالن مختلف 
دولتي و غيردولتي بر آن تاكي��د كرده اند اما با اين وجود 
به نظر مي رس��د هنوز مقدمات الزم ب��راي فراهم كردن 
زيرساخت هاي توسعه توليد در ايران فراهم نشده و همين 
امر خود را در آمارهاي ساالنه و برآوردهايي كه از وضعيت 
اقتصاد ايران انجام مي شود، نشان مي دهد. در سال هاي 
گذشته مقام معظم رهبري بارها بر لزوم توجه به توليد تاكيد 
كرده اند و اين موضوع حتي در سال هاي گذشته خود را در 

نام گذاري سال ها نيز نشان داده است. 
اصلي ترين علت تاكيد كارشناس��ان و صاحب نظران بر 
موضوع رونق تولي��د را مي توان در دو محور خالصه كرد: 
نخست تامين نيازهاي داخلي كشور و دوم كاهش توان 

تاثيرگذاري تحريم ها در سال هاي آينده.
اقتصاد ايران در طول س��ال هاي گذشته با تحريم هاي 
گوناگون دست و پنجه نرم كرده و حتي پس از اجرايي 
ش��دن برجام نيز، محدوديت ها با سرعت پاييني كنار 
رفتند و سرانجام با روي كار آمدن ترامپ و خروج امريكا از 
برجام، موج جديدي از فشارها بر اقتصاد ايران تحميل شد. 
هرچند با پيروزي بايدن در انتخابات رياست جمهوري 
به نظر مي رسد، شانس بازگشت امريكا به برجام و كنار 
رفت��ن دوباره تحريم ها افزايش پيدا ك��رده اما در عمل، 
يك فرض تغيير ماهيت نداده است. اگر برجام بار ديگر 
اجرايي شود چه تضميني براي طوالني مدت بودن اين 
تحوالت خواهد بود و ايران باي��د صرف نظر از تحوالت 
بيرون��ي، در داخل براي اقتصاد خ��ود چه كند؟ يكي از 
اصلي ترين موضوعاتي كه در س��ال هاي گذشته باعث 
شده هر نوع تحريم و محدوديت جديدي، شرايط را براي 
اقتصاد ايران دشوار كند، اتكاي جدي منابع مالي دولت 
به درآمدهاي نفتي است. ايران در سال هايي كه توانسته 
نفت بفروشد، با سرعت بااليي طرح هاي توسعه اي خود 
را كليد زده و در مقابل هرگاه به دليل تحريم ها يا كاهش 
قيمت جهاني نفت، از دسترسي به منابع آن محروم شده 
در اداره كشور با مشكالت جدي مواجه شده است. اوج اين 
فشارها در حدود سه سال گذشته و پس از اجرايي شدن 
سياست فشار حداكثري ترامپ عليه اقتصاد ايران خود 
را نشان داد. هرچند بر خالف توقع كاخ سفيد، صادرات 
نفت ايران صفر نشد اما آنچه كه قطعي به نظر مي رسد 
كاهش جدي دسترسي دولت ايران به منابع درآمدهاي 
نفتي خود است. با وجود آنكه مقامات دولت و كارشناسان 
اقتصادي و سياسي بر اين موضوع تاكيد مي كنند كه بايد 
براي كاهش تحريم ها تالش كرد اما در عين حال دستاورد 
دو س��ال اخير در كاهش جدي وابستگي بودجه به پول 
نفت نيز نبايد از دست رود و تنها راه جبران درآمدهاي 
نفتي، افزايش سطح توليد و به دنبال آن صادرات كشور 

خواهد بود.

درجازدندراصالحسياستها
با وجود آنكه مجلس يازدهم از ابتداي آغاز به كار به خود، 
بر لزوم بهبود سطح اقتصادي كشور تاكيد كرده اما به نظر 
مي رسد نمايندگان بيشتر از آنكه به بهبود وضعيت قوانين 

و از بين بردن سياست هاي دست و پاگير اعتقادي داشته 
باشند، وقت خود را صرف طرح هاي پر سر و صدايي مانند 
احياي كوپن كرده اند. اين در حالي است كه برآوردهايي 
كه از شرايط اقتصاد ايران چه در حوزه محيط كسب و كار و 
چه در حوزه آزادي هاي اقتصادي منتشر مي شود، نشان از 
آن دارد كه اقتصاد ايران درگير با قوانين متراكم به بن بست 
رسيده و نياز به ايجاد يك فضاي جديد براي فعاليت دارد.

ش��اخص آزادي اقتصادي كه از س��ال ۱۹۹۶ ميالدي 
توسط موسسه فراسر منتشر مي شود بر تاثير باز بودن 
فضاي اقتصادي كشورها بر جذب سرمايه گذاري، رشد 
اقتصادي، سطح درآمد سرانه و خط فقر متمركز است. 
امسال مانند سال گذشته ۱۶۲ كشور در اين رده بندي 
لحاظ شده اند و اطالعات اقتصادي در بازه زماني ۲۰۰۰ 
تا ۲۰۱۸ مورد مطالعه قرار گرفته اند. اين شاخص بر اساس 
پنج زيرمجموعه اندازه دولت )مخارج دولتي، نرخ ماليات، 
سهم دولت از اقتصاد(، نظام قضايي و حقوق مالكيت، نرخ 
تورم و قدرت پس انداز، تجارت بين الملل و قوانين تجاري 
طي ۱۶ سال، كش��ورها را رتبه بندي كرده است. مانند 
سال هاي گذشته، هنگ كنگ و سنگاپور رتبه هاي اول 
و دوم را از آن خود كرده اند. نيوزيلند، سوييس، استراليا، 
امريكا، موريشس، گرجستان، كانادا، ايرلند و دانمارك در 
رده هاي سوم تا يازدهم جاي گرفته اند. شاخص اقتصادي 
عددي از ۱ تا ۱۰ بوده و هنگ كنگ با عدد ۸.۹۴، بيشترين 
نمره را كسب كرده است. ونزوئال با نمره ۲.۸۸، بسته ترين 
اقتصاد جهان اس��ت و پس از اين كشور، سودان، ليبي، 
آنگوال، ايران، الجزاير، كنگو، زيمبابوه، جمهوري آفريقاي 

مركزي و مصر در جمع ۱۰ كشور با بسته ترين نظام هاي 
اقتصادي قرار دارند. گرجستان با ايستادن در رتبه هشت 
جهان بهترين وضعيت از نظر آزادي اقتصادي را در بين 
همسايگان ايران داشته است. ارمنستان در رده هجدهم، 
بحرين هفتاد، امارات هفتاد و چهارم، روسيه هشتاد و نهم، 
تركيه نود و نهم، آذربايجان صد و دوازدهم و عربستان صد 
و پانزدهم ايستاده اند. افت پنج رده اي جايگاه ايران و قرار 
گرفتن در ميان كشورهاي بسته جهان از نظر اقتصادي 
نش��ان از آن دارد كه تغيير در قواني��ن اجرايي و بهبود 
عملكرد سازمان ها، اولويتي جدي در مسير رشد اقتصادي 

و افزايش توليد خواهد بود.

فرارسرمايهگذاران
در دوره اي كه هنوز مش��خص نب��ود ترامپ قصد خروج 
قطعي از برجام را دارد، اس��حاق جهانگيري، معاون اول 
رييس جمهور، كاهش ميزان سرمايه گذاري در اقتصاد ايران 
را مهم ترين دغدغه و چالش اقتصادي كشور در سال هاي 
پيش رو دانست. بررسي آمارها نشان مي دهد كه در دهه 
۹۰، جز در مواردي خاص، ميزان جذب س��رمايه گذاران 
جديد در كش��ور كاهشي بوده و اين نشان دهنده شرايط 

دشوار توليد در اقتصاد ايران است.
دشواري هاي محيط كس��ب و كار و فشارهايي كه روي 
توليد كنندگان وارد مي ش��ود از يك سو و درآمدهاي باد 
آورده اي كه در اقتصاد ايران براي سوداگران بازارهايي مانند 
ارز، طال، مس��كن و خودرو به وجود مي آيد از سوي ديگر 
باعث شده بسياري از توليدكنندگان يا از سرمايه گذاري 

جديد پرهيز كنند يا ترجيح دهند پول خود را به بخشي 
ببرند كه كمترين تهديد را شامل مي شود. در كنار آن بهبود 
وضعيت اقتصادي كشورهاي همسايه در سال هاي گذشته 
نيز به عاملي براي فرار سرمايه از ايران بدل شده است. در 
سال هاي نه چندان دور، اصلي ترين محل انتقال اين سرمايه 
دوبي در امارات متحده عربي بود و در سال هاي اخير اين 
نقش را كشورهايي مانند گرجستان و تركيه پيدا كرده اند.

در شرايطي كه اقتصاد ايران در كنار مشكالتي مانند تورم، 
با ركود و بيكاري همزمان دست و پنجه نرم مي كند، بهبود 
محيط كسب و كار و فعال كردن سرمايه ها در بخش هاي 
مختلف، بهترين راهكار و گزينه باقي مانده براي دولت 
خواهد بود. در صورت بهبود توليد، از س��ويي نيازهاي 
داخلي كش��ور تامين مي شود و از س��وي ديگر با فراهم 
كردن بسترهاي صادراتي، نيازهاي ارزي كشور به جاي 
وابستگي به پول نفت با صادرات غيرنفتي جبران مي شود. 
از س��وي ديگر با رونق توليد، دغدغه بيكاري دو رقمي 
كه براي مدتي طوالني در اقتصاد ايران وجود داش��ته، 
كمرنگ تر خواهد شد و در نتيجه نياز به دريافت حمايت 
دولتي از سوي اقشار مختلف مردم كاهش خواهد يافت. 
در روزهايي كه دولت براي اجراي سياست هاي حمايتي 
خود، از فهرست ۶۰ ميليون نفري ايرانيان نيازمند حمايت 
س��خن مي گويد، رونق توليد تنها راهكار براي كاهش 
تعداد اين نيازمن��دان خواهد بود، موضوعي كه هرچند 
در شعار مسووالن دولتي و مجلسي بر آن تاكيد دارند اما 
برآوردهايي كه از اقتصاد ايران صورت مي گيرد، خالف 

آن را ثابت مي كند.

2 اقتصاد كالنسياست
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تورمكاالهايوارداتي
وصادراتيدربهار99

مركز آمار گزارش مقدماتي شاخص قيمت كاالهاي 
وارداتي و صادراتي كه را منتش��ر كرد كه بر اين اساس 
تورم ساالنه ريالي كاالهاي صادراتي و وارداتي به ترتيب 
٨٤,٩ و ٣٤٧,١ بوده است.بر اين اساس تغييرات شاخص 
قيمت كاالهاي وارداتي مبتن��ي بر داد ه هاي ريالي در 
فصل بهار ١٣٩٩ نس��بت به فصل قبل، ٦٧,٧ درصد 
است كه در مقايسه با تورم فصلي زمستان ١٣٩٨ حدود 
١٥.٥ واحد درصد افزايش داشته است.تغييرات شاخص 
قيمت كاالهاي وارداتي مبتني بر داده هاي دالري نيز 
در فصل بهار امسال نسبت به فصل قبل، ١٠.٨درصد 
افزايش داش��ته كه در مقايسه با تورم فصلي زمستان 
١٣٩٨ حدود ٢.٢ واحد درصد افزايش داش��ته است.
كمترين نرخ تورم فصلي در بخش ريالي مربوط به گروه 
» پوست خام، چرم، پوست هاي نرم و اشياء ساخته شده 
از اين مواد، و ...« )٣,٦- درصد( و بيشترين نرخ مربوط به 
گروه » محصوالت صنايع شيميايي يا صنايع وابسته به 

آن و ...« )٨٨.٤ درصد( است.
تورمنقطهبهنقطه

تغييرات ش��اخص قيمت كاالهاي وارداتي مبتني بر 
داده  هاي ريالي در فصل بهار ١٣٩٩ نس��بت به فصل 
مشابه سال قبل ٤٠٧,٥ درصد است كه در مقايسه با 
تورم نقطه به نقطه زمستان ١٣٩٨ حدود ٨١.١ واحد 
درصد افزايش داش��ته است.تغييرات شاخص قيمت 
كاالهاي وارداتي مبتني ب��ر داده هاي دالري در فصل 
بهار ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٧.٢ درصد 
است كه در مقايسه با تورم نقطه به نقطه زمستان سال 
١٣٩٩، ٥.٨ واحد درصد افزايش داشته است.كمترين 
 نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ريالي مربوط به گروه

» پوست خام، چرم، پوست هاي نرم و اشياء ساخته شده 
از اين مواد و ...« )٧,٤- درصد( و بيشترين نرخ مربوط به 
گروه » محصوالت صنايع شيميايي يا صنايع وابسته به 

آن« )٥٢٤.٦ درصد( است.
تورمساالنه

تغييرات ميانگين ش��اخص قيمت كاالهاي وارداتي 
مبتني بر داده هاي ريالي در چهار فصل منتهي به فصل 
بهار ١٣٩٩ برابر با ٣٤٧,١ درصد بوده است كه در مقايسه 
با تورم ساالنه زمستان ١٣٩٨ )برابر با ٢٩٥.٢درصد( 
٥١.٩ واحد درصد افزايش داشته است.تغييرات ميانگين 
ش��اخص قيمت كاالهاي وارداتي مبتني بر داده هاي 
دالري در چهار فصل منتهي به فصل بهار ١٣٩٩ برابر 
با ٣٣.٢ درصد بوده است كه در مقايسه با مدت مشابه 
سال قبل حدود ٥١.٩واحد درصد افزايش داشته است.

كمترين نرخ تورم س��االنه در بخش ريالي مربوط به 
گروه »چربي ها و روغن هاي حيواني يا نباتي و...« )٢,٧ 
درصد( و بيشترين نرخ مربوط به گروه»ماشين آالت و 
 وسايل مكانيكي؛ ادوات برقي؛ اجزاء و قطعات آنها و...«

)٤٥٠.٢ درصد( است.
كمتريننرختورم

برايموادپالستيكيصادراتي
همچنين در بخش كاالهاي صادراتي تغييرات شاخص 
قيمت اين كاالها مبتني بر داده هاي ريالي در فصل بهار 
١٣٩٩ نسبت به فصل قبل، ٢٨,٠ درصد است كه در 
مقايسه با تورم فصلي زمستان ١٣٩٨حدود ٣.٣ واحد 
درصد افزايش داش��ته است.تغييرات شاخص قيمت 
كاالهاي صادراتي مبتني بر داده ه��اي دالري نيز در 
فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به فصل قبل، ١.٢ درصد كاهش 
داشته كه در مقايسه با تورم فصلي زمستان ١٣٩٨ )برابر 
با ٤.٣ درصد( حدود ٥.٥ واحد درصد كاهش داش��ته 
است.كمترين نرخ تورم فصلي در بخش ريالي مربوط به 
گروه »حيوانات زنده و محصوالت حيواني« )٩,٠ درصد( 
و بيش��ترين نرخ مربوط به گروه » اشياء هنري، اشياء 

كلكسيون يا عتيقه« )١٧٦.٣درصد( است.

وضعيتنامشخصبورس
اين تعطيلي دوهفته اي باعث مي شود كه بسياري 
از بازارهاي موازي كم فعاليت يا بدون فعاليت شوند 
و در نتيجه مقدار انبوعي از نقدينگي در بازار پديدار 
شود اين نقدينگي ها مي تواند به بورس تزريق شود 
چراكه يك بس��يار سود س��از و پر رونق محسوب 
مي ش��ود. در اين ميان بازگش��ايي سهم پردلهره 
شستا يكي از نشانه هاي اميدبخش روزهاي اخير 
بازار بود. هراس از تاثير كش��نده سقوط شستا بر 
بازار، بازگشايي اش را مدت ها به تاخير انداخت. ولي 
با وجود پيش بيني هاي ترسناكي كه از اين سهم 
مي شد بازگشايي آن با روال تقريبا نرمال همراه بود 
و منجر به تالطم جدي در بازار نشد. اين نشانه بسيار 
خوبي است كه در بورس ايران تحليل و عقالنيت 
در مقابل احساس و هيجان در حال قدرتمند شدن 
است اما؛ اين روزها اين نماد كمي وضعيت عجيبي 
به خود گرفته اس��ت و برخ��ي از روزها به صورت 
نوساني نزولي مي شود. همچنين تاكيد رييس كل 
بانك مركزي در شوراي عالي بورس مبني بر حمايت 
همه جانبه بازار پول از بازار سرمايه خبر اميدبخش 
ديگري بود كه اميد به تعادل رسيدن بازار بورس را 
تقويت مي كند. گذشته از گشايش هاي وسيع براي 
تقويت بازارهاي مالي توس��ط بانك ها و اشخاص 
مربوط ب��ه آنها جلوگيري قاطعانه از پيش��نهاد و 
اعمال نرخ سود باال مي تواند يكي از مهم ترين نقاط 
اتكا براي ايجاد بستر مساعد بازارهاي مالي باشد. 
نكته آخر: در دو هفته آتي با نيمه تعطيل ش��دن 
بسياري از بازارها؛ بازار بورس مجال مناسبي دارد 
تا با استفاده از اميد در حال رشد معامله گران خرد 
و حمايتهاي نهادي و حاكميتي به س��مت اصالح 
و تعادل برود. اگر روند تصميم گيري هاي درست 
و تصميم نگيري هاي نادرس��ت از سوي نهادهاي 
مسوول در حكمراني اقتصادي در چند هفته اخير 

تداوم يابد.

احتمالبازگشتبايدن
بهبرجامپيشازانتخاباتايران

يك پايگاه خبري امريكايي با مطرح كردن نظر برخي 
كارشناسان و مقامات، احتمال بازگشت زودهنگام دولت 
بايدن به توافق هس��ته اي و چالش هاي آن را بررسي 
كرد.پايگاه خبري Just security در تحليلي درباره 
تصميم دولت جو بايدن رييس جمهور منتخب امريكا 
براي بازگشت به توافق هسته اي]برجام[ به نقل از يك 
منبع آش��نا به تفكرات بايدن نوشت: با توجه به اينكه 
از زمان تحليف جو بايدن ت��ا زمان برگزاري انتخابات 
رياس��ت جمهوري ايران در ژوئ��ن ۲۰۲۱ فقط ۵ ماه 
فرصت است، انتظار مي رود كه بايدن در همين مدت 
باقي مانده تالش كند بازگشت ايران به تعهدات خود 
تحت توافق هسته اي را تضمين كند. در ادامه اين تحليل 
همچنين به نقل از اين منبع آمده كه ايده بايدن درباره 
توافق هسته اي، مبني بر اينكه »اگر ايران به تعهدات 
خود بازگردد واشنگتن به عنوان نقطه آغاز مذاكرات 
بعدي به برجام بازخواهد گشت« كه پيش از انتخابات 
آن را مطرح كرده بود، ثابت اس��ت.  اين پايگاه خبري 
عالوه بر اين نوشت: اين مقام سابق امريكايي همچنين 
مدعي شده است كه بايدن پس از احياي اعتبار امريكا، 
متحدان خود در اروپا را براي گشودن درهاي ديپلماسي 
ديگر در مورد پيشبرد برجام، محكم كردن بندهاي اين 
توافق و سياست هاي ايران در منطقه آغاز مي كند. در اين 
گزارش همچنين مطرح مي شود كه امريكا مي خواهد 
قبل از هرگونه مذاكره گسترده ديگري، با بازگشت به 
برجام در ازاي رعايت محدوديت هاي توافق هسته اي 
توسط ايران، مانع از توسعه فعاليت هاي هسته اي ايران 
شود كه در خالل سياست فشار حداكثري دولت ترامپ 
حاصل شده.  همچنين پايگاه just security به نقل 
از يك مقام سازمان ملل كه منحصرا درباره مسائل ايران 
فعاليت مي كند، مدعي شده است كه »بازگشت شسته 
و رفته« امريكا به برجام مطمئن ترين راه براي بازگشت 
ايران به محدوديت هاي هس��ته اي تحت اين توافق و 
محدود كردن ذخاير اورانيوم اين كشور است. اين مقام 
سازمان ملل تاكيد كرد كه آسان ترين مسير رو به جلو، 

بازگشت بدون پيش شرط به برجام است.

امريكا70ميليارددالر
بهدرآمدنفتيايرانخسارتزد

وزارت امور خارجه امريكا در گزارش��ي درباره ايران 
مدعي ش��د كه اين كش��ور با پيش��برد كارزار فشار 
حداكثري عليه ايران به مي��زان ۷۰ ميليارد دالر به 
درآمد نفتي ايران خس��ارت زده اس��ت. در حالي كه 
مقامات ايران معتقدند سياس��ت فش��ار حداكثري 
امريكا به شكس��ت حداكثري تبديل ش��ده و ديگر 
كاري از دست آنها برنمي آيد، پايگاه اينترنتي وزارت 
امور خارجه امريكا در گزارش��ي درباره سياست هاي 
امريكا در قبال ايران نوش��ت: كارزار فشار حداكثري 
عليه ايران همچن��ان به طرز خارق الع��اده اي موثر 
است. امروز، اقتصاد ايران با بحران پول رايج، افزايش 
بدهي هاي عمومي و تورم مواجه است. پيش از كارزار 
فشار حداكثري، ايران تقريبا ۲.۵ ميليون بشكه نفت 
در ه��ر روز صادر مي كرد. اكنون حتي براي ارس��ال 
يك چهارم آن نيز با چالش هايي دس��ت و پنجه نرم 
مي كند. از ماه مه سال ۲۰۱۸، مانع دست يابي ايران 
به بيش از ۷۰ ميليارد دالر درآمد نفت ش��ده ايم و به 
ممانعت از دس��ت يابي آن به تقريبا ۵۰ ميليارد دالر 
بطور ساالنه خواهيم شد. ارزش ريال ايران از ابتداي 
ش��روع كارزار فش��ار حداكثري به يك پنجم ارزش 
قبل��ي اش در برابر دالر كاهش پيدا كرده اس��ت، در 
حالي كه ميزان توليدات ناخالص داخلي آن براي سه 
سال متوالي به حدود ۶ درصد تنزل پيدا كرده است. 
ادعاي وزارت امور خارجه امريكا درباره خس��ارت به 
ايران در پي اين مطرح مي ش��ود كه دولت اين كشور 
در سال ۲۰۱۸ با ناقص تلقي كردن توافق هسته اي از 
آن خارج شده و با رويكردي موسوم به »كارزار فشار 
حداكثري« تحريم هاي متعددي را عليه ايران اعمال 
كرد. محمدجواد ظريف، وزير امورخارجه كشورمان 
پيش از اين تحريم هاي امريكا را تروريسم اقتصادي 
عليه مردم برش��مرد و گفت: تحريم ها س��بب شده 
است تا مردم ايران از نيازهاي معيشتي خود محروم 
شوند. رييس دستگاه ديپلماس��ي كشورمان افزود: 
آنچه مي خواهيم اين است كه نفت خود را بفروشيم. 
امريكا با قلدري اجازه نمي ده��د كه ديگران نفت ما 
را خريداري كنند. تحريم هاي امريكا تروريسم عليه 

شهروندان ايراني است.

بررسيطرحاقدامراهبردي
برايلغوتحريمها

س��خنگوي كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت 
خارجي مجلس شوراي اسالمي از بررسي جزييات 
طرح اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها در جلسه 
امروز اين كميسيون خبر داد.ابوالفضل عمويي در 
گفت وگو با ايس��نا، اظهار كرد: كميسيون امنيت 
ملي امروز به بررسي جزييات طرح اقدام راهبردي 
براي لغو تحريم ها ب��ا حضور نمايندگاني از وزارت 
خارجه، بانك مركزي و مركز پژوهش ها پرداخت و 
سه ماده از آن را مورد بررسي قرار گرفت. براساس 
نظرات نماين��دگان اصالحاتي روي بندها صورت 
گرفت. وي توضيح داد: بعد از تصويب كليات طرح 
اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها ماده ۱ اين طرح 
مربوط به الزام دولت جمهوري اسالمي ايران براي 
غني س��ازي ۲۰ درصد بررسي شد. ماده ۲ مربوط 
به افزايش ذخائر اورانيوم غني شده سطح پايين و 
ماده ۳ بهره گيري دولت جمهوري اسالمي و سازمان 
 IR۲M انرژي اتمي از نسل جديد سانتريفيوژهاي
و IR۶ اس��ت. عمويي در پايان ني��ز گفت: فردا نيز 
كميسيون به بررسي جزييات طرح اقدام راهبردي 

براي لغو تحريم ها مي پردازد.

بهبود محيط كسب و كار فراموش شده است

سيدابراهيم رييسي در جلسه شوراي عالي قوه قضاييه: 

افت جايگاه ايران در شاخص آزادي اقتصادي

وزارتبهداشتگرفتارحاشيهنشود
رييس قوه قضاييه گفت: س��ازمان مل��ل در برخورد 
با مبارزه جمهوري اس��المي با مس��اله مواد مخدر و 
قاچاقچيان، دچار تناقض است و از يك سو از عملكرد 
ما تقدير مي كند و از س��وي ديگ��ر عليه ما قطعنامه 
مي دهد. ب��ه گزارش ايس��نا به نقل از ق��وه قضاييه، 
س��يدابراهيم رييسي در جلس��ه صبح امروز شوراي 
عالي قوه قضاييه كه در اجراي مصوبه ستاد ملي مبارزه 
با كرونا ب��راي رعايت پروتكل هاي بهداش��تي در دو 
سالن جداگانه از طريق ويدئو كنفرانس برگزار شد، با 
گراميداشت هفته بسيج و ياد و خاطره شهداي بسيجي 
تأكيد كرد: مادامي كه بسيج باشد و روحيه بسيجي بر 
كشور حاكم باشد، دشمن به اين كشور طمع نخواهد 
كرد. رييس قوه قضايي��ه از ايمان، اخالص، صداقت، 
بصيرت، مردمداري، دشمن شناسي و دشمن ستيزي 
و تالش براي تحقق ش��عار »ما مي توانيم« به عنوان 
شاخصه هاي فرهنگ بس��يج ياد كرد و گفت: امروز 
كادر درمان و پرستاري ما با روحيه بسيجي به مبارزه 

با ويروس منحوس كرونا و ياري مردم برخاسته اند.

وزارتبهداش�تگرفت�ارحاشيهس�ازيها
نشود؛كشورنيازمندانسجاماست

رييسي با بيان اينكه در اين شرايط كشور نيازمند انسجام 
و همدلي و هماهنگي است، به مسووالن وزارت بهداشت 
توصيه كرد كه درگير حاش��يه ها نش��وند و در يك كار 
جمعي همه ظرفيت هاي علمي و پژوهشي و امكانات 
و نيروي انساني كارآمد اين مجموعه را در جهت تأمين 
امنيت جاني مردم به كار گيرند. رييس قوه قضاييه توجه 
به فرهنگ بسيج را براي پيشبرد ماموريت هاي دستگاه 
قضا ضروري دانس��ت و اظهار داشت: روحيه بسيجي و 
استفاده از نيروهاي قدرتمند، متدين و انقالبي مي تواند ما 
را در پيشگيري و كشف جرم و همچنين آسيب شناسي 
و آسيب زدايي و حل اختالفات و اصالح مجرمين ياري 
دهد و مش��كالت مان را بكاهد. رييسي افزود: بسيج به 
عنوان سازماني كارآمد، از مهم ترين ظرفيت هاي مردمي 
است كه قانون زمينه همكاري آن با دستگاه قضايي را 
فراهم كرده و بسيج حقوقدانان به عنوان يكي از اركان اين 
مجموعه، مي تواند با آموزش همگاني و افزايش اطالعات 
حقوقي مردم به دستگاه قضايي در انجام ماموريت هايش 
كمك كند. وي خاطرنشان كرد: روحيه بسيجي در هر 

بخشي حاكم باشد، آن بخش كارآمد و موفق خواهد شد 
و با فرهنگ بسيج مي توانيم بر همه مشكالت و توطئه ها 

و فتنه ها و نقشه هاي دشمنان فائق آييم.

قطعنامهابزارسياسينظامسلطه
عليهكشورهايمستقلاست

رييس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنانش با اشاره 
به قطعنامه ضد ايراني حقوق بش��ر س��ازمان ملل كه با 
هدايت كانادا و حمايت رژيم صهيونيستي و امريكا و برخي 
كشورهاي اروپايي صادر شده است، اظهار داشت: امروز بر 
همگان ثابت شده غربي ها از قطعنامه ها به عنوان ابزاري 

سياسي عليه كشورهاي مستقل استفاده مي كنند.
رييسي بر همين اساس متذكر شد: اينكه اكثريت كشورها 
از ميان ۱۹۳ كشور موافق اين قطعنامه به اصطالح حقوق 
بشري نبودند، نشانگر رو شدن دست طراحان اين قطعنامه 
براي آنهاس��ت و كشورها متوجه شده اند كه حقوق بشر 

دستخوش سياست زدگي جدي شده است.
رييس قوه قضاييه با اش��اره به برخورد دوگانه غربي ها با 
عملكرد جمهوري اسالمي ايران در مبارزه با قاچاق مواد 
مخدر، گفت: س��ازمان ملل از سويي از عملكرد ايران در 
مبارزه با مواد مخدر تقدي��ر مي كند و مي گويد صداقت 
شما در اين زمينه بيش��تر از ديگر كشورهاست و در اين 
راه خس��ارت هاي مالي و جاني زيادي متحمل شديد اما 

از سوي ديگر عليه ما قطعنامه مي دهند. رييسي با بيان 
اينكه اگر ايران راه ترانزيت مواد مخدر را باز بگذارد، تمام 
اروپا و امريكا را مواد مخدر فرا مي گيرد، افزود: جوانان ما 
با ازخودگذشتگي در برابر قاچاق مواد مخدر و باندهاي 
قاچاق مي ايستند و ما قرباني اين مساله هستيم و اينكه 
به جاي تقدير عليه ما قطعنامه مي دهند، پديده عجيبي 
اس��ت. رييس قوه قضاييه با اشاره به "آشفتگي وضعيت 
اجتماعي امريكا " تصريح كرد: امروز به خاطر آزادي سالح 
گرم در امريكا هزاران نفر به خاك و خون كشيده مي شوند 
و فضاي آنجا ناامن است اما كسي براي اين مساله و بسياري 
از كارهاي ضد حقوق بشري در امريكا و اروپا قطعنامه صادر 
نمي كند. رييسي ادامه داد: كانادا به عنوان باني قطعنامه 
ضد ايراني از بزرگ ترين ناقضان حقوق انسان است كه هم 
حقوق مردم خودش را تضييع مي كند و هم به پناهگاهي 
براي مفس��دان و تبهكاران تبديل شده است و بايد عليه 
آن قطعنامه بدهند. رييس دستگاه قضا اين نكته را هم 
متذكر ش��د كه جمهوري اسالمي ايران بر اساس مباني 
و آموزه هاي ديني و تأكيدات امامين انقالب اس��المي و 
اصول قانون اساسي به كرامت و حقوق انسان اعتقاد دارد 
و به معناي واقعي كلمه به رعايت حقوق بشر پايبند است. 
رييسي در بخش ديگري از سخنانش با تقدير از همكاران 
دس��تگاه قضا در رعايت اصول بهداش��تي در مواجهه با 
كرونا خاطرنش��ان كرد: همه بخش هاي قضايي و اداري 

قوه قضاييه ضمن حفظ سالمت همكاران و ارباب رجوع، 
بايد از همه ظرفيت ها اس��تفاده كنند تا روند دادرسي و 
رسيدگي به كار مردم دچار وقفه يا اختالل نشود. رييس 
دستگاه قضا همچنين با تقدير از خدمات دكتر محمدباقر 
ذوالقدر معاون سابق راهبردي قوه قضاييه، ابراز اميدواري 
كرد با تالش دكتر صاحبكار مع��اون راهبردي جديد و 
همكاري با مركز فناوري قوه قضاييه، روند حركت به سوي 
قوه قضاييه هوشمند با سرعت بيشتري پيگيري شود. 
رييسي اس��تفاده از فناوري هاي نوين و هوشمندسازي 
دستگاه قضا را از ضرورت هاي دوره تحول قضايي عنوان 
كرد و آن را گامي بلند در جهت تسهيل دسترسي مردم 
به دادرس��ي الكترونيك و تحقق عدالت قضايي دانست.  
حجت االسالم عبداللهي رييس مركز حفاظت و اطالعات 
قوه قضاييه از اقدامات صورت گرفته براي مقابله با تخلفات 
كاركنان و مرتبطين با دستگاه قضا از جمله وكالي رسمي 
دادگستري گزارشي ارايه كرد و گفت: در ماه هاي اخير ۱۲ 
نفر از كاركنان دستگاه قضا در بخش هاي مختلف به اتهام 
ارتشاء دستگير شده اند. همچنين ۱۸ نفر از وكاليي كه در 
بخش هاي مختلف قضايي براي اعمال نفوذ در پرونده ها با 
پرداخت رشوه تالش مي كردند بازداشت شدند و در همين 
زمينه يك كارچاق كن حرف��ه اي كه به صورت علني در 
مقابل يكي از مجموعه هاي قضايي فعاليت داشت، دستگير 
شد. رييس قوه قضاييه در واكنش به اين گزارش با تأكيد بر 
لزوم برخورد با افراد فاسد در مجموعه مرتبطين با دستگاه 
قضا، تصريح كرد: مفسدين بايد بدانند كه وضعيت براي 
هر گونه فعاليت ناسالم در قوه قضاييه قرمز است. ما اجازه 
نمي دهيم چهره دستگاه كارآمدي كه قضات آن بعضاً به 
صورت ش��بانه روزي در آن مشغول خدمت هستند و با 
اجاره نشيني و سختي زندگي خود را مي گذرانند، با اين 
نوع اقدامات موردي به گونه ديگري نشان داده شود. انتظار 
اين است كه جريان وكالت خودش نظارت داشته باشد 
تا فسادي در اين مجموعه رخ ندهد. رييس قوه قضاييه 
با اش��اره به پخش گزارشي درباره قاچاق سيگار از رسانه 
ملي گفت: مردم وقتي اين گزارش ها را مي بينند، سوال 
مي كنند كه چگونه قاچاق با اين حجم و با تريلي وارد كشور 
مي شود؟ اين مساله حتماً بايد پيگيري جدي شود. وقتي 
چنين حجمي قاچاق وارد كشور مي شود، يعني اين كاال 
از مبادي رسمي وارد شده كه اين خيلي مايه تاسف است 

و نياز به ورود فوري ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز دارد.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
درحالي كانون صرافان از مجاز بودن فعاليت صرافي ها با 
۵۰ درصد پرسنل همزمان با آغاز محدوديت هاي كرونايي 
خبر داده بود كه برخي از صرافي ها طي دو روز گذش��ته 
اخطار پلمب از اماكن دريافت كرده اند.با تصميم ستاد ملي 
مبارزه با كرونا از شنبه اول آذرماه محدوديت هاي كرونايي 
در كشور آغاز شده كه براساس آن در شهرهاي قرمز اكثر 
مشاغل غير از مراكز درماني و خدماتي )سوپرماركت و ميوه 
فروشي و ...( به مدت 2 هفته تعطيل شدند.در همين ارتباط 
هم اتحاديه طال و جواهر از تعطيلي 1۵ روزه واحدهاي طال 
فروشي خبر داد و اعالم كرد: مردم در ايام تعطيلي بازار از 
طريق فضاي مجازي خريد نكنند.براي فعاليت صرافي ها 
نيز كانون صرافان قبل از آغاز محدوديت ها از هماهنگي 
با بانك مركزي براي عدم تعطيلي صرافي ها و فعاليت با 
۵۰ درصد نيرو خبر داده بود. طبق اطالعيه كانون صرافان 
بر مبناي اعالم بانك مركزي، صرافيهاي سراس��ر كشور 
مي توانند با پنجاه درصد ظرفيت به فعاليت خود ادامه دهند.

اما با آغاز محدوديت ها و تعطيلي مراكز تجاري و پاساژها 
عماًل امكان فعاليت براي تعداد زيادي از صرافي ها كه در اين 
مراكز حضور دارند، وجود ندارد و برهمين اساس نيز اين 
صرافي ها باالجبار تعطيل شده اند.نكته مهم اما اينجاست 
كه مابقي صرافي هايي كه در پاساژها و مراكز تجاري نيستند 
نيز از سوي پليس اماكن استان تهران به دليل عدم وجود 
نام صرافي ها در ليست مشاغل مجاز، اخطار پلمب دريافت 
كرده اند. از آنجايي كه صرافي ها طبق قانون زيرنظر بانك 
مركزي هس��تند و بانك مركزي نيز صرافي ها را به ادامه 
فعاليت با نصف ظرفيت خود مجاز دانسته است، كانون 
صرافان خواس��تار هماهنگي الزم جهت عدم تداخل در 

حوزه فعالين، از سوي نهادهاي ذي ربط شد.

    دالر ۲۵ هزار و ۵۵۰ تومان شد
  در ب��ازار آزاد ارز قيمت دالر 2۵ ه��زار و 6۰۰ تومان، يورو 
3۰ ه��زار و 3۰۰ تومان و درهم امارات 7 هزار و 8۰ تومان 
اعالم شده است.دالر روز )دوشنبه( در صرافي هاي بانكي 
با حدود 1۰۰ تومان كاهش قيمت نس��بت به روز كاري 
گذشته )يكشنبه( به نرخ 2۵ هزار و ۵۵۰ تومان فروخته 
شد.قيمت فروش يورو نيز با كاهش نسبت به قيمت هاي 
پاياني روز كاري قبل، معادل 3۰ هزار و 3۵۰تومان و قيمت 
خريد يورو نيز 2۹ هزار و 3۵۰ تومان اعالم شد.قيمت شنبه 
هر اسكناس يورو در صرافي هاي بانكي براي فروش معادل 
2۹ هزار و 822 تومان و قيمت خريد آن نيز 2۹ هزار و ۵33 
تومان بود.در سامانه سنا نيز در معامالت روز )شنبه( هر دالر 
با نرخ ميانگين 2۵هزار و 217 تومان تومان معامله شد.نرخ 
خريد هر دالر در سامانه سنا نيز 2۵ هزار و 1۰تومان قيمت 
خورد.عالوه بر اين، در س��امانه نيما نيز در روز معامالتي 
ديروز حواله يورو با ميانگين قيمت 31 هزار و 367 تومان 
و هر حواله دالر با ميانگين قيمت 26 هزار و 2 تومان اعالم 
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.در روزهاي اخير، روند 
حركت قيمت دالر، كاهشي بوده است. اوايل آبان ماه نرخ 
دالر روند صعودي داشت و به بيش از 3۰ هزار تومان رسيد، 

اما از اواسط آبان سير نزولي به خود گرفت.

   ت�داوم نوس�ان قيم�ت س�كه در كان�ال 
۱۱ميليون توماني

به گزارش رويترز، در حالي كه ارزش دالر تضعيف ش��ده 
و اميدها به ارايه بسته اي محرك مالي بيشتر سبب شده 
تا خوش بيني ناشي از عرضه سريع واكسن كرونا خنثي 
شود، قيمت طال امروز اندكي افزايش داشت.بر اساس اين 
گزارش، قيمت هر اونس طال ب��ا ۰.1۰ درصد افزايش به 
1872 دالر و 8۰ سنت رسيد. قيمت فلز زرد در معامالت 
آتي امروز براي تحويل در فوري��ه 2۰21 با ۰.۰۹ درصد 

كاهش به 1876 دالر و ۵۰ س��نت رسيد.با اونس 1872 
دالري و قيمت دالر 2۵ هزار و 6۰۰ توماني، قيمت سكه 
1۰۰ هزار تومان افزايش يافت. سكه تمام بهار آزادي طرح 
جديد )دوشنبه، سوم آذرماه( با افزايش 1۰۰ هزار توماني 
نسبت به روز گذش��ته به 11 ميليون و ۹۰۰ هزار تومان 
معامله شد.س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز بدون 
تغيير 11 ميليون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد.همچنين 
قيمت نيم سكه بهار آزادي 6 ميليون و 2۰۰ هزار تومان، 
ربع  سكه چهار ميليون و 2۰۰ هزار تومان و سكه يك گرمي 
دو ميليون و ۴۰۰ هزار تومان تعيين شد.عالوه بر اين، در 
بازار طال نيز هر گرم طالي 18 عيار به مبلغ يك  ميليون و 
132 هزار تومان و هر مثقال طال به بهاي چهار ميليون و 
۹۰۵ هزار تومان فروخته شد.اونس جهاني طال نيز امروز با 
كاهش نسبت به روز گذشته به قيمت يك هزار و 868 دالر 
معامله شد.طي دو هفته اخير قيمت سكه و طال متاثر از بازار 
ارز روند كاهشي داشت و نوسان ارزي و سير نزولي قيمت 
ارز روي بازار طال نيز تاثير گذاشت. بررسي روند معامالت 
ارزي در روزهاي اخير نشان مي دهد كه كاهش ريسك هاي 
برون زا، حضور پرقدرت بازارساز و تقويت عرضه اسكناس 
در بازار متشكل ارزي به منظور مديريت نوسان نرخ ارز، 
باعث افت قيمت ها در بازار ارز و همچنين بازار طال شده 
است. قيمت طالي 18عيار هرگرم يك ميليون و 12۵ هزار 
تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 11 ميليون 
و 8۰۰ هزار تومان و قيمت دالر 2۵ هزار و 6۰۰ تومان است.

فعاالن بازار طال مي گويند با وجود تعطيلي بخش عمده اي 
در بازار داخلي قيمت طالي 18عيار هر گرم يك ميليون و 
12۵ هزار تومان، قيمت دالر 2۵ هزار و 6۰۰ تومان و قيمت 
سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 11 ميليون و 8۰۰ هزار 
تومان و قيمت س��كه طرح قديم 11 ميليون و ۵۰۰ هزار 
تومان است.قيمت نيم سكه بهار آزادي 6 ميليون و 2۵۰ 
هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي ۴ ميليون و 3۰۰ هزار تومان 
و سكه گرمي 2 ميليون و ۴۰۰ هزار تومان تعيين شده است 
و به فروش مي رسد.قيمت طالي 18عيار در هر گرم هم 
يك ميليون و 12۵ هزار تومان، قيمت طالي 2۴عيار در 
هر گرم يك ميليون ۴8۰ هزار تومان و ارزش گذاري شده 
اس��ت.گفتني است، قيمت طال، س��كه و ارز در بازار طي 
روزهاي نخس��ت ابتداي هفته جاري نسبت به روزهاي 
قبل با افزايش همراه شده اند كه يكي از داليل اصلي اعمال 

تحريم هاي مجدد برخي بانك هاي ايراني است، جو رواني 
حاكم در بازار ارز موجب ش��ده تا بار ديگر نوسانات شديد 
قيمتي در بازار به وجود آيد و دالر نيز از سد قيمتي 3۰ هزار 
تومان عبور كند.در هفته هاي اخير، تشديد نوسانات ارزي 
موجب شد تا بازارساز تصميم جدي براي مديريت عرضه و 
تقاضا بگيرد و برهمين اساس عالوه بر افزايش عرضه در بازار 
با برداشتن سقف فروش در سامانه نيما، از سرگيري فروش 
ارز سهميه اي و كاهش اختالف دالر در بازار رسمي و آزاد 
و البته آزاد شدن فروش ارز پتروشيمي ها در صرافي هاي 
مجاز مقدمات كاهش نوسانات قيمتي را در بازار ارز فراهم 
كرد.بانك مركزي همچنين اعالم كرده از روز دوش��نبه 
21 مهرماه نيز روزانه ۵۰ ميليون دالر اسكناس وارد بازار 
خواهد كرد ضمن اينكه سقف خريد بانك ها و صرافي ها در 
بازار متشكل ارزي را به ۵۰۰ هزار دالر افزايش داده است.

فعاالن بازار پيش بيني مي كنند با ورود ۵۰ ميليون دالر 
در بازار و افزايش سقف خريد صرافي ها در بازار متشكل، 
قيمت ارز كاهشي شود كمااينكه بعد از اجراي اين سياست 
طي چند روز قيمت دالر حدود ۴ هزار تومان كاهش يافت.

با افزايش قيمت ارز در بازار آزاد، قيمت خريد و فروش ارز 
در صرافي هاي بانكي نيز افزايش يافت؛ قيمت دالر براي 
اولين بار طي روز يكشنبه 2۰ مهر در صرافي هاي بانكي 
وارد كانال 31 هزار تومان شد؛ فعاالن بازار براين باورند كه 
رشد چشم گير قيمت طال و ارز و دالر واكنش هيجاني بازار 
به اقدام جديد امريكا بود كه 18 بانك ايراني را در ليست 
تحريم هاي ثانويه خود قرار داد.برخالف هفته هاي قبل از 
روزهاي قبل بازار ارز نزولي شده است؛ سير نزولي قيمت ها 
در حالي در بازار ارز از عصر چهارشنبه 1۴ آبان ماه آغاز شده 
و همچنان ادامه دارد كه قيمت دالر با كاهش حدود 7 هزار 
توماني همراه بوده و دالر از 3۰ هزار تومان ظهر چهارشنبه 
به 23 هزار تومان در صبح روز يكشنبه 18 آبان رسيده است.

مهم ترين عامل تأثيرگذار در بازار ارز از ديدگاه فعاالن حاضر 
در خيابان فردوسي، چشم انداز مثبت به آينده بازار است؛ از 
آنجايي كه از ماه قبل بازار به انتخابات امريكا چشم دوخته 
بود و براساس نظرسنجي هاي قبل از انتخابات جهت گيري 
ارز مشخص مي شد با نهايي شدن گزينه رياست جمهوري 
امريكا، سناريوهاي بدبينانه براي آينده كنار رفته و بازار 
با اميدواري به آينده ش��اهد ريزش قيمت هاست.قيمت 
فروش دالر در صرافي ها با افزايش نسبت به قيمت هاي 

پاياني روز كاري قبل 2۵هزار و ۵۵۰ تومان و قيمت خريد 
دالر نيز با اختالف 1۰۰۰توماني نسبت به قيمت فروش، 
2۴هزار و ۵۵۰ تومان تعيين شده است.قيمت فروش يورو 
نيز با كاهش نس��بت به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل 
معادل 3۰ هزار و 3۵۰ تومان و قيمت خريد يورو نيز 2۹ 
هزار و 3۵۰ تومان اعالم شده است. دالر صبح روز يكشنبه 
در صرافي ها در كان��ال 22 هزار تومان قيمت خورده بود 
ولي در ادامه با افزايش قيم��ت ارز در بازار آزاد بار ديگر به 
كانال هاي باالتر بازگشت.نرخ خريد و فروش دالر و يورو 
در صرافي هاي بانكي و بازار متشكل ارزي متغير است و 
متناسب با نوس��انات بازار آزاد در طول روز چند بار تغيير 
مي كند.تشديد نوسانات ارزي موجب شد بازارساز تصميم 
جدي براي مديريت عرضه و تقاضا بگيرد و بر همين اساس 
عالوه بر افزايش عرضه در بازار با برداش��تن سقف فروش 
در س��امانه نيما، ازس��رگيري فروش ارز سهميه اي، آزاد 
شدن فروش ارز پتروشيمي ها در صرافي هاي غيربانكي و 
كاهش اختالف دالر در بازار رسمي و آزاد مقدمات كاهش 
نوسانات قيمتي را در بازار ارز فراهم كرد.بانك مركزي البته 
اعالم كرده بود از روز دوش��نبه 21 مهرماه نيز روزانه ۵۰ 
ميليون دالر اسكناس وارد بازار خواهد كرد ضمن اينكه 
سقف خريد بانك ها و صرافي ها در بازار متشكل ارزي را به 
۵۰۰ هزار دالر افزايش داده است.با افزايش قيمت ارز در 
بازار آزاد، قيمت خريد و فروش ارز در صرافي هاي بانكي نيز 
افزايش يافت؛ قيمت دالر براي اولين بار طي روز يكشنبه 
2۰ مهر در صرافي هاي بانكي وارد كانال 31هزار تومان شد؛ 
فعاالن بازار براين باورند كه رشد چشم گير قيمت طال و ارز 
و دالر واكنش هيجاني بازار به اقدام جديد امريكا بود كه 
18 بانك ايراني را در ليست تحريم هاي ثانويه خود قرار داد.

مهم ترين عامل تأثيرگذار در بازار ارز از ديدگاه فعاالن حاضر 
در خيابان فردوسي، چشم انداز مثبت به آينده بازار است؛ از 
آنجايي كه از ماه قبل بازار به انتخابات امريكا چشم دوخته 
بود و براساس نظرسنجي هاي قبل از انتخابات جهت گيري 
ارز مشخص مي شد با نهايي شدن گزينه رياست جمهوري 
امريكا، سناريوهاي بدبينانه براي آينده كنار رفت و بازار با 
اميدواري به آينده شاهد ريزش قيمت هاست.نرخ خريد و 
فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار متشكل ارزي 
متغير است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول روز چند 

بار تغيير مي كند.
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دريافت كارمزد از ساتنا
و پايا هنوز اجرايي نشده است

دبيركل ش��وراي هماهنگي بانك هاي دولتي و نيمه 
دولتي گفت: نرخ كارمزد خدمات ريالي بعد از ۵ سال و 
خدمات الكترونيكي بعد از 11 سال افزايش يافت؛ ضمن 
اينكه نرخ ساتنا و پايا هنوز اجرايي نشده است.  عليرضا 
قيطاسي، دبيركل شوراي هماهنگي بانك هاي دولتي و 
نيمه دولتي در گفت وگو با راديو در خصوص تغيير نرخ 
كارمزد خدمات بانكي گفت: از اوايل آبان ماه بخشنامه 
اصالحات بانك مركزي درباره كارمزد خدمات بانكي 
اعم از ريالي و الكترونيكي ابالغ ش��د كه از اول آذر ماه 
الزم االجرا است.وي با بيان اينكه كارمزدهاي خدمات 
بانكي به دو بخش ريالي و الكترونيكي تقسيم مي شود، 
اظهار داشت: خدمات ريالي شامل بخش هايي اعم از 
صدور ضمانتنامه ها، حواله ها، انواع حساب ها، صدور 
گواهي نامه ع��دم پرداخت، ارزيابي ام��وال منقول و 
غيرمنقول، خدمات قبوض است كه بر اساس مقررات 
گذشته كارمزد مش��خصي براي آنها تعريف شده و از 
مشتريان اخذ مي ش��ود.به گفته قيطاسي، بر اساس 
قانون بانك مركزي هرس��اله با مصوبه شوراي پول و 
اعتبار مي تواند تعرفه هاي كارمزد خدمات بانكي را مورد 
بازنگري قرار دهد كه در بخش خدمات ريالي آخرين 
تغيير براي حدود ۵ س��ال پيش است. به همين دليل 
در طول يكسال گذشته با همكاري شوراي هماهنگي 
بانك هاي دولتي و كانون بانك هاي خصوصي كارگروهي 
تشكيل و اين اصالحات جديد به بانك مركزي پيشنهاد 
شد تا كارمزدهاي خدمات بانكي به ميزان 2۰ درصد 
افزايش يابد.دبيركل شوراي هماهنگي بانك هاي دولتي 
و نيمه دولتي با اشاره به نرخ كارمزد خدمات الكترونيكي 
بانكي نيز گفت: آخرين بخش��نامه نرخ كارمزد بانك 
مركزي در اين بخش مربوط به 11 س��ال قبل است. 
با توجه به اينكه سطح عمومي قيمت ها در طول اين 
سال ها تغيير داشته، به همان اندازه قيمت تمام شده 
خدمات براي بانك ها نيز باال رفته كه بر همين اساس 
مقرر شد در بخش خدمات الكترونيكي نيز افزايش 2۰ 
درصدي نرخ كارمزد را نسبت به نرخ 11 سال قبل داشته 
باشيم.وي در بخش ديگري از سخنان خود افزود: با توجه 
به محدوديت ها و تعطيلي برخي كسب و كارها به مدت 
دو هفته، بانك مركزي سقف انتقال را از همه درگاه هاي 
پرداخت تا مبلغ 1۰ ميليون تومان افزايش داده است.

قيطاسي در پايان تاكيد كرد: قيمت تمام شده خدمات 
بانك ها بيشتر از ميزان كارمزدي است كه در حال حاضر 
اخذ مي شود. ضمن اينكه كارمزد ساتنا و پايا هم هنوز 
اجرايي نشده چرا كه نياز به زيرساخت هايي دارد كه هنوز 

به طور كامل برقرار نيست.

 هشدار بانك مركزي
 به نهادهاي پولي غيرمجاز

بانك مركزي اعالم كرد: استفاده از عناوين نهادهاي 
پولي و بانكي تحت نظارت بانك مركزي، بدون اخذ 
مجوز ممنوع است.روابط عمومي بانك مركزي اعالم 
كرد: هرگونه استفاده از عنوان موسسه اعتباري، تعاوني 
اعتباري، شركت واسپاري )ليزينگ(، شركت صرافي 
و صندوق قرض الحسنه در تابلو، سربرگ، مكاتبات 
و ... يا اشتغال به اين امور بدون داشتن مجوز از بانك 
مركزي ممنوع است.فهرست نهادهاي پولي مجاز در 
زيرمنوي نظارت بانكي سايت بانك مركزي قرار دارد. 
اين فهرس��ت به صورت مرتب در حال به روزرساني 
است و هموطنان عزيز براي اطالع از نام و مشخصات 
بانك ها و نهادهاي پولي مجاز و آخرين تغييرات در اين 
حوزه، صرفا به وب سايت بانك مركزي مراجعه كنند.

رسانه هاي محترم نيز در انتشار اخبار و گزارش هاي 
خود قيد »مج��از« يا »غيرمجاز« ب��ودن بانك ها و 
نهادهاي پولي را مدنظر قرار دهند. در ماه هاي اخير 
برخي ادعاي برخورداري مج��وز از بانك مركزي را 

داشته و مشكالتي را براي شهروندان ايجاد كرده اند.

كرونا، ده ها بانك روسي را
در آستانه ورشكستگي قرار داد

ده ها بانك روسي در ش��رايط شيوع همه گير كرونا و 
مسائل و پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي ناشي از اين 
ويروس همه گير در آستانه ورشكستگي قرار گرفته اند.

به گزارش ايرنا، رسانه هاي روسي ازجمله شبكه دوم 
تلويزيون دولتي روسيه و ش��بكه تلويزيوني ان. ت. و 
روز دوش��نبه در گزارش هاي خود به امكان لغو مجوز 
فعاليت ده ها بانك روس��يه اشاره كردند.براساس اين 
گزارش ها، در س��ال آينده به خاطر ش��يوع همه گير 
ويروس كرونا، بانك مركزي روسيه به پاكسازي عرصه 
بانكي از بانك هاي ضعيف و فاقد سرمايه كافي و قابل 
توجه خواهد پرداخت. شبكه تلويزيوني سراسري ان. ت. 
و روسيه اعالم كرد كه در سال آينده 3۵ بانك روسيه كه 
1۰ درصد بانك هاي روسيه را شامل مي شوند، با تصميم 
بانك مركزي اين كشور تعطيل خواهند شد .در گزارش 
اين رسانه با استناد به گزارش ريتينگ و درجه بندي 
بانك هاي روسيه كه توسط آژانس روسي »اكسپرت 
ار. اي« تهيه شده اس��ت 26 درصد بانك هاي روسيه 
در زمان حاضر با زيان فعالي��ت مي كنند. 36 درصد 
بانك هاي روسيه هم با كاهش شديد سرمايه مواجه 
شدند. اين آژانس تحليل مسائل مالي پيش بيني كرد كه 
تعداد بانك هايي كه سرمايه خود را ازدست مي دهند تا 
پايان سال 2۰2۰ افزايش خواهد يافت و به همين دليل 
انتظار مي رود در سال آينده مجوز كار تعداد بيشتري از 
بانك هاي روسي لغو شود.شبكه دوم تلويزيون دولتي 
روسيه هم در اين مورد گفت: از ماه ژانويه تا سپتامبر 
س��ال جاري )دي تا شهريور(، نيمي از كل بانك هاي 
روسي با خروج سرمايه مواجه شدند. اين رسانه افزود: 
به عقيده تحليلگران امور مالي، در وهله اول بانك هاي 
كوچك و متوسط در خطر ازدست دادن سرمايه و لغو 
مجوز فعاليت قرار دارند. اين بانك ها به شدت به سرمايه 
مردم و نيز بخش تجاري كوچك و متوس��ط وابسته 
هس��تند و به همين دليل در شرايط شيوع همه گير 

ويروس كرونا، پيامدهاي آن را حس مي كنند. 

واكنش بانك مركزي به حواشي 
ترخيص لوازم خانگي آلماني

بانك مركزي اع��الم كرد: تعيين اينكه ب��راي واردات 
كاال، ارز به چه ش��خص و شركتي داده شود، در فرايند 
تجارت خارجي كشور خارج از چارچوب وظايف بانك 
مركزي اس��ت و نهادها و وزارتخانه هاي تخصصي در 
اين مورد تصميم گيري مي كنند.ترخيص حاشيه ساز 
۴2۰ كانتينر ل��وازم خانگي از گمرك در روزهاي اخير 
واكنش هاي مختلفي را به همراه داشته است؛ بر اساس 
خبري كه اواخر هفته گذش��ته خبرگزاري تس��نيم 
منتشر كرد، محموله بزرگي از لوازم خانگي جزو گروه 
چهار )داراي محصول مش��ابه داخل كه ثبت سفارش 
آنها ممنوع شده است( در آس��تانه ترخيص از يكي از 
گمركات كشور قرار گرفته بود.الزم به ذكر است، واردات 
اين دسته از كاالها در زمان حاضر به كشور ممنوع است 
و نيز مدت زمان ترخيص كاالهاي گروه چهار كه پيش از 
اعالم ممنوعيت به كشور رسيده بودند پايان يافته است؛ 
طبق اعالم مسووالن اين محموله شامل ۴2۰ كانيتنر 
انواع ل��وازم خانگي از يك برند آلماني است.براس��اس 
بررسي هاي انجام شده، اين كاالها هم داراي ثبت سفارش 
معتبر )تمديدشده( است و هم تأييد منشأ ارز شده است، 
بحث تأمين ارز آن نيز از طريق ارز نيمايي و با صدور كد 
ساتا صورت مي گيرد، همچنين تمديد ثبت سفارش 
محموله ۴2۰كانتينري مذكور ب��ا رأي ديوان عدالت 
اداري انجام شده بود.در همين ارتباط نيز روابط عمومي 
بانك مركزي با صدور اطالعيه اي اعالم كرد: همه اقشار 
جامعه و نهادهاي ذي ربط مي توانند با مراجعه به پايگاه 
اطالع رساني بانك مركزي از اسامي دريافت كنندگان ارز 
مطلع شوند. شايان ذكر است تعيين اينكه براي واردات 
كاال، ارز به چه ش��خص و شركتي داده شود، در فرايند 
تجارت خارجي كشور خارج از چارچوب وظايف بانك 
مركزي است و نهادها و وزارتخانه هاي تخصصي در اين 
مورد تصميم گيري مي كنند.همچنين بانك مركزي به 
منظور شفافيت بيشتر در تخصيص ارز و براي دوري از 
هر گونه خطاي انساني و مداخالت فراقانوني، فرآيند 
تخصيص ارز را كامال س��امانه محور كرده است. بدين 
شكل راه هرگونه سفارش پذيري در اين فرايند بسته شده 
و تخصيص و تامين ارز بر اساس سهميه و اولويت گذاري 

وزارتخانه هاي ذي ربط انجام مي شود.

سامانه محور شدن فرآيند 
تخصيص ارز

بانك مركزي با اجراي سياس��ت ارز ۴2۰۰ توماني 
بطور مستمر و شفاف، اسامي دريافت كنندگان اين 
ن��وع ارز را اعالم كرده و به اين سياس��ت خود ادامه 
مي دهد.ب��ه گزارش روابط عموم��ي بانك مركزي، 
همه اقش��ار جامعه و نهادهاي ذي ربط مي توانند با 
مراجعه به پايگاه اطالع رساني بانك مركزي از اسامي 
دريافت كنندگان ارز مطلع شوند. گفتني است، تعيين 
اينكه براي واردات كاال، ارز به چه شخص و شركتي 
داده ش��ود، در فرايند تجارت خارجي كشور خارج 
از چارچوب وظايف بانك مركزي اس��ت و نهادها و 
وزارتخانه هاي تخصصي در اين مورد تصميم گيري 
مي كنند.همچنين بانك مركزي به منظور شفافيت 
بيشتر در تخصيص ارز و براي دوري از هر گونه خطاي 
انساني و مداخالت فراقانوني، فرآيند تخصيص ارز را 
كامال سامانه محور كرده است. بدين شكل راه هرگونه 
سفارش پذيري در اين فرايند بسته شده و تخصيص 
و تامي��ن ارز بر اس��اس س��هميه و اولويت گذاري 
وزارتخانه هاي ذي ربط انجام مي شود.در پايان بايد 
به اين موضوع اشاره كرد كه س��امانه رفع تعهدات 
ارزي بانك مركزي، عملك��رد دريافت كنندگان ارز 
را رصد مي كند و در صورت تخلف، بانك هاي عامل 
مكلف به برخورد قانوني هستند و در بانك مركزي 
نيز واردكنندگاني كه به تعهدات ارزي خود پايبند 
نباشند، در فهرست س��ياه قرار خواهند گرفت و از 

تخصيص دوباره ارز به آنها جلوگيري مي شود.

۱9.۵ تريليون دالر كمك مالي 
جهاني براي مبارزه با   بحران كرونا

مجموع كمك هاي وعده داده ش��ده توسط دولت ها 
و بانك هاي مرك��زي به منظور نجات اقتصاد جهان از 
عواقب شيوع ويروس كرونا و بيماري كوويد-1۹ به 1۹.۵ 
تريليون دالر مي رسد.به گزارش »يورو ويكلي«، مجموع 
كمك هاي وعده داده شده توسط دولت ها و بانك هاي 
مركزي به منظور نجات اقتصاد جهان از عواقب شيوع 
ويروس كرونا و بيماري كوويد-1۹ به 1۹.۵ تريليون 
دالر مي رسد.صندوق بين المللي پول در گزارش ساالنه 
خود اعالم كرد كه اين مبلغ كالن از سقوط بيشتر اقتصاد 
جهان جلوگيري خواهد كرد.كريس��تالينا جورجيوا، 
رييس صندوق بين المللي پول، گفت: اكنون كشورها با 
يك سربااليي طوالني روبرو هستند كه دشوار، ناهموار، 
نامطمئن و مستعد پسرفت خواهد بود.باوجود مقياس 
و سرعت تالش هاي صورت گرفته براي بهبود اقتصادي، 
كارشناسان هشدار مي دهند كه جهان در حال حركت 
به سمت بدترين ركود از زمان ركود بزرگ دهه 1۹3۰ 
ميالدي است.در اياالت متحده و اروپا، سطح اشتغال و 
فعاليت اقتصادي بسيار پايين تر از دوره قبل از شيوع 
كرونا است. ده ميليون امريكايي امسال شغل خود را از 
دست داده اند در حالي كه چندين اقتصاد اروپا از جمله 
اسپانيا و ايتاليا شاهد خرد شدن اقتصاد خود توسط اين 
ويروس بوده اند.بر اساس اين گزارش، يك بسته محرك 
اقتصادي اتحاديه اروپا به ارزش 8۰۰ ميليارديورو كه 
مذاكره براي توافق درب��اره آن ماه ها به طول انجاميد، 
اكنون با مخالفت لهستان و مجارستان در خطر است.

دولت هاي راس��ت گراي اين كشورها مخالف شرطي 
هستند كه بر اساس آن كشورهاي گيرنده اين كمك 
مالي بايد از استاندارد »احترام به قانون« اتحاديه اروپا 
پيروي كنند.انديشكده »كپيتال اكونوميكس« كه در 
لندن مستقر است، هش��دار داد كه لغو حمايت مالي 
بزرگ ترين اقدام خطرناكي است كه دولت ها مي توانند 

در كوتاه مدت انجام دهند.

تداوم نوسان قيمت سكه در كانال ۱۱ ميليون توماني

اخطارپلمببهصرافيها

مانده تسهيالت بانكي در 5 ماه نخست سال 99 روزانه ۱578 ميليارد تومان افزايش داشته است

افزايش روزانه ۲438 ميليارد تومان سپرده و نقدينگي در سال 99
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |

آمارهاي بانكي مرداد 13۹۹ از افزايش 36.7 درصدي مانده 
سپرده ها و 3۵.۵ درصدي مانده تسهيالت بانكي در پايان 
مرداد ماه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
حكايت دارد. با توجه به افزايش 831 هزار ميليارد توماني 
سپرده بانكي در يكسال منتهي به مرداد ۹۹ و همچنين 
افزايش 378 هزار ميليارد تومان سپرده نسبت به اسفند 
۹8، در يكسال اخير روزانه به طور متوسط 2276 ميليارد 
تومان به حجم سپرده هاي كشور اضافه شده است و به نوعي 
نقدينگي كشور تحت تاثير خلق پول و رشد پايه پولي و 
سپرده ها بوده است. همچنين در ۵ ماه اول سال ۹۹ ميزان 
سپرده هاي بانكي روزانه به طور ميانگين 2۴38 ميليارد 
تومان افزايش يافته است. براين اساس آمارها نشان مي دهد 
كه در س��ال ۹۹، ميزان خلق پول، نقدينگي و سپرده ها 
نسبت به يكسال اخير و س��ال ۹8 افزايش قابل توجهي 
داشته اس��ت.از س��وي ديگر اين آمارها براي تسهيالت 
بانكي نيز دريكسال منتهي به مرداد ۹۹ نشان مي دهد كه 
به طور ميانگين روزانه 1۵6۴ ميليارد تومان افزايش داشته 
است. در ۵ ماه نخست سال ۹۹ نيز ميزان تسهيالت روزانه 
به طور متوسط 1۵78 ميليارد تومان افزايش داشته است.  
گزارش وضعيت كل مانده سپرده ها و تسهيالت ريالي و 
ارزي بانك ها و موسس��ات اعتباري به تفكيك استان در 
پايان مردادماه س��ال ۹۹ حاكي از آن است كه مانده كل 
سپرده ها بالغ بر 3۰۹۴ هزار ميليارد تومان شده است كه 
نسبت به مقطع مشابه سال قبل 831 هزار ميليارد تومان 
)36.7 درصد( و نس��بت به پايان س��ال قبل معادل 378 
هزار ميليارد تومان )13.۹ درصد( افزايش نشان مي دهد.

بيشترين مبلغ سپرده ها مربوط به استان تهران با مانده 
1677 هزار ميليارد تومان و كمترين مبلغ مربوط به استان 
كهگيلويه و بويراحمد معادل 76.6 هزار ميليارد ريال است.

مانده كل تسهيالت بالغ بر 218۰ هزار ميليارد تومان است 
كه نسبت به مقطع مشابه س��ال قبل ۵71 هزار ميليارد 
تومان )3۵.۵ درصد( و نس��بت به پايان س��ال قبل 2۴۴ 
هزار ميليارد تومان )12.6 درصد( افزايش داش��ته است. 
بيش ترين مبلغ تسهيالت مربوط به استان تهران با مانده 
13۹۴ هزار ميليارد تومان و كمترين مبلغ مربوط به استان 
كهگيلويه و بوير احمد معادل 76.3 هزار ميليارد ريال است.

بانك مركزي اعالم كرده است كه يكي از علل مهم باال بودن 
رقم تسهيالت و سپرده ها در استان تهران استقرار دفاتر 
مركزي بسياري از ش��ركت ها و موسسات توليدي ساير 
استان ها در استان تهران بوده و عمده فعاليت هاي بانكي 
آنها از طريق ش��عب بانك ها و موسسات اعتباري استان 

تهران انجام مي شود.

   نسبت تسهيالت 77 درصدي 
شايان ذكر است نسبت تسهيالت به سپرده ها بعد از كسر 
سپرده قانوني 77.7 درصد است كه نسبت به مقطع مشابه 
سال قبل و پايان سال قبل، به ترتيب 1.6 و 1.7 واحد درصد 
كاهش نشان مي دهد. نسبت مذكور در استان تهران ۹۰.۹ 
درصد و در اس��تان كهگيلويه و بويراحمد 111.2 درصد 
است.اين در حالي است كه در تهران با 1677 هزار ميليارد 
تومان س��پرده، 1۵3۴ هزار ميليارد تومان سپرده بعد از 
كسر سپرده قانوني، معادل 13۹۴ هزار ميليارد تومان مانده 
تسهيالت داشته است، به عبارت ديگر نسبت تسهيالت در 

تهران رقم ۹۰.8 درصد و نزديك به ۹1 درصد بوده است. در 
تهران كمتر از 17 درصد سپرده ها به عنوان سپرده قانوني و 
ذخيره احتياطي شعب نگهداري شده و حدود 83 درصد 
كل سپرده ها تسهيالت داده شده است. معادل 8.۵ درصد 
سپرده ها به عنوان سپرده قانوني و 8.3 درصد سپرده ها به 
عنوان ذخيره احتياطي شعب در نظر گرفته شده و بقيه 

آن يعني 83 درصد سپرده ها تسهيالت داده شده است. 

    سهم تهران 
سهم تهران از سپرده ها با رقم 1677 هزار ميليارد تومان 
معادل ۵۴.2 درصد و سهم تهران از مانده تسهيالت با رقم 
13۹۴ ميليارد تومان، معادل 6۴ درصد كل تس��هيالت 
است. به عبارت ديگر تهران به اندازه 1۰ واحد درصد سهم 
بيشتري از تسهيالت را نسبت به سهم خود از سپرده ها 
كسب كرده است. آمارهاي بانك مركزي بيانگر افزايش 38 
درصدي مانده سپرده ها و 31.۹ درصدي مانده تسهيالت 
بانكي در پايان تير ماه ۹۹ نسبت به مقطع مشابه سال قبل 
است. براين اس��اس روزانه 1۴1۰ ميليارد تومان به مانده 
تس��هيالت و 23۰۰ ميليارد تومان به سپرده هاي بانكي 
كشور و به عبارتي به نقدينگي كشور افزوده شده است. از 
تيرماه ۹8 تا پايان تيرماه ۹۹ معادل 8۴2 هزار ميليارد تومان 
به سپرده هاي بانكي و معادل ۵1۵ هزار ميليارد تومان به 

مانده تسهيالت بانك هاي كشور اضافه شده است.

   شاخص هاي تيرماه 
 گزارش وضعيت كل مانده سپرده ها و تسهيالت ريالي 
و ارزي بانك ها و موسسات اعتباري به تفكيك استان 

در پايان تيرماه س��ال ۹۹ حاكي از آن است كه مانده 
كل سپرده ها بالغ بر 2۹326.1 هزار ميليارد ريال شده 
است كه نس��بت به مقطع مشابه سال قبل 8۴21.1 
هزار ميليارد ريال )38 درصد( و نسبت به پايان سال 
قبل معادل 3۴23.3 هزار ميليارد ريال )12.6 درصد( 
افزايش نشان مي دهد. باالترين مبلغ سپرده ها مربوط 
به استان تهران با مانده 168۰8.1 هزار ميليارد ريال و 
كم ترين مبلغ مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد 

معادل 7۴.۹ هزار ميليارد ريال است.
مانده كل تسهيالت بالغ بر 212۴8.2 هزار ميليارد ريال 
است كه نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۵13۹.3 هزار 
ميليارد ريال )31.۹ درصد( و نسبت به پايان سال قبل 
18۹2.۴ هزار ميليارد ريال )۹.8 درصد( افزايش داشته 
است. بيشترين مبلغ تسهيالت مربوط به استان تهران 
با مانده 13712.۴ ه��زار ميليارد ريال و كمترين مبلغ 
مربوط به استان كهگيلويه و بوير احمد معادل 73 هزار 
ميليارد ريال است.شايان ذكر است كه نسبت تسهيالت 
به سپرده ها بعد از كسر سپرده قانوني 76.۵ درصد است 
كه نسبت به مقطع مش��ابه سال قبل و پايان سال قبل، 
به ترتيب ۴.۵ و 2.۹ واحد درصد كاهش نشان مي دهد. 
نس��بت مذكور در اس��تان تهران 88.۹ درصد و استان 
كهگيلويه و بويراحمد 1۰8.۹ درصد است.سهم تهران 
از كل سپرده هاي بانك هاي كشور به ۵۵ درصد رسيده 
و سهم تهران از مانده تسهيالت بانك ها نيز معادل 6۴.۵ 
درصد است و تهران عمال ۹.۵ درصد بيش از سهم خود 
از سپرده ها، تسهيالت دريافت كرده است. موضوع مهم 
ديگر نسبت باالي تسهيالت 8۹ درصدي تهران است. 



روز سوم بورس نيز همانند پيش بيني ها بود و صف هاي 
خريد و فروش در ميان سهامداران بازار رد و بدل مي شد. 
درس��ت اس��ت بازار طي 10 روز اخير خود اغلب روند 
تعادلي روبه باال به خود ديده اما؛ جهت و روند قيمتي آن 
تغيير چنداني نداشته و تنها شاهد خريد و فروش سهام 
با قيمت هاي چندهفته اخير توس��ط سرمايه گذاران 
بورسي هس��تيم و آن گونه كه به نظر مي رسد با وجود 
نزول چهارماه گذش��ته بورس همچنان بازار س��هام از 
سوي تصميمات ناپخته دولتي در معرض خطر قرار داد.

بازار سرمايه هفته گذشته روند خوب و معقولي داشت 
و اغلب سهامداران به صورت متناسب به خريد و فروش 
سهام مي پرداختند كه باعث شد بازاري متعادل رو به باال 
داشته باشيم. با شروع دومين ماه پاييز وضعيت بورس در 
مقايسه با هفته گذشته خود كمي تغيير كرد و بازارسهام 
در روز يكشنبه به صورت كوتاه مدت منفي شد و شاخص 
كل اين بازار در س��اعات اوليه افتي حدود 2 درصد را در 
كارنامه خود به ثبت رساند و در پايان عقبگردي حدود 
7 هزار و 688 واحدي را تجربه كرد. همين عقبگرد باعث 
شد كه شاخص بازار به يك ميليون و 358 هزار و 848 
واحد رس��يد و تقربيا 0.55 درص��د از ميانگين قيمتي 
وزني س��هام در نمادهاي بازار كاسته شد، در فرابورس 
نيز وضعيت به همان گونه بود و ش��اخص كل فرابورس 
161 واحد معادل يك درصد افت داشت و به سطح 16 
هزار و 480 واحد رسيد و بر اين اساس وضعيت بورس 
در روز يكش��نبه به صورت منفي ياد مي ش��ود اما؛ روز 
دوش��نبه كمي وضعيت بازار تفاوت داشت و تنها گروه 
فلزات اساسي بودند كه وضعيت ناگواري به خود ديدند و 
ديگر سهام موجود در بازار به نسبت روز يكشنبه وضعيت 
مناسب تري داشتند و شاخص كل بورس روز گذشته 
يعني دوشنبه با 16 هزار و 690 واحد افزايش رقم يك 
ميليون و 375 هزار واحد را ثبت كرد. شاخص كل با معيار 
هم وزن نيز 4923 واحد افزايش يافت و به رقم 387 هزار 
و 614 واحد رسيد. معامله گران نيز يك ميليون معامله 
ب��ه ارزش 117 هزار و 353 ميلي��ارد ريال انجام دادند. 
ش��اخص كل نيز 1.2 درصد رشد داشت و شاخص هم 
وزن نيز 1.3 درصد صعود كرد. همچنين آخرين قيمت 
287 نماد حداقل س��ه درصد درمقايسه با روز گذشته 
افزايش داش��ته و 156 نماد نيز با كاهش سه درصدي 
قيمت همراه ب��ود و در مجموع ارزش معامالت خرد در 
بازارسهام به 13 هزار و 810 ميليارد تومان رسيده است.
با وضعيت پيش آمده به نظر مي رس��د اين تعطيلي 
دو هفته اي مي تواند به نفع بورس و بازار س��هام باشد 
و اين درحالي اس��ت كه انتظار ف��راز و فرود و خريد و 
فروش مناسبي در بازارهاي موازي نمي رود چراكه؛ 
ويروس كرونا و تعطيالت باعث ش��ده كه بسياري از 
اين بازارها از رونق بيفتند و باز هم مانند ابتداي سال 
مردم به دنبال بازاري براي س��رمايه گذاري در دوران 
تعطيالت به بورس و بازارسرمايه پناه بياورند و با اين 
وجود مي توان دراين خصوص فكر كرد بورس تهران 
مجالي يافته كه به شرايط گذشته و رونق خود باز گردد 
و اينكه آيا اين اصالحات و افت هاي چهارماهه گذشته 
در دوهفته تعطيالت جبران مي شود كمي جاي تامل 
دارد اما؛ به طور كلي نمي توان نزول شديدي براي بازار 

متصور بود زيرا در چهارماه گذشته بازار به پايين ترين 
حد خود يعني كف بازار رسيده است. اگر وضعيت بازار 
را طي يك هفته وده روز گذشته بررسي كنيم مي توان 
دريافت كه اين نزول روز يكشنبه شاخص را منفي كرد 
چراكه؛ بازار در پي تعادل است و اين روند صعود و نزول 

كوتاه در رسيدن بازار به تعادل موثر است.

   اميد به كدال  و دالر
يكي از مهم ترين عواملي كه باعث ش��د ك��ه بازار طي 
روزهاي گذشته مثبت شود، اميد به گزارش هاي ماهانه 
است كه توانسته يك كف تحليلي مناسب و امني را براي 
اغلب نمادهاي بازار ايجاد كند. درست است اين عامل 
از س��رمايه گذاري به سرمايه گذار ديگر تفاوت مي كند 
اما؛ تغييري كه بتوان آن را در جريان فعاليت شركت ها 
معنادار تلقي كرد در كنار تقليل انتظارات تورمي ناشي از 
كاهش ريسك هاي سيستماتيك مشرف بر اقتصاد ايران، 
مي تواند بازار را براي تداوم رون��د صعودي در روزهاي 
پيش رو آماده كند. با يك ن��گاه كلي به وضعيت كدال 
مي توان دريافت كه عملكرد ماهانه نمادها به طور كلي 

مناسب و خوب بوده است. 
نقش دالر نيز در وضعيت بازار س��هام مهم است، بازار 
سرمايه پس از شروع ريزش ها از نوزدهمين روز مردادماه 
حدود 900 هزار واحد از ارتفاع خود را از دست داد و در 
اين ريزش هاي بورس، ن��رخ دالر تا 23 هزار تومان نيز 
رس��يد و اكنون نيز حدود قيمت 26 هزارتومان معامله 
مي ش��ود. اين افزايش ن��رخ دالر در كنار كاهش ارزش 
ريال باعث ش��د كه اقبال ها به سمت و سوي نمادهاي 
كاموديتي محور برود همچنين خوش بيني بازار به P/E و 

آينده نگري حدود 10 واحد است و باتوجه به ميزان تورم و 
تحريم ها اين خوش بيني كمي دور از انتظار است و به طور 
كلي طبيعي است كه اغلب سهامداران به سمت و سوي 

سهم هاي كادمويتي محور در بازار بروند. 
در اين ميان خوش بيني به پايان كرونا تاثير مهمي روي 
بازار داشته است و اغلب بازارهاي جهاني و از جمله بورس 
ايران پس كشف واكس��ن كرونا وضعيت بهتري خود 
گرفته و اين موضوع باعث شد كه قيمت فلزات اساسي 
و محصوالت پتروشيمي افزايش پيدا كند اما؛ طي چند 
روز گذشته نرخ دالر جهاني كاهش يافته و اگر اين كاهش 
ادامه دار باشد وضعيت خوبي را نمي توان براي بازارهاي 

اقتصادي متصور بود.
اين نكته نيز حائز اهميت اس��ت كه قيمت گذاري هاي 
دستوري به زيان بازار سرمايه عمل كرده و موجب شده 
تاحدودي بي اعتمادي در بازار سرمايه تزريق شود. اين 
قميت گذاري دستوري به روند نزولي بازار جاني بيش 
از پيش بخشيد براي مثال؛ اختالفات ميان وزارت نفت 
و اقتص��اد در خصوص عرضه پاالي��ش يكم مهم ترين 
جرقه اي بود كه باعث ش��د بورس روند ريزشي به خود 
بگيرد و در اي��ن ميان تصميمات ي��ك روزه مديران و 
مسووالن بورسي نيز بي تاثير نبود چراكه؛ به صورت شبانه 
مصوبات بازار را تصويب مي كردند و شفاف سازي درستي 

براي سهامداران انجام نمي دادند. 
عليرضا تاجير، كارشناس بازارسرمايه نيز درخصوص 
عوامل تاثيرگذار در بازارسرمايه گفت: افزايش سود 
بين بانكي نيز يك نوع ريس��ك محس��وب مي شود. 
س��ود بانكي يعني حداقل نرخ بازده بدون ريسك و 
اين موضوع در محاس��بات تاثير منفي براي بورس و 

بازار سرمايه خواهد داشت و زمزمه هاي افزايش اين 
سود در بازارهاي مالي شنيده مي شود كه هرچند به 
ظاهر با اين افزايش مخالفت مي شود اما؛ در عمل سود 
بين بانك��ي افزايش يافته و اين موضوع به عنوان يك 
تهديد بالقوه در بازار سرمايه اثرگذار است و به غير بازار 
سرمايه در اقتصاد ملي نيز تاثير دارد چراكه؛ منجر به 
افزايش حجم نقدينگي مي ش��ود و پشتوانه خاصي 

نيز دارا نيست.
هماي��ون دارابي، كارش��ناس بازار س��رمايه نيز در اين 
خصوص گف��ت: در مجموع چند عامل باعث ش��د كه 
روند بازار به س��مت و سوي نزولي بودن تغيير يابد: نرخ 
بهره قيمت گذاري دستوري اختالف در مورد برخي از 
صنايع مهم از جمله پااليشي ها، وجود حجم مبنا در بازار 
سرمايه و دامنه نوسان كوچك همچنين عدم آموزش 
كافي س��هامداران حقيقي و نبود بس��ترهاي گسترده 
و در دس��ترس همانند؛ س��رمايه گذاري مثل صندوق 
سبدگردان ها و مشاوره هاي كم. تمامي اين موارد دست 
به دس��ت هم دادند تا يك روند اصالحي عميق در بازار 
داشته باشيم و باتوجه به اينكه در يك وضعيت يك و نيم 
برابر در مقايسه با ابتداي سال جاري هستيم عماًل شايد 
كارنامه بازار سرمايه به صرف نظر از افرادي كه در تابستان 
وارد بازار سرمايه شده اند. براي كساني كه بلند مدت در 
بورس هستند يك بازار مثبت و سود ده داشته ايم و اگر به 
صورت بلندمدت نگاه كنيم عمال رفتار هيجان زده برخي 
از سهامداران و عدم استفاده افراد كم تجربه از صندوق ها 
و مشاورهاي با تجربه مي تواند وضعيت بازار را تغيير دهد 
و سهامداران و سرمايه گذاران بورسي بايد به اين نكته 

توجه كنند كه با ديد بلندمدت وارد بورس شد.
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انجام معامالت الگوريتمي 
تخلف است

محسن خدابخش مدير نظارت بر بورس هاي سازمان 
بورس انجام معامالت الگوريتم��ي را به جز در موارد 
خاصي تخلف عنوان ك��رد و ادامه داد: در حال حاضر 
اگر معامالت الگوريتمي به جز ب��راي بازارگردان ها 
كه مشخص هستند، در موارد ديگري استفاده شود، 
به طور قطع از طرف س��ازمان بورس ب��ا آن برخورد 
مي شود؛ وي افزود: تاكيد س��ازمان در اين خصوص 
نظارت دقيق اس��ت و در صورتي كه افرادي مضنون 
به انجام تخلفاتي مانن��د انجام معامالت الگوريتمي 
باشند، حداقل كدهاي آنالين آنها بسته شده و از انجام 
معامالت به طور آنالين محروم مي شوند. مدير نظارت 
بر بورس هاي س��ازمان بورس در رابطه با تصميمات 
اخير سازمان در جهت عمق بخشي به بازار گفت: فعال 
تمركز بورس  ها و سازمان بورس بر بازارگرداني است و 
بايد بازارگرداني در بورس ها به نحو صحيح انجام شود؛ 
اين امر راه افزايش نقدشوندگي بازار و حركت قيمت ها 

در مدار منطق است.
دومي��ن روز مهرماه ب��ود در اين اطالعي��ه به كليه 
شركت هاي كارگزاري اعالم شده است: به منظور حفظ 
شرايط تعادل عرضه و تقاضا در بازار بر ورود سفارشات 
و معامالت، كليه مشتريان اعم از حقيقي و حقوقي )به 
جز بازارگردانان داراي مجوز كه با شناس��ه مشخص 
شده براي معامالت اقدام به ارسال سفارش مي كنند( 
در خصوص امكان انجام معامالت الگوريتمي در همه 
نمادهاي معامالتي در بورس و فرابورس تا اطالع ثانوي 
غيرفعال شود. همچنين تقسيم سفارشات به هر روشي 
توس��ط مش��تريان برخط اعم از حقيق و حقوقي در 
تمامي نمادهاي معامالتي در سمت فروش، ممنوع 
است. در همين راس��تا بايد در اسرع وقت تنظيمات 
الزم در كليه س��امانه هاي برخ��ط كارگزاران جهت 
جلوگيري از تقسيم سفارشات هنگام ورود سفارش 
توس��ط مش��تريان برخط همچنين عدم استفاده از 

الگوريتم هاي معامالتي انجام شود.

متقاضيان چگونه از بورس كاال 
ملك خريداري  مي كنند؟

زمزمه راه اندازي بورس امالك، مستغالت و امتيازات 
از تيرماه به گوش مي رس��يد و 29 مردادماه س��ال 
جاري نيز اولين معامله ملك در تاريخ بورس از طريق 
اين بازار انجام ش��د. بدين صورت كه شركت عمران 
ش��هر جديد پرديس يك باب واحد تجاري را پس از 
پذيرش در بازار فرعي ب��ورس كاالي ايران با قيمت 
پايه يك ميليارد و 63 ميليون تومان عرضه كرد و به 
فروش رساند. در اين راستا قرار است ٩ آذرماه وزارت 
دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در راستاي برنامه 
فروش امالك م��ازاد خود، يك قطعه زمين محصور 
شده واقع در شهرستان دماوند را به قيمت پايه 130 
ميليارد ريال در بورس كاالي ايران روي ميز فروش 
بگذارد.نوع تسويه اين عرضه كه در تابلوي امالك و 
مستغالت بورس كاال انجام مي شود، به صورت نقدي 
و اعتباري بوده و خريدار نهايي به عنوان برنده حراج، 
ظرف 10 روز كاري بعد از تاريخ انجام معامله فرصت 
دارد 40 درصد بخش نقدي را به حس��اب عملياتي 
بورس كاال واريز كند. بر اين اساس افراد بعد از دريافت 
كد معامالتي مي توانند از طريق حساب هاي پاياي 
بورس ي��ا كارگزاري ها وجه مورد نظر را به حس��اب 
بورس كاال واريز و اقدام به خريد ملك كنند. مكانيسم 
كشف نرخ و انتخاب خريدار در بورس كاال بدين نحو 
است كه در روز عرضه يك حراجي برگزار مي شود و 
در آن كارشناسان يك كف قيمتي براي ملك در نظر 
مي گيرند و خريداران بر اساس قيمت پايه با يكديگر به 
رقابت مي پردازند و در نهايت باالترين قيمت براساس 
قوانين به ثبت مي رسد و فردي كه باالترين قيمت را 
اعالم كرده باشد به عنوان مالك حقيقي ملك معرفي 
مي شود.اگر فرد خريدار نتواند مبلغ در نظر گرفته شده 
را تا تاريخ سر رسيد پرداخت كند طبق قوانين بورس 

كاال مشمول جريمه خواهد شد.

بسته شدن۴ ايستگاه معامالتي
و ۱۸ دسترسي برخط

مديريت نظارت بازار بورس اوراق بهادار تهران در 
راس��تاي نظارت بر معامالت شفاف و منصفانه در 
بازار سرمايه، با انتشار اطالعيه اي اعالم كرد: پيرو 
ابالغيه 30 ش��هريور 99 معاونت ب��ازار به مديران 
عامل كارگ��زاران بورس اوراق به��ادار تهران و در 
راستاي اجراي تبصره ماده 12دستورالعمل اجرايي 
معامالت برخط، مديريت نظارت بر بازار با توجه به 
اهميت برخي اقدامات معامله گران اقدام به مسدود 
كردن چهار ايستگاه معامالتي و 18 مورد دسترسي 
برخط س��هامداران در تاريخ 2 آذر 99 كرده است. 
اين تعداد شامل ارسال سفارش كم حجم با دفعات 
باال بوده و در برخي موارد نيز به كارگزاران مربوط 
تذكر داده شده است. شايان ذكر است در ماده 12 
دستورالعمل اجرايي معامالت برخط اوراق بهادار 
در بورس اوراق بهادار ته��ران و فرابورس ايران كه 
به منظور اجراي سفارش هاي خريد يا فروشي كه 
به صورت برخط )Online( به سامانه معامالتي 
ارسال مي ش��ود، در تاريخ 1389/7/3 شامل 19 
ماده و 9 تبصره و يك پيوست به تصويب هيات مديره 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار رسيده، آمده است: 
س��فارش هايي كه محدوديت ه��اي موضوع ماده 
10 اين دس��تورالعمل در مورد آنها رعايت نشده 
اس��ت نبايد توسط زيرس��اخت دسترسي برخط 
بازار پذيرفته و به سامانه معامالتي ارسال شود. در 
اين خصوص ضروري است سوابق اين موضوع به 
صورت الكترونيكي ثبت و نگهداري شده و بالفاصله 
پيغامي مبني بر عدم پذيرش سفارش براي مشتري 
ارسال شود. همچنين رعايت اين ماده در خصوص 
س��فارش هايي كه به دليل محدوديت هاي وضع 
شده توسط عضو پذيرفته نمي شوند ضروري است.

پتانسيل بورس براي رشد مجدد
مهدي رضايي، مديرعامل بانك انصار با مثبت ارزيابي 
كردن وضعيت گزارش 6 ماهه شركت هاي بورسي، اين 
وضعيت را نشان دهنده سودآوري شركت ها و صنايع 
دانست و گفت: در خصوص پتانسيل سودآوري بازار به 
نظر مي رسد براي سال جاري انتظار افزايش ميزان سود 
شركت ها به محدوده باالتر وجود داشته باشد، چراكه 
در نيمه نخست سال جاري س��ود محقق شده براي 
شركت ها در مقايسه با دوره مشابه سال گذشته تقريبا 
50 درصد رشد داشته است. وي در خصوص صنايع برتر 
توضي��ح داد: با توجه به افزايش نرخ ارز در بازار آزاد و به 
پيروي از آن، افزايش نرخ ارز در سامانه نيما و بهبود نسبي 
قيمت هاي جهاني، عمدتا صنايع پتروشيمي، فلزات و 
در مجموع شركت هاي با پايه فروش دالري و صادرات 
محور، وضعيت بهتري دارند. رضايي افزود: عالوه بر اين 
بانك ها از جمله گروهي هستند كه در افق بلندمدت 
سرمايه گذاري در برخي از نمادها با توجه به اصالحات 
قيمتي اخير مناس��ب تلقي مي شوند و به اصطالح به 
قيمت رسيده اند. كاهش جذابيت بازارهاي جايگزين 
در شرايط فعلي نيز مي تواند موجب جذب منابع مازاد به 
سوي بازار سرمايه شود؛ البته سرمايه گذاران بايد با توجه 
به بررسي و تحليل هاي دقيق خود به سرمايه گذاري در 
اين صنايع اقدام كنند.مديرعامل بانك انصار در خصوص 
اثر صعود قيمت كاموديتي ها بر بازار سرمايه بيان كرد: 
بررسي شرايط قيمت جهاني كاموديتي ها نشان مي دهد 
كه اثرات بيماري كرونا بر قيمت هاي جهاني همچنان 
مشهود است و سطح قيمت ها، با وجود رشد در ماه هاي 
اخير، در يكي از كمترين س��طوح 4 سال گذشته قرار 
دارد. اخيرا با انتشار اخبار مربوط به نتايج موفق واكسن 
كرونا، اميد به احياء اقتصاد جهاني افزايش يافته است، 
اين موضوع عامل مهمي اس��ت ك��ه مي تواند موجب 
رشد قيمت هاي جهاني و در نتيجه بهبود سودآوري 
شركت هاي بورسي در سال جاري و سال آينده شود. وي 
اضافه كرد: در خصوص بازار سرمايه كشورمان، مي توان 
گفت از آنجايي كه بخش عمده اي از بازار را شركت ها 
و صنايع صادرات محور تشكيل مي دهند، انتظار بهبود 
و رشد سودآوري در اين شركت ها دور از انتظار نيست. 
درخصوص تاثير قيمت هاي جهاني بر بازار س��رمايه 
كشور بايد توجه داشت كه عمدتا شركت هاي بورسي 
داخلي با يك فاصله زماني كوتاه مدت از اين نوسانات 
قيمت هاي جهاني تاثير مي پذيرد.رضايي در پاسخ به 
اين پرس��ش كه بازار سرمايه براي ادامه روند صعودي 
به چه مواردي احتياج دارد؟ گفت: در اين رابطه نخست 
بايد در نظر داشته باشيد كه قرار نيست بازار هميشه 
روند صعودي داشته باش��د. در واقع ايجاد توقع روند 
صعودي براي هميشه در ميان سرمايه گذاران، به ويژه 
س��رمايه گذاران جديدي كه در سال جاري و در فصل 
نويني از حيات بازار، به بورس وارد ش��ده اند؛ مي تواند 
فرصت ها را به تهديدها تبديل كند. وي تصريح كرد: 
ضمن بهبود قيمت هاي جهاني، حفظ س��طح توليد 
صنايع پتروشيمي و فلزات اساسي همچنين اصالح 
موارد ساختاري در بودجه مي تواند به روند صعودي بازار 
كمك كند. از سوي ديگر به منظور ادامه روند صعودي 
بازار عواملي ديگر نظير افزايش كيفيت خدمات رساني 
نهادهاي مالي و ايجاد زمينه رقابت سالم بين اين نهادها 
و ارتقاي استانداردهاي نظارتي و آموزش هاي عمومي 
به سرمايه گذاران، موضوعاتي است كه بايد مورد توجه 
سياست گذاران قرار گيرد، توسعه زيرساخت هاي بازار 
سرمايه نيز با افزايش كمي سرمايه گذاري در اين بازار 
بايد همخواني داشته باشد و نهادهاي اجرايي و نظارتي 
بازار سرمايه بايد به سرعت رشد بازار برسند تا بتوانند از 
سرمايه بخش مهمي از جامعه كه در حال حاضر در بازار 

سرمايه وجود دارد، صيانت كنند.
 مديرعامل بانك انصار در خصوص راهكارهاي جذب 
سرمايه ها به بورس گفت: در بازار سهام مشوق هاي كافي 
مثل معافيت مالياتي، دسترسي برخط و آسان به بازار، 
وجود نهاد ناظ��ر و ... وجود دارد كه اين موارد هم براي 
سرمايه گذاران و هم سرمايه پذيران به لحاظ اطمينان 
به بازار، سهولت و امنيت دسترسي به سرمايه گذاري 
و تامين مالي اهميت ويژه اي دارد. وي ادامه داد: البته 
به نظر مي رس��د با رونق بخش��يدن به صندوق هاي 
سرمايه گذاري و تشويق و آگاهي بخشي سرمايه گذاران 
تازه وارد به منظور سرمايه گذاري غيرمستقيم در بورس 
مي توان با اطمينان بخشي به سرمايه گذاران خرد در 
خصوص بازدهي مطلوب و جذاب، شاهد موج ديگري 
از جذب سرمايه و كاهش ريسك سرمايه گذاري اين 
گروه از افراد باشيم. از سوي ديگر توسعه بازار مشتقات و 
طراحي ابزارهاي جديد مالي و پوشش ريسك مي تواند 
بر جذابيت سرمايه گذاري در بورس بيفزايد.رضايي در 
رابطه با تامين مالي بنگاه ها از طريق بازارسرمايه نيز 
بيان كرد: در حال حاضر شركت هاي بزرگ مي توانند 
به عرضه سهام شركت هاي زير مجموعه، انتشار اوراق 
يا استفاده از يكي از روش هاي افزايش سرمايه در بازار 
سرمايه اقدام كنند. ساير شركت هاي حاضر در بورس 
نيز مي توانند از روش هاي گوناگوني از جمله افزايش 
سرمايه و انتش��ار اوراق اقدام كنند. مديرعامل بانك 
انصار توضيح داد: طبيعي اس��ت كه عوامل رفتاري و 
روانشناختي، بدون توجه به سودآوري واقعي شركت ها 
فقط تا حد مشخصي امكان فراهم كردن زمينه صعود 
بازار را دارد و پس از آن، بايد منتظر تغييرات مثبت واقعي 
در سودآوري ش��ركت ها براي توجيه افزايش قيمت 
 سهام بود. اين كارشناس بازارسرمايه در بررسي اثر نرخ 
سود سپرده هاي بانكي بر بازار سرمايه نيز عنوان كرد: 
به طور عمده نرخ سود بانكي در قيمت گذاري سهام و 
هزينه هاي مالي شركت ها نقش مهمي ايفا مي كند، 
نرخ بهره اسمي و حقيقي اصلي ترين عامل در نوسانات 
قيمت در ب��ازار دارايي هاي مختلف اس��ت و تعيين 
غيربهينه آن مي تواند تعادل ساير بازارها را تحت تاثير 
قراردهد، نرخ سود بانكي به عنوان معيار و خط كش 
براي نسبت P/E ساير بازارها در نظر گرفته مي شود. 
به طور كلي مي توان گفت از آنجايي كه س��ود سپرده 
بانكي بدون ريسك و تضمين شده است، تغييرات آن 
مي تواند تاثير مستقيم و فوري بر روند ساير بازارها، به 

ويژه بازار سهام داشته باشد.

»تعادل« وضعيت بازار سرمايه را بررسي مي كند

تزريق اميد به بازارهاي جهاني با واكسن كرونا 

نفس عميق بورس براي سوددهي  بيشتر

شركت دارويي فايزر يكي از بزرگ ترين شركت هاي توليد 
دارو و واكس��ن در دنيا اعالم كرد كه اواس��ط ماه دسامبر 
واكسن كرونا را به وزارت بهداشت امريكا و كاركنان خدمات 
درماني ارسال خواهد كرد تا در دسترس عموم قرار بگيرد. 
اين در حالي است كه، زيرساخت هاي اقتصادي چين نيز در 
سوي ديگر، در حال تقويت است و به نظر مي رسد با برطرف 
شدن اوضاع پاندميك در جهان، اوضاع اقتصادي دوباره به 
روند صعودي بازگردد. به اين ترتيب، در بازار اروپا شاخص 
يورواستاكس با رشد 0.2 درصدي رو به رو و شاخص داكس 
آلمان هم 0.26 درصد مثبت شد در حالي كه فوتسي لندن 
با رش��د 0.2 درصدي در مدار صعود ايستاد. مايكل مك 
كارتي، مدير تحليل گري شركت خدمات مالي سي ام سي 
در سيدني در اين خصوص اظهار داشت: با چشم انداز مثبتي 
كه به انتشار واكسن ويروس كرونا در جهان وجود دارد و 
اوضاع بد اقتصادي كه ديگر به انتهاي راه رس��يده است، 
پيش بيني مي ش��ود پس از اين شاهد رونق اقتصادي در 
دنيا باشيم و انتشار واكسن مي تواند نقطه پاياني براي افول 
اقتصادي در دنيا باشد. بر اين اساس، تعداد كل مبتاليان به 
ويروس كوويد 19 در امريكا بالغ بر 12 ميليون نفر گزارش 
شده است كه حدود 255 نفر نيز فوت شده اند. چشم انداز 
مثبت اقتصادي در دنيا موجب شد بازارهاي آسيايي نيز در 
معامالت روز گذشته در مدار صعودي حركت كنند. در اين 
بازارها، شاخص آسيا پاسفيك رشد 0.7 درصدي داشت و 
شاخص كاسپي كره جنوبي توانست با رشد 1.8 درصدي 
معامالت را ادامه دهد. بازار ژاپن در تعطيالت رسمي به سر 
مي برد اما شاخص آتي نيكي توانست با رشد 0.2 درصدي 
مواجه شود. در بازار استراليا نيز، شاخص اس اند پي با رشد 
0.3 درصدي همراه شد و شاخص بلوجيپ چين نيز 1.5 

درصد مثبت شد.

   افزايش نرخ طالي جهاني
بهاي هر اونس طال براي تحويل فوري 0.1 درصد افزايش 
يافت و به 1872 دالر و 76 سنت رسيد. در بازار معامالت 
آتي امريكا، هر اونس طال تغيير چنداني نداشت و در 1871 
دالر و 80 سنت ايستاد. بهاي معامالت اين بازار روز جمعه 
با 10 دالر و 90 سنت معادل 0.6 درصد افزايش، در 1872 
دالر و 40 سنت بسته ش��د اما براي كل هفته 0.7 درصد 
كاهش داشت. استيون منوچين، وزير خزانه داري امريكا 
روز جمعه پس از تصميم براي عدم تامين مالي بسياري از 

برنامه هاي وام دهي بانك مركزي امريكا تا پايان سال، به 
بازارها اطمينان داد كه بانك مركزي و وزارت خزانه داري 

ابزارهاي بسياري براي حمايت از اقتصاد دارند.
مايكل مك كارتي، استراتژيست ارشد شركت سي ام سي 
ماركت��س اظهار كرد: در واقع ناكامي در تصويب بس��ته 
محرك مالي جديد از قيمت طال پشتيباني كرده است. 
ممكن اس��ت اتكاي بيش��تري به حمايت بانك مركزي 
امريكا وجود داشته باشد كه در قالب نقدينگي و نرخ هاي 
بهره پايين تر خواهد بود. وي در ادامه افزود: اگرچه طال در 
محدوده 1875 دالر حمايت يافته اما قوي تر شدن دالر 
ممكن است اين فلز را به محدوده قيمت 1800 تا 1790 
دالر هدايت كند. ط��ال كه دارايي بدون بازدهي اس��ت، 
پناهگاه مطمئن دارايي در برابر تورم شمرده مي شود كه 
نتيجه احتمالي تدابير محرك مالي اس��ت. عاملي كه در 
معامالت روز دوشنبه از افزايش قيمت طال پشتيباني كرد، 
افت اندك ارزش دالر امريكا بود كه اين فلز ارزشمند را براي 
خريداران غيرامريكايي ارزان تر كرد.آوتار ساندو، مدير ارشد 
كاال در شركت فيليپ فيوچرز در يادداشتي نوشت: اگرچه 
نرخ هاي بهره احتماال پايين مي ماند و دالر در سال آينده 
ضعيف تر مي شود اما سرمايه گذاران احتماال تمايل كمتري 
براي دنبال كردن قيمت هاي باالتر خواهند داشت و صبر 
مي كنند تا در قيمت هاي پايين تر طال خريداري كنند. در 
بازار ساير فلزات ارزشمند، هر اونس نقره براي تحويل فوري 

با 0.4 درصد افزايش، 24 دالر و 25 سنت معامله شد و هر 
اونس پالتين براي تحويل فوري با 0.1 درصد افزايش، به 
946 دالر و 75 سنت رسيد. هر اونس پاالديوم براي تحويل 
فوري با 0.4 درصد افزايش، در 2334 دالر و 23 س��نت 
ايستاد.چند روز پيش بود جامعه ارتباطات مالي مخابراتي 
بين بانكي جهان )س��وييفت( اعالم كرد ب��راي اولين بار 
در 8 سال گذش��ته يورو از دالر پيشي گرفته و بيشترين 
تراكنش هاي جهان را به خود اختصاص داده است. طبق 
گزارش بلومبرگ از داده هاي ماهانه سوييفت، آخرين باري 
كه يورو پركاربردترين ارز جهان ش��ده بود فوريه 2013 
بوده است. داده هاي سوييفت كه تراكنش هاي بين بانكي 
بين المللي بيش از 11 هزار بانك و موسسه مالي را در بيش 
از 200 كشور جهان به عهده دارد نشان داد كه ماه گذشته 
ارز واحد اتحاديه اروپا بيشترين كاربرد را داشته است. به 
دنبال يورو، دالر سپس پوند انگليس و به دنبال آن ين ژاپن 
قرار گرفته اند. پنجمين ارز پركاربرد جهان دالر كانادا شد 
كه يوآن چين را به جايگاه شش��م فرستاد. آمار سوييفت 
نش��ان داد كه در ماه اكتبر 37.8 درصد از تراكنش هاي 
بانكي جهان با يورو انجام شده كه اين 6 درصد نسبت به 
سال گذشته جهش داشته و باالترين سطح از فوريه 2013 
تاكنون است. استفاده از دالر امريكا با سقوطي 4.6 درصدي 
نسبت به سال گذشته در اين ماه به 37.64 درصد رسيد. بر 
اساس داده هاي بلومبرگ دالر امريكا نسبت به ركورد ماه 

مارس خود 11 درصد در برابر ارزهاي مهم جهان سقوط 
كرده است. با اين حال دالر همچنان اولين ارز ذخيره دنيا 
باقي مانده و 61 درصد از ذخاير ارزي رس��مي جهان را به 
خود اختصاص داده اس��ت. با اين اوضاع ميزان اميدواري 
در بازارهاي آس��يايي به باالترين حد خود رسيده است و 
اغلب بازارهاي بورس در آس��يا روندي صعودي را تجربه 
مي كنند در اين ميان بورس ايران نيز در راه رس��يدن به 
تعادل است و پيش بيني مي شود كه اين روند در بورس 
ايران و كشورهاي آسيايي ادامه دار باشد.بانك باركليزدر 
يادداشتي اعالم كرد احتمال عرضه واكسن هاي كارآمد 
در كوتاه مدت نقطه عطفي براي تقاضاي نفت خواهد بود و 
ممكن است به احياي اقتصادي پايدارتر منتهي شود. اين 
بانك پيش بيني كرد ميانگين قيمت هر بشكه نفت برنت 
به 53 دالر و وست تگزاس اينترمديت امريكا به 50 دالر 
در سال 2021 مي رسد. منابع آگاه به رويترز اظهار كردند 
كه اوپك و متحدانش شامل روسيه كه در قالب گروه اوپك 
پالس سرگرم اجراي محدوديت عرضه هستند، در نظر 
دارند افزايش برنامه ريزي ش��ده توليدشان را حداقل به 
مدت سه ماه به تاخير بيندازند. اوپك پالس طبق توافقي 
كه در آوريل تصويب شد، قرار بود توليدش را در ژانويه به 
ميزان دو ميليون بشكه در روز افزايش دهد اما افزايش موارد 
ابتال به ويروس كرونا و ضعيف ش��دن تقاضا، مانع بزرگي 
براي برنامه اين گروه ايجاد كرده اس��ت. بانك باركليز در 
اين يادداشت اعالم كرد ما انتظار داريم گروه اوپك پالس 
افزايش توليد نفت را به مدت سه ماه به تاخير بيندازد. بانك 
امريكايي گلدمن ساكس هم ماه جاري پيش بيني مشابهي 
از احتمال به تاخير افتادن افزايش توليد اوپك پالس داشت. 
براساس اين گزارش، با خوش بيني به آزمايش هاي موفق 
واكسن هاي ويروس كرونا و احياي تقاضا، قيمت هر بشكه 
نفت برنت در معامالت روز دوش��نبه 45 دالر و 30 سنت 
و وست تگزاس اينترمديت حدود 43 دالر بود.در نهايت 
بايد گفت طي يك سال گذش��ته كه ويروس كرونا تاثير 
مهمي روي اقتصادهاي جهاني گذاشته درست است زمان 
اين تاثير گذاري متفاوت بوده اما؛ به صورت كلي وضعيت 
اقتصادي كش��ورها را ناگوار كرده و باعث شده كه اغلب 
كشورها با كمبود نقدينگي براي سال آينده روبه رو شوند. 
كشف واكسن كوويد-19 باعث شد كه ميزان اميدواري در 
بازارهاي جهاني تزريق شود و اغلب اقتصاد ها و بازارهاي 

مالي روندي مثبت و صعودي به خود بگيرند.



مجيد اعزازي|
آنگونه ك��ه آمارهاي رس��مي منتش��ره از فعاليت هاي 
س��اختماني در فصل بهار سال جاري حكايت مي كنند، 
بر خالف كاهش تعداد پروانه هاي ساختماني صادر شده 
و در پي آن كاهش س��طح زير بناي طبقات ساختماني 
در شهر تهران، ميزان سرمايه گذاري بخش خصوصي در 
ساختمان سازي افزايش يافته است كه نشانه اي از افزايش 

هزينه هاي ساخت و ساز در فصل بهار به شمار مي رود.
مس��اله افزايش هزينه هاي توليد مس��كن در بهار سال 
جاري، پيش از اين در آمار مربوط به قيمت زمين به عنوان 
اصلي ترين و گرانقيمت ترين نهاده توليد ساختمان و قيمت 
مصالح س��اختماني بازتاب يافته بود. بر اساس آمارهاي 
منتشر شده از سوي مركز آمار ايران، ميانگين قيمت هر 
مترمربع زمين و ملك مسكوني كلنگي در بهار امسال در 
حالي به ۵ ميليون و۷۱۴ هزار تومان رسيد كه اين ميزان 
در مقايس��ه با فصل قبل يعني زمستان ۹۸ معادل 22.۱ 
درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۷۱.۸ درصد 

رشد داشته است.
 افزون بر اين، بر اساس اعالم مركز آمار، نرخ تورم نهاده هاي 
ساختماني شهر تهران در بهار امسال معادل ۳۱.۹ درصد 
بوده است و نسبت به زمستان گذشته ۳.۶ درصد افزايش 
داشته است. براساس اين گزارش شاخص نرخ نهاده هاي 
ساختمان هاي مسكوني شهر تهران در بهار ١٣٩٩ به عدد 
۵۳۶.۵ رس��يد كه اين رقم نسبت به شاخص فصل قبل 
)كه معادل ۴۵۷.۴ بود(، ١٧.٣ درصد افزايش داشته است. 
درصد تغييرات ميانگين شاخص چهار فصل منتهي به 
بهار ۹۹ نس��بت به ميانگين شاخص چهار فصل منتهي 
به بهار سال گذشته معادل 2۹.۳ درصد بوده و نسبت به 
چهار فصل منتهي به زمس��تان ٥.٨ واحد درصد كاهش 
را نش��ان مي دهد. همچنين در بهار ١٣٩٩ شاخص نرخ 
گروه »خدمات« با 2۵.۸ درصد افزايش نس��بت به فصل 
قبل بيشترين تاثير را در شاخص كل داشته است. گروه 
»سيمان، بتن، شن و ماسه« با ١٩.١ درصد و گروه » آهن 
آالت ميلگرد پروفيل درب و پنجره و نرده« با ١٠.٨ درصد 
افزايش به ترتيب رتبه هاي بعدي تاثيرگذاري در افزايش 
شاخص نرخ نهاده هاي ساختمان هاي مسكوني شهر تهران 
داشته اند. همچنين از بين تمامي گروه ها، گروه »شيشه «، 
با ١٤ درصد، گروه »نقاشي ساختمان« با ٨.١ درصد و گروه 
»گچ و گچ كاري« با ١٩.٦ درصد افزايش نسبت به فصل قبل 

كمترين تاثير در افزايش شاخص كل را نشان مي دهند.

  افت 50 درصدي تعداد پروانه هاي ساختماني
به گزارش »تعادل«، بر اس��اس گ��زارش بانك مركزي از 
شاخص هاي عمده اقتصادي كش��ور در بهار ۹۹، در اين 
فصل فقط ۱۷00 فقره س��اختماني در تهران صادر شده 
كه نسبت به فصل قبل منفي 2۹ درصد و نسبت به فصل 
مشابه سال قبل منفي 2۱ درصد رشد داشته است. در كل 
مناطق شهري كشور نيز طي بهار ۹۹ ۳۶ هزار و ۳00 فقره 
پروانه ساختماني صادر ش��ده كه نسبت به زمستان ۹۸ 
حدود منفي ۳.۹ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل 
حدود منفي ۵0 درصد تغيير داشته است. به عبارت ديگر، 
تعداد پروانه هاي صادره در كل كشور در بهار ۹۹ كاهش 
قابل توجهي يافته است. در اين حال، نكته حايز اهميتي 
در ميزان س��طح زيربنا در طبقات ساختمان ها بر اساس 
پروانه هاي صادر شده مشاهده مي شود و آن اينكه برخالف 
كاهش سطح زير بناهاي س��اختماني در تهران و در كل 
مناطق شهري طي بهار ۹۹ نسبت به زمستان ۹۸، سطح 
زيربناي طبقات ساختمان ها بر اساس پروانه هاي صادر 
شده در بهار ۹۹ نسبت به فصل مشابه سال ۹۸ رشد مثبت 

۷.۱ درصدي را تجربه كرده است. تازه ترين گزارش بانك 
مركزي بر آورد كرده است كه در بهار سال جاري حدود 2 
ميليون و ۴00 متر مربع زيربنا در شهر تهران ساخته شده 
اس��ت كه نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل به 
ترتيب منفي 22 و منفي ۱۳ درصد رشد داشته است. در 
همين حال، در نخستين فصل سال ۹۹، برآورد شده است 
كه 2۱ ميليون متر مربع بنا در كل مناطق شهري كشور 
ساخته شده است كه نسبت به زمستان و بهار سال ۹۸ به 

ترتيب منفي 2.۳ و ۷.۱ درصد تغيير كرده است.

  افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي
در ش��رايطي كه هم تعداد پروانه هاي س��اختماني و هم 
س��طح زيربناي طبقات س��اختماني در تهران و در كل 
مناطق شهري كش��ور طي بهار س��ال جاري نسبت به 

زمستان ۹۸ روندي كاهشي را تجربه كرده است، اما ميزان 
سرمايه گذاري ريالي بخش خصوصي در ساختمان سازي 
در اين فصل هم در قياس ب��ا فصل قبل و هم در قياس با 
فصل مشابه سال قبل روندي افزايشي را تجربه كرده است. 
بر اين اساس، در فصل بهار س��ال جاري بيش از ۶۵ هزار 
ميليارد تومان در ساختمان سازي مناطق شهري كشور 
سرمايه گذاري صورت گرفته است كه نسبت به زمستان 
۹۸ حدود ۹۴.۶ درصد و نس��بت به بهار ۹۸ حدود ۷2.۵ 
درصد رشد يافته است. رقم سرمايه گذاري بخش خصوصي 
در شهر تهران نيز حدود ۱۷ هزار و ۳00 ميليارد تومان بوده 
اس��ت كه نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل به 

ترتيب 2.2 درصد و ۱۴ درصد رشد داشته است.
بر اساس اين گزارش، در سه ماهه نخست سال جاري، از 
۶۵ هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري بخش خصوصي، 

حدود ۱۸ هزار و ۴۵0 ميليارد تومان در س��اختمان هاي 
شروع شده، ۳۳ هزار و 22 ميليارد تومان در ساختمان هاي 
نيمه تمام و ۱۳ هزار ميليارد تومان نيز در ساختمان هاي 
تكميل شده سرمايه گذار شده است. به عبارت ديگر، كمتر 
از ۳۹ درصد از سرمايه گذاري هاي انجام شده توسط بخش 
خصوصي به آغاز پروژه هاي جديد اختصاص داشته و مابقي 

صرف تكميل پروژه هاي قديمي شده است.

  رشد فصلي 37 درصدي قيمت مسكن 
به گزارش »تعادل« و با استناد به گزارش بانك مركزي از 
تحوالت بازار خريد و فروش مسكن، در بهار سال جاري 
متوسط قيمت هر متر مربع مسكن به ۱۷ ميليون و ۷2 
هزار تومان رسيد كه نسبت به فصل بهار سال قبل ۳۷.۵ 

درصد رشد را تجربه كرد.

در شهر

خبر ويژه
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كاهش ۸0 درصدي ترافيك 
پايتخت در ساعات ممنوعيت تردد

رييس پلي��س راهور تهران ب��زرگ از كاهش ۸0 
درصدي ترافيك پايتخت در س��اعات ممنوعيت 
تردد و نيز آغ��از جريمه خودروه��اي متخلف به 
وس��يله دوربين ها از ش��ب گذش��ته خبر داد.  به 
گزارش ايسنا، سردار محمد حسين حميدي درباره 
محدوديت هاي ترافيكي كرونايي در پايتخت گفت: 
همانطور كه قبال اعالم شده بود، اين محدوديت ها از 
اول آذرماه آغاز شده و بر اساس آن تردد خودروها از 

ساعت 2۱ تا ۴ صبح ممنوع اعالم شد.
وي با بيان اينكه در نخستين شب، اين طرح به شكل 
هشدار و ارشادي اجرا شد، گفت: در اين مدت سعي 
كرديم تا به رانندگان هشدارها و آموزش هاي الزم 
را بدهيم. حميدي ادامه داد: اما از يكش��نبه شب 
خودروهاي غيرمجازي كه اقدام به تردد درسطح 
ش��هر كرده بودند به وس��يله دوربين ها و به مبلغ 
200هزار تومان براي هر شب جريمه شدند. رييس 
پليس راهور تهران بزرگ درباره جريمه خودروها 
درسفرهاي بين شهري نيز گفت: خروج خودروها 
با پالك تهران و ترددش��ان در ديگر ش��هرها يك 
ميليون توم��ان در هر ش��بانه روز را درپي خواهد 
داشت كه از سوي همكاران من اعمال خواهد شد. 
حميدي درباره صدور مجوز براي مشاغل نيازمند 
تردد شبانه نيز گفت: مشاغلي مانند سازمان هاي 
امدادي، درماني و... كه فعاليت آنها ضروري است 
مشخص شده و ليست آنها به همراه شماره پالك 
خودروهاي مجاز آنها به فرمانداري ها ابالغ ش��ده 
است. س��ازمان هايي كه هنوز ليست خودروهاي 
خود را اعالم نكرده اند بايد اين ليست را به فرمانداري 
اعالم كنن��د. به گفته رييس پلي��س راهنمايي و 
رانندگي تهران بزرگ، معيار عدم جريمه از سوي 
پليس ليستي است كه از فرمانداري گرفته شده و در 
سيستم اعمال شود. وي درباره تاثير محدوديت ها 
در كاهش تردد نيز گفت: طي ساعات محدوديت 
حدود ۸0 درصد ترددهاي درون ش��هري كاهش 
پيدا كرده است. همچنين در طول روز هم جريان 
ترافيك صبحگاهي ما حدود 20 درصد و ترافيك 

عصرگاهي نيز ۳۸ درصد كاهش داشته است.
حميدي درباره مخ��دوش كردن پالك خودروها 
نيز گفت: اين موارد جرم ب��وده و عالوه بر جريمه 
200هزار توماني و توقيف خ��ودرو در دادگاه نيز 
به آن رسيدگي خواهد شد. ماموران پليس راهور 
در معابر حضور داش��ته و بطور جدي با اين موارد 

برخورد خواهندكرد. 

كاهش 3۱ درصدي مسافران مترو 
در محدوديت هاي كرونايي

مديرعامل ش��ركت بهره ب��رداري مت��روي تهران از 
كاهش ۳۱ درصدي مسافران مترو همزمان با شروع 
اجراي ط��رح محدوديت هاي كروناي��ي خبر داد. به 
گزارش ايسنا، فرنوش نوبخت با اشاره به كاهش آمار 
مس��افري در روزهاي اخير گفت: سرفاصله حركت 
قطارها تغييري نداش��ته و با همان ظرفيت قبلي به 
فعاليت خود ادام��ه مي دهيم.  مديرعامل ش��ركت 
بهره برداري متروي تهران و حوم��ه تصريح كرد: در 
اولي��ن روز از اجراي ط��رح محدوديت هاي كرونايي 
كه با روز ش��نبه اول هفته مصادف شده بود، نسبت 
به شنبه هفته گذشته ش��اهد كاهش 2۳00 نفري 
مسافر بوديم، اين در حالي اس��ت كه آمار ارايه شده 
در مقايسه با آخرين روز كاري آبان ماه سال درجاري 
در چهارش��نبه هفته گذش��ته ۳۱ درص��د كاهش 
مسافر را نشان مي دهد. وي با تاكيد بر اينكه استفاده 
ش��هروندان از متروي تهران كاهش داش��ته، افزود: 
ش��ركت بهره برداري متروي تهران با همان ظرفيت 
قبلي و اجراي سرفاصله حركت قطارهاي مترو در خط 
دو ۳ دقيقه، خطوط يك و چهار۳.۵ دقيقه، خط سه ۶ 
دقيقه، خط شش با سرفاصله ۱۵ و خط هفت ۱0 دقيقه 
سرويس دهي دارد. بنا براعالم روابط عمومي شركت 
بهره برداري مترو تهران، نوبخت خاطرنشان كرد: مترو 
 با همان ظرفيت پيش از شيوع ويروس كرونا در حال 
خدمت رساني اس��ت، اما در برخي از ساعات روز در 
ايستگاه هاي تقاطعي ممكن است با حجم باالي مسافر 
مواجه شويم كه عمدتًا مربوط به ساعات ابتدايي روز 
است، ولي بر اساس آمار كاهش مسافر را شاهد هستيم.

مراجعه تنها 3۴ موتور
 براي معاينه فني 

مديرعامل ستاد معاينه فني شهر تهران با اشاره به 
مراجعه تنها ۳۴ موتور به مراكز معاينه فني در هفت 
ماه از مجموع س��ه ميليون دستگاه گفت: قوانين 
دكوري نيست، بايد براي وضعيت آاليندگي و لزوم 
اخذ معاينه فني موتورس��يكلت هاي كاربراتوري 

تهران، فكري شود.
حسين مقدم در گفت وگو با ايسنا، در مورد وضعيت 
معاينه فني موتورسيكلت هاي پايتخت با تاكيد بر 
اينكه تعداد زيادي از موتورس��يكلت هاي فعال در 
تهران كاربراتوري هستند، گفت: به همين دليل 
است كه موتورسيكلت ها براساس بررسي هاي انجام 

شده سهم زيادي در آاليندگي هواي تهران دارند.
وي با بيان اينكه مراكز معاينه فني تهران آمادگي 
الزم براي انجام معاينات فني موتورس��يكلت ها را 
دارند اما تمايلي از سوي مالكان موتورسيكلت وجود 
ندارد، افزود: براساس آمارهاي موجود گفته مي شود 
كه حدود س��ه ميليون موتورسيكلت در تهران در 
حال تردد است و از اين ميان در هفت ماه نخست 
امسال تنها ۳۴ دستگاه موتور سيكلت براي انجام 

تست هاي معاينه فني به مراكز ما مراجعه كردند.

مهلت واريز وجه مسكن ملي 
دوباره تمديد شد

مديركل راه و شهرسازي استان تهران گفت: مهلت 
واريز وجه آورده اوليه ۴0 ميليون توماني دوباره تا پايان 
آذر ماه تمديد ش��د. خليل محبت خواه در گفت وگو 
با ايلنا درباره آخرين مي��زان واريزي وجه آورده اوليه 
مسكن ملي از سوي متقاضيان تهراني با توجه به پايان 
مهلت اعالم شده اظهار داشت: مهلت در نظر گرفته 
ش��ده براي واريز وجه پايان آذرماه بود كه در شوراي 
عالي مسكن اين فرصت تا دهم آذر ماه تمديد شد اما 
روز گذش��ته اين مدت زمان را تا پايان آذر ماه تعيين 
كردند. وي ادامه داد: بنابراين متقاضيان مسكن ملي 
تا پايان آذر ماه براي واريز وجه آورده اوليه ۴0 ميليون 
توماني تا پايان آذر ماه فرص��ت دارند. مديركل راه و 
شهرس��ازي استان تهران با اش��اره به آخرين ميزان 
واريزي ها گفت: براي پروژه مسكن ملي استان تهران 
بيش از ۶۳ هزار نفر ثبت نام كردند كه از اين تعداد ۷ 
هزار و ۵۵۴ نفر واجد ش��رايط بودند و كه از جمعيت 
واجدين شرايط تا به امروز ۴ هزار ۸۶۹ نفر آورده اوليه 
را واريز كرده  است. محبت خواه همچنين درباره ميزان 
دريافت وام كمك وديعه در استان تهران اظهار داشت: 
در استان تهران ۱۹۱ هزار و 2۶ نفر براي دريافت وام 
كمك وديعه ثبت نام كرده بودند كه ۹۴ هزار و ۱0۹ 
نفر آنها واجد ش��رايط بودند و از اين تعداد تا به امروز 
۱۳ هزار و ۶۵۹ نفر وام دريافت كردند و ۴ هزار و 2۳0 
نفر هم در مرحله تشكيل پرونده هستند. وي درباره 
احتمال بازگش��ايي مجدد س��ايت ثبت نام مسكن 
ملي استان تهران گفت: احتماال پايان آذرماه با تاييد 
انصراف عده اي، سايت براي ثبت نام مجدد باز مي شود. 

آموزش مردم با هدف 
نقش آفريني در امدادرساني

رييس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهرداري 
تهران با اش��اره به اينكه در دنيا بخش اعظم مديريت 
بحران در دست مردم است، گفت: مردم بايد به نحوي 
آموزش ببينند كه در امدادرساني نقش محوري داشته 
باشند. به گزارش مهر، نشست خبري جشنواره شهر 
آماده صبح ديروز به صورت ويدئوكنفرانس برگزار شد.

غالمحسين محمدي رييس مركز ارتباطات شهرداري 
تهران در ابتداي اين نشس��ت گفت: مديريت شهري 
در دوره جدي��د به دنبال تغيير ريل اس��ت تا بتواند به 
خواس��ته هاي مردم توجه بيش��تري داش��ته باشد و 
 در قالب ارتباط چند س��ويه ميان سياس��ت گذاران، 
سرمايه داران و تصميم گيران، تصميماتي مورد حمايت 
شهروندان را بگيرد، چراكه در بحران كرونا بزرگ ترين 
غائب تصميم گيري مردم هستند. وي با اشاره به اينكه 
تصميمات در برخي كشورها منجر به كنترل شيوع و 
مرگ و مير شده اما در كشور ما شايد به دليل غايب بودن 
جامعه مدني هنوز در مهار كرونا موفق نبوديم، گفت: در 
شهرداري تهران سعي كرديم اين فاصله برداشته شود 
اما همه تصميم ها در اين زمينه تنها به عهده شهرداري 
نيس��ت اما سعي ش��ده در قالب اين جشنواره نظرات 
و ايده ه��ا را بگيريم تا پنجره ه��اي جديدي در مقابل 
سياست گذاران و شهروندان باز شود. محمدي گفت: ما 
سعي كرديم با آينده نگري درباره شهر آماده و با توجه 
به سيس��تم هاي مبارزه با زلزله و كنترل سيالب براي 

آينده تالش كنيم تااميدي به آينده در آن نهفته باشد.

سامانه سهند امنيت شغلي 
رانندگان را به خطر نمي اندازد

شهرداري تهران اعالم كرد: راه اندازي سامانه سهند 
تاثيري بر حق الزحمه و تعديل رانندگان شهرداري 
نخواهد داش��ت. به گزارش مه��ر، روابط عمومي 
معاونت مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران در 
پاسخ به سواالت و دغدغه هاي مطروح در خصوص 
تجهيز خودروها به سامانه هوشمند مديريت ناوگان، 
)س��هند( اطالعيه اي صادر ك��رد. در اين اطالعيه 
آمده است: پياده س��ازي اين سامانه پس از اجراي 
آزمايشي و برگزاري جلسات هماهنگي متعدد بين 
سازمان هاي بازنشستگي، سازمان فناوري اطالعات 
و ارتباطات، اداره كل پش��تياني و ش��ركت خودرو 
سرويس در راس��تاي افزايش بهره وري و مديريت 
بهينه تردد كاركنان، توزيع عادالنه سرويس خدمات 
خودرويي و ارتقاء سطح فعاليت رانندگان با مشاركت 
و همراهي كامل نهادهاي ذي ربط اجرا خواهد شد 
كه در اين فرآيند توجه به معيشت، امنيت شغلي و 
دغدغه هاي همكاران راننده از محورهاي اصلي طرح 
است. اين اطالعيه با اش��اره به دغدغه هاي مطرح 
شده از سوي همكاران راننده طرف قرارداد شركت 
خودرو سرويس و مامور به شهرداري تهران درباره 
امنيت شغلي شان، مي افزايد: سامانه سهند ابزاري 
است براي گذر از مديريت ناوگان از مدل سنتي به 
سيستمي هوشمند، اين رويكرد نه تنها به منزله به 
خطر افتادن امنيت شغلي همكاران راننده نخواهد 
بود بلكه در نهايت سهولت فعاليت، توزيع عادالنه 
سرويس ها و ارتقاء سطح فعاليت رانندگان و تكريم 
ايشان را به دنبال خواهد داشت. در رويكرد جديد، 
كاركرد و بيمه همكاران، همچون سنوات گذشته 
لحاظ مي شود و ش��ايعات و گمانه زني هاي مطرح 
شده در اين خصوص، صحت ندارد. در بيانيه روابط 
عمومي معاونت مالي و اقتصاد ش��هري شهرداري 
تهران در خصوص اهداف راه اندازي سامانه سهند 
تصريح ش��ده اس��ت: هوشمندس��ازي مديريت 
ناوگان خودروهاي شهرداري تهران طرحي جامع 
براي بهره گيري از سيس��تم هاي نوين و هوشمند 
است كه نهايتًا به ارتقاء سطح خدمات خودرويي، 
گزارش گيري هاي دقيق از نوع و تعداد ماموريت ها 
و تردد كاركنان شهرداري، جلوگيري از سفرهاي 
غيرضرور و قاعده مندسازي آن، جلوگيري از تراكم 
سفر در ساعات پر ترافيك كار، توزيع عادالنه سفرها 
و همچنين ارتقاء كيفيت فعاليت و عملكرد همكاران 

پرتالش راننده در شهرداري تهران مي انجامد.

»تعادل« تازه ترين آمار از تحوالت بازار ساخت و ساز را بررسي مي كند

پشت پرده افزايش سرمايه گذاري در مسكن

احتمال حذف نيمي از متقاضيان مسكن ملي

جزييات برقراري پروازهاي بين المللي پساكرونا

با نزديك شدن به پايان مهلت واريز وجه براي واحدهاي 
طرح اقدام ملي مسكن، تعداد كساني كه افتتاح حساب 
كرده اند كمتر از نصف تعداد افراد واجد شرايط است و آنطور 
كه مسووالن وزارت راه و شهرسازي مي گويند با حذف 
 متقاضيان بدحساب يا افزايش ظرفيت از آذرماه براي 
ثبت ن��ام دور دوم تصميم گرفته مي ش��ود. به گزارش 
ايس��نا، تا پايان آماه ۱۵۸ هزار و 2۹۶ نفر از متقاضيان 
واجد شرايط طرح اقدام ملي مسكن در سراسر كشور در 
بانك مسكن اقدام به افتتاح حساب كرده و حدود ۱00 
هزار نفر بخش هايي يا همه قس��مت اول آورده نقدي 
حدود ۴0 ميليون تومان را واريز كرده اند. يعني ميزان 
افتتاح حساب ۳۹ درصد و ميزان واريز وجه 2۵ درصد 
از كل ظرفيت ۴00 هزار نفري بوده اس��ت. طبق اعالم 
محمودزاده، معاون وزير راه و شهرس��ازي متقاضياني 
كه پيامك دريافت كرده و اقدامي براي افتتاح حساب 
يا واريز وجه انجام نداده اند از پايان مهرماه بطور خودكار 
حذف شده اند. اما كساني كه پيامك دريافت نكرده اند 

هنوز فرص��ت دارند. اما آمار واريز وجه نش��ان مي دهد 
ظاه��را بخش قابل توجه��ي از متقاضي��ان تمايلي به 
دريافت مسكن ملي ندارند. بنابراين احتمال حذف آنها و 
جايگزيني از ليست رزرو بسيار زياد است. چند روز قبل 
مديركل راه و شهرسازي استان تهران اعالم كرد قطعا 
در آينده مرحله دوم ثبت نام طرح اقدام ملي مس��كن 
انجام مي شود. همچنين معاون مسكن و ساختمان وزير 
راه و شهرسازي به ايسنا گفت كه در آذرماه اگر شرايط 
بهداش��تي اجازه دهد در استان هايي كه اعالم ظرفيت 
جديد داشته باشند و شهرهايي كه بتوانند تامين زمين 
كنند يا پروژه هايي كه ظرفيت خالي دارند براي ثبت نام 
مجدد تصميم مي گيريم. مرحله اول ثبت نام طرح اقدام 
ملي مسكن اواخر اسفندماه سال گذشته انجام شد كه 
۱.۶ ميليون نفر نام نويسي كردند و خردادماه ۴۷0 هزار 
نفر واجد شرايط شناخته شدند. بعضي افراد هم كه پيش 
از آن ثبت نام كرده بودند از اسفندماه سال گذشته از تاييد 
خود مطلع هستند. از آن زمان تا پايان آبان ماه ۱۳۹۹ 

تعداد ۱۵۸ هزار نفر افتتاح حس��اب و حدود ۱00 هزار 
نفر واريز وجه داشته اند كه با ۴00 هزار واحد اقدام ملي و 
بيش از ۴00 هزار واحد تعريف شده براساس تفاهم نامه 
با دستگاه هاي دولتي كه جمعا بيش از ۸00 هزار واحد 
مي شود تناسبي ندارد. هرچند متقاضيان واجد شرايط 
تمايل چنداني به پرداخت پول براي مسكن ملي نشان 
نمي دهند، بازار خريد و فروش امتياز اين واحدها البته 
به شكل زيرپوستي و غيرقانوني داغ است. اگرچه بعضي 
از آگهي هاي فروش مسكن ملي در سايت هاي اينترنتي 
به دليل غيرقانوني بودن حذف مي شود اما بررسي هاي 
ميداني نش��ان مي دهد كه خريد و فروش جريان دارد. 
بسته به منطقه جانمايي شده مبالغي بين ۱۵ تا ۱۵0 
ميليون تومان هم براي اين امتياز تعيين مي ش��ود. در 
بعضي آگهي ها حتي جزيي��ات آپارتمان مورد معامله 
مثل متراژ واحد، تعداد اتاق ه��ا، قيمت هر متر مربع و 
ديگر ويژگي ها درج ش��ده است. با اين حال وزارت راه و 
شهرسازي هشدار داده كه با متخلفان برخورد و واحد 

مسكوني مورد معامله را سلب امتياز مي كند. شهريورماه 
۱۳۹۸ طرح اقدام ملي مسكن با حضور رييس جمهور 
كلنگ زني ش��د. اولين واحدها از اين پروژه ۴00 هزار 
واح��دي به تعداد ۱۱ هزار و ۵۶0 واحد در روز يكم آبان 
ماه ۱۳۹۹ به دستور رييس جمهور افتتاح شد. اين پروژه 
از طريق آورده متقاضيان و ۱00 ميليون تومان وام بانكي 
با نرخ سود ۱۸ درصد ساخته مي شود. آورده متقاضيان 
در مرحله اول حدود ۴0 ميليون تومان است. ميانگين 
قيمت اين واحدها در كل كشور طبق آخرين برآورد از 
هزينه هاي تابستان ۱۳۹۹ به متري 2.۷ ميليون تومان 
مي رسد. ثبت نام مرحله اول به پايان رسيده و متقاضيان 
واجد شرايط براي بارگذاري مدارك خود بايد به سامانه 
tem.mrud.ir مراجعه كنند. مهلت بارگذاري مدارك 
و افتتاح حس��اب، پايان مهر ماه اعالم ش��ده بود و براي 
بعضي متقاضيان ك��ه پيامك دريافت نكرده اند تمديد 
شده است. در صورت عدم واريز وجه يا انصراف متقاضيان 

اوليه، افرادي از ليست رزرو جايگزين آنها مي شوند.

معاون هوانوردي سازمان هواپيمايي كشوري ضمن 
تشريح پروازهاي بين المللي از كشورهاي خارجي به 
ايران و از ايران به مقاصد بين المللي از برگشت لوفتانزا 
به ايران از اواسط دسامبر سال ميالدي جاري خبر داد. 
ابوالقاسم جاللي در گفت وگو با فارس، در تشريح آخرين 
وضعيت پروازهاي بين المللي شركت هاي هواپيمايي 
ايراني و همچنين پروازهاي شركت هاي هواپيمايي 
خارجي به كش��ورمان اظهار داشت: در حال حاضر از 
كشور روسيه شركت هواپيمايي ايرفلوت به كشورمان 
پرواز دارد، همچنين از امارات ش��ركت فالي دوبي، از 
تركيه ش��ركت تركيش ايرالين و ارمنستان شركت 
اير آرمانيا به كش��ور ما پرواز دارند.  معاون هوانوردي 
سازمان هواپيمايي كش��وري اضافه كرد: همچنين 

كام اير افغانستان و قطرايرويز به كشور ما پرواز مي كنند.  
وي ادام��ه داد: طبق جلس��ات هماهنگي كه با طرف 
مقابل برگزار كرده ايم، ش��ركت هواپيمايي لوفتانزا از 
اواسط دسامبر س��ال ميالدي جاري به ايران مي آيد 
كه جزييات بيشتر در جلسات پيش رو، بررسي خواهد 
شد. جاللي تأكيد كرد:  اگر شركت هواپيمايي لوفتانزا 
به ايران بيايد مطمئنا بقيه ش��ركت هاي هواپيمايي 
خارجي هم به كشورمان مي آيند.  معاون هوانوردي 
س��ازمان هواپيمايي كشوري در تش��ريح پروازهاي 
بين المللي شركت هاي هواپيمايي داخلي اضافه كرد: 
ش��ركت ماهان به روس��يه و امارات مي رود و ايران اير 
هم از الر، المرد و بندرعباس به امارات پرواز دارد. وي 
افزود: ماهان از تهران به ام��ارات )دوبي( پرواز دارد و 

قشم اير نيز از الر، شيراز و قشم به دوبي پرواز مي كنند.  
جاللي گفت: ايران اير به ايتاليا، شهرهاي ميالن و رم 
پرواز دارد، همچنين شركت هاي هواپيمايي ايران اير 
آسمان، آتا، ماهان، ايرتور، زاگرس، قشم اير و معراج به 
تركيه پرواز دارند. معاون هوانوردي سازمان هواپيمايي 
ادامه داد: شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران 
در مسيرهاي هامبورگ، كلن و فرانكفورت پرواز دارد.  
وي اظهار داشت: شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي 
ايران پرواز اسپانيا شهر مادريد را انجام مي دهد. معاون 
هوانوردي سازمان هواپيمايي كشوري گفت: ماهان 
به عراق، ش��هر بغداد پرواز انجام مي دهد و قشم اير به 
نجف پ��رواز دارد. وي با بيان اينك��ه پروازي به كويت 
نداريم، گفت: ماهان و تابان به افغانستان پرواز دارند، 

ضمن آنكه تابان از تهران به عمان و ش��يراز به مسقط 
هم پرواز دارد.  جاللي افزود: ايران اير در مس��ير قطر و 
ماهان در مسير سوريه پرواز دارد، ضمن آنكه ايران اير 
در مسير انگلستان هم پرواز برقرار كرده است.  معاون 
هوانوردي س��ازمان هواپيمايي كشوري با بيان اينكه 
در مسير لبنان، ماهان و ايران اير پرواز مي كنند، اضافه 
كرد: ايران اير در مسير فرانسه شهر پاريس، پرواز دارد 
و ماهان به تايلند پرواز مي كند.  وي با بيان اينكه ماهان 
در مس��يرهاي مالزي و چين هم پرواز انجام مي دهد، 
گفت: ايران اير و ماهان به صورت موردي پرواز هند و 
پرواز پاكس��تان هم دارند.  جاللي تأكيد كرد: در همه 
اين پروازها هم داخلي و هم خارجي ارايه تست منفي 

كرونا براي مسافران الزامي است. 

سرمايه گذاري بخش خصوصي در ساختمان هاي جديد مناطق شهري در بهار 99 )هزار ميليارد تومان( 

درصد تغيير نسبت به فصل مشابه سال قبل درصد تغيير نسبت به فصل قبلميزان سرمايه گذاري

17.32.214تهران

65.0894.672.5كل شهرهاي كشور 

تعداد پروانه هاي صادر شده در مناطق شهري در بهار 99 )هزار فقره( 

درصد تغيير نسبت به فصل مشابه سال قبلدرصد تغيير نسبت به فصل قبلتعداد پروانه هاي صادره

21-29-1.7تهران

50-3.9-36.3كل شهرهاي كشور 

برآورد سطح زيربناي طبقات ساختمان ها بر اساس پروانه هاي صادر شده در بهار 99 )ميليون متر مربع( 

درصد تغيير نسبت به فصل مشابه سال قبل درصد نسبت به فصل قبلبرآورد سطح زيربنا 

13-22-2.4تهران

2.37.1-21كل شهرهاي كشور 



ج��و بايدن نام��زد دموكرات ها در صورت قطعي ش��دن 
انتخابش به عنوان رييس جمهوري آمريكا، با چالش  هايي 
جدي در ح��وزه فناوري اطالعات مواجه اس��ت. 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. چالش هاي 
اصلي كه بايدن با آن مواجه است، دراين گزارش آمده است.
مدت كوتاهي پ��س از حضور دونالد ترامپ، در مس��ند 
رياس��ت جمهوري آمريكا، او از برجام خارج شد و شروع 
به تحريم هاي بيش��تري عليه ايران كرد. ش��ركت هاي 
مختلفي در طول سه سال اخير دسترسي كاربران ايراني 
را به پلتفرم هاي خود قطع كردند اما تالش اپل رنگ و بوي 
ديگري داش��ت. اپل در ق��دم اول، به تبعيت از تحريم ها، 
برنامه هاي ايراني را از اپ استور حذف كرد كه دردسرهاي 
زيادي براي توس��عه دهندگان همچنين كاربران ايراني 
به همراه داش��ت. درحالي كه پس از امضاي برجام حتي 
شايعات تاييد نشده اي درباره حضور رسمي اپل در ايران 
هم شنيده مي شد، با خارج شدن آمريكا از برجام و تشديد 
تحريم هاي اين كشور عليه ايران، شركت هاي فناوري بيش 
از هميش��ه تالش كردند از كاربران ايراني فاصله بگيرند. 
بس��ياري از برنامه هاي ايراني از اپ اس��تور حذف شدند 
همچنين اس��تفاده از »گواهي توسعه دهنده سازماني« 
محدود ش��د كه نتيجه اي جز عدم امكان اجراي اپ هاي 
ايراني روي محصوالت مجهز به سيستم عامل iOS نداشت 
و توسعه دهندگان نتوانستند براي اپ هاي خود در اپ استور 
به روزرساني منتشر كنند. امروز استارت آپ هاي ايراني براي 
رساندن سرويس هاي خود به چند ميليون مشترك آيفون 
در ايران با مشكالت بسياري روبه رو هستند و هزينه هاي 
كالني مي پردازند ت��ا از روش هاي مختلف بتوانند دانلود 
مستقيم )روش س��ازماني( را مهيا كنند يا از سوي ديگر 
كاربران ملزم مي شوند با پرداخت هزينه هايي به استورهاي 
ايراني، به اپ ها دسترسي داشته باشند. تصميمات اخير 
اپل كه حاصلش چيزي جز تش��ديد تحريم ها نيست از 
سوي ديگر عده زيادي از توسعه دهندگان iOS را در ايران 
با يك بالتكليفي شديد شغلي مواجه كرد. به تازگي وزارت 
دادگستري اياالت متحده آمريكا )DOJ( از آلفابت براي 
حكمراني در بازار جست وجوها و تبليغات شكايت كرده 
همچنين ش��اهد پرونده هايي عليه سياست هاي اپل در 
اپ استور و آمازون هس��تيم. فيس بوك نيز با تحقيقات 
دست و پنجه نرم مي كند. چنين پرونده هايي چندين سال 
در دادگاه ها در جريان خواهد بود، اما جو بايدن تغييراتي در 
آن ايجاد خواهد كرد. جو بايدن حتي در زماني كه معاون 
باراك اوباما بود نيز از »سيليكون ولي« انتقاد مي كرد. به 
احتمال زياد رييس جمهوري جديد آمريكا از تالش هاي 
كنگره براي جلوگي��ري از انحصار حمايت كامل خواهد 
كرد و از طرفي تالش خواهد كرد رويكرد بهتري نسبت به 
اقتصاد ديجيتال داشته باشد. در نهايت اما اين دولت بايدن 
است كه بايد درباره تجزيه  شدن يا نشدن غول هاي بزرگ 
فناوري آمريكايي تصميم بگيرد، چراكه در حالت كنوني به 
شكل طبيعي شركت هاي ديگر قادر به رقابت با آنها نيستند. 
از س��وي ديگر جنگ تجاري ترامپ با چين، باعث ش��د 
شركت هاي هردو كشور آسيب ببينند و براي مثال مي توان 
به تعرفه ها اشاره كرد؛ اقدامي كه از يك سو به شركت هاي 
چيني آسيب زد و از سوي ديگر محصوالت الكترونيكي 
مصرفي را براي خود مصرف كنندگان آمريكايي گران تر 
كرد. اگر ترامپ در كاخ س��فيد باق��ي مي ماند، تنش ها 
افزايش پيدا مي كرد و كمپاني ها بيشتر ضرر مي كردند. 
بايدن احتماال جنگ تجاري را متوقف و نرم تر با دولت پكن 
برخورد مي كند، البته انتظار مي رود رييس جمهور جديد 
آمريكا با يك ائتالف بين المللي و نه تنها با چين مقابله كند. 

در حالت كلي به نظر مي رسد غول هاي فناوري با بايدن 
آينده روش��ن تري دارند؛ البته بايد تا اعالم سياست هاي 
دقيق رييس جمهوري جديد آمريكا صبر كنند. چالش هاي 
اصلي كه بايدن با آن مواجه است، دراين گزارش آمده است:

  انحصارطلبي شركت هاي فناوري آمريكايي
بسياري از شركت هاي فناوري آمريكايي مانند فيس بوك، 
گوگل، مايكروس��افت و غيره به غول هايي انحصارطلب 
مبدل شده  اند و درصدد حذف غيرمنصفانه رقباي خود 
از بازار برآمده  اند. اين مساله منجر به طرح دعاوي حقوقي 
در آمريكا، اروپا و آسيا شده است. در ماه هاي اخير كنگره 
آمريكا نيز نسبت به اين موضوع حساس شده و به دنبال 
شكايت بسياري از شركت هاي كوچك رقيب رسيدگي 
به اين موضوع را آغاز كرده و روساي شركت هاي يادشده 
را براي ارايه توضيحات به كنگره فراخوانده است. در حال 
حاضر گروهي در كميته قضايي كنگره در حال بررس��ي 
انحصارطلبي شركت هاي فناوري هستند و به نظرمي رسد 
اين مساله در كنگره تحت كنترل دموكرات ها به شكلي 
جدي تر مورد توجه قرار بگيرد. وزارت دادگستري آمريكا 
نيز در ماه هاي قبل ش��كايتي را به علت انحصارطلبي در 
حوزه جس��ت وجو و تبليغات تجاري عليه گوگل تقديم 
دادگاه كرد. آمازون نيز با اتهامات مشابهي روبه روست و با 
توجه به فشار صاحبان مشاغل براي برخورد با اين شركت ها 
احتمال دوتكه شدن گوگل و حتي آمازون براي متوقف 
كردن رويه هاي انحصارطلبانه آنها در ماه هاي آينده دور 

از ذهن نيست.

 فدا كردن حريم شخصي كاربران با هدف 
جاسوسي  سايبري

يكي از معدود موضوعاتي كه دموكرات ها و جمهوري خواهان 
بر سر آن با يكديگر توافق دارند جاسوسي سايبري از كاربران 
اينترن��ت در آمريكا و خ��ارج از آن و جمع آوري اطالعات 
خصوصي افراد در فضاي مجازي تا سر حد امكان است. تا 
پيش از اين قوانين داخلي آمريكا در ارتباط با ابزار ارتباطي 
و پلتفرم هاي آنالين افراد و نه شركت هاي فناوري را در برابر 
مطالبي كه در فضاي مجازي در وب سايت ها و شبكه هاي 
اجتماعي منتشرمي شد، مس��وول مي دانست. اما به نظر 

مي رسد سنا و كنگره آمريكا درصدد تغيير اين رويه باشند 
و تالش كنند گوگل، فيس بوك، توييتر و ساير شبكه هاي 
اجتماعي را مجبور كنند مسووليت محتواي توليدشده 
كاربران خود را بر عهده بگيرند و در برابر آنها پاسخگو باشند. 
اگرچه اين تحول در ظاهر با هدف مقابله با اخبار و اطالعات 
جعلي و ش��ايعات دروغين در ش��بكه هاي اجتماعي رخ 
مي دهد، اما در نهايت منجر به سانسور گسترده شبكه هاي 
اجتماعي، محدود كردن كاربران و نقض آزادي هاي مدني 
در آمريكا مي شود. تا پيش از اين جمهوري خواهان با اين 
تغيير مخالفتي نداشتند و به نظر مي رسد دموكرات ها نيز 
با تحول مذكور موافقند. پيش از اي��ن بايدن نيز در زمان 
نمايندگي كنگره آمريكا از محدود شدن آزادي هاي كاربران 
در شبكه هاي اجتماعي و مس��وول دانستن شبكه هاي 
اجتماعي در برابر محتواي منتشرشده در آنها دفاع كرده 
بود. بنابراين انتظار مي رود در دوره رياست جمهوري بايدن 
هم شبكه هاي اجتماعي كماكان به سهل انگاري در زمينه 
مقابله با انتشار اخبار جعلي و نفرت پراكني متهم شوند و 
براي محدود كردن كاربران خود تحت فش��ار قرار گيرند. 
همچنين مي توان انتظار داشت شبكه هاي اجتماعي براي 
افشاي هويت كاربران مختلف خود به بهانه نشر اخبار جعلي 
از س��وي دولت آمريكا تحت فشار قرار گيرند. كميسيون 
فدرال ارتباطات آمريكا به عنوان رگوالتوري اين كش��ور 
درصدد وضع مجازات هايي در اين زمينه نيز هست و بايد 
منتظر ماند و ديد سرنوشت شبكه هاي اجتماعي آمريكايي 

در اين زمينه چه خواهد شد.

  بي طرفي شبكه و شكاف ديجيتال
در سال هاي اخير غول هاي فناوري و شركت هاي بزرگ 
آمريكايي درصدد برآمده  اند با اختصاص منابع بيشتري 
از اينترنت، خدمات خود را با كيفيت بيشتري در فضاي 
مج��ازي ارايه دهند. اي��ن امر منجر به آن مي ش��ود كه 
شركت هاي ارايه دهنده خدمات اينترنتي بر اساس كاربر، 
محتوا، سايت، پلتفرم، اپليكيش��ن و نوع ابزار الصاق شده 
يا نحوه دسترس��ي به خدمات مخابراتي براي كاربران و 
مصرف كنندگان تبعيض قائل شوند. اين امر به نوبه خود به 
گسترش شكاف ديجيتال در آمريكا منجر شده و مي تواند 
آزادي بيان را هم كاهش دهد. در زمان رياست جمهوري 

ترامپ، بي طرفي ش��بكه به طور ج��دي كاهش يافت و 
ب��ه اعتراض هاي عمومي در اين زمينه بي توجهي ش��د. 
بايدن هنوز در اين زمينه موضع گيري رسمي نداشته، اما 
حاميان وي مدعي هستند كه او از بي طرفي شبكه حمايت 
مي كند. در عين حال سوابق بايدن نشان مي دهد كه او در 
زمان فعاليت به عنوان يك سناتور حامي جدي بي طرفي 
شبكه نبوده است. وي در عين حال روابط صميمانه اي با 
شركت هايي همچون كامكست دارد كه با هدف اختصاص 
منابع بيشتري از اينترنت به خود و تضعيف رقبايشان با 
بي طرفي شبكه مخالف هستند. از جمله مديران كامكست 
كه از جمله دوستان نزديك بايدن هستند مي توان به ديويد 

كوهن معاون اول كامكست اشاره كرد.

  حل مشكل دسترسي 
به اينترنت در مناطق دورافتاده

بس��ياري از نقاط دورافتاده روس��تايي و حتي شهرهاي 
كوچك آمريكا كماكان به اينترنت پرسرعت باكيفيت و 
خدمات مخابراتي قابل قبول دسترس��ي ندارند و بايدن 
وعده داده كه براي حل اين مشكل و بازسازي طبقه متوسط 
آمريكا اقدام كند. بايدن قبال از سرمايه گذاري ۲۰ ميليارد 
دالري در نواحي روستايي و دورافتاده اين كشور براي ارايه 
خدمات اينترنت پرس��رعت خبر داده بود. وي وعده داده 
كه خدمات فيبر نوري در س��ال هاي آينده در بسياري از 
اين نقاط در دسترس باشد؛ امري كه به علت عدم صرفه 
اقتصادي مورد توجه هيچ يك از ش��ركت هاي فناوري و 
مخابراتي آمريكايي نيست. در دستورالعمل سياست گذاري 
جو بايدن در اين زمينه آمده است: اينترنت پرسرعت براي 
اقتصاد قرن بيست و يكم ضروري است و در زمانه اي كه 
بسياري از مشاغل و كسب و كارها مي توانند در هر محلي 
فعال باشند، دسترسي به اينترنت پرسرعت بايد به كمك 
اقتصادهاي روستايي بيايد، نه اينكه عدم دسترسي به آن 
به مشكلي تازه در اين مناطق مبدل شود. به نظر مي رسد 
با توجه به شيوع گسترده كرونا در آمريكا كه دوركاري را 
اجباري كرده بايدن چاره اي جز اجراي اين سياس��ت را 
نداشته باشد. به خصوص كه بسياري از دانش آموزان در 
اين كشور براي دريافت خدمات آموزش آنالين به اينترنت 

پرسرعت و باكيفيت دسترسي ندارند.
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خريدوفروش اكانت هاي 
بازي قانوني نيست

معاون نظارت بنياد ملي بازي هاي رايانه اي با تاكيد بر لزوم 
توجه كاربران به ضوابط مالكيت امتياز بازي، در خصوص 
 cheat( برخي سودجويي ها مبني بر تقويت اكانت ها
boosting( به وس��يله برنامه هاي جانبي و كدهاي 
تقلب و فروش آن به بازيكنان هش��دار داد. به گزارش 
ايس��نا، به نقل از بنياد ملي بازي هاي رايانه اي، عقيل 
منصوري، معاون نظارت بنياد با بيان اينكه بازي هاي 
رايانه اي از ديرباز در كنار س��اير جنبه هاي آموزشي و 
فرهنگي به عنوان يك تفريح مهيج شناخته مي شدند، 
تصريح كرد: ام��روزه بازي هاي رايانه اي به عنوان يكي 
از مهارت هاي درآمدزا مطرح اس��ت. بر همين اساس، 
شاهد آن هس��تيم كه امتياز بازي و هزينه هاي مادي 
و معنوي )اعم از پول، مهارت، وقت( كه براي رس��يدن 
به آن صرف مي شود، به عنوان يك دارايي مورد معامله 
قرار مي گيرد. وي با بيان اينكه طبق قوانين داخلي اكثر 
بازي ها، به اش��تراك گذاري نام كاربري و رمز با ديگران 
غيرمجاز شناخته شده و مس��ووليت استفاده از آن بر 
عهده سازنده حساب كاربري بازي است، افزود: خريد 
و فروش اكانت به مثابه اشتراك گذاري اكانت است و در 
صورت شناسايي، غالبا بازي سازها اقدام به مسدود كردن 
آن خواهند كرد. خانواده ها و خريداران اين حساب هاي 
كاربري ، بايد اطالع داشته باشند كه خريداري يك اكانت 
و رمز به معناي قانوني بودن بهره برداري از آن بازي نيست. 
معاون نظارت بنياد ملي بازي هاي رايانه اي با بيان اينكه 
غالب بازي سازان، به شدت با متقلبين مبارزه مي كنند 
و در صورت استفاده از برنامه جانبي، ديگر اكانت هاي 
فرد متقلب را نيز مسدود مي كنند، گفت: افرادي كه به 
توليد و عرضه اكانت مشغول هستند نيز ممكن است در 
معرض خطر باشند. منصوري با تاكيد بر آنكه امتياز بازي 
متعلق به كسي است كه مهارت و هوش انجام مراحل آن 
را داشته باشد، افزود: سودجويان براي كسب درآمد اقدام 
به عمل تقويت اكانت ها )cheat boosting( به وسيله 
برنامه هاي جانبي و كدهاي تقلب س��پس فروش آن 
مي كنند، كه معموال پس از مدتي مسدوديت دايم اكانت 
را در پي خواهد داشت. همچنين بايد در نظر داشت كاربر 
با خريد اكانت، به علت وجود امكان بازپس گيري اكانت 
توسط صاحب اوليه اكانت )كه ايميل اصلي را در اختيار 
دارد( خواسته يا ناخواسته احتمال خطر از دست دادن 
آن و هدر رفتن پولش را مي پذيرد. وي گفت: دسترسي 
به اكانت هاي هك شده يا دزدي به علت احتمال تغيير 
رمز عبور توس��ط صاحب اكانت، پس از مدتي ممكن 
نخواهد بود و حتي در مواردي مش��اهده شده برخي از 
فروشندگان س��ودجو، رمز اكانت هاي فروخته شده را 
تغيير مي دهند كه طبعا دسترسي به آن براي خريدار 
قبلي اكانت غيرممكن مي ش��ود. معاون نظارت بنياد 
ملي بازي هاي رايانه اي با توصيه به گيمرها براي توجه به 
وضعيت قانوني استفاده از بازي هاي رايانه اي از نظر قوانين 
كشور و همچنين قوانين داخلي خود بازي ها تاكيد كرد: 
باال بردن امنيت اكانت و استفاده از تاييد دومرحله اي، 
دسترسي هكرها به آن را به حداقل مي رساند، همچنين 
بايد دانست رسيدگي مراجع قانوني در خصوص اعمالي 
كه افراد درباره بازي هاي غيرمج��از انجام مي دهند و 
پول هايي كه رد و بدل مي شوند، مشمول پيچيدگي هايي 
است كه بهتر است افراد سراغ چنين تجربه اي نروند. به 
گزارش ايسنا، بازي هاي يارانه اي در مّدت كوتاهي پس از 
پيدايش، نه تنها تحّول عميق و اساسي در نظام تفريحات 
و سرگرمي كودكان به وجود آورد، بلكه در حال حاضر، 
گستره بازي هاي رايانه اي به عنوان يك وسيله گذران 
اوقات فراغت، به زندگي بزرگس��االن نيز كشيده شده 
است. توسعه صنعت ديجيتال موجب شده تا كيفيت 
گرافيك��ي تصاوير بازي ها بهبود يافت��ه و از اين طريق 
جاذبه هاي تصويري زيادي براي نوجوانان و جوانان ايجاد 
شود. خواس��ته يا ناخواسته بايد بپذيريم كه بازي هاي 
رايانه  اي همانند بسياري ديگر از پديده هاي عصر فناوري 
اطالعات به زندگي ما راه يافته و يكي از سرگرمي هاي 
كودكان، نوجوانان، جوانان و حتي بزرگساالن در عصر 
جديد اس��ت. اين تحوالت موجب شده است تا امروزه 
ساخت بازي  ها به يك صنعت به عنوان گسترده ترين و 

سودآورترين حرفه تبديل شود.

رونق گردشگري و بوم گردي 
با توسعه ارتباطات روستايي

اتصال اكثر روس��تاهاي كش��ور به شبكه ارتباطي 
موجب ارتباط گردشگران با اقامت هاي بوم گردي 
در اقصي نقاط كش��ور ش��ده كه همي��ن امر باعث 
رونق گردش��گري به ويژه گردش��گري روستايي 
شده است. به گزارش ايسنا، از زمان شيوع ويروس 
كرونا، يكي از مهم ترين صنايعي كه تحت تاثير قرار 
گرفت، گردش��گري بود و با توجه به كاهش جدي 
مس��افرت ها در ماه هاي گذش��ته، از حمل و نقل تا 
خدمات هتل داري در جهان، بيش��ترين آسيب را 
از اين موضوع ديده اند. بيماري همه گير كرونا براي 
صنعت گردشگري ويرانگر بوده و به نظر نمي رسد 
به اين زودي، س��فرها دوباره از سر گرفته شوند و به 
ميزان قبل از همه گيري بازگردد. حتي با بهبود اين 
بخش، اعضاي صنعت در جذب مش��تري با رقابت 
س��ختي روبه رو خواهند ش��د. با وجود اين به نظر 
مي رس��د فناوري اطالعات مي تواند در اين زمينه 
موثر باش��د. براي مثال به دليل دسترسي راحت به 
برخي فناوري ها، شركت هاي هواپيمايي، آژانس هاي 
مسافرتي و گروه هاي گردشگري عالقه فزاينده اي 
به اس��تفاده از فناوري واقعيت مجازي )VR( براي 
جذب مشتريان احتمالي نشان داده اند. اين فناوري 
مي تواند از طريق عكاسي ۳۶۰ درجه واقعيتي ساخته 
و طعم گردش��گري مجازي را ارايه دهد و افراد را به 
اين واقعيت مجازي وارد كند. در اين راستا همچنين 
وزارت ارتباط��ات و فن��اوري اطالعات، با انتش��ار 
ويديويي از »ايران هوش��مند«، رونق گردشگري و 
گسترش بوم گردي ها در روستاها به واسطه توسعه 

ارتباطات روستايي را مورد بررسي قرار داده است. 

شناكردن  خالف جهت آب !
سياس��ت هايي كه تا همين ج��اي كار به قول معاون 
ديگر اين وزارتخانه در نشس��ت با فعاالن اقتصادي در 
اتاق تهران در هفت ماه اول سال اگر چه سبب كاهش 
۲1 درصدي ارزشي و ۲/8 درصدي وزني واردات شده 
اما سبب شده تا  » عمدتا كاالهاي با ارزش افزوده باالتر 
نظير مواد اوليه، واس��طه اي و ماشين آالت كمتر وارد 
كشور شوند« . به گفته همين مقام مسوول در همين 
مدت صادرات كشور نيز آسيب جدي ديده و »كاهش ۶/ 
1۷ درصدي وزن و ۲۳ درصدي ارزش را نسبت به مدت 
مشابه س��ال قبل ثبت كرده است« )صادقي نياركي، 

معاون وزارت صمت – رسانه ها- 99/8/۲۶( 
۳- اوضاع غم انگيز صادرات كشور در مطلبي از سوي 
مديرعامل س��ابق صندوق ضمانت صادرات ايران در 
هفته گذشته چنين ترسيم شده است: تنوع محصوالت 
و مقاصد صادراتي طي س��ال هاي اخير همواره روند 
كاهشي داشته است  به نحوي كه ۷۳ درصد صادرات 
كشور در سال 1۳98 صرفا به ۵ مقصد صادراتي بوده و 
۵۵ درصد كل صادرات غيرنفتي كشور متشكل از 1۰ 
قلم كاالي صادراتي است كه عموما فرآورده هاي نفتي، 
گازي يا معدني هستند و از جنس مواد خام محسوب 

مي شوند “ )دنياي اقتصاد- 99/8/۲۵( 
در » سند نقش��ه راه توسعه صادرات كشور – 14۰4« 
نيز به ديگر زوايايي ناگوار وضعيت صادرات كشور و از 
جمله رتبه سيزدهم كشورمان در منطقه در شاخص 
س��رانه صادرات با احتس��اب نفت و خدمات و سرانه 
صادرات غيرنفتي )حدود يك پنجم تركيه و عربستان 
سعودي( اشاره شده اس��ت و اينكه حدود 9۰ درصد 
محصوالت توليدي بنگاه هاي صنعتي كشور در داخل 

مصرف مي شوند. 
تجربه جهاني نشان داده است توسعه صنايع بومي به 
منظور رفع نياز به واردات كاالهاي ساخته شده از جمله 
در امريكاي التين كه به شدت از اين سياست طرفداري 
مي شد ناموفق بوده است.چرا كه توليد همه كاالها به 
تنهايي براي يك كشور مقدور نيست و هيچ كشوري 
در دنيا مزيت در توليد همه كاالها را ندارد. بنابراين از 
ظرفيت و مزيت ساير كشورها مي بايست براي تامين 
برخي كاالها استفاده شود و نهاده هاي اقتصادي دروني 
يك كشور صرف توليد كاالهايي شود كه در آنها مزيت 
نسبت به ساير كشورها وجود دارد. سياست جانشيني 
واردات براي اقتصاد هر كشوري مي تواند به معناي صرف 
زمان و هزينه براي توليد كاالهايي باشد كه در آنها مزيت 
بااليي نسبت به بسياري از كشورهاي ديگر ندارد و هر 
چند ب��ه خودكفايي در توليد برخي كاالها برس��د اما 
فرصت رشد با استفاده از توان و مزيت ساير كشورهاي 
پيشرفته را از دست بدهد. )سياست جانشيني واردات: 
دو روي سكه آينده اقتصاد روسيه، احسان رسولي نژاد، 

آذر 1۳9۷( 
در نبود ارتباطات تكنولوژيك با خارج و فقدان فضاي 
رقابتي در داخل، فرس��ودگي و عق��ب افتادگي نظام 
صنعتي كشورها امري گريز ناپذير است . به اضافه آنكه 
اتكا غالب به توليد ب��راي بازار محدود داخلي منجر به 
ظهور تعداد زيادي بنگاه هاي كوچك مي گردد كه امكان 

توليد در مقياس بزرگ را منتفي مي سازد .
اتخاذ رويكرد خودكفايي و جايگزين واردات چيزي جز 
استقبال از عقب ماندگي نيست . عقب ماندگي در جهاني 
كه همه كشورها با حضور در پيمان هاي منطقه اي و 

جهاني به سرعت در حال پيش رفتن اند . 

حباب  در قيمت مرغ!
بر همين اساس شاهد حبابي ش��دن قيمت مرغ و 
كاهش توزيع مرغ در س��طح بازارها هستيم. وزارت 
جهادكشاورزي و صمت ۲وظيفه متضاد و متعارض 
با هم دارند. يعني وزارت صمت وظيفه تامين مرغ را 
به عهده دارند و از سوي ديگر وزارت جهاد كشاورزي 
مسووليت توزيع نهاده ها را به عهده گرفته است. هر 
زمان كه فعاالن توليدي انتقادي مطرح مي كنند هر 
كدام از اين وزارتخانه ها ديگري را مسوول مشكالت 
فعلي معرفي مي كنند. اميدواريم وعده هاي مسووالن 
براي حل مشكل نهاده ها طي 1۰ روز آينده عملياتي 
شود، ولي واقع آن است كه از اين وعده هاي 1۰ روزه 
و يك ماهه و... در س��ال جاري بارها تكرار شده اند و 
نشانه اي از تحقق اين وعده ها مشاهده نشده است. 
اميدواريم كه اين بار اين وعده ها محقق شود. ضمن 
اينكه حل مشكل نهاده ها در 1۰ روز آينده به معناي 
اين نيس��ت كه بالفاصله نيازهاي بازار پاس��خ داده 
ش��ود. توليد يك فرايند زمان بر است و حداقل 4۵ 
روز زمان براي اين روند نياز است. تا بخواهد نيازهاي 
بازار تامين ش��ود، بعد توليدكنن��دگان انگيزه الزم 
براي توليد را پيدا كنند و اقدام به جوجه ريزي كنند، 
به نظرم حداقل 4۰ روز زمان نياز است.البته برخي 
توليد كنندگان طي يك ماه گذشته جوجه ريزي هاي 
گسترده تري انجام داده اند و تزريق اين توليدات به 
بازار ممكن اس��ت بخش��ي از نيازهاي بازار را پاسخ 
دهد و شرايط به سمت بهبود حركت كند. در حال 
حاضر سامانه بازارگاه به مجموعه نيازهاي مرغداران 
پاسخ مي دهد، بدون اينكه نياز به كارت الكترونيكي 
جديدي باشد. مس��اله اين است كه شما وقتي وارد 
يك فروش��گاه مي ش��ويد كه در آن جنسي وجود 
ندارد، فرقي نمي كند كه با جيب پر پول به فروشگاه 
آمده باش��يد يا با جيب خالي. در حال حاضر مساله 
اصلي توليد كنندگان مرغ، كمبود نهاده هاي دامي 
اس��ت. مرغداران حتي براي خريد نهاده از بازار آزاد 
هم با مشكل روبه رو هستند. نكته دردآور ماجرا اين 
اس��ت كه مجموعه نهاده هاي دامي كه در بازارهاي 
سياه وجود دارد با ارز 4۲۰۰توماني وارد شده اما به 
دليل عدم نظارت بر اين فرايند نهاده ها به جاي بخش 
توليد راهي انبارهاي سوداگران مي شود. معتقدم براي 
حل اين مش��كل در يك حركت هماهنگ در كنار 
تامين نياز نهادهاي بايد نظارت ها را براي جلوگيري 
از انحرافاتي كه در بازارا ص��ورت مي گيرد، افزايش 
دهند تا قيمت مرغ در يك وضعيت متوازن و با ثبات 

با كمترين نوسان قرار بگيرد.

شيوع گسترده كرونا و نياز به آموزش هاي آنالين و مجازي، شكاف گسترده ديجيتال را آشكار كرده است

چالش هاي بايدن در حوزه فناوري اطالعات

بيش از يك چهارم قربانيان باج افزار ها باج مي دهندخدمات دهي موبايلي در محدوديت هاي كرونايي
طبق اعالم انجم��ن واردكنندگان موبايل واحدهاي 
خدمات پس از فروش موبايل جزو مشاغل گروه يك 
و ضروري محسوب مي شوند و طي اين دو هفته بايد 
به مردم خدمات ارايه دهند،  اما واحدهاي مستقر در 
مراكز تجاري بايد نكاتي را مدنظر داش��ته باشند. به 
گزارش انجمن واردكنن��دگان موبايل، تبلت و لوازم 
جانبي، رييس كميس��يون خدمات پ��س از فروش 
انجمن موبايل اعالم كرد، با وجود مصوبه اخير ستاد 
ملي مديري��ت بيماري كرون��ا در خصوص تعطيلي 
۲هفته اي مش��اغل غير ضروري، واحد هاي خدمات 
پس از ف��روش موبايل كه جزو مش��اغل گروه يك و 
ضروري محسوب مي ش��وند، طي اين دو هفته بايد 
به مردم خدمات ارايه دهند. با شيوع موج سوم كرونا 
و افزاي��ش ابتال به اين بيماري، س��تاد ملي مديريت 
بيم��اري كرونا دس��تورالعمل ۲ هفت��ه  اي را به اجرا 
گذاش��ته كه طي آن مش��اغل غير ضروري و اماكن 
پر ت��ردد همچون مراكز تج��اري عرضه تلفن همراه 
تعطيل خواهند بود. اين در حالي اس��ت كه برخي از 
مشاغل همچون دسته خدمات رسان در اين ايام بايد 
به مردم خدمت رساني كنند؛ واحدهاي خدمات پس 
از فروش موبايل نيز يكي از آنها محس��وب مي شوند. 
فرشاد مهران پور، رييس كميسيون خدمات پس از 
فروش انجمن موبايل، با اشاره به لزوم خدمت رساني 
واحد خدمات پس از فروش موبايل به مشتريان گفت: 
شركت هاي خدمات پس از فروش تلفن همراه طي 
اين دو هفته بايد كانال هاي ارتباطي خود با مشتريان 
را متناسب با ش��رايط موجود ارتقا داده و دسترسي 
مشتريان را با رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي به 
واحدهاي خدمات پ��س از فروش خود فراهم كنند. 
رييس كميسيون خدمات پس از فروش انجمن موبايل 

افزود: »ممكن است برخي واحدهاي خدمات پس از 
فروش در مراكز تجاري باش��ند و با توجه به تعطيلي 
مراكز تجاري امكان دسترس��ي مردم به اين واحدها 
ميسر نباش��د. از اين رو، آن دسته از شركت هايي كه 
عالوه ب��ر دفاتر خدمات پس از فروش واقع ش��ده در 
مراك��ز تجاري، دفاتري خ��ارج از مراكز خريد دارند، 
مي توانند با اطالع رساني دقيق و به موقع، محل هاي 
جايگزين خارج از مراكز تجاري را معرفي كنند. او ادامه 
داد: در اين بين ش��رايط ويژه اي هم وجود دارد كه در 
آن ممكن است برخي مراكز تجاري با توجه به ماهيت 
خدمات دهي اش��ان امكان دسترس��ي به واحدهاي 
خدمات پس از فروش و مشتريانشان را فراهم آورند 
كه اين تصميم برعهده اتاق اصناف، اتحاديه مربوطه 
و ستاد مديريت بيماري كرونا خواهد بود. مهران پور 
در خص��وص واحد خدم��ات پس از فروش��ي كه به 
هيچ طريقي امكان اراي��ه خدمت طي اين ۲ هفته را 
ندارد، گفت: ممكن اس��ت برخي واحدهاي خدمات 
پس از فروش موبايل طي اين م��دت به هيچ عنوان 
امكان گش��ايش واحد خدمات پس از فروش خود را 
نداشته باشند. اين واحدها مي توانند يا از روش هاي 
غيرحضوري استفاده كنند يا محدوديت هاي زماني 
مندرج در بنده��اي آيين نامه خدمات پس از فروش 
موبايل را دو هفته به تعويق بيندازند. به گفته مهران پور 
ممكن است مهلت تعويض كاال با تعطيلي اين دو هفته 
تالقي داش��ته باش��د يا مدت گارانتي موبايل برخي 
مش��تريان طي اين ۲ هفته به پايان برس��د. از اين رو 
الزم است واحدهاي خدمات پس از فروشي كه امكان 
خدمت دهي در اين ايام را ندارند، مهلت تعويض و تاريخ 
اتمام گارانتي دستگاه را تا دو هفته به تعويق انداخته 

تا حقي از مصرف كننده ضايع نشود.

بيش از يك چه��ارم قربانياني كه م��ورد حمله باج افزار 
قرار مي گيرند، پول درخواس��تي را پرداخت مي كنند، 
زيرا اعتقاد دارند كه هيچ گزينه اي جز انجام درخواست 
مجرمان وج��ود ن��دارد. ميانگين مبل��غ پرداختي در 
حال حاضر بيش از يك ميليون دالر اس��ت. به گزارش 
 Crowstrike پيوس��ت، مطالعه اي توسط ش��ركت
ك��ه در حوزه تكنول��وژي، امنيت و خدمات س��ايبري 
فعالي��ت دارد روي پاس��خ هزاران متخص��ص امنيت 
اطالع��ات و تصميم گيرن��دگان IT نش��ان داد كه ۲۷ 
درصد از پاسخ دهندگان، پس از رمزنگاري شدن شبكه 
ش��ركت هاي آنها توس��ط باج افزار، پول درخواستي را 
پرداخ��ت كرده ان��د. در حالي كه آژانس ه��اي امنيتي 
مي گويند س��ازمان ها بايد همواره از باج دادن اجتناب 
كنند، بسياري از شركت ها اين عمل را توجيه مي كنند 
و عقيده دارند كه دريافت كليد رمزگشايي از مهاجمان 
سريع ترين و ساده ترين روش بازيابي شبكه است. با اين 
حال باج دادن نه تنها گروه هاي هكري و باج گيرنده را به 
ادامه كار ترغيب مي كند، بلكه سود هكرها نيز تضمين 
خواهد شد زيرا هيچ تضميني وجود ندارد كه هكر ها واقعا 
شبكه را به طور كامل بازيابي كنند. آلوده كردن شبكه ها 
با باج افزار براي مجرمان بسيار سودمند است و گزارشات 
نشان مي دهد كه به طور ميانگين 1/1 ميليون دالر در هر 
بار به مجرمان پرداخت مي ش��ود. عالوه بر هزينه اي كه 
پرداخت باج براي شركت ها به دنبال دارد سازمان هايي 
كه مورد حمله باج افزار قرار مي گيرند به دليل اختالل در 
عمليات هاي خود دچار قطع درآمد نيز خواهند شد كه اين 
موضوع نيز بر هزينه هاي ناشي از حمله مي افزايد. با اين 
وجود حمله باج افزاري گاهي هم به عنوان يك بيدار باش 
و تلنگر براي قربانيان عمل مي كند؛ بيش از سه چهارم 
پاسخ دهندگان اين تحقيق گفته اند كه سازمان پس از 

حمله موفق باج افزاري نرم افزار و زيرساخت امنيتي خود 
را به روزرساني كرده است تا خطر حمالت آينده كاهش 
پيدا كند همچنين در همين راستا دو سوم از اين شركت ها 
كاركنان امنيتي خود را نيز تغيير داده اند. روشن نيست 
كه چرا تقريبا يك چهارم از قربانيان حمالت باج افزاري 
تغيي��ري در برنامه هاي امنيت س��ايبري خ��ود ايجاد 
نمي كنند و همه چيز را به حالت قبلي باقي مي گذارند، 
زيرا چنين اقدامي احتماال آنها را هدف حمالت تازه قرار 
خواهد داد. در سال ۲۰۲۰ به دليل افزايش دوركاري، نقاط 
ضعف سايبري بيشتري براي سازمان ها ايجاد شده است 
و اين مساله بيش از پيش براي صنايع و سازمان ها اهميت 
خواهد داشت. زيك توردي رييس بخش تكنولوژي در 
EMEA در ش��ركت CrowdStrike مي گويد: »در 
شرايط دوركاري، سطح حمله چندين برابر افزايش يافته 
است و امنيت نمي تواند اولويت ثانويه شركت محسوب 
شود.« س��ازمان ها براي اينكه هدف حمالت باج افزاري 
قرار نگيرند بايد سيستم هاي امنيتي خود را به روزرساني 
كنند، موضوعي كه نق��اط ضعف را كاهش خواهد داد و 
ديگر مجرمان سايبري نمي توانند از نقاط ضعف شناخته 
ش��ده براي حمله اس��تفاده كنند. همچنين پيشنهاد 
مي ش��ود كه تاييد هويت دومرحله اي نيز در سازمان ها 
مورد اس��تفاده قرار گيرد تا در ص��ورت نفوذ هكرها به 
سازمان، حركت  آنها در شبكه و دستكاري آن با استفاده 
از باج افزار يا هر بدافزار ديگري دشوار شود. مجموع اين 
اقدامات احتياطي مي تواند سازمان  را بيش از پيش در برابر 
حمالت سايبري محافظت كند و با اينكه هيچگاه احتمال 
نفوذ به صفر نمي رسد اما باعث خواهد شد تا امكان نفوذ 
و حمله موفق بسيار كاهش پيدا كند و درنتيجه هكرها 
به دنبال گزينه هاي ساده تر رفته و از تالش بيشتر براي 

نفوذ جلوگيري كنند. 



تعادل | فرشته فريادرس |
»چالش صف اين بار در بازار مرغ.« با افزايش ۱۰ هزارتوماني 
قيمت مرغ آنهم در يك روز شاهد شكل گيري صف هاي 
طوالني در يك روز باراني و كرونايي براي خريد مرغ بوديم. 
اما چرا قيمت مرغ به يك باره پر كشيد؟! برگرديم به عقب، 
۳۰ مهر ماه سال جاري بود كه ستاد تنظيم بازار به دليل 
كمبود نهاده ها در بازار و متناسب آن افزايش قيمت نهاده 
در بازار با افزايش چشمگير قيمت مرغ موافقت كرد و به 
يك باره قيمت مصوب اين محصول از ۱۴۴۰۰ تومان به 
۲۰۴۰۰ تومان افزايش يافت. بعد از گذشت مدت كوتاهي 
از تصويب اين قيمت نه تنها قيمت مصوب رعايت نشد، بلكه 
هر كيلوگرم مرغ در محدود ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان به فروش 
مي رسيد. حال در روزهاي اخير دوباره قيمت مرغ افزايش 
عجيب و غريبي يافته و از محدوده ۲۶ هزار تومان به ۳۶ 
هزار تومان جهش پيدا كرده است. در اين ميان برخي، حال 
و روز كنوني بازار مرغ را نتيجه جوجه كشي هاي ماه هاي 
قبل مي دانند. برخي ديگر، بخشي از گراني مرغ را به دليل 
كمبود عرضه و گراني نهاده هاي دامي در بازار و بخشي ديگر 
را مربوط به كاهش جوجه ريزي و توقف توليد مي دانند، 
اما همه بر اين موضوع تاكيد دارند كه دستگاه هاي متولي 
مي دانستند چنين روزي مي آيد، اما تدبير الزم را نكردند.در 
اين ميان، برخي هم عامل اثرگذار ديگر در بازار پرتنش مرغ 
را به »عدم تخصيص به موقع ارز براي نهاده هاي وارداتي« 
عنوان مي كنند؛ عاملي كه موجب بر هم زدن توازن عرضه 
و تقاضا و كاهش كيفيت آنها در بنادر شده است. البته وزير 
صمت عنوان كرده كه با افزايش ترخيص نهاده هاي دامي، 
تعادل به بازار گوشت قرمز و مرغ بر خواهدگشت. باهمه اينها 
دليل اين گراني هر چه هست؛ مسووالن بايد بدانند با ادامه 
اين وضعيت، مرغ هم كم كم در منوي غذاهاي الكچري 
جا خوش خواهد كرد و از سبد مصرفي و روزانه يا هفتگي 
خانوارها مثل اقالمي ديگري چون گوشت و لبنيات حذف 

خواهد شد. 

  در بازار مرغ چه خبر است
اين روزها مردم براي خريد هر چيزي يا بايد صف بكشند 
يا منتظر بمانند؛ آنهم در هنگامه كرونا. نه چاره دارند و نه 
راهي براي گريز از اين صف هاي طوالني. وقتي همه چيز 
گران است و كم چاره چيست؛ نبايد انتظار رفتار ديگري غير 
از اين از مردم داشت. ليست سياه قيمت ها اين روزها همه را 
كالفه و متعجب كرده است. از آن سو، هزينه سبد مصرفي 
خانوارها بيش از حد انتظار باال رفته است. به طوري كه مركز 
آمار نيز در گزارش اخير خود اعالم كرده كه در آبان ماه، تورم 
گروه خوراكي ها به رقم مثبت ۱.۴ درصد رسيده، كه يكي 
از عوامل باال بودن تورم آبان ماه محسوب مي شود. حال اين 
روزها بازار مرغ، به يك بازار پر تنشي تبديل شده، كه مردم 
را با قيمت هاي عجيب و غريبش شوكه مي كند. البته اين 
نخستين بار در سال جاري نيست كه اين اتفاق در بازار مرغ 
رخ مي دهد. چراكه مدتي است كه بازار مرغ و تخم مرغ دچار 
نوسان شده و قيمت ها نيز ميل به پايين آمدن ندارند. اواخر 
مهرماه بود ك��ه مرغ كه با قيمت حدود ۱۷ هزار تومان به 
فروش مي رسيد، اما طولي نكشيد كه در آبان ماه اين كاالي 
اساسي ۲۵ هزار تومان قيمت خورد. حال اما خبر رسيده كه 
مرغ در بازار آزاد به ۳۶ هزار تومان هم رسيده است؛ »يعني 
افزايش ۱۰ هزار توماني آنهم در فاصله يك روز.« يعني پس 
از افزايش قيمت ايجاد شده در بازار مرغ، قيمت مرغ در بازار 
به نرخ آزاد كيلويي ۳۴ هزار تومان بود اما با توجه به جلسه 
تنظيم بازار روز يكش��نبه مصوب شد حداكثر قيمت در 
كشتارگاه ۲۸ هزارتومان و قيمت براي مصرف كننده ۲۸ 
هزار و ۸۰۰ تومان باشد؛ به عبارتي ديگر، »يارانه دو عضو 
خانواده، در مقابل يكي دو مرغ آب مي رود!« حال هرچند 
قيمت م��رغ در ميادين تره بار پايين تر از اين قيمت ها به 
فروش مي رسد، اما بايد خودت را به دل كرونا بزني و در صف 
طوالني خريد مرغ ارزان تر ساعت ها بماني. به نظر مي رسد، 
با اوج گرفتن قيمت اين محصول در بازار، مرغ هم كم كم 
دارد خودش را در منوي غذاهاي الكچري ها جاي مي دهد. 

  دو علت گراني افسارگسيخته مرغ 
اما اينكه چرا بازار مرغ با نوس��ان قيمتي روبرو است، 
داليل��ي گوناگوني براي آن مطرح مي ش��ود. برخي 

كاهش توليد را موجب گراني م��رغ مي دانند كه در 
صورت تداوم اين وضعيت و نرسيدن نهاده هاي توليد 
به دس��ت مرغداران حتي بايد انتظار رس��يدن مرغ 
به قيمت باالي ۴۰ هزار تومان را هم داش��ته باشيم. 
اين در حالي اس��ت كه چند ماه پيش، مرغداران در 
مواجه با كمبود نهاده ه��اي دامي و گراني آنها درباره 
احتمال افزايش جهشي قيمت مرغ هشدار هاي الزم 
را دادند. آنها بارها عنوان كردند كه نهاده هاي دامي كم 
اس��ت و آنچه در بازار عرضه مي شود با قيمت مصوب 
به دستشان نمي رس��د. گويا گوش شنوايي، در بين 
مسووالن نبود و همين شد كه االن مي بينيم؛ »گراني 
افسار گسيخته پرمصرف ترين منبع پروتئيني مردم در 
بازار.« اما دليل كمبود و گراني نهاده هاي دامي چه بود و 
چرا هشدارها اين مشكل را مرتفع نكرد؟ گفته مي شود 
كه در ابتداي مهرماه تمامي مرغداران مادر، به سبب 
پايين بودن قيمت جوجه، به صورت هماهنگ از توليد 
جوجه خودداري كرده بودند، ك��ه در آنزمان وزارت 
جهادكش��اورزي بايد از اين امر پيشگيري مي كرد تا 
مشكلي كه امروز با آن مواجه هستيم، پيش نمي آمد اما 
اقدامي در اين رابطه صورت نگرفت. محمدعلي كمالي 
سروس��تاني، مدير عامل اتحاديه مرغداران گوشتي 
كش��ور، نيز با بيان اينكه چند ماهي وضعيت تامين 
نهاده ها براي توليد مرغ بسيار نامتناسب و نامتوازن 
است، گفته اس��ت كه نهاده هاي دامي به ميزان نياز 
مرغداران تامين نمي شود و همان مقدار نيز ناعادالنه 
توزيع مي شود .به گفته او، شرايط پيش آمده موجب 
شده مرغداران سرگردان شده و نتيجه اين سرگرداني 
عدم اطمينان و ناپايداري در توليد است. به گفته كمالي 
سروس��تاني، بايد آمار جوجه ريزي به ۱۱۰ ميليون 
قطعه مي رسيد، اما به دليل عدم اطمينان مرغداران 
حداكثر 9۰ تا 9۵ ميليون قطعه جوجه ريزي انجام شد. 
اما جداي از كمبود در تامين نهاده ها، كيفيت پايين 
آنها، دليل ديگري است كه بر كاهش حجم عرضه مرغ 
اثر گذار بوده است. به طوريكه كه به گفته سروستاني، 
كيفيت نهاده هاي دامي كه در دسترس مرغداران قرار 
مي گيرد نيز افت زيادي داشته است. اين رو، كيفيت 
پايين نهاده هاي دامي موجب ش��ده كه وزن هر مرغ 

حداقل ۵۰۰ تا ۶۰۰ گرم كاهش يابد

  اما ديگر عوامل كدامند؟ 
سومين عامل اثرگذار در بازار پرتنش مرغ را مي توان »عدم 
تخصيص به موقع ارز براي نهاده ه��اي وارداتي« عنوان 
كرد. فاكتوري كه موجب بر هم زدن توازن عرضه و تقاضا 
و كاهش كيفيت آنها در بنادر شده است. از ديگر عواملي 

كه برخي ديگر به آن اشاره مي كنند اين است كه كاركرد 
س��امانه بازارگاه كه براي تامين و توزيع نهاده هاي دامي، 
غير شفاف بوده و روند طوالني و بروكراسي هاي پيچيده 
شرايط تامين نهاده را براي مرغداران دشوارتر كرده است. 
در اين ميان پيشنهاد مشخص مرغداران اين است كه اگر 
عرضه نهاده هاي دامي به تعاوني و اتحاديه ها سپرده شود، 
كمتر شاهد مشكالت پيش آمده خواهيم بود. اما در نقطه 
مقابل اين اظهارنظرها، برخي از صاحبنظران اين حوزه 
مي گويند كه مش��كالت پيش آمده در بازار مرغ، را نبايد 
در سيستم توزيع بازارگاه جست وجو كرد، بلكه بايد آن را 
در ضعف مديريتي دستگاه هاي مسوول دانست. حبيب 
اسداهلل نژاد، نايب رييس انجمن صنفي مرغداران گوشتي 
ايران در اين باره معتقد است كه واگذاري امر توزيع نهاده 
به تش��كل ها يا ارگان خاص نتيجه اي جز فساد و انحراف 
نداشته؛ چراكه وقتي صدور حواله بر عهده معاونت امور دام 
يا شركت پيشتيباني بود شاهد امضاهاي طاليي بوديم كه 
توزيع را ناعادالنه كرده و بساط سودجويي را فراهم ساخته 
بود. اسداهلل نژاد مي گويد كه بازارگاه مي تواند شرايط تامين 
و توزيع نهاده هاي دامي كه با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد مي شود 
را شفاف كرده و حضور دالالن را به حداقل برساند. او در عين 
حال، »حذف تخم مرغ هاي نطفه دار و جوجه كشي« را از 
نشان هاي روشن اتفاقات روزهاي اخير عنوان كرده كه از 

سوي وزارتخانه هاي مربوطه ناديده گرفته شد.
در مقابل چنين اظهاراتي اما فرزاد طالكش، دبير انجمن 
ملي طيور ايران، از داليل افزايش قيمت مرغ در بازار را توقف 
توليد برخي از واحدهاي توليدي عنوان كرده به »پايگاه 
خبري اتاق تهران« گفته است كه به دليل شرايط دشوار 
پيش آمده براي توليد، اين واحدها ديگر امكان جوجه ريزي 
ندارند و دست از توليد كشيده اند. او در عين حال تصريح 
كرده كه قيمت ۳۵ هزارتومان براي هركيلوگرم مرغ در بازار، 
پايين ترين نرخ معقول در شرايط فعلي است؛ چرا كه اگر 
رستوران ها به دليل محدوديت هاي كرونايي، بسته نبوده و 
مشغول به فعاليت مي بودند، قيمت امروز هر كيلوگرم مرغ 
به ۴۲ هزار تومان مي رسيد.به گفته اين فعال اقتصادي، 
دوره صنع��ت مرغ تخم گ��ذار بر خالف مرغ گوش��تي، 
طوالني مدت و دست كم دو ساله است و يك كارآفرين در 
اين بخش حداقل با ۵ ميليارد تومان بايد شروع به كار كند و 
در طول دوره دو ساله بهره وري نيز ۳۰ تا ۴۰ ميليارد تومان 
هزينه را بايد متحمل ش��ود، بنابراين صنعتگر اين حوزه 
نمي تواند سرمايه معطل مانده خود را به يك باره سركوب 
كند و چاره اي ندارد كه به رغم ضرر و زيان هاي تحميلي به 
توليد ادامه دهد تا شايد با اصالح قيمت ها فرجي براي او 
حاصل شود. به گفته او، قيمت هر مرغ مادر براي واحدهاي 
توليدي تخم مرغ كش��ور ۵۰ هزار تومان تمام مي شود و 

مصرف روزانه دانه براي هر مرغ نيز معادل ۱۱۰ گرم و به 
قيمت هركيلوگرم ۳۲۰۰ تومان است.

با اين حال، برخي اما نويد كاهش قيمت مرغ را طي روزهاي 
آينده مي دهند. ب��ه گفته آنها، با بهبود ش��رايط و انجام 
جوجه ريزي، حداكثر تا ۲۰ روز آينده قيمت مرغ كاهش 

پيدا مي كند و نگراني از اين بابت وجود ندارد.

  وزارت صمت: ما ديگر مسوول بازار مرغ نيستيم
حال در اي��ن ماجراي گراني مرغ و تخ��م مرغ، هنوز هم 
برخ��ي وزارت صمت را مقصر اين وضعيت مي دانند. اين 
در حالي اس��ت كه وزارت صمت ديگر مس��وول تنظيم 
بازار اين محصول نيس��ت. چراكه براساس، مصوبه ستاد 
هماهنگي اقتصادي دولت و بنابر هماهنگي وزارت صمت 
و وزارت جهاد كشاورزي در اواسط آبانماه 99 مسووليت 
برنامه ري��زي و هماهنگي »تامين، تولي��د و واردات انواع 
نهاده هاي كشاورزي و دام و طيور« و همچنين مسووليت 
»توليد، عرضه و تنظيم بازار مرغ و تخم مرغ تا مرحله عمده 
فروش��ي به قيمت مصوب و مسووليت تصميم گيري در 
مورد صادرات آنها«، به وزارت جهاد كشاورزي واگذار شد. 
در همين حال، وزير صمت نيز با اشاره به تقسيم كار با وزارت 
جهاد كشاورزي، در اظهاراتي گفته است: بر اساس تقسيم 
وظايفي كه با وزارت جهاد كشاورزي داشته ايم، مسووليت 
تنظيم بازار در حوزه گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ بر عهده 
وزارت جهاد كشاورزي است. البته عليرضا رزم حسيني با 
بيان اينكه وزارت صمت به عنوان تأمين كننده نهاده هاي 
دامي، تاكنون ۱.۴ ميليون تن كاال را از گمركات ترخيص 
كرد، اعالم كرده كه در مجموع ۴ ميليون و ۳۰۰ هزار تن 
كاال در بندرعباس و بندر امام خميني )ره( وجود داشت كه 
با توجه به دستور رييس جمهور، به سرعت در حال ترخيص 
است. به گفته او، كاالهاي ترخيص شده، تحويل وزارت 
جهاد كشاورزي مي شود كه اين وزارتخانه بايد از طريق 
سامانه بازارگاه نسبت به توزيع آن اقدام كند، بنابراين كار 
نظارت بر توزيع اين محصوالت نيز بر عهده وزارت جهاد 
كشاورزي خواهد بود. رزم حسيني اين راهم گفته است 
كه برخي بخش ها مطالبه افزايش قيمت برخي كاالها را 
داشتند كه ستاد تنظيم بازار در برابر آن مقاومت كرد. او 
در عين حال، با تاكي��د بر لزوم توجه به توليدكنندگان و 
جلوگيري از تعطيلي واحدهاي توليدي دام و طيور تصريح 
كرد: مجموعه اقدامات در اين حوزه بايد بايد به نحوي تنظيم 
شود كه هم توليدكنندگان امكان ادامه توليد داشته باشند 

و هم قيمت در بازار داخل متعادل شود.
با همه اينها، مس��ووالن مربوطه بارها وعده حل مشكل 
گراني اقالم و مايحتاج زندگي مردم را داده بودند، اما به نظر 
مي رسد توفيق چنداني در اين زمينه به دست نياورده اند. 

روی خط خبر 
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اشتباه بزرگ گمرك 
فارس |مهرداد جمال ارونقي، معاون فني گمرك، 
در يك گفت وگوي راديويي با بيان اينكه اعتراض 
ش��ركت هاي توليدي باعث آزادس��ازي كاالها به 
شيوه بدون انتقال ارز شده، گفت: در پي آزادسازي 
يك ميلي��ارد دالر مواد اوليه ش��ركت هايي نظير 
خودروسازان، ديگر شركت هاي توليدي نيز توقع 
آزادسازي مواد اوليه خود را داشتند كه اين موضوع 
موج��ب مصوبات ده��م و يازدهم آبان ماه س��تاد 
هماهنگي اقتصادي دولت شد. معاون فني گمرك 
با اشاره به مشخص بودن منشأ ارز كاالهاي مرتبط 
با توليد اظهار داشت: ارز اكثر اين كاالها در گذشته 
جابه جا شده اس��ت. زماني كه اسناد مالكيت كاال 
در دس��ت واردكننده است و آن را به گمرك اظهار 
مي كند، يعني منش��أ ارز آن مش��خص است. وي 
ضمن اشاره به برگزاري جلسه با بانك مركزي درباره 
ترخي��ص كاالهايي كه ۳۵۰ ميليون ي��ورو ارز آن 
پيش تر تأمين شده، افزود: با هماهنگي دستگاه هاي 
مرتبط با فرآيند ترخيص كاال، در خصوص افرادي 
كه قصد ترخيص كاالي خود را ندارند، تصميم گيري 
خواهد شد كه با قيد فوريت ترخيص و يا بدون اخطار 
»متروكه« شوند. در ادامه، مجيدرضا حريري عضو 
اتاق بازرگاني آزادسازي واردات كاال به شيوه بدون 
انتقال ارز را تبعيض آشكار دانست و گفت: حدود ۲ 
سال از ممنوعيت واردات كاالهاي فاقد كد رهگيري 
بانك مركزي مي گذرد. عده اي در اين زمان بدون 
تخصيص ارز توسط بانك مركزي اقدام به واردات 
كاال كرده و مقررات وارداتي را زير پا گذاش��ته اند. 
وي با انتقاد ش��ديد از عملكرد گمرك در خصوص 
تخليه و انبار اين كاالها در گمركات كشور، افزود: 
اين اش��تباه گمرك سبب شده اس��ت تا عده اي، 
مقامات كش��ور را براي بازديد و ايجاد جو رس��وب 
كاالهاي اساس��ي به گمركات دعوت كرده و از آنها 
براي پيشبرد اهداف رسانه اي و منافع شخصي خود 
استفاده كنند.  حريري افزود: در حال حاضر كساني 
كه از قانون تمكين كرده و بدون تخصيص و تأمين 
ارز، كااليي را وارد كش��ور نكرده اند، متضرر شده و 
بازي را به تخطي گران از قانون واگذار كرده اند. اين 
افراد ذي نفوذ همانند گذش��ته، در آينده نيز قطعًا 
اي��ن كار را تكرار خواهند كرد.  وي با بيان اينكه هر 
نوعي از واردات، موجب خروج ارز از كش��ور خواهد 
شد، گفت: ارز مورد نياز براي واردات كاالهايي كه 
تحت عنوان بدون انتقال ارز وارد كشور مي شوند، از 
بانك مركزي و يا بازار آزاد تأمين مي شود. تفكري كه 
»كسي منابع ارزي خود در خارج را به قصد تبديل 
به ريال وارد كشور كند« منطق عقالني ندارد؛ چرا 
كه امروز به دليل كاهش ارزش ريال، مردم به دنبال 
تبديل ريال به س��اير ارزها هستند. حريري افزود: 
در پي آزادسازي واردات بدون انتقال ارز، تقاضايي 
معادل ۷ ميليارد دالر در بازار ارز ايجاد مي ش��ود. 
رييس اتاق بازگاني ايران و چين با اش��اره به ديگر 
تبعات آزادسازي واردات بدون انتقال اظهار داشت: 
امروزه شاهد قاچاق سوخت، دارو، دام و بسياري از 
كاالهاي ديگر به خارج از كشور هستيم. پول حاصل 
از قاچاق  كاال در خارج از كشور تبديل به دالر شده 
و براي پول شويي، از طريق واردات كاال بدون انتقال 
ارز به كانال بانكي كشور وارد مي شود. وي در پايان 
خاطرنشان كرد: در صورت عدم وجود اين تصميم، 
ام��روز دالر در كانال ۲۱ الي ۲۲ ه��زار تومان قرار 
داشت. همچنين با وضع اين مقررات توسط دولت، 
عده اي مي توانند اقدام به پول ش��ويي كرده و پول 
كثيف ناشي از تخلفات اقتصادي خود را در پشت 

پرده واردات بدون انتقال ارز پنهان كنند.

غلبه »ذوب آهن اصفهان« 
بر مشكالت در شرايط دشوار

آيت ا... صديقي امام جمعه موقت تهران در اين ديدار از 
زحمات تالشگران ذوب آهن اصفهان در عرصه صنعت 
قدرداني ك��رد و براي آنها نش��اط در كار، موفقيت در 
زندگي و مصونيت از بالها و آفت ها را از پروردگار مسألت 
نمود. وي اظهار داشت: ذوب آهن اصفهان در شرايط 
س��خت اقتصادي متكي به خود است و بدون دريافت 
يارانه انرژي و بدون حمايت خاصي، توانس��ته زيان ها 
را جبران كند. اين امر نش��ان دهنده تالش كارگران و 
مسووالن اين شركت است و بايد خدا را شكر كرد كه اين 
مجموعه پرتالش بر مشكالت فائق آمده است. آيت ا... 
صديقي يادآور ش��د: مديريت مناسب در اين شركت 
موجب دلگرمي كاركنان ش��ده و تالش اين كارگران 
باعث شده كه از شرايط خوب در توليد برخوردار باشند. 
وي از فعاليت هاي فرهنگ��ي ذوب آهن اصفهان نيز 
تقدير نمود و گف��ت: فعاليت هاي فرهنگي كه ايمان 
و تقوا را رش��د بدهد، از توليد و پيشرفت جدا نيست. 
منفعت كارهاي فرهنگي براي س��ازمان بسيار زياد 
اس��ت و حاصل آن، تربيت مديراني همچون شهيد 
تهراني مقدم است. وي پنج عامل آموزش، به كاربستن 
آموخته ها، نوآوري، مجاهدت در كار و اتحاد را عامل 
موفقيت دانس��ت و افزود: همه ما بايد همواره گوش 
شنوا داشته باش��يم و در معلومات خود در جا نزنيم. 
كسب مهارت ها و دانش جديد از وظايف مومن است 
و هرگز نبايد كسب علم را متوقف نمود. همچنين به 
كار بس��تن اين دانش و علم جديد است كه مي تواند 
در كار اثر خود را نشان دهد. امام جمعه موقت تهران، 
هجرت و در نورديدن مرزهاي جديد را از ديگر الزامات 
موفقيت دانست و گفت: مومن هرگز نبايد دو روزش 
همانند هم باشد و نوآوري را در كار مد نظر قرار دهد. 
اين نوآوري و تحول، عامل جهش توليد است كه مقام 
معظم رهبري فرمودند. در واقع نبايد در انتظار حمايت 
خاصي باشيم بلكه بايد با امكانات موجود حركت كنيم 

تا تحول صورت گيرد و جهش توليد محقق شود.

شمايل بودجه معقول
چون پول نفت، يك درآمد سهل الوصول تر است. در واقع 
دولت ها ترجيح مي دهند به جاي مسيرهاي دشوارتري 
چون شناسايي و دريافت حفره هاي مالياتي به اين سمت 
بروند. مس��اله بعدي آن اس��ت كه درآمد نفت در بودجه 
يكي از عوامل اصلي بروز تورم اس��ت. چون عاملي درون زا 
نيست، يك عامل برون زا در اقتصاد است. در صورتي، ايجاد 
مي شود كه بازارهاي جهاني نفت رشد قيمت داشته باشند. 
از فروردين ماه، دولت ها شروع به دريافت تنخواه از خزانه 
براي رتق و فتق امور مي كنند. بخشي از اين تنخواه ارزي 
اس��ت كه ناشي از درآمد نفت است. اين در حالي است كه 
هنوز نفتي فروش نرفته و بان��ك مركزي معادل اين ارز را 
بايد به ريال تبديل كند. اين نقطه، هسته ابتدايي پيدايش 
تورم در كش��ور را شكل مي دهد. نوعي پيش خور كردن و 
بعدا جبران كردن يا نكردن. بر اين اساس است كه معتقدم 
مهم ترين اولويت كشور در شرايط فعلي حذف درآمدهاي 
نفتي از بودجه است. البته اگر خارج شد فرصت عالي براي 
س��رمايه گذاري بخش هاي غير دولتي در كشور به وجود 
مي ايد. بخش خصوصي، تعاوني ها و... مي توانند ظرفيت ها 
نفتي كش��ور را براي توسعه پايدار و باثبات به كار بگيرند. 
مساله بعدي در بودجه رديف هايي است كه ذيل تبصره ها 
مي آيد و حاوي اعداد و ارقامي اس��ت كه براي پوش��اندن 
بودجه و مخفي كردن بودجه در البه الي تبصره ها تحت 
عنوان رديف هاست. اين رديف هاي بايد خارج شود، پايش 
شود، و يك جا جمع شوند تا بودجه شفاف شود و مشخص 
باشد بودجه واقعي چيست؟ در غير اين صورت بخشي از 
بودجه پنهان خواهد ماند و نماينده ها متوجه ابعاد پنهان 
بودجه نمي شوند. اينگونه اس��ت كه در برخي موارد شما 
مي بينيد برخي موضوعات اشاره مي شود كه نماينده ها از 
ان ابزار بي اطالعي مي كنند در حالي كه آن را امضا كرده اند. 
يكي ديگر از انتظارات و توقعات از بودجه آن است است كه 
بودجه مبتني بر عملكردها شكل بگيرد. يعني عملكرد يك 
دستگاه در سال گذشته پايش شود، چنانچه مثال امسال اين 
عملكرد ۱۰درصد قرار است رشد كند، بودجه آن دستگاه 
بايد ۱۰ درصد نه بيشتر افزايش يابد. بودجه بايد بر اساس 
خدمات دستگاه ها افزايش يابد نه اينكه رشد بودجه ها در 
اثر چانه زني هاي فرامتني شكل بگيرد. مديران بايد بر اساس 
تخصص و برنامه هاشان بودجه داشته باشند، نه اينكه بودجه 
برخي دستگاه ها آنقدر غيرواقعي تخصيص يابد كه در پايان 
سال اضافه بيايد و دستگاه ها اقدام به هزينه تراشي كنند 
تا بودجه برگش��ت نخورد. بدون دليل گوشي هاي اداره را 
تغيير مي دهند، پرده ها را عوض مي كنند، مبلمان ها را تغيير 
مي دهند. چرا كه در مكانيسم فعلي بودجه دستگاهي اگر 
اضافه بيايد نشانه عملكرد ضعيف آن مدير برداشت و تفسير 
مي شود. مجموعه اين موارد و ساير مواردي كه ممكن است 
در اين خصوص مطرح شوند، از نظر من مهم ترين مواردي 
است كه در خصوص بودجه ۱۴۰۰كل كشور باشد مورد 

توجه قرار بگيرند. 

كدام حمايت  از توليد؟
در ابتدا ورود به اين بازارها در كشورهاي مختلف با توجه 
به ثبات قيمتي عمال سرمايه گذاري سودآوري به شمار 
نمي رود. يعني اگر فردي يك واحد مسكوني بخرد و پس 
از چند سال قصد فروش آن را داشته باشد، نه تنها سودي 
نامعقول به دست نمي آورد كه حتي با توجه به سياست هاي 
مالياتي، اساسا خريد و فروش به قصد سفته بازي و داللي 
هيچ جايي در بدنه اقتصادي اين كشورها ندارد. از سوي 
ديگر با توجه به نظارتي كه دولت ها بر حساب هاي بانكي 
افراد و درآمدهايش��ان دارند، هر زماني ك��ه درآمد فرد 
از مبلغ اعالم ش��ده در س��امانه مالياتي باالتر رود، فرد يا 
باي��د توضيحاتي قانع كننده براي افزاي��ش درآمد خود 
داشته باش��د يا دولت جريمه اي بسياري سنگين براي 
او وضع خواهد كرد. از س��وي ديگر، وقتي دولت ها براي 
فعاليت هاي توليدي، تخفيف ها و تس��هيالت مالياتي و 
اقتصادي قابل توجه تعريف كرده اند. يعني اگر فردي قصد 
داشته باشد در محيط اقتصادي خود به سمت توليد يك 
محصول حركت كند، مي تواند از تسهيالت ارزان قيمت و 
تخفيف هاي مالياتي قابل توجه بهره مند شود. در ايران اما 
اين روند برعكس است. يعني در شرايطي كه فعاليت هاي 
سفته بازي و جابه جايي پول در بازارهاي مختلف تحت 
نظارت جدي قرار ندارد و افراد بدون نياز به پرداخت ماليات 
مي توانند در مدتي كوتاه ثروت خود را چند برابر كنند، 
فشار بر توليد بسيار باالست. يك توليدكننده از همان گام 
نخست موظف است ماليات، تامين اجتماعي، اقساط و 
سود تسهيالت بانكي و بسياري از ديگر هزينه هاي جاري 
را پرداخت كند و در صورت نپرداختن هر يك از آنها جريمه 
خواهد شد. در چنين بستري است كه بايد پرسيد وقتي 
شعار حمايت از توليد مطرح مي شود دقيقا منظور كدام 
حمايت است؟ زيرا آنچه كه در تمام سال هاي گذشته رخ 
داده نه تنها در مسير افزايش توليد نبوده كه در عمل تنها به 
دشوار شدن شرايط و فرار سرمايه گذاران منجر شده  است.

 انتظار نظارت و هدايت  
بر بورس از سوي دولت 

از اين رو، بس��ياري از كارشناسان معتقدند كه تا فرصت 
باقيس��ت دولت بايد زمين��ه افزايش س��رمايه بانك ها، 
شركت هاي بزرگ توليدي و صنعتي را فراهم كند تا مردم 
به جاي خريد سهام شركت هايي كه توان زيادي ندارند، 
سهام شركت هاي شناخته شده و آينده دار را خريداري 
كنند.  از س��وي ديگر، دولت مي تواند سهام شركت هاي 
پروژه محور، كه قادر هس��تند پروژه ه��اي عمراني، راه و 
ساختمان، توليد صنعتي و.... را در مناطق كشور اجرا كنند 
يا شركت هايي كه در زمينه صنايع غذايي و با ريسك كمتر 
فعال خواهند بود، را به بازار عرضه كند و س��هامداران را با 
تعداد قابل توجهي از شركت هايي كه ديگر توان و ظرفيت 
جذب سهام بيشتر ندارند، مواجه نكند.  بورس بايد به محل 
تامين سرمايه براي توليد، رشد و رونق اقتصادي و تقويت 
طرح هايي كه ظرفيت و ارزش ذاتي مناسب دارند، تبديل 
شود.  نمي توان تنها به رشد قيمت سهام شركت هايي كه 
روي كاغذ وجود دارند و توليد و سرمايه گذاري و توان و آينده 
ندارند، دلخوش بود زيرا بعد از مدتي مشخص خواهد شد 
كه نه تنها سودآوري ندارند بلكه ارزش ذاتي دارايي هاي 
آنها نيز كم است.  شركت ها را بايد تشويق به ارزش سرمايه 
كرد و منابع را در ش��ركت ها را به كار گرفت و پول و منابع 
جديد مردم و سهامداران جديد را به سمت توليد، طرح هاي 

بزرگ، شركت هاي پروژه محور هدايت كرد. 

علت گراني  افسار گسيخته  مرغ  در  بازار  چيست؟ 

نجفي منش، عضو اتاق بازرگاني تهران پاسخ مي دهد 

چالش  صف  در  بازار  مرغ

چرا خودروهاي ايراني در خارج مشتري دارند؟
عضو اتاق بازرگاني تهران مي گويد نه تنها انتشار آمار 
صادرات خودروهاي ايراني به خارج از كشور عجيب 
نيست كه حتي بس��يار پايين تر از ظرفيتي است كه 
در اين حوزه وجود دارد. به گزارش ايسنا، محمدرضا 
نجفي منش، اظهار كرد: اينكه گمرك اعالم كرده ما 
كمتر از ۶ ميليون دالر صادرات خودرو داشته ايم اصال 
غيرقابل باور نيس��ت.  بلكه در واقع مي توان در ايران 
به ص��ادرات ۶ ميليارد دالري خودرو نيز فكر كرد كه 
بنا به داليل مختلف ش��رايط الزم براي آن به وجود 
نيامده است.  به گفته وي، اين ظرفيت چه در فروش 
خودرو، چه در ف��روش قطعات و لوازم جانبي خودرو 
و چه در خدمات پس از ف��روش وجود دارد كه ايران 
در هر سه اين حوزه توان رقابت با كشورهاي منطقه را 
خواهد داشت.  عضو اتاق بازرگاني تهران در پاسخ به 
اين سوال كه چطور در شرايطي كه عرضه خودرو در 
بازار داخلي كافي نيست، امكان صادرات اين محصول 
وجود دارد، گفت: پاسخ به اين سوال خيلي ساده است.  
ما در داخل كش��ور با معضل قيمت گذاري دستوري 
مواجهيم.  تداوم اين سياست غلط باعث شده توليد هر 
خودروي جديد در بازار داخلي مساوي با زيان بيشتر 
براي خودروس��ازان باشد، اين در حالي است كه بازار 

صادراتي امكان سودآوري را فراهم مي كند. 
نجفي منش ادامه داد: البته اين به معناي خالي كردن 
بازار داخل نيس��ت و خودروس��ازان با وجود زيان ده 
شدن، در س��ال هاي اخير تمام ظرفيت موجود را با 
وجود تحريم ها و ساير محدوديت ها فعال كرده و به 
بازار رسانده اند و عدد صادرات صورت گرفته در قياس 

با ظرفيت كشور بسيار محدود اس��ت اما بايد توجه 
داشت كه همان بازار محدود س��ودآور است اما بازار 

داخل زيان ده است. 
وي درباره ظرفيت صادراتي و كشورهاي هدف ايران 
نيز توضيح داد: ما به راحتي مي توانيم ۱۰ يا صد برابر 
آمار فعلي را در ح��وزه خودرو صادرات كنيم.  البته با 

توجه به قديمي ب��ودن خودروهاي ايران، بازار هدف 
اصلي قطعا در كشورهاي منطقه تعريف مي شود اما 
در صورتي كه بتوانيم خودروه��اي جديدتر به بازار 
برسانيم، قطعا مي توان در ديگر كشورها نيز حضوري 
فعال داشت.  عضو اتاق بازرگاني تهران اضافه كرد: در 
سال هاي گذشته كشوري مانند تركيه كه از نظر سابقه 
در خودروسازي از ايران عقب تر است توانسته در اين 
حوزه صادرات ۱۲ ميليارد دالري به ثبت برساند.  هند 
نيز در اين سال ها صادرات خود را افزايش داده است.  
ايران قطعا ظرفيتي قابل توجه در اين حوزه دارد كه 

تنها بايد از آن استفاده كرد. 
نجفي منش در پاسخ به اين سوال كه آيا مزيت اصلي 
رقاب��ت خودروهاي ايراني قيمت تمام ش��ده آنها در 
بازارهاي خارجي اس��ت، بيان كرد: قطعا امروز يكي 
از عوامل مهمي كه مي تواند به ما در به دست آوردن 
بازارهاي جديد كمك كند، قيمت پايين خودروهاي 
ما در قياس با برخي از ديگر خودروهاست، با اين وجود 
ما در ساير حوزه ها نيز توان رقابت داريم كه مي توان از 
آن استفاده كرد. در صورت كاهش تحريم ها و حمايت 
از صنعت خودرو، امكان افزايش جدي آمار صادرات در 

اين حوزه وجود دارد. 
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خبرروز

۴۵۳ فوتي جديد كرونا در كشور
سخنگوي وزارت بهداشت از شناسايي ۱۲۴۶۰ مورد جديد كوويد۱۹ در كشور خبر داد و گفت: متاسفانه در اين بازه زماني، ۴۵۳ تن نيز 
جان خود را از دست دادند. سيماسادات الري گفت: از ۲ تا ۳ آذر ۱۳۹۹ و بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۱۲ هزار و ۴۶۰ بيمار جديد 
مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه ۲۷۴۴ نفر از آنها بستري شدند. وي افزود: مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۸۶۶ هزار و 
۸۲۱ نفر رسيد. الري ادامه داد: متاسفانه در طول اين ۲۴ ساعت، ۴۵۳ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 
اين بيماري به ۴۵ هزار و ۲۵۵ نفر رسيد. وي گفت: خوشبختانه تاكنون ۶۱۰ هزار و ۴۰۶ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها 

ترخيص شده اند. الري افزود: ۵۸۱۲ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در وضعيت شديد اين بيماري هستند.

كتابخانه

انتشار ۲ كتاب براي كودكان
كتاب هاي »خدايا خوش��حالم« و »پري كوچولو« به قلم فريبرز لرس��تاني )آشنا( منتشر شده اس��ت. به گزارش ايسنا، اين 
كتاب ها كه حاوي هفت داستانك است در مجموعه »نيايش هاي كودكانه« با تصويرگري گلناز ثروتيان، هركدام با شمارگان 
۲۰۰۰ نس��خه و قيمت ۱۴هزار تومان در انتشارات آستان قدس رضوي )به نشر( راهي بازار شده و براي گروه هاي سني الف 
و ب مناس��ب است. فريبرز لرستاني، نويسنده درباره انتشار مجموعه »نيايش هاي كودكانه« مي گويد: »اين مجموعه سعي 
كرده با زباني ساده و صميمي به كودك كمك كند تا ارزش زندگي را دريابد و با آگاهي از حضور خدا در تمام لحظات زندگي، 

ارتباط بهتري با خالق خود برقرار كند.« 

میراثنامه

يكي از قديمي ترين بناهايي كه در ش��هر دزفول بعد 
از مس��جد جامع اين شهر ساخته ش��د بقعه »شيخ 
اسماعيل قصري« بود كه در قرن ششم هجري احداث 
شد؛ بقعه اي كه به بازار قديم دزفول جلوه خاصي داده 
است. به گزارش ايسنا، شيخ اسماعيل قصري از عرفاي 
بزرگ قرن شش��م و از اصحاب و شاگردان نمونه شيخ 
ابونجيب سهروردي بوده است كه پس از خاتمه دوران 
تعلم از اصفهان براي تبليغ مذهب تش��يع به دزفول 
عزيمت مي كند و مدرس��ه و خانقاه��ي كه مجاور آن 
حديقه اي دلگشا و افزون از يك هزار مترمربع مساحت 
داشته را بنا مي كند و به تربيت سالكان و ارشاد طالبان 
مش��غول مي شود. شيخ اس��ماعيل قصري كه مظهر 
رموز ش��ريعت و طريقت و از علم��اي علم حديث بود 
پس از س��ال ها تالش و كوش��ش در رياضت در سال 
۵۸۹ هج��ري قمري از دنيا مي رود و او را در مدرس��ه 
و خانگاهش به خاك مي س��پارند ك��ه بعدها به بقعه 
متبركه تبديل مي ش��ود كه البته در گذر زمان بر اثر 
سه زلزله در شهر دزفول از زمان فوت وي تا ۲۰۰ سال 
پيش، مزار شيخ اس��ماعيل زير آوار پنهان مي شود و 
سال هاي بس��يار براي همگان ناش��ناخته مي ماند تا 
اينكه محمدحسين حكمت فر، از پژوهشگران دزفولي، 

در س��ال ۱۳۵۵ در يكي از پژوهش هاي خود در حين 
خواندن كتاب نفحات األن��س از عبدالرحمان جامي 
متوجه مي ش��ود كه شيخ اسماعيل قصري در مكاني 
در بازار قديم دزفول دفن ش��ده است. اين پژوهشگر 
دزفولي به همراه س��اير خدمتگزاران در همان سال با 
گرفتن مجوز از ميراث فرهنگي اقدام به تعمير و مرمت 
بقعه شيخ اسماعيل قصري و يافتن مزار از زير خروارها 
خاك مي كند اما به دليل گذشت زمان و آسيب فراوان 
به س��اختمان بقعه و به ويژه گنب��د آن با نظر و مجوز 
كارشناسان ميراث فرهنگي، اوقاف و معماران سنتي 
بعد از هش��ت س��ال جنگ تحميلي، ساختمان بقعه 
تخريب و اقدام به بازس��ازي كامل مي شود. نكته قابل 

تامل نمايان شدن سر اسكلت شيخ اسماعيل هنگام 
خاك برداري بود كه بالفاصله در همان محل با خاك 
پوشانده مي شود. اكنون بقعه شيخ اسماعيل قصري كه 
با كاشي كاري هاي زيبا زينت داده شده، در بازار قديم 
دزفول كه جزو موقوفات اين شيخ است و روبروي بازار 
خراطان، همچون نگين مي درخشد و مردم دزفول به 

اين شيخ ارادت و اعتقاد قلبي بسيار دارند.
مزار شيخ اسماعيل در ساختمان بخش زيرزمين 
است. زيبايي  كاشي كاري انجام شده و نورپردازي 
خاص نظر هرت��ازه واردي را جل��ب مي كند. مزار 
شيخ در جمع خانه، مكاني كه مجلس سماي شيخ 
برگزار مي شده، قرار دارد. روي دورتادور كتيبه مزار 
شيخ نيز هش��ت رباعي از نجم الدين رازي )شاگرد 
شيخ اسماعيل( نقش بسته است. حكمت فر، عضو 
هيات امناي بقعه شيخ اس��ماعيل، درباره بقعه در 
حال س��اخت، بيان كرد: مزار ش��يخ اسماعيل در 
بخش زيرين ساختمان بقعه يعني همان جايي كه 
۸۵۰ س��ال پيش دفن شده بود، قرار دارد كه داراي 
دو چله خانه و دو محراب اس��ت. چله خانه ها همان 
مكان هايي هستند كه شيخ اسماعيل و اصحاب و 
مريدانش ۴۰ شبانه روز در آن رياضت  مي كشيدند.

بقعه اي ۸۵۰ ساله در دزفول
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مرزپرگهر

هنر

فيلم كوتاه مرضيه رياحي از دومين جش��نواره جهاني فيلم كوتاه »هبدن بريج« 
انگلستان جايزه گرفت. به گزارش ايس��نا، در اين دوره از اين رويداد سينمايي، در 
مجموع ۹ فيلم كوتاه فيناليست جشنواره بودند و »كالس رانندگي« تنها نماينده 
ايران در جشنواره بود. جايزه دوم بخش فيلم كوتاه جشنواره به »كالس رانندگي« به 
كارگرداني مرضيه رياحي به نمايندگي از ايران اهدا شد. كالس رانندگي پيش از اين 
جايزه زردآلوي طاليي شانزدهمين جشنواره فيلم »زردآلوي طاليي« ارمنستان، 
جايزه بهترين فيلم كوتاه بيست ودومين جش��نواره جهاني فيلم »مذهب امروز« 
ايتاليا، جايزه هيات داوران هجدهمين جش��نواره جهاني فيلم هاي زنان »توپاز« 
امريكا، جايزه بهترين فيلم كوتاه بيستمين جشنواره جهاني فيلم »اوهاي« امريكا، 
 Big جايزه بهترين فيلم كوتاه چهل و دومين جشنواره جهاني فيلم هاي مستقل
Muddy امريكا، جايزه بهترين فيلم كوتاه بيست و يكمين جشنواره جهاني فيلم 
Through Women’s Eyes امريكا وجايزه بهترين فيلم به انتخاب تماشاگران 
بيست و پنجمين جشنواره جهاني فيلم هاي زنان »آيچي« ژاپن را به دست آورده است. 

»كالس رانندگي« از جشنواره انگليسي 
جايزه گرفت

هنر

دوچرخه ای که در نزديکی اثر جديد »بنکسی« هنرمند گرافيتی کار مشهور قرار 
داشت، ناپديد شده و حاال جديدترين اثر اين هنرمند ناقص شده است. به گزارش ايسنا 
به نقل از گاردين، دوچرخه  ای با يک چرخ که در کنار نقاشی ديواری جديد »بنکسی« 
در شهر »ناتينگهام« واقع در انگلستان قرار داشت، اکنون ناپديد شده است. نقاشی 
ديواری جديد بنکس��ی دخترکی را در حال بازی با يک الستيک دوچرخه در کنار 
يک دوچرخه واقعی که فقط يک الستيک داشت، نشان می داد. بنکسی که همواره 
با انتشار تصويری از جديدترين آثارش در اينستاگرام اصالت آثارش را تاييد می کند. 
پس از تاييد اصالت اين اثر، اين نقاشی ديواری بازديدکنندگانی هم داشت. کمی پس 
از تاييد اصالت اين اثر، شورای شهر ناتينگهام برای جلوگيری از آسيب های احتمالی 
از صفحه شفاف پالستيکی به عنوان پوششی برای نقاشی ديواری استفاده کردند، اما 
با اين حال وندال ها دو بار با استفاده از اسپری رنگ اين اثر را هدف قرار دادند. يکی از 
شهروندان اين شهر معتقد است سرقت اين دوچرخه نه تنها بی احترامی به هنرمند 

اثر بلکه بی احترامی به تمام شهروندان شهر است. 

بخشی از اثر هنری 
»بنکسی« ناپديد شد

جامعه

راه اندازي پويش ملي»همدلي از جنس اهداي زندگي«
دبيركل مجمع ملي جوانان، از راه اندازي 
پويش ملي »همدل��ي از جنس اهداي 
زندگي« ب��راي دعوت جوانان به اهداي 
خون و كمك ب��ه افزايش ذخيره خوني 
كشور خبر داد. علي مقامي در گفت وگو 
با مهر، درباره پويش جوانان پيشگامان 
خدمت و س��المت، گفت: مجمع ملي 
جوانان با توجه به فرمايشات رهبري در 

خصوص كمك هاي مومنان��ه در مرحله دوم، پويش 
ملي جوانان مدافعان خدمت و س��المت را به شعب 
استاني و سازمان هاي مردم نهاد جوانان كشور ابالغ 
و اطالع رس��اني كرد. وي اف��زود: در همين خصوص 

سازمان هاي مردم نهاد جوانان در سطح 
استان ها با توجه به رس��الت هاي ذاتي 
خود كمك هاي معيش��تي و بهداشتي 
را ميان افراد كم برخوردار سراسر كشور 
توزيع كردند. مقامي در خصوص اعالم 
فراخوان به جوانان براي كمك به افزايش 
ذخيره خوني كشور عنوان كرد: در همين 
راستا با توجه به كمبود بانك خوني كشور 
پويش��ي تحت عنوان پويش ملي »همدلي از جنس 
اهداي زندگي« در فضاي مجازي راه اندازي شد كه از 
جوانان و سازمان هاي مردم نهاد سراسر كشور دعوت 

به اهداي خون مي كند.

برگزاري مانور سراسري زلزله و ايمني هشتم آذرماه در شاد
مانور سراسري زلزله و ايمني هشتم آذرماه 
به صورت مجازي و در شبكه شاد برگزار 
مي ش��ود. به گزارش مركز اطالع رساني 
آم��وزش و پ��رورش، به منظ��ور ارتقاي 
آمادگي عمومي ب��راي مواجهه با اثرات 
زلزله و با توجه به شرايط كرونايي و تعطيلي 
مدارس اس��تان، بيس��ت و دومين مانور 
سراسري زلزله و ايمني ويژه دانش آموزان 

و اعضاي خانواده روز شنبه هش��تم آذرماه ۱۳۹۹ در 
بستر شبكه شاد برگزار مي ش��ود. در راستاي ارتقاي 
آمادگ��ي عمومي براي مواجهه با اثرات زلزله از س��ال 
۱۳۸۱ تاكنون، مانور سراسري زلزله و ايمني در كليه 
مدارس كشور به اس��تناد تفاهم نامه مشتركي كه در 

آن س��ال بين وزارت علوم، تحقيقات و 
فناوري، وزارت آموزش وپرورش، وزارت 
كشور و همچنين صداوسيما و جمعيت 
هالل احمر مبادله شد، برگزار شده است. 
تاكنون بيست ويك مانور زلزله و ايمني 
در مدارس سراس��ر كش��ور برگزار شده 
است، از سال ۱۳۹۴ تغييراتي در برنامه 
مانور مدارس ص��ورت پذيرفت تا عالوه 
بر دانش آموزان و مس��ووالن مدارس، مردم نيز در اين 
فرآيند مشاركت داده شوند. در رويكرد جديد كه با عنوان 
»مدرسه ايمن-جامعه تاب آور« شناخته مي شود، ضمن 
ارايه آموزش ه��اي الزم به دانش آموزان مطابق با روال 

جاري، تمهيداتي انديشيده شده است.

غيرحضوري شدن ۵ خدمت تأمين اجتماعي
مديرعامل س��ازمان تأمين اجتماعي از 
غيرحضوري ش��دن پنج خدمت ديگر 
تأمين اجتماعي براي بيمه شدگان تحت 
پوشش خبر داد. به گزارش مهر، مصطفي 
ساالري در نشست خبري گفت: با اجراي 
طرح ۳۰۷۰ كه قرار بود بر اس��اس آن تا 
بهمن ماه ۳۰ خدمت و هر دوشنبه چند 
خدمت، الكترونيكي و غيرحضوري شوند 

سه خدمت طي هفته هاي گذشته غيرحضوري شد و 
در هفته سوم اين طرح، پنج خدمت ديگر غيرحضوري 
مي شود. با تحقق اين طرح ۷۰ ميليون از بار مراجعه 
به شعب تأمين اجتماعي كاهش مي يابد يعني بيش 
از ۷۰ درصد خدمات غيرحضوري مي ش��وند. در دو 
هفته گذش��ته نيز س��ه خدمت غيرحضوري شدند. 
مديرعامل س��ازمان تأمين اجتماعي با اشاره به پنج 
خدمتي كه غير حضوري مي ش��ود، گفت: استعالم 
وضعيت دريافت مستمري درخواست تكميل سوابق 
كسري از ماه، ابالغ مفاصا حساب واگذارنده و پيمانكار، 
ثبت نام غيرحضوري افراد تبعي توسط بيمه شده اصلي 
از جمله اين خدمات هستند. ساالري در خصوص ارايه 

خدمات حضوري نيز گفت: خدماتي كه 
به صورت غيرحضوري ارايه مي ش��وند، 
ديگر در شعب حضوري انجام نمي شود 
اما اگر بيمه شده اي به صورت حضوري 
مراجعه كند همكاران ما بروش��ورهاي 
الزم را به آنها ارايه و خدمت را روي گوشي 
همراه، فعال مي كنند. وي افزود: تطبيق 
اطالعات هويتي افراد با شماره تلفن همراه 
آنها انجام مي شود و براي برخي از خدمات نيز شماره 
حساب مي خواهيم. در مورد نسخه الكترونيكي نيز از 
پايان مهرماه همه امكانات استفاده از نسخه الكترونيكي 
در مطب پزشكان فراهم شده و مشوق هايي را نيز در نظر 
گرفته ايم. ساالري در خصوص استعالم كمك هزينه 
ازدواج و عائله مندي اظهار كرد: اين خدمت با همكاري 
سازمان ثبت احوال انجام مي شود. مدير عامل سازمان 
تأمين اجتماعي در م��ورد بيمه بيكاري تصريح كرد: 
از ابتداي ش��يوع ويروس كرونا )اسفند تا خرداد( يك 
ميليون و ۵۰ هزار نفر مستمري بيمه بيكاري دريافت 
كردند و از خردادماه نيز تاكنون براي ۸۲ هزار نفر بيمه 

بيكاري برقرار شده است. 

خبر

آغاز سرشماري زمستانه 
حيات وحش استان تهران

رييس اداره نظارت بر امور حيات وحش استان تهران 
با اش��اره به آغاز سرشماري زمستانه حيات وحش 
استان تهران گفت: سرشماري زمستانه در استان 
تهران معموال در فصل پاييز و با آغاز آذر ماه ش��روع 
مي شود و زمان آن در مناطق مختلف به دليل شرايط 
آب و هوايي متفاوت متغير اس��ت. اين سرشماري 
معموال دو ماه طول مي كشد و طي ماه هاي آذر و دي 
صورت مي گيرد. محمد كرمي در گفت وگو با ايسنا، با 
بيان اينكه هدف از انجام سرشماري زمستانه بررسي 
وضعيت جمعيت هاي حيات وحش اس��ت، اظهار 
ك��رد: چهار گونه از علفخواران بزرگ جثه اس��تان 
تهران شامل قوچ و ميش وحشي، كل و بز وحشي، 
آهو و جبير سرش��ماري مي ش��وند. وي ادامه داد: 
هدف از انجام سرشماري زمستانه بررسي وضعيت 
جمعيت  حيات وحش به  لحاظ تعداد نر و ماده ها و 
تعيين پويا بودن جمعيت آنها است. در سرشماري 
زمستانه ميزان افزايش يا كاهش جمعيت نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته در مناطق مختلف بررسي 
مي شود همچنين جمعيت حيات وحش نسبت به 
فصل بهار كه فصل زادآوري است، مقايسه مي شود 
و تا حدودي مشخص مي شود چه تعداد به جمعيت  
آنها اضافه شده است. كرمي با اشاره به اينكه معموال 
در سرشماري زمستانه با توجه به زاد و ولد گونه ها 
جمعيت حيات وحش نسبت به فصل بهار افزايش 
پيدا مي كند، اظهاركرد: يك سري از نوزادان حيات 
وحش تا فصل زمستان زنده باقي مي مانند و اگر اين 
فصل را پشت سر بگذارند خودشان طي سال هاي 
آتي مي توانند مولدين جواني باشند كه باعث حفظ 
پويايي جمعيت ها مي شوند. رييس اداره نظارت بر 
امور حيات وحش استان تهران در پاسخ به اين سوال 
كه با توجه به كاهش علوفه در فصل زمستان آيا اداره 
محيط زيست استان تهران تمهيداتي براي تعليف 
دستي حيات وحش انديش��يده است، تاكيد كرد: 
تعليف دستي حيات وحش برخالف تصور برخي 
مردم مورد تاييد كارشناس��ان نيست چراكه تنها 
زماني جمعيت حيات وحش مي تواند در ش��رايط 
سخت پويا باش��د كه بتواند در فصل زمستان و در 
شرايط س��خت آب و هوايي و كمبود علوفه خود را 
حفظ كند. با اين حال تعليف دستي در برخي مناطق 
و در شرايط بسيار سخت معموال صورت مي گيرد. 
تعليف دستي حيات وحش تنها در شرايط بسيار 
سخت و در مناطقي مانند شميرانات انجام مي شود 
تا از جابه جايي احتمالي حيات وحش و ورود آنها به 
شهر جلوگيري شود چراكه ورود آنها به محدوده شهر 
مي تواند پيامدهاي مخربي براي آنها داشته باشد. 
كرمي گفت: اداره حفاظت محيط زيس��ت استان 
تهران تمهيدات الزم را در نظر گرفته و علوفه مورد 
نياز حيات وحش را تهيه كرده است تا درصورت لزوم 

به حيات وحش تخصيص  يابد.

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترسميروزنامهدردسترساست

روياي رونق دوباره در شرايط پس روي آب خليج در شهرهاي ساحلي گلستان

درآمد ساحل نشينان نم كشيد
پس روي آب خليج گرگان، گردشگري 
شهرهاي س��احلي گلس��تان را از رونق 
انداخته و اين امر بر معيشت ساحل نشينان 
هم تأثير منفي گذاشته است. گردش��گران زيادي در 
روياي ديدن آب زالل دريا و شنا در پهنه آبي خزر و خليج 
گرگان رهسپار اين سواحل مي شوند اما فقط چند دقيقه 
پس از رس��يدن به آن، روياي ساحل ماسه اي و شنا در 
دريا نقش بر آب مي شود. شنا و آب بازي پيشكش، شايد 
همان تماشاي آب و خيس كردن دست ها در آب دريا 
هم ديگر ممكن نباشد زيرا پهنه آبي صدها متر از ساحل 
فاصله گرفته است. به گزارش مهر، اين توصيف شرايط 
چند سال اخير سواحل گلستان است، اين اتفاق در حالي 
رخ مي دهد كه تا كمتر از ۱۰ سال قبل شاهد پهلو گرفتن 
انواع قايق هاي تندرو و البته در روزگاري اتوبوس دريايي 
در اسكله و سواحل استان بوديم. همين عقب نشيني آب 
كافي بود تا حال و هواي ش��هرهاي ساحلي استان هم 
تغيير كند، زماني براي قايق سواري در خليج گرگان بايد 
مدت ها در صف انتظار مي ايستادي و يا براي استفاده از 
بازارچه هاي ساحلي بندرتركمن و بندرگز مشكل كمبود 
پارك خودرو و ازدحام وجود داش��ت و طعم و بوي انواع 
غذاهاي محلي در ساحل، هر مسافري را وسوسه مي كرد 
اما امروز نه تنها خبري از اين جذابيت ها نيس��ت بلكه 
حضور در سواحل استان هم موضوعي بغرنج و آزاردهنده 
است. پس روي آب به حدي است كه در صورت استمرار 
بي توجهي مديران و متوليان، شرايط زندگي براي اهالي 
و جوامع پيراموني خليج گرگان بسيار سخت خواهد شد. 
فارغ از مشكالتي كه عقب نشيني آب براي پروژه هاي 
گردشگري خرد بازارچه ساحلي و مشاغل وابسته بر جاي 
مي گذارد، اين چالش اجراي طرح هاي كالن گردشگري 
مانند طرح گردشگري جزيره آشوراده را هم در هاله اي از 

ابهام قرار داده است.

  جامعه صيادي كوچك تر شده است
عبدالحكيم ادريسي، يكي از صيادان بندرتركمن گفت: 
هراندازه آب عقب نشيني كند مسلماً روي ميزان ذخاير 
ماهيان دريا و معيشت ساحل نشينان تأثير مي گذارد. 
برخي از مردم در طلب معاش به نقاط دوردست در مرز 

تركمنستان رفته و جان خود را براي تأمين هزينه هاي 
زندگي به خطر مي اندازند. اينجا شغل صيادي كمرنگ 
شده و بيشتر صيادان از سر ناچاري براي كار به شهرهاي 
ديگر مانند چابهار و تهران رفته اند. ادريسي با بيان اينكه 
قبل از خشك س��الي اوضاع بهتر بود، گفت: هم اكنون 
اف��رادي كه اوضاع مال��ي خوبي دارند پ��رورش ماهي 
راه ان��دازي كرده و كس��ي كه وضع مال��ي خوبي ندارد 
مهاجرت مي كند. زماني صيادي، جامعه بزرگ تري را 
تشكيل مي داد اما اكنون صرفه اقتصادي ندارد. در يك 
منطقه ممكن است ۳۰ تور پهن شود ولي تنها يك ماهي 
صيد شود. ادريسي از وجود جوانان بيكار زيادي در اين 
منطقه خبر داد و چاره اين مشكل را در ايجاد صنعت، 
راه اندازي پرورش ماهي در قفس و استفاده از نيروهاي 

بومي منطقه عنوان كرد. 

  كم رونقي غرفه هاي بازارچه ساحلي
عبدالس��عيد ايري توماج، يكي از غرف��ه داران بازارچه 
ساحلي بندر تركمن گفت: پس روي آب خليج به صورت 
غيرمستقيم بر رونق غرفه هاي بازارچه تأثير گذاشته 
اس��ت و اين امر را مي توان از كاهش تعداد ش��اگردان 
غرفه ها دريافت. تعداد مشتريان و كسب وكار در سنوات 
اخير نسبت به گذشته كمتر شده و بسياري به مشاغل 
ديگر روي آورده اند. روزگاري در بازارچه حداقل شش نفر 
مامور ساماندهي پارك خودرو مشتريان بودند و  اكنون 
ش��غل هاي جانبي كنار بازارچه هم ازدست رفته است. 
روزي در كنار بازارچه ده ه��ا زن قزاق تركمن به پخت 
ش��يريني جات محلي مانند بورك و پيشمه مشغول و 
كمك خرج خانواده خود بودند ولي حاال پس روي آب دريا 

و كاهش ميزان مشتريان بر روي اين امر هم تأثير گذاشته 
است. در تعطيالت تابستان و نوروز همه ساله چندين نفر 
مشغول ساخت صنايع دستي و بومي بوده و غرفه داران 
با فروش آن عالوه بر ترويج فرهنگ بومي سبب اشتغال 
و درآمدزايي مي شدند، اما اكنون اسكله جاذبه چنداني 

براي گردشگران ندارد. 

  كاهش ۸۰ درصدي ميزان گردشگر دريايي
ابراهيم ميرزايي، يكي از فعاالن قايقراني در بندر تركمن 
هم گفت: پس روي آب خليج بر تعداد گردش��گر تأثير 
گذاشته و اين امر معيشت ما را در معرض خطر قرار داده 
است. فعاليت ما قايقراني و بردن گردشگر به دريا است و 
اگر آبي نباشد اين فعاليت هم از بين مي رود. وي با بيان 
اينكه به دليل كاهش ميزان آب، موتور و قايق ها آسيب 
مي بينند، ادامه داد: تعداد مس��افران نسبت به سنوات 
گذش��ته حدود ۸۰ درصد كاهش يافته و دو سال است 
درگير اين معضل هستيم. ميرزايي از فعاليت ۳۱ قايق 
موتوري و ۵۰ نفر در ش��ركت قايقراني خبر داد و گفت: 
قباًل روزي پنج سرويس به دريا مي رفتيم ولي هم اكنون 
هر ۶ روز يك بار يك س��رويس هم به ما نمي رسد. وي 
توضيح داد: آشوراده امكانات زيرساختي و گردشگري 
قابل مالحظه اي ندارد و فقط كس��اني كه طبيعت گرد 

هستند مي توانند از آن لذت ببرند.

  دلس�ردي س�رمايه گذاران در ورود ب�ه 
پروژه هاي گردشگري

حسين احمدي، فرماندار بندرگز هم در اين خصوص 
گفت: بخش��ي از ارتزاق مردم ساحل نش��ين از طريق 
قايقراني و گردشگري دريايي صورت مي گيرد كه اكنون 
تحت تأثير عقب نشيني خليج قرار گرفته است. پس روي 
خليج مطمئنًا بر پروژه هاي گردش��گري منطقه تأثير 
گذاشته و س��رمايه گذاران را براي ورود نااميد و دلسرد 
مي كند. بس��ياري از پروژه هاي شيالتي مانند پرورش 
ماهي در قفس كه مي تواند در خليج شكل بگيرد به علت 
پس روي و كاهش كيفيت آب ممكن است دچار مشكل 
شود. وي بيان كرد: بوي بد سواحل كه ناشي از جلبك ها 
و خزه ها است در نتيجه خشكي خليج ايجادشده است.

گزارش
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