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بازگشت شركت هاي 
خارجي به ايران

صعود نوساني بورس

مي گوين��د، س��رمايه 
مانند كبوتري است كه 
تنه��ا روي بام هايي كه 
روي آنه��ا امنيت وجود 
داشته باشد، مي نشيند. 
طبيعي است كه سرمايه 
به عن��وان با يك��ي از با 
داشته هاي  ارزش ترين 
هر فردي و جرياني محسوب مي شود گرد فضايي 
مي چرخد كه در آن ثبات، امني��ت و آرامش وجود 
داشته باشد. تجربه تاريخي هم نشان مي دهد كه 
هر جامعه اي كه از تنش فاصله گرفته و به س��مت 
تنش زدايي با جهان پيراموني حركت كرده، جريان 
سيال سرمايه گذاري بين المللي به سمت آن كشور 
سرازير شده است. اين روزها ش��اهد انتشار اخبار 
فراواني از سوي مقامات ارشد دولت در خصوص ابراز 
عالقه كشورهاي خارجي، كارتل هاي بين المللي 
و برندهاي معتبر براي ورود به بازار ايران منتش��ر 
مي ش��ود، ديروز هم يكي از مقامات ارشد سازمان 
هواپيمايي كشور از حضور ش��ركت لوفت هانزا در 
ايران خبر داد. مجموعه اخب��ار و گزارش هايي كه 
تصويري از دورنماي اقتصادي و ارتباطي كش��ور 
بعد از تحوالت اخير بين المللي را نمايان مي كند. 
كما اينكه اقتصاد ايران يك چنين شرايطي را بعد 
از اجرايي ش��دن برجام تجربه كرده اس��ت. در آن 
برهه، دامنه وسيعي از ش��ركت هاي بين المللي با 
هم رقابت مي كردند تا س��همي از بازارهاي ايران را 
در دس��ت بياورند و در ايران سرمايه گذاري كنند. 
سرمايه گذاران، شركت ها، كارتل هاي عظيم و...در 
آن دوران تالش مي كردند تا قراردادهاي بيشتري 
را با اقتصاد ايران منعقد كنند . اين فضا بدون ترديد 
شاخص هاي كلي اقتصاد مثل اش��تغالزايي، رشد 
صادرات، انتقال تكنولوژي هاي به روز، مقابله با فقر 

مطلق و..را در مسير بهبود قرار مي دهد و ...
 ادامه در صفحه 6

بازار س��رمايه تا شصت 
رون��دي  آين��ده  روز 
صعودي همراه با نوسان 
را  حقيقي ه��ا  ورود  و 
تجرب��ه خواه��د كرد. 
نيز  عرض��ه داراس��وم 
بس��تگي به ش��رايطي 
خاصي دارد اگر همانند 
عرضه دارا دوم با ش��رايط و حواشي عرضه شود 
استقبالي نخواهد داشت ولي درصورت نداشتن 
حواشي باتوجه به سهام ارزنده دارا سوم مي توان 
يك س��رمايه گذاري بلندمدت س��ودده دانست. 
بازارهاي مالي را اگر به عنوان ش��ش مولفه جدا 
ديده شود براي س��رمايه گذاري متناسب است. 
مهم ترين عامل در سرمايه گذاري درك مناسبي 
از بازارهاي موازي و ورود نقدينگي به اين بازارها 
را داشته باشيد. بازارها به عنوان يك چرخه ديده 
مي شوند از ماشه دالر حركت مي كند وبه مرور به 
بازارهاي طال، خودرو، ملك و امالك و مستغالت 
و درنهايت بورس اين چرخه در نقطه اي قرار دارد 
كه به علت اتفاق��ات امريكا و چش��م انداز مثبت 
بازار ارز، طالي جهاني و خ��ودرو كمي در تعليق 
قرار دارند، بازار بورس نيز رفتار نوس��اني، كج دار 
دارد و بازار ام��الك تنها بازاري بوده كه ش��اهد 
رشد متوس��ط 1.9 الي 2 درصدي بوده است به 
همين علت بايد با توجه ب��ه رفتارهاي بازارهاي 
موازي نبايد به صورت تك ب��ازار بود.  همچنين 
اگر اقتصاد ايران مي خواهد به ش��رايط يك دهه 
قبل خود بازگردد بايد براي ش��ش س��ال پياپي 
رشد اقتصادي باالي هشت درصد را تجربه كند 
تا شرايط اقتصادي و معيشتي كشور به وضعيت 
قبل از تحريم ها برس��د. رس��يدن به يك چنين 
رشدي نيازمند اصالح در روند تصميم سازي هاي 
داخلي و بهب��ود مناس��بات ارتباطي ب��ا جهان 
پيراموني اس��ت كه بايد در چش��م انداز پيش رو 
مورد توجه قرار بگيرد تا بازاره��ا دوره اي از ثبات 
را تجرب��ه كنند و اث��رات اين تح��ول در زندگي 
معيش��تي طبقات مختلف نمايان شود. هميشه 
يك همگرايي بين نرخ ارز و بازارسهام وجود دارد 
و ممكن است اين همگرايي فاصله 10 الي 120 
روزه را طي كند. يكي از مهم ترين موارد تاثيرگذار 
در شركت هاي كادمويتي محور، افزايش نرخ هاي 
جهان��ي در حوزه ه��اي كااليي بود كه ناش��ي از 
كاهش ارزش دالر جهاني بود. همچنين افزايش 
نرخ ارز ب��ر روي تمامي بازاره��اي مالي از جمله 
بورس تاثير مي گذارد چراك��ه نرخ دالر به عنوان 
ماش��ه حركتي براي بازارها ش��ناخته مي شود. 
اتفاقي كه در 4 ماهه نخس��ت س��ال افتاد كمي 
شديد بود اما هميش��ه همگرايي بين نرخ دالر و 
ادامه در صفحه 6 بازار سرمايه وجود دارد...  

علي قنبري

پيمان  مولوي

محسن فخري زاده،  رييس سازمان پژوهش  و نوآوري وزارت دفاع  به شهادت رسيد

ترور در آبسرد
 فعاالن بازار از چراغ سبز 
 به دالر 23 هزارتوماني 

 و هدف گذاري دالر زير 20 
و 18 هزار تومان خبر مي دهند

 خودرو 30 درصد
 ارزان شد 

 افق روشن در صورت
 لغو تحريم ها

ادامه  روند  
كاهش  قيمت  

دالر  و  طال

خودرو بخريم 
يا نخريم؟ 

رشد اقتصادي 
ايران به 4/4 

مي رسد
يادداشت-2

اسطوره اي فراتر از معجزه با توپ
واكنش ه��ا به م��رگ ديه گو 
آرماندو مارادونا همچنان ادامه 
دارد. گفتني ها در مورد مارادونا 
را اهل فن گفته اند و همچنان 
نيز مي گويند. من تنها به اين 
پيش��نهاد، بس��نده مي كنم 
كه اگر دوس��ت داري��د با اين 
اسطوره بي نظير تاريخ فوتبال 
آشنايي بيشتري داشته باش��يد، حتما فيلم »مارادونا« 
به كارگردان��ي اِمير كاس��تاريكا را ببينيد.  كاس��تاريكا 
كارگردان يوگس��الوي تبار، هنرمندي صاحب س��بك 
است؛ با كارنامه هنري قابل تحسين. مستند مارادوناي 
وي، به نظر من، بهترين فيلمي است كه به اين اسطوره 
فوتبال پرداخته و وي را به خوب��ي، از زواياي مختلف به 
تصوير كشيده است. كوتاه و مختصر، آنچه در اين فيلم 
مس��تند مي بينيم اين اس��ت كه مارادونا اسطوره چند 
بعدي است. شخصيتش تنها محدود به نبوع بي نظيرش 
در جادوگري با توپ در ميدان سبز فوتبال نيست. فراتر 
از اين اس��ت. مواضع ملي گرايانه اش در بحبوحه مناقشه 
انگلستان و آرژانتين بر س��ر جزاير فالكلند، مبارزه اش بر 
عليه فيفا و تمايالت چپ گرايانه  و ح��ك تصاوير فيدل 
كاسترو و ارنستو چه گوارا بر بازوانش )صرف نظر از اينكه 
موافق باشيم يا مخالف(، از جمله ويژگي هاي فكري وي 
هس��تند كه او را متمايز از بازيكنان بزرگ ديگر مي كند. 
يعني، او فقط فوتباليست نيست. مبارز سياسي نيز است. 
ش��ايد بتوان براي تمايالت چپ گرايانه اش دو دليل ارايه 
كرد. اول؛ زندگي بسيار فقيرانه خود در دوران كودكي و 
نوجواني؛ دوم؛ آرژانتيني بودن اسطوره نبردهاي چريكي، 
ارنستو چه گوارا. مارادونا، اگر عليه نظم جاري نمي شوريد، 
احتماال درگير چالش هاي كمتري مي ش��د. شايد فيفا 
چش��مانش را بر دوپينگ جنجال��ي وي در جام جهاني 
1990 مي بس��ت. شايد با درگير ش��دنش با مواد مخدر 
مهربانانه تر برخورد مي كردند. شايد در تصميم گيري هاي 
مهم مربوط به فوتبال جه��ان از او اس��تفاده مي كردند. 
شايد... ولي، چنين نشد. در اين سو، واكنش هاي تهاجمي 
تنبيهي ضد انگيزشي، طبيعي بود.اما، در سوي مارادونا، 
ش��وريدنش، با وجود جاذبه هاي بس��يار ق��وي جادوي 
فوتبال و كسب موفقيت هاي بيشتر، طبيعي نبود. كم تر 
كسي چنين مسيري، مسير عصيان در برابر نظم جاري 
و اعتراض به آن را انتخ��اب مي كند. نظمي كه با اتكا به 
قدرتش مي تواند فرمان نابودي را صادر كند. اما، وقتي 
پاي آرماني در ميان باشد، چنين انتخابي، نادرست جلوه 
نمي كند كه هيچ موجب برانگيختگي مي شود و مارادونا 
را از اسطوره ورزشي به افسانه حماسي تبديل مي كند. 
اين تفاوت مهم مارادونا با پله، بكن بائر، پالتيني، كرايف، 
رونالدو، مسي و ديگران اس��ت. چيزي كه او را با وجود 
لغزش هايي كه در زندگي شخصي داشت، به شخصيتي 
محبوب تر در تاريخ فوتبال جهان تبديل كرده اس��ت؛ 
بي تفاوت نبودن در برابر نظم جاري مبتني بر س��اخت 

قدرت ناعادالنه و تالش براي تغيير آن. 

علي ديني تركماني
محسن فخري زاده دانشمند هس��ته اي كشورمان، 
عصر امروز جمعه در آبس��رد دماوند به وسيله انفجار 
و ش��ليك، مورد س��وءقصد قرار گرفت.  ب��ه گزارش 
خبرگزاري فارس از دماون��د، عصر روز جمعه صداي 
يك انفجار در بلوار مصطفي خميني ش��هر آبس��رد 
خبرساز شد. شاهدان عيني يك انفجار و پس  از آن 
صداي رگب��ار را تاييد مي كنند. گفته مي ش��ود يك 
خودرو هدف اين ترور بوده است.  بنا بر اين گزارش، 
سه يا چهار تن ديگر در اين درگيري كشته مي شوند 
كه گفته مي شود از تروريست ها بوده اند. چند ساعت 
پس از انتش��ار خب��ر اين ت��رور، وزارت دفاع رس��ما 

شهادت محسن فخري زاده را تاييد كرد. 
در بيانيه اي��ن وزارتخانه آمده اس��ت: بعدازظهر روز 
جمعه عناصر تروريست مسلح خودرو حامل محسن 
فخري زاده رييس سازمان پژوهش و نوآوري وزارت 
دفاع را مورد حمله قرار دادند. در جريان درگيري تيم 
حفاظت ايشان با تروريستها آقاي محسن فخري زاده 
به ش��دت مجروح شد و بيمارس��تان منتقل گرديد.

متاسفانه تالش تيم پزشكي براي احياء ايشان موفق 
نبود و دقايقي قبل اين مدير خدوم و دانشمند پس از 
سال ها تالش و مجاهدت به درجه رفيع شهادت نائل 
آمد. وزارت دفاع و پش��تيباني نيروهاي مسلح اقدام 
ناجوانمردانه ترور يكي از مديران متعهد و متخصص 
خود را به محضر مبارك مق��ام معظم رهبري و ملت 
ش��هيد پرور ايران اس��المي تبريك و تسليت عرض 
مي نمايد. تس��نيم درباره جزييات اين ترور نوش��ته: 
در اين اقدام تروريس��تي، ابتدا يك دس��تگاه خودرو 
نيس��ان در ميدان خليج فارس آبسرد در حين عبور 
خودرو دانشمند هسته اي كشورمان خود را منفجر 
مي كند و س��پس عامل بعدي اقدام به تي��ر اندازي 
رگباري كرده كه در پي آن يكي از محافظان ش��هيد 
فخري زاده 4 تير خورده و آقاي محس��ن فخري زاده 
نيز در پ��ي انفج��ار و اصابت تي��ر، پ��س از انتقال با 
بالگرد به بيمارستان شهيد شده اس��ت.  اوايل سال 
1397، منابع رژيم صهيونيس��تي اعالم كرده بودند 
كه سازمان جاسوس��ي اين رژيم »موس��اد« تالش 
كرده يك دانش��مند هس��ته اي ايران را ترور كند اما 
عمليات او موفق نبوده است. در اين باره وبگاه »والال 
نيوز« گزارش داده بود عوامل موس��اد پيش تر تالش 
كرده اند يك دانشمند هسته اي ايراني به نام »محسن 
فخري زاده مهابادي« كه مسوول رآكتور اتمي تهران 
اس��ت را ترور كنند. اين وبگاه اذعان ك��رده بود تمام 
دانشمندان هس��ته اي ايراني كه پيش تر ترور شدند 
يا س��وء قصدي عليه جان آنها انجام گرفته، عمليات 

آن توس��ط عاملين موساد اجرا ش��ده است. مقامات 
اطالعاتي خارجي موس��اد به »والال« گفته بودند كه 
فخري زاده در ليس��ت ترور موس��اد قرار داشت.  نام 
فخري زاده از طريق ليست س��ازمان ملل در اختيار 
موساد قرار گرفته بود. وي در اين ليست تحت عنوان 
»دانشمند ارش��د وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي 
مس��لح و رييس پيش��ين مركز تحقيقاتي فيزيك 

)PHRC( « معرفي ش��ده بود. محس��ن فخري زاده 
تنها دانش��مند هسته اي ايراني اس��ت كه »بنيامين 
نتانياهو« نخس��ت وزير رژيم صهيونيس��تي نام او را 
مستقيما در شو تبليغاتي 2 سال پيش خود به زبان 
آورده و مدعي شده بود روي برنامه تسليحاتي اتمي 
كار مي كرده است. تروريست هاي وابسته به اسراييل 
در سال هاي گذش��ته در عمليات هايي اقدام به ترور 

چند تن از دانشمندان هسته اي ايران كرده بودند كه 
در اين عمليات ها چهار دانشمند هسته اي كشورمان 
به ش��هادت رس��يدند و در جريان اين عمليات هاي 
تروريس��تي، تعدادي از همراهان آنها نيز ش��هيد يا 
زخمي شدند. نخستين شهيد هسته اي ايران، دكتر 
مسعود عليمحمدي بود. شهيد مسعود عليمحمدي 
مدرك كارشناسي خود را در سال 1364 از دانشگاه 
شيراز، كارشناسي ارشد را در سال 1367 و دكتراي 
فيزيك با گرايش ذرات بنيادي را در س��ال 1371از 
دانشگاه صنعتي شريف، كسب كرد. او از دانشجويان 
نخستين دوره دكتراي فيزيك در داخل ايران بود و 
نخستين كس��ي بود كه در ايران دكتراي خود را در 
فيزيك دريافت كرد. در صبح روز 22 دي ماه 1388 
در اثر انفجار بمبي كه در موتورس��يكلت جاس��ازي 
ش��ده بود و به فاصله يك متر از در ورودي منزل وي 
به يك درخت بسته ش��ده بود، در قيطريه تهران، به 
لقاي معبود شتافت.  دكتر مجيد شهرياري صبح روز 
دوشنبه 8 آذر ماه 89 در بلوار ارتش، مورد سوءقصد 
قرار گرفت و به مقام شهادت نائل آمد. پيكر وي پس 
از تشييع گس��ترده با حضور اس��اتيد، دانشجويان، 
نهادهاي علمي و مردم شهيد پرور ايران، در امامزاده 
صالح تهران دفن شد. شهيد داريوش رضايي نژاد نيز 
ديگر ش��هيد هس��ته اي ايران بود كه از سوي عوامل 
موساد در مرداد ماه س��ال 1390 به شهادت رسيد. 
مصطفي احمدي روشن ديگر شهيد هسته اي ايران 
بود ك��ه در 21 دي 1390 پس از خ��روج از منزل در 
ساعت 8:30 صبح توسط يك موتورسيكلت سوار با 
چسباندن يك بمب مغناطيسي در خيابان گل نبي 
ته��ران، مي��دان كتابي ترور ش��د. در اي��ن عمليات 
تروريستي، شهيد رضا قشقايي همراه احمدي روشن 

نيز به درجه رفيع شهادت نائل آمد. 
عوامل موس��اد در سال هاي گذش��ته عمليات هاي 
ناموفق ديگري را نيز به اجرا گذاشتند كه در يكي از 
اين عمليات ها، دكتر فريدون عباسي مورد سوءقصد 
قرار گرفت كه خوشبختانه اين عمليات موفق نبود و 
دكتر عباسي پس از زخمي شدن در اثر اين عمليات، 
بار ديگر به عرصه علمي كشور بازگشت. عباسي روز 
گذشته در واكنش به اين ترور گفت: آقاي فخري زاده 
از دانش��مندان و مهندس��ان هس��ته اي برتر كشور 
بودند. به اعتراف و اظهار دش��منان، آقاي فخري زاده 
از دانشمندان سطح يك كش��ور در حوزه هسته اي 
بودند. دش��منان ملت ايران قطعًا با چنين اقداماتي 
نمي توانند پيش��رفت هاي هس��ته اي ملت ايران را 

متوقف كنند.

دقايق�ي پس از انتش�ار خبر ترور 
از  يك�ي  فخ�ري زاده  محس�ن 
دانشمندان هس�ته اي كشورمان 
توس�ط تروريس�ت ها در اطراف 
تهران، مردم و چهره هاي سياسي 
داخل�ي و خارجي ب�ه آن واكنش 
نش�ان دادن�د ب�ه گون�ه اي ك�ه 
كمتر از 1س�اعت هش�تگ هايي 

چون #ت�رور، #فخ�ري_زاده و #ش�هادت_
فخ�ري زاده ب�ه يك�ي از پ�ر مخاطب تري�ن 
سوژه هاي توئيتر فارسي و اينستاگرام بدل شد. 
در اين ميان هرچند سخنگوي سازمان انرژي 
اتمي اعالم ك�رد كه هيچ كدام از دانش�مندان 
هسته اي كشور ترور نشده اند، اما اخبار تكميلي 

نشان داد كه اين خبر واقعي است. 
چهره هايي چون س�ردار سالمي 
و س�ردار دهقان اي�ن تالش هاي 
مذبوحانه دشمنان ارزيابي كردند 
ك�ه قطع�ا ب�دون پاس�خ كوبنده 
نخواه�د مان�د. ام�ا عجيب ترين 
واكن�ش را در خصوص اي�ن ترور 
ناجوانمردان�ه را ترام�پ داش�ت. 
رييس جمهوري امريكا با بازنشر توئيت برخي 
خبرنگاران صهيونيس�تي و الي�ك آنها دقيقا 
مشخص كرد كه سرچشمه اين ترور برگرفته از 
جلسه اي است كه اخيرا ميان بنيامين نتانياهو، 
پمپئو و بن سلمان با هدف وارد كردن ضربه به 
ايران برگزار شده است.   ادامه در صفحه 6

بازتاب  داخلي
واكنش ها به ترور شهيد فخري زاده

روزنامه امريكايي »نيويورك تايمز« در گزارشي 
به ترور شهيد »محس�ن فخري زاده« پرداخت. 
اي�ن روزنامه امريكاي�ي در بخش�ي از گزارش 
خود نوشت كه س�ه مقام اطالعاتي گفته اند كه 
اسراييل پش�ت حمله به اين دانش�مند ايراني 
بوده اند. نيويورك تايمز نوشت: »مشخص نيست 
امريكا تا چه اندازه پي�ش از انجام اين عمليات 
از آن مطلع بوده اس�ت اما امريكا و اسراييل دو 
متحد نزدي�ك بوده و پيش�ينه طوالن�ي در به 
اشتراك گذاشتن اطالعات درباره ايران دارند. 

نتانياهو نيز در پس�تي تلگرامي كه خبرگزاري 
فارس آن را باز نشر داد گفت: نمي خواهم شما را 
از همه كارهايي كه اين هفته انجام داده ايم مطلع 
كنم! مي خواهم ليست كارهايي را كه اين هفته 
انجام داده ام، با شما به اش�تراك بگذارم، البته 
ليست كوچكي است و من نمي خواهم شما را از 
همه اين كارها مطلع كنم. ولي مي خواهم به شما 
بگويم كه يك چيزي در خاورميانه به راه افتاده 
و دوره پرتنشي در پيش خواهيم داشت؛ شنبه 
خوبي داشته باشيد.  ادامه در صفحه 6

بازتاب خارجي
نيويورك تايمز: اسراييل پشت ترور فخري زاده بود



»اگرچه پذيرش اين كار بس��يار س��خت است، چرا كه 
مي دانيم تقلب گسترده اي انجام شده است. اما در مورد 
اينكه آيا مي توانيم كاري به س��رعت انجام دهيم يا خير 
نمي دانم، چرا كه زمان با ما نيست، اما واقعيت ها با ماست 
و كالهبرداري گس��ترده اي در اين انتخابات انجام شده 
است.مطمئنا در صورت اعالم پيروزي )بايدن( كاخ سفيد 
را ترك خواهم كرد و شما اين را مي دانيد. اين جديدترين 
اظهارنظري اس��ت كه دونالد ترام��پ - رييس جمهور 
امريكا - در كاخ سفيد و در جمع خبرنگاران مطرح كرده، 
صحبت هايي كه نشان مي دهد او سرانجام و پس از چند 
هفته مقاومت آماده مي ش��ود تا شكس��ت در انتخابات 
را بپذيرد.  در ش��رايطي كه بر اس��اس آراي ش��مارش 
ش��ده در انتخابات 13 آبان امريكا، جو بايدن 306 راي 
الكترال به دس��ت آورد و با عبور از م��رز 270 راي مورد 
نياز، رييس جمهورمنتخب شد، ترامپ و تيم همراهان 
او اعالم كردند به دليل تقلب صورت گرفته در انتخابات 
از پذيرش نتيجه خودداري خواهند كرد و لوايح حقوقي 
در ايالت هاي مختلف به راه خواهند انداخت. با اين وجود 
تمام اين لوايح در ايالت هاي سرنوشت ساز شكست خورد 
و حاال به نظر مي رس��د، ترامپ مجبور شده شكست در 
انتخابات را بپذيرد. اين شكست براي ترامپ بسيار گران 
تمام شده و او هنوز به پذيرش كامل اين شكست نرسيده 
است. پس از بوش پدر كه حدود 30 سال پيش انتخابات 
رياست جمهوري دور دوم خود را به بيل كلينتون باخته 
بود، ديگر روساي جمهور در امريكا همگي دو دوره كامل 
در كاخ سفيد ماندند و ترامپ نيز نمي خواست دوره خود 
را ناتمام بگذارد. اين عصبانيت در صحبت هاي ترامپ با 
خبرنگاران امريكايي نيز خود را نشان داد. ترامپ گفت: 
اگر بايدن به عنوان برنده اين انتخابات اعالم شود »كالج 
انتخاباتي دچار اشتباه شده، چرا كه اين انتخابات تقلبي 
بود.« او پس از مش��اهده واكنش خبرنگاران و رسانه ها 
گفت: با من اينطور صحبت نكنيد. من رييس جمهوري 
اياالت متحده هس��تم، هرگز با رييس جمهور اينگونه 
صحبت نكنيد. به اين ترتيب به نظر مي رسد در 20 ژانويه 
سال 2021 ترامپ سرانجام مجبور خواهد شد شكست 
در انتخابات را بپذي��رد و بايدن به عنوان رييس جمهور 
جديد امريكا، كار خ��ود را آغاز خواهد كرد. بايدن نامزد 
دموكرات ها در انتخابات رياست جمهوري، معاون اوباما 
رييس جمهور قبلي اين كشور بود و در همان دوره توافق 
برجام به نتيجه نهايي رس��يده بود. باي��دن در ماه هاي 
گذشته بارها از خروج ترامپ از برجام انتقاد كرده و وعده 
داده به اين قرارداد بين المللي باز خواهد گشت. هرچند 
به نظر مي رس��د بايدن در عمل به اين وعده خود مصر 
خواهد بود اما فراهم كردن مقدمات الزم براي اين اقدام 
با مشكالت و محدوديت هاي زيادي مواجه خواهد بود. 
خروج غيرقانوني امريكا از برجام در س��ال هاي گذشته 
خسارت قابل توجهي براي اقتصاد ايران به وجود آورده و 
اگر بناست كاخ سفيد بار ديگر به اين توافق بازگردد، بايد 
ديد جبران اين خسارت ها چگونه ممكن است. از سوي 
ديگر زياده خواه��ي امريكا در گنجاندن قيود جديد در 

توافق باعث شده ابهام ها درباره مذاكرات جديد افزايش 
پيدا كند. با اين وجود اما صرف صحبت از بازگشت امريكا 
به برجام مي تواند ب��راي اقتصاد ايران جنبه هاي مثبت 

داشته باشد.

ابهامهاوفرصتها
يكي از اصلي تري��ن موقعيت هايي ك��ه مي تواند براي 
اقتصاد اي��ران پس از كاهش تحريم ها فضايي جديد باز 
كند، امكان پذير شدن فروش نفت در بازارهاي جهاني 
خواهد بود. هرچند ترامپ در عمل به خواس��ته خود در 
صفر كردن صادرات نفت ايران هرگز موفق نشد اما با اين 
وجود ميزان فروش نفت به شدت كاهش يافته و از اين رو با 
كاهش تحريم ها، دست دولت در منابع ارزي باز تر خواهد 
شد. البته اين بهبود شرايط منوط به كاهش تحريم هاي 
بانكي نيز مي شود. ايران در سال هاي گذشته در دسترسي 
به منابع ارزي خود با دشواري هاي فراواني مواجه بوده و 
بسياري از منابع درآمدي دولت در كشورهاي واردكننده، 
بلوكه شده است. از اين رو كاهش تحريم هاي بانكي نيز 

براي ايران اهميت فراواني خواهد داشت.
در كن��ار اين دو موضوع مهم، ايران بايد در حوزه داخلي 
نيز برنامه هاي خاص خود را دنبال كند. از س��ويي عدم 
بازگشت پول نفت به بودجه اولويتي كليدي خواهد بود و 
از سوي ديگر بهبود زيرساخت ها براي رونق توليد اهميت 
فراواني دارد. از سوي ديگر با توجه به تجربه برجام كه در 
كوتاه مدت فضاي تنفس به اقتصاد ايران داد، كارشناسان 

اقتصادي از اين مي گويند كه فرصت كاهش تحريم ها 
را بايد به ش��كل موقت ديد و در كوتاه مدت، بيش��ترين 
استفاده ممكن را از آنها برد. با وجود تمام اين ابهام ها اما 
به نظر مي رس��د، صرف كاهش تحريم ها مي تواند براي 
اقتصاد ايران رش��دي قابل توجه ب��ه ارمغان آورد. بانك 
تسويه بين الملل در گزارشي با اشاره به بازگشت احتمالي 
امريكا به برجام در دوره رياست جمهوري جو بايدن پيش 
بيني كرد ب��ا وجود بحران ناش��ي از كرونا و محدوديت 
س��رمايه گذاري هاي خارجي، اقتصاد ايران سال آينده 
رش��د ۴.۴ درصدي را تجربه كند و سه سال رشد منفي 
اين كشور به پايان برسد. اين بانك با بيان اينكه احياي 
يك شبه برجام چندان محتمل نيست، رشد اقتصادي 
ايران در صورت رفع تحريم ها را در س��ال 2021 معادل 
۴.۴ درصد، در سال 2022 معادل 6.۹ درصد و در سال 
2023 معادل 6 درصد پيش بيني كرده است. به گفته 
اين موسس��ه در صورت افزايش صادرات نفتي، ميزان 
ذخاير ارزي اين كش��ور تا س��ال 2023 به حدود 10۹ 
ميليارد دالر افزايش پيدا خواهد كرد.  در س��ال 2020 
ارزش ريال مقابل دالر حدود ۵0 درصد كاهش پيدا كرد 
اما از اواخر ماه اكتبر، پول ملي اين كشور مجددا تقويت 
شده است. ايران باالترين نرخ ابتال به كرونا را در خاورميانه 
دارد.  گرابيس ايراديان- كارش��ناس ارشد بانك تسويه 
بين الملل در امور منطقه خاورميانه و ش��مال آفريقا با 
بيان اينكه احتمال افزايش حجم س��رمايه خارجي اين 
كشور از ۸۹0 ميليون دالر در سال جاري به 6.۴ ميليارد 

دالر تا س��ال 202۵ وجود دارد گفت: تا زماني كه اواخر 
سال آينده بيشتر تحريم ها برداشته شود، ميزان سرمايه 
خارجي ورودي به ايران احتماال زير دو ميليارد دالر باقي 
خواهد ماند كه بخش بزرگ آن مربوط به چين است.  در 
صورتي كه برجام احيا نشود و تحريم ها در سطح كنوني 
حفظ شوند، اقتصاد ايران طبق پيش بيني بانك تسويه 
بين الملل در س��ال آينده رش��د 1.۸ درصدي را تجربه 
خواهد ك��رد و ذخاي��ر ارزي آن ب��ه ۴6.۹ ميليارد دالر 
كاهش مي يابد. در حال حاضر حدود ۹0 درصد ذخاير 
ارزي رس��مي ايران به دليل تحريم هاي امريكا مسدود 

شده است. 
اين پيش بيني ها در حالي انجام ش��ده كه ايران و جهان 
هنوز با كرونا درگير هس��تند و تحت تاثير اين ويروس، 
همه اقتصادهاي جهاني رشدي منفي را تجربه كرده اند. 
از اين رو رش��د اقتصادي اي��ران در حالي مثبت خواهد 
شد كه همچنان بسياري از كشورها در سال 2021 نيز 
رشد منفي را پيش بيني كرده اند. اگر در ماه هاي آينده 
واكس��ن هاي احتمالي كرونا به نتيجه برسند و اقتصاد 
جهان به ش��رايط عادي بازگردد، آنگاه مي توان انتظار 
داشت رش��د اقتصاد ايران حتي بيشتر ش��ود. با وجود 
آنكه به وع��ده امريكا بايد با ترديد نگاه كرد اما همانطور 
كه رييس جمهور گفته ايران از هر فرصتي براي كاهش 
تحريم ها اس��تفاده مي كن��د و در اين چارچوب رش��د 
اقتصادي مثبت يكي از نخس��تين دس��تاوردها در اين 

حوزه خواهد بود.
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واكنشربيعي
بهشالقخوردنيككارگر

سخنگوي دولت با اش��اره به انتشار خبري درباره 
ش��الق خوردن يك كارگر، گفت: من دليل شالق 
خوردن اين كارگر را نمي دانم اما ش��الق بر تن هر 
انسان و كارگري نگرانم كرده و آزارم مي دهد.  علي 
ربيعي در حس��اب كاربري خود در توييتر نوشته 
است: »در بدخوابي نيمه ش��ب در انديشه فرجاِم 
برجام و جامعه، به عادت بد هميش��گي س��ري به 
فضاي مجازي زدم. با تعجب، خبري تاس��ف انگيز 
در مورد شالق خوردن يك كارگر ديدم. نمي دانم 
اتهام او چيس��ت، اما من تاكنون در طول عمرم از 
هيچ كارگر و زحمتكش��ي ش��كايتي نكرده ام.  در 
طول دوران وزارتم، صرفا براي يك شكايت دستور 
پيگيري دادم آن هم در مورد آخرين رييس سازمان 
تامين اجتماعي در دولت دهم بود. به ياد دارم آقاي 
عباس عبدي اواي��ل فروردين ۹۸، به نقل از وكيل 
خوشنام كشور آقاي صالح نيكبخت كه وكيل اين 
كارگر بود از من خواست براي رفع شبهه، نامه اي 
تنظيم كنم. من با ايشان صحبت كردم كه هر متن 
موثري كه الزم مي داند تنظيم كرده تا امضا كنم. 
اتفاقا در خط چهارم قبل از »شكايت ندارم« خودم 
واژه »نداشته« را هم اضافه كردم. چون اساسا نه تنها 
اعتقادي به شكايت ندارم بلكه به گواه همگان، وزارت 
كار و دفتر من هميش��ه محلي براي تظلم خواهي 
كارگران بوده.  من حتي حاضر نش��دم عامل فوت 
فرزندم كه به جرم قتل غيرعمد عازم زندان بود يك 
روز به زندان برود و رضايت دادم. من دليل ش��الق 
خوردن اين كارگر را نمي دانم اما ش��الق بر تن هر 
انسان و كارگري نگرانم كرده و آزارم مي دهد. آقاي 
نيكبخت وكيل اين كارگر، شاهد صادقي براي كل 
اين ماجراست   متاسفم از فضاي غيرمنصفانه كنوني 
كه عده اي بدون هيچ اطالعي، قضاوت مي كنند و 

مي نويسند و...«

سياستبايدنبااوباما
متفاوتخواهدبود

يك كارشناس مسائل بين الملل، اظهار كرد: سياست 
خارجي دولت بايدن در مورد ايران همانند ترامپ 
مبتني بر گفته آنها »مهار ايران« خواهد بود، گرچه 
روش هاي متفاوت��ي را در اين زمينه اعمال خواهد 
كرد.  سيد جالل س��اداتيان، در ارتباط با نوع نگاه 
تيم سياست خارجي دولت بايدن به ايران با توجه 
به مشخص شدن تيم سياست خارجي وي، گفت: 
آقاي بايدن در تعامل با ايران روش هاي متفاوتي از 
آقاي ترامپ در پيش خواهد گرفت و به دنبال كاهش 
تنش با اي��ران خواهد بود.  اين ديپلمات پيش��ين 
كشورمان با بيان اينكه استراتژي كالن دولت بايدن 
با آقاي ترامپ در مورد ايران تفاوت چنداني نخواهد 
داشت و آنها نيز به دنبال مهار فعاليت هاي منطقه اي 
و موشكي ايران خواهند بود، خاطرنشان كرد: امنيت 
اس��راييل جزو اصول مهم سياست خارجي امريكا 
در دوره زمامداري هر رييس جمهوري اس��ت و از 
آنجا كه آنها تح��ركات منطقه اي ايران را تهديدي 
براي اس��راييل مي دانند ت��الش خواهند كرد كه 
فعاليت هاي منطق��ه اي ايران را مه��ار كنند.  وي 
افزود: برخي از افراد در تيم آقاي ترامپ در اوايلي كه 
او به عنوان رييس جمهور مسووليت كاخ سفيد را بر 
عهده گرفته ب��ود به دنبال براندازي حكومت ايران 
بودند ولي به مرور متوجه شدند كه اين سياست به 
نتيجه نخواهد رسيد و در همين چارچوب سياست 
مهار اي��ران را در پيش گرفتند.  وي ادامه داد: آقاي 
بايدن نيز به دنبال تحقق موضوع براندازي حكومت 
ايران نيس��ت، بلكه تالش خواهد كرد، تهران را به 
نوعي مهار و كنترل كند و به نوعي تعادل منطقه اي 
به تعبير خودش��ان ايجاد كند.  س��اداتيان با بيان 
اينكه امريكايي ها قدرت دفاعي و موش��كي ايران 
را تهديدي در برابر ق��درت نظامي متحدين خود 
در منطقه مي دانند، اف��زود: دولت بايدن همچون 
دولت هاي قبلي امريكا تالش خواهد كرد كه مانع 
دستيابي ايران به سالح هسته اي شود. گرچه خود 
ايران نيز بارها گفته است كه به دنبال اين موضوع 
نيست. از ديگر سو امريكايي ها تالش خواهند كرد 
كه تهران را در بحث س��الح هاي متعارف از جمله 
فعاليت هاي موش��كي مهار كنن��د. وي ادامه داد: 
ترامپ به دنبال اين بود كه با اعمال فشار حداكثري 
و اعمال تحريم هاي همه جانبه، ايران را به پاي ميز 
مذاكره بكشاند تا از اين طريق بتواند امتيازهايي را 
از اي��ران بگيرد ولي با وجود تمامي اين تالش ها در 
پيشبرد اين سياست موفق نبود و به نتيجه دلخواه 
خود نرسيد، گرچه اين تحريم ها فشارهاي جدي 
را بر زندگي مردم ايران وارد كرد.  ساداتيان با بيان 
اينكه آقاي بايدن از همان ابتدا اعالم كرده است كه 
قصد دارد به برجام بازگردد، افزود: البته چگونگي 
بازگشت وي و مسائلي كه در اين ارتباط وجود دارد 
مهم است و بايد مسيري در اين چارچوب طي شود .  
اين كارشناس مسائل بين الملل با بيان اينكه همين 
اقدامات باعث مي شود كه مقداري تنش بين ايران 
و امريكا كاهش پيدا كند، افزود: از ديگر سو برخي 
اين گمانه زن��ي را مطرح مي كنند كه ترامپ در دو 
ماه باقيمانده به حضورش در كاخ سفيد با تالش ها 
و فشارهايي كه از سوي اسراييل انجام مي گيرد، به 
دنبال حمله نظامي به ايران است و دو بمب افكن را 
نيز در همين راستا به منطقه گسيل كرده است. اين 
تحليلگران مي گويند ترامپ با ايجاد درگيري نظامي 
با ايران تالش دارد كه بايدن را در يك شرايط انجام 
شده قرار دهد و سياست زمين سوخته را پيگيري 
مي كند. من چنين تحليل��ي را قبول ندارم و بعيد 
است كه امريكا بخواهد چنين كاري را انجام دهد. 
اس��تراتژي جو بايدن كاهش تنش با ايران است و 
ايران نيز از اين موضوع استقبال كرده است چرا كه 
منافع ملي كشور ايجاب مي كند كه ما از اين روند 

استقبال كنيم.

يارانه100هزارتوماني
نيازبهثبتنامندارد

11ميليون خانوار مش��مول كم��ك هزينه بالعوض 
100 هزار توماني )معادل 2۹ميليون و 700هزار نفر( 
به صورت مستقيم توس��ط دولت شناسايي شده اند 
و مش��موالن الزم نيس��ت كه هيچ گونه ثبت نامي را 
انجام دهند. همزم��ان با اج��راي دور دوم تعطيالت 
سراس��ري براي جلوگيري از ش��يوع بيماري كرونا، 
دولت به صورت هدفمند در قال��ب دو طرح از افرادي 
كه در دوران كرونا متضرر ش��دند قصد حمايت دارد. 
يكي از اين طرح ها پرداخت وام يك ميليون توماني و 
ديگري پرداخ��ت كمك بالعوض يكصد هزار توماني 
به اعضاي خانوار است.  به گفته رييس جمهوري يك 
سوم جمعيت كش��ور )11 ميليون خانوار و به عبارتي 
2۹ ميليون و 700 هزار نفر( مشمول اين دو طرح جديد 
حمايتي دولتي هستند. كمك هزينه بالعوض يكصد 
هزارتوماني به ازاي اعضاي خانوار يكي از كمك هايي به 
شمار مي رود كه دولت درنظر گرفته است. يارانه كمك 
معيشتي يكصد هزار توماني به اعضاي خانوارهايي كه 
منبع درآمدي ثابت ماهيان��ه ندارند و در مرحله قبل 
متقاضي تس��هيالت كرونايي خانوارها بوده اند، تعلق 
مي گيرد كه نزديك به 2۹.7 ميليون نفر )11 ميليون 
خانوار(، تحت پوشش اين طرح حمايتي قرار مي گيرند. 
براين اساس، افراد داراي درآمد ثابت از جمله كارمندان 
دولت، شركت هاي دولتي يا نهادهاي عمومي غيردولتي، 
بازنشستگان، بيمه پردازان سازمان تامين اجتماعي 
يا س��اير صندوق هاي بازنشستگي ش��امل اين طرح 
نمي ش��وند. به گفته رييس مركز اطالع رساني وزارت 
تعاون، كارگراني كه درآم��د ثابت ندارند، مددجويان 
بهزيستي و كميته امداد و رانندگان تاكسي شامل اين 
طرح هستند.  زمان پرداخت كمك هزينه جبراني از آذر 
ماه است و به مدت چهارماه )آذر، دي، بهمن و اسفندماه( 
پرداخت مي ش��ود.  رييس مركز اطالع رساني وزارت 
تعاون اعالم كرد كه پرداخت كمك يكصد هزارتوماني 
از نيمه آذرماه ش��روع مي شود. كمك هزينه بالعوض 
يكصد هزار توماني نياز به ثبت نام از سوي متقاضيان 
ندارد، وزارت تعاون مشموالن دريافت بسته معيشتي 
100 هزار توماني را شناس��ايي كرده است.  براساس 
اع��الم وزارت تع��اون در فروردين ماه امس��ال، به 23 
ميليون سرپرست خانوار وام يك ميليوني پرداخت شد 
كه اطالعات گردآوري شده در آن دوران، مالك عمل 
خواهد بود و نياز نيست، متقاضيان اقدامي انجام دهند.

بررسيتغييررويه
افزايشحقوقكارگران

عضو كميسيون اجتماعي مجلس از جلسه اعضاي اين 
كميسيون با شوراي عالي كار در هفته آينده درباره ميزان 
افزايش حقوق كارگران در سال1۴00 خبر داد و گفت: 
با توجه به تورم 60درصدي موجود در قيمت كاالهاي 
اساسي اما حقوق كارگران فقط 3۵تا ۴0درصد افزايش 
يافته است! حجت االسالم سيد سلمان ذاكر با اشاره به 
ايجاد سازوكارهايي براي تعيين ميزان افزايش حقوق  و 
دستمزد كارگران در بودجه سال آينده اظهار كرد: بايد 
روش هاي تعيين حقوق و دستمزد گارگران تغيير كند، 
روش هاي فعلي منطبق بر واقعيت و عادالنه نيست. وي 
افزود: امروز شاهد افزايش نرخ تورم تا 60 درصد هستيم 
و قيمت كاالهاي اساس��ي و مايحت��اج ضروري مردم 
روزبه روز و بي ضابطه در حال افزايش است و در اين ميان 
بيشترين آسيب را كارگران مي بينند و هر روز سفره شان 
كوچك تر مي ش��ود. بايد چاره اساسي براي وضعيت 
حقوق و دستمزد كارگران انديشيده شود، با توجه به 
تورم 60 درصدي موجود در قيمت كاالهاي اساسي، 
اما حقوق كارگران در ابتداي سال جاري و طبق بودجه 
سال ۹۹، فقط 3۵ تا ۴0 درصد افزايش يافته است. وي 
افزود:  قرار است در هفته آينده جلسه اي در شوراي عالي 
كار، با حضور اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس براي 
تعيين ميزان افزايش حقوق كاگران در سال آينده برگزار 
شود. وي اضافه كرد: قرار است در اين جلسه، پيشنهادات 
تعدادي از نمايندگان و نيز كميسيون اجتماعي درباره 
مي��زان افزايش حقوق كارگران در س��ال آينده مورد 
بررسي قرار گيرد. عضو كميسيون اجتماعي مجلس با 
تأكيد بر اينكه در تعيين ميزان افزايش حقوق كارگران، 
حق و حقوق كارفرمايان نيز بايد مدنظر قرار گيرد، افزود: 
اگر افزايش حقوق كارگران با ش��رايط توليد يكسان 
نباشد، ممكن اس��ت با اخراج نيروهاي كار نيز مواجه 

شويم بنابراين بايد چاره اي اساسي انديشيده شود.

تبادلتفاهمنامههمكاريمشترك
علميپژوهشيشركت

آبفاياستانودانشگاهآزاداصفهان
پيشبرد وتقويت پژوهش هاي مرتبط با صنعت آب و 
فاضالب در سطح ملي، منطقه اي و بين المللي، توسعه 
ارتباطات علمي، پژوهشي و آموزشي و تبادل اطالعات 
علمي، فني و پژوهشي مرتبط با صنعت آب وفاضالب 
همواره مد نظر ش��ركت بوده است. به منظور توسعه 
و تداوم مش��اركت صنعت و مراكز علمي پژوهش��ي، 
تفاهم نامه همكاري ميان شركت آبفاي استان اصفهان 
و دانشگاه آزاد اس��المي واحد اصفهان امضا شد.  اين 
تفاهم نامه به منظور اس��تفاده مطلوب از ظرفيت ها و 
توانايي ه��اي موجود در دو مجموعه، در جلس��ه اي با 
حضور مسووالن و نمايندگان مرتبط دو طرف برگزار 
گرديد، مديرعامل شركت آبفاي استان اصفهان هدف 
اصلي تبادل اين تفاهم نام��ه را بهره گيري مطلوب از 
توانمندي ها، تجارب و ظرفيت هاي پژوهشي و علمي 
طرفين عنوان كرد و گفت: پيشبرد وتقويت پژوهش هاي 
مرتبط با صنعت آب و فاضالب در سطح ملي، منطقه اي و 
بين المللي، توسعه ارتباطات علمي، پژوهشي و آموزشي 
و تبادل اطالعات علمي، فني و پژوهشي مرتبط با صنعت 

آب وفاضالب همواره مد نظر شركت بوده است.

افق روشن در صورت لغو تحريم ها

حسن روحاني رييس جمهوري: 
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قلدرهابهزبالهدانتاريخميپيوندند
رييس جمه��وري ب��ا اش��اره ب��ه پاي��ان دوران 
رياست جمهوري دونالد ترامپ رييس جمهوري اياالت 
متحده امريكا گفت: آنهايي كه مي خواستند ملت ايران 
سال ۹7 جشن سالگرد پيروزي انقالب خود را نبينند و 
آنها وارد ايران شوند، همه سرنگون شدند و همه دوران 
قلدري هايشان پايان يافت و چند هفته ديگر به زباله دان 
ريخته مي شوند. حجت االسالم والمسلمين حسن 
روحاني رييس جمهوري با بيان اينكه »سال هاست كه 
دچار تحريم هستيم« اظهار كرد: در اين 3 سال اخير 
در يك جنگ روياروي بوديم و دشمنان با تمام مقابل 
ملت ايران آمدند و شكستي مفتضحانه خوردند. وي 
با اشاره به پايان دوران رياست جمهوري دونالد ترامپ 
رييس جمهوري اياالت متحده امريكا افزود: آنهايي 
كه مي خواس��تند ملت ايران سال ۹7 جشن سالگرد 
پيروزي انقالب خود را نبينند و آنها وارد ايران شوند، 
همه س��رنگون ش��دند و همه دوران قلدري هايشان 
 پاي��ان ياف��ت و چن��د هفت��ه ديگر ب��ه زبال��ه دان 

ريخته مي شوند.
رييس جمهوري با تاكيد بر اينكه اين ملت ايران بود 
كه در اين سه س��ال مانند قبل مقاوم ايستاد و پيروز 
ش��د و اين دش��منان ايران بودند كه دچار شكست 
شدند، گفت: در اين سال ها نش��ان داده شد اقتصاد 
ايران بزرگ و مقاوم اس��ت و فكر نمي كنم در منطقه 
هيچ كشوري چنين قدرتي داش��ته باشد كه بتواند 
در سه سال جنگ روياروي بايستد و پيروز شود؛ اين 
نتيجه عظمت و قدرت و تاب آوري ملت ايران در سايه 
خوداتكايي و درون زايي و ژئوپليتيك ايران اس��ت؛ 
ايران جايگاه جغرافيايي عظيمي اس��ت كه قدرتي 
در دني��ا نمي تواند ايران را به خاط��ر جايگاه خاصي 
كه دارد فرهنگ همچنين مقاومت هاي بسياري كه 
در طول تاريخ داشته است؛ از منطقه و جهان حذف 
كند. خيلي ها مي خواستند كشور ما را از بين ببرند و 
نتوانستند؛ حال اينها آخرين هايي بودند كه آمدند، اما 
به نتيجه نرسيدند و شكست خوردند. روحاني با اشاره 
به افتتاح بزرگ ترين واحد اُوره و آمونياك كش��ور در 
لردگان، واحد ۵0 هزار بشكه اي فراورش نفت خام در 
غرب كارون همچنين مخازن متمركز ذخيره سازي 
ميعانات گازي در پارس جنوبي خاطرنشان كرد: امروز 
شاهد افتتاح بزرگي بوديم؛ مردم شاهدند در شرايطي 
كه مي خواس��تند ما را تحريم و منزوي و با تصور خام 

خود ما را نس��بت به آينده خود مايوس كنند، امروز 
شاهد افتتاح طرح هايي با ارزش 30 هزار ميليارد تومان 
هستيم؛ اين براي آنهايي كه براي ملت ما طراحي هاي 
ش��وم كردند باوركردني نيس��ت كه در يك روز اين 

افتتاح ها را داشته باشيم.
وي ب��ا تاكيد ب��ر اينكه طرح هاي افتتاح ش��ده براي 
ما خيلي مهم هس��تند، اظهار كرد: ط��رح راه اندازي 
بزرگ ترين واحد اُوره و آمونياك كشور در چهارمحال 
و بختي��اري هم جهش ص��ادرات و هم جهش توليد 
است. همچنين واحد ۵0 هزار بشكه اي فرآورش نفت 
خام از اهميت بسيار بااليي برخوردار است چراكه با 
اين مدل فرآورش اولين باري است كه در اين صنعت 
قدم گذاشتيم. در حوزه ساخت مخازن نيز اتفاق بسيار 
مهمي افتاده اس��ت؛ چراكه تاس��يس مخازن بزرگ 
براي نفت، ميعان��ات و گاز يكي از مهم ترين نيازهاي 
كش��ور اس��ت.  رييس جمهوري با بيان اينكه براي 
»ما، ملت ايران و دنيا آينده ايران بس��يار مهم است« 
تصريح كرد: ايران آباد و پيشرفته تنها براي مردم ايران 
نيس��ت بلكه براي مردم منطقه و جهان است؛ ايران 
مي تواند نيازمندي هاي منطقه و حتي در برخي موارد 
نيازمندي هاي جهان را ارزان تر و راحت تر تامين كند.

وي با تاكيد بر اهميت فعاليت دانش��گاه ها در حوزه 
تامين س��رمايه انس��اني گفت: اگ��ر مي خواهيم در 

صنعت با جهش و شتابي خوب مواجه شويم نيازمند 
سرمايه گذاري اعم از داخلي و خارجي هستيم؛ امروز 
ديديم طرح هايي افتتاح ش��د كه بخشي از منابع آن 
خارجي بود؛ اگر سرمايه خارجي در كنار داخلي قرار 

بگيرد مي توانيم شاهد تحوالت بزرگي باشيم. 
رييس جمهوري ادامه داد: دومين موضوع در جهش 
توليد مواد اوليه است؛ در بس��ياري از صنايع به ويژه 
پتروشيمي، نفت، گاز، فوالد، مس و آلومينيوم مواد 
اوليه خوبي در اختيار داريم كه بس��يار مهم اس��ت. 
مساله سوم در جهش توليد تكنولوژي است؛ در نبود 
تكنولوژي با قيمت گران حداقل استفاده را مي توان 
برد. در اس��تفاده از تكنولوژي بايد هم به داخل و هم 
به خارج توج��ه كرد؛ در حوزه داخلي ش��ركت هاي 
دانش بنيان پيش��رفت هاي بس��يار خوبي دارند؛ در 
اس��تفاده از تكنولوژي خارجي نيز همواره اس��تفاده 
كرديم و باز هم استفاده مي كنيم؛ به لطف خدا امريكا 
و كش��ورهاي ديگر در اين زمينه هيچگاه نتوانستند 
مانع شوند؛ چون ما در هر حال كه خواستيم تكنولوژي 
را آورديم؛ حال ممكن است تحريم ها و فشارها باعث 
افزايش هزينه هاي مالي شود اما هيچ كس نمي تواند در 

اصل استفاده از تكنولوژي خارجي مانع شود.
روحان��ي با تاكيد بر لزوم حض��ور صنايع مختلف در 
بازارهاي جهاني گفت: پايه چهارم جهش توليد بازار 

است؛ براي توليد بايد تقاضاهايي وجود داشته باشد؛ 
گاهي اين بازار داخلي اس��ت گاهي خارجي است؛ ما 
بايد ميلياردها جمعيت و بازارهاي متنوع را ببينيم و 
اينجاست كه تعامل سازنده مي تواند تاثيرگذار باشد؛ 
تعامل س��ازنده در كنار قدرت ملي اهميت دارد؛ اگر 
كشوري ضعيف باشد در تعامل سازنده بايد التماس 
كند؛ درحالي كه تعامل سازنده يعني قدرت ملي ما 
در جايگاهي قرار بگيرد كه آنها به ما نيازمندند ما هم 

عالقه منديم كه با آنها تجارت و تعامل داشته باشيم.
وي اف��زود: اين ۴ اصل امروز در ايران وجود دارد و ملت 
ما امروز در مسير صحيحي قرار گرفته است و كسي هم 
نمي تواند از افكار عمومي ملت فاصله بگيرد. خوشبختانه 
در كش��ور ما همه حركات س��اختاري ما ب��ر مبناي 
مردم ساالري اس��ت؛ مردم ساالري بسيار مهم است تا 
افكار را در مسير درس��ت قرار دهد و اين افكار درست 
است كه مي تواند نس��ل جوان، كشاورز و صنعت گر را 
جذب كند؛ از 22 بهمن ۵7 ما در مسير مردم ساالري 
رفتيم و امام راحل مردم س��االري را به خوبي ديد و در 
۴7 روز اول به مردم گفت پاي صندوق برويد؛ اين مردم 
ساالري تضمين كننده اصل نظام و تصحيح افكار ماست. 
رييس جمهوري با بيان اينكه امروز بحمداهلل جامعه ما 
با اميدواري بسيار خوبي نسبت به آينده مي انديشند بر 
لزوم توجه همه مسووالن به آينده ملت ايران و رفاه مردم 
تاكيد و اظهار كرد: بد اخالقي و بد دهني را رها كنيم؛ ما 
]دولت[ كه اعتنايي نمي كنيم و اگر كسي بد اخالقي كند 
اصال خللي در اراده ما ايجاد نمي كند اما ما پيامبري داريم 
كه فرمودند »فقط براي اين مبعوث ش��دم كه مكارم 
اخالقي را كامل كنم.« روحاني ادامه داد: ما جمهوري 
اسالمي ايران هستيم و افتخار ما اخالق و ادب است؛ اين 
معنايش اين نيست كه كسي انتقاد نكند؛ انتقاد سازنده 
مفيد است، اما انتقاد غير از بد دهني، فحاشي و بي تربيتي 
است و ملت ما نيز اين موارد را برنمي تايد؛ همه بايد به 
خدمت به مردم و افتخار و سرافرازي ايران فكر كنيم. وي 
با اشاره به بهره برداري از طرح هاي ملي سراسر كشور در 
روزهاي پنجشنبه گفت: طرح هايي كه امروز افتتاح شد 
نشان مي دهد كه همه مهندسان صنعتگران و مديران 
در ميدان هستند؛ پنجشنبه هاي ما گواه تاريخ است و 
در شهادت مي دهد كه ملت ما ايستادگي مي كنند و در 
برابر دشمنان عقب نشيني نمي كنند و مسير پيشرفت 

خود را تا انتها ادامه خواهد داد.



گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
عصر جمعه در ب��ازار آزاد تهران، قيم��ت دالر 24700 و 
نرخ يورو 29 هزار تومان معامله شده و سكه طال به كانال 
10 ميليون تومان كاهش يافته است. مظنه مثقال طال 4 
ميليون و 567 هزار، گرم 18 عيار 1 ميليون و 54 هزار، سكه 
طرح جديد 10 ميليون و 900 هزار، سكه طرح قديم 10 
ميليون و 500 هزار، نيم سكه 5 ميليون و 800 هزار، ربع 
سكه 4 ميليون، سكه گرمي 2 ميليون و 350 هزار تومان 
معامله شد و انتظار كاهش اونس جهاني و كاهش قيمت 

طالي داخلي افزايش يافته است. 
درطول هفته گذش��ته ني��ز قيمت دالر بي��ن 24 تا 26 
هزار تومان در نوس��ان بوده و رو به كاهش داش��ته است. 
كارشناسان بازار ارز مي گويند كه عمده فروشان به نرخ دالر 
23 هزار تومان چراغ سبز نشان داده اند و به نظر مي رسد 
كه هدفگذاري بانك مركزي و بازار ارز، حركت به سمت 
دالر 20 هزار توماني و زير 20 هزار تومان است تا به تدريج 
قيمت ها كاهش يابد و در شرايطي با ثبات قرار گيرد. برخي 
نيز معتقدند كه هدف دالر 18 هزار تومان است تا قيمت 
دالر در اين محدوده بين 18 تا 20 هزار تومان تثبيت شود. 
در عين حال برخي فع��االن بازار معتقدند كه كاهش 
قيمت ارز، طال، خودرو متاثر از تحوالت جهاني، توزيع 
واكس��ن كرونا، ش��اخص هاي مثبت اقتصاد جهان، 
كاهش قيمت طال، كاهش قيمت دالر در بازار جهاني 
و بازار داخلي اس��ت. اما تعطيلي دو هفت��ه اي ايران و 
ركود معامالت نيز بي تاثير نبوده و در ش��رايط كاهش 
معامالت، قيمت ها كاهش يافته است و كساني كه نياز 
به پول داش��ته اند اقدام به فروش طال و ارز كرده اند، در 
حالي كه متناسب با عرضه طال و دالر، تقاضا به دليلي 
تعطيلي بازارها كاهش يافته و همين موضوع قيمت ها را 
كاهش داده است. از اين رو بايد انتظار كاهش قيمت ها را 
داشت.  از سوي ديگر، توصيه مسووالن اتحاديه هاي طال 
به خريد نكردن از طريق اينترنت و شبكه هاي اجتماعي، 
موجب شده كه تقاضا براي طال و قيمت آن كاسته شود و 
سكه طال به كانال 10 ميليون تومان سقوط كرده است.  
معامالت بازار ارز ايران در ماه آذر هم نزولي پي گرفته 
شد و در اولين هفته از اين ماه، قيمت دالر و يورو در بازار 

آزاد نزديك به دو هزار تومان كاهش يافت.
بازار ارز در هفته گذشته، روزهاي آرام و كم نوساني را سپري 
كرد. قيمت ارز در بازار داخل��ي ايران از ابتداي آبان ماه به 
صورت پيوسته روند نزولي به خود گرفته است. روندي كه 
به استثناي شوك چند روزه ناشي از شكست دونالد ترامپ 
در انتخابات رياست جمهوري امريكا، همواره با سرعتي 

آهسته حركت كرده است.

     سكه به كانال ۱۰ ميليوني بازگشت
قيمت فروش دالر در صرافي ها با كاهش نس��بت به 
قيمت هاي پايان��ي روز كاري قبل 24 ه��زار و 750 
تومان و قيمت خريد دالر نيز با اختالف 1200توماني 
نسبت به قيمت فروش، 23 هزار و 550 تومان تعيين 
شده است.قيمت فروش يورو نيز با كاهش نسبت به 
قيمت هاي پاياني روز كاري قبل مع��ادل 29 هزار و 
550 تومان و قيمت خريد ي��ورو نيز 28 هزار و 350 
تومان اعالم شده است. به دنبال كاهش قيمت دالر به 
24 هزار و600 تومان در روز پنج شنبه و اونس جهاني 
طال به قيمت 1807 دالر، قيمت سكه و طال نيز كاهش 
يافت. قيمت طال در روز اعالم پيروزي بايدن تا 1960 
دالر باال رفت، اما به تدريج با اعالم خبر توزيع واكسن 
كرونا، و ش��روع روند عادي ش��دن تدريجي اقتصاد 
جهان، قيمت طال نيز كاهش يافت��ه و به مرز 1800 
دالر نزديك شده است.  قيمت طالي 18عيار هرگرم 
يك ميليون و 43 هزار تومان، مظنه هر مثقال طال 4 
ميليون و 520 هزار تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي 
طرح جديد 10 ميليون و 900 هزار، سكه طرح قديم 
10 ميليون و 500 هزار تومان، نيم س��كه بهار آزادي 
5 ميليون و 700 هزار تومان، ربع س��كه بهار آزادي 4 
ميليون تومان و س��كه گرمي 2 ميليون و 400 هزار 

تومان معامله شد.

    تداوم كاهش قيمت ها در بازار ارز
در هفته اي كه گذشت تحليل معامالت انجام شده در 
بازار، نويد بخش تداوم روند نزولي قيمت ها در ماه آذر بود. 

در اين هفته داد و ستد دالر در بازار آزاد از كانال 26 هزار 
تومان آغاز شد، اما در كانال 24 هزار تومان پايان گرفت 
و همچنين خريد و ف��روش يورو هم از ميانه كانال 30 
هزار تومان به كف كانال 29 هزار تومان رسيد. معامالت 
ارز روز شنبه با ثبت نرخ دالر 26 هزار و 450 تومان آغاز 
شد. نرخي كه مطابق انتظار دالالن معامالت شنبه اي در 
هفته پيش از آن بود، اما اين نرخ به سرعت روند ريزشي 
ب��ه خود گرفت و در پايان روز به قيمت 25 هزار و 900 
تومان رسيد، نرخي كه صرافي هاي بانكي از ابتداي روز 
براي فروش دالر تعيين كرده بودند. اين روند نزولي تا 
ميانه روز معامالتي يكشنبه ادامه پيدا كرد و قيمت دالر 
در بازار غيررسمي به 25 هزار و 400 تومان هم رسيد، 
اما در ساعات پاياني كار رسمي صرافي ها و در ادامه آن 
در معامالت شبانه، كه پس از توقفي چند روزه در هفته 
پيش مج��ددا فعاليت خود را آغ��از كرده اند، تالش ها 
براي افزايش قيمت ارز آغاز شد. بر همين اساس در روز 
دوشنبه كه به گواهي شاهدان عيني كم معامله ترين 
روز معامالتي هفته گذش��ته بود، قيمت دالر تا سقف 
25 هزار و 850 تومان نيز افزايش يافت. به همين دليل 
بازارساز نيز قيمت دالر در صرافي هاي بانكي كه در روز 
يكش��نبه به 25 هزار و 450 تومان كاهش يافته بود را 
به 25 هزار 550 تومان افزايش داد. ولي در نهايت اين 
تالش دالالن بازار ارز نيز توفيق چنداني كسب نكرد و 
بازار ارز روز سه شنبه كار خود را با اختالف قيمتي معنادار 
در مرز 25 هزار تومان آغاز كرد. با اين وجود بازار ارز در 
هفته اي كه گذشت، براي تجربه قيمت گذاري دالر در 
كانال 24 هزار توماني تا چهارشنبه صبر كرد و از ميانه اين 
روز معامالتي صرافي هاي بانكي با كاهش قيمت فروش 
دالر خود به قيمت 24 هزار و 970 تومان، تالش جدي 
خود براي شكست مقاومت بازار مقابل كاهش قيمت 
از كانال 25 هزار تومان را آغاز كرد كه موفق بود. بر اين 
اساس بازار غيررسمي ارز در هفته اي كه گذشت كار خود 
را در حالي به پايان رساند كه دالر در محدوده قيمتي 24 

هزار و 550 تومان قيمت گذاري شد.
بهاي خريد و فروش يورو هم در بازار آزاد هفته گذشته 
از قيمت 30 هزار و 600 تومان در روز شنبه آغاز در پايان 

هفته در مرز قيمت 29 هزار تومان متوقف شد.

    انتظار كاهش قيمت دالر
 به كانال  ۲۳ هزار توماني

كاهش قيمت يك هزار و 900 توماني دالر و يك هزار و 600 
توماني يورو در بازار هفته گذشته، البته به معناي فروكش 
كردن ميل بازار براي كاهش قيمت ها نيست. عالوه بر اينكه 
وزن قيمت گذاري دالر در معامالت شنبه اي فعاالن بازار 
ارز در محدوده 24 هزار و 400 تا 24 هزار و 500 قرار گرفته 
است، نحوه فعاليت بازارساز هم نشان دهنده تالش فعاالن 

عمده بازار براي ادامه كاهش قيمت ارز تا خالي شدن حباب 
موجود در بهاي آن است. بازارساز در هفته اي كه گذشت 
همواره قيمت خريد دالر در صرافي هاي بانكي را نسبت به 
قيمت فروش آن، بين 1000 تا يك هزار و 400 تومان كمتر 
از قيمت فروش دالر نگاه داشت. اين اختالف قيمتي براي 

يورو نيز 1000 تا يك هزار و 200 تومان بود.
به اعتقاد كارشناس��ان بازار، وج��ود اين اختالف معنادار 
نش��ان دهنده اين است كه بازارس��از همچنان در انتظار 
كاهش بيش از اين قيمت ها است. بر اساس ارقام ثبت شده 
بر تابلوهاي صرافي هاي بانكي در هفته گذشته مي توان اين 
برداشت را داشت كه خريد و فروش دالر در كانال 23 هزار 
تومان و همچنين خري��د و فروش يورو در كانال 28 هزار 
تومان، ارقامي هستند كه بازارس��از براي دالر و يورو طي 

چند روز آتي پيش بيني كرده است.

     نيما باالتر از بازار آزاد
در هفته اي كه گذشت، قيمت گذاري حواله دالر در سامانه 
نيما نسبت به بازار آزاد باالتر بود كه اتفاقي كم سابقه اي در 
بازار ارز است. بر اين اساس طبق ارقام ميانگين اعالم شده 
از س��وي بانك مركزي در هفته گذشته، به استثناي روز 
شنبه در تمامي ديگر ايام هفته قيمت ميانگين حواله دالر 
در سامانه نيما، گران تر از رقم خريد و فروش دالر در سامانه 
نيما ثبت شده است. به گفته كارشناسان، اين پديده بيانگر 
اين است كه ميزان عرضه ارز در بازار بيش از تقاضا است، 
كه اين موضوع خود يكي از داليل انتظار تداوم روند كاهشي 

قيمت ها در هفته آتي است.

    مردم »طال« را اينترنتي نخرند
بازرس هيات مديره اتحاديه طال و جواهر تهران به مردم 
توصيه كرد: حتي المقدور از خريد طال و جواهر در فضاي 
مجازي خودداري كرده و به صورت فيزيكي به خريد اين 
اقالم گران قيمت اقدام نمايند. س��يد محمود فضل آذر 
شربياني در گفت وگو با تسنيم با بيان اينكه امروزه فضاي 
مجازي و پيج هاي فروش طال و جواهر به ش��دت افزايش 
يافته است، اظهارداشت: توصيه ما به خريداران اين است 
كه تا مي توانند از معام��الت آنالين طال اجتناب نموده و 
اگر مجبور به خريد در اين فضا شدند حتما در شناسايي 
و اصالت فروش��نده اهتمام الزم داشته باشند. وي افزود: 
يكي از فاكتورهاي شناسايي فروشنده طال و اصالت آن در 
فضاي مجازي ثبت مشخصات صنفي آن در صفحه اصلي 
سايت يا پيج فروشنده است، دارا بودن جواز كسب معتبر از 
اتحاديه طال و جواهر آن شهر كه زيرمجموعه وزرات صمت 
است، همچنين مشخص بودن نشاني و درج تلفن واحد 
صنفي از ديگر موارد الزم براي فروشنده مصنوعات طال در 
فضاي مجازي است. مسوول پيگيري و هماهنگي فضاي 
مجازي اتحاديه طال و جواهر تهران يادآور ش��د: ما اكيداً 

توصيه كرده ايم كه حتي المقدور مردم به صورت حضوري 
مصنوعات طال و جواهر را خريداري كنند و از خريدهاي 
مجازي كه اطميناني نسبت به آن ندارند اجتناب كرده و 
تنها در موقع اضطرار اقدام به خريد در فضاي مجازي كنند.

شربياني تصريح كرد: به كرار مشاهده شده كه در فضاي 
مجازي و صفحات نامعتبر آن با استفاده از غفلت و سهل 
انگاري مشتريان اقدام به كالهبرداري نموده اند و در اين 
ميان اتحاديه طال و جواهر امكان رسيدگي به اين پرونده ها 
را نخواهد داش��ت. وي داش��تن فاكتور رس��مي با مهر و 
مشخصات فروشنده و نشاني وي را از نكات مهم معامالت در 
اين فضا عنوان كرد و افزود: خريداران مي توانند جهت احراز 
هويت فروشندگان طال و جواهر در فضاي مجازي براي دارا 

بودن جواز كسب از اتحاديه طال و جواهر استعالم نمايند.

  ۱۱۰۰ تومان كاهش در يك هفته
كاهش نرخ ارز در روزهاي گذشته مشهود بوده به گونه اي 
كه شاخص ارزي در ايستگاه پاياني هفته، نسبت به اولين 
روز هفته، هزار و صد تومان كاهش يافته اس��ت. بررسي 
روند معامالت ارزي در هفته اخير، نشان از ريزش دالر از 
قله بيست و شش هزار توماني و رسيدن به كانال بيست و 
چهار هزار تومان��ي دارد. به گونه اي كه در معامالت امروز 
)پنجش��نبه شش��م آذرماه 99( و در لحظه انتش��ار اين 
گزارش، هر اسكناس دالر امريكا به نرخ 23650 تومان در 
صرافي هاي مجاز و بانكي سطح كشور از مردم خريداري 
مي ش��ود و در مقابل با كاهش 120 توماني نسبت به روز 
گذشته، به قيمت 24850 تومان به متقاضي دريافت دالر 
فروخته مي شود.  رسيدن دالر به كانال بيست و چهار هزار 
توماني در شرايطي است كه در اولين روز هفته، بهاي دالر 
در نزديكي مرز بيست و شش هزار تومان در نوسان بود و 
حاال در ادامه روند كاهشي روزهاي گذشته، نرخ دالر با افت 
1100 توماني نسبت به شروع هفته، رونمايي شده است. 
همچنين بر اساس اين گزارش، امروز هر اسكناس يورو 
در اين صرافي ها، به نرخ 28450 تومان از مردم خريداري 
مي شود و در مقابل به قيمت 29650 تومان به متقاضي 

دريافت يورو فروخته مي شود.

     نزول شاخص ارزي از كانال ۲۸ به ۲۴
نگاهي به روند يك ماهه گذشته نرخ دالر در بازار ارز نشان 
مي دهد، نرخ فروش دالر امريكا در ششمين روز از آذرماه 
99 نس��بت به يك ماه قبل )6 آب��ان 99(، حدود 3400 
تومان ريزش دارد. از مهم ترين داليل افت شاخص ارزي 
و كاهش قيمت ها در بازار ارز، حضور پرقدرت بازارس��از و 
مديريت هوشمندانه بانك مركزي و توجه به نيازهاي واقعي 
متقاضيان ارزي بوده اس��ت. روندي كه با خروج تقاضاي 
سفته بازي و كاذب از بازار ارز و ثبات و تعادل شاخص ارزي 

همراه شده است.
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 سقوط ۳ هزار دالري 
ارزش بيت كوين در يك روز

ارزش بيت كوي��ن پس از رس��يدن ب��ه اوج 19374 
دالر در روز چهارش��نبه، 3000 دالر سقوط كرد. به 
گزارش سي ان بي سي، ارزش بيت كوين طي كمتر از 
24 ساعت گذشته 3 هزار دالر كاهش يافت، آن هم 
پس از اينكه به باالترين رقم از پايان 2017 رس��يده 
بود. بيت كوين در روز چهارش��نبه در ساعت 13:45 
به وقت لندن 19374 دالر معامله ش��د و پس از آن 
رو به كاهش گذاش��ت. كاهش ارزش بيت كوين طي 
كمتر از 24 س��اعت ش��دت گرفت و از 18824 دالر 
در س��اعت 2 صبح روز پنجشنبه به 16857 دالر در 
9 صبح رس��يد.  ارزش بيت كوين در 2020 بيش از 
150 درص��د افزايش يافته كه نتيجه افزايش تمايل 
ب��ه ارزهاي مجازي طي بح��ران همه گيري ويروس 
كرونا بوده است. كاهش ارزش بيت كوين در شرايطي 
صورت گرفت كه بسياري پيش بيني مي كردند اين 
ارز مج��ازي به زودي به باالترين رق��م 20 هزار دالر 
برسد.آنتوني ترنچف، يكي از موسسان شركت نكسو، 
بزرگ ترين موسسه وام دهنده ارزهاي مجازي در دنيا، 
اعالم كرد انتظار دارد بيت كوين به زودي به 20 هزار 
دالر و حتي فراتر از آن برسد.  وي اضافه كرد: در يك 
بازار س��الم، كاهش قيمت و دوره هاي تثبيت قيمت 
وجود دارد. ما در 2020 ش��اهد 160 درصد افزايش 
قيمت بوده ايم. ارزش بيت كوين در دس��امبر 2017 
به اوج 19783 دالر رس��يد و بعد در سال پس از آن تا 
3122 دالر كاهش يافت.  قيمت بيت كوين در پنجم 
نوامبر از 15 هزار دالر گذش��ت، در 19 نوامبر به 18 
هزار دالر رسيد و و در بيست و چهارم نوامبر تا 19 هزار 
دالر باال رفت. ارزش بازار بيت كوين كه از ضرب تعداد 
كل بيت كوين هاي در گردش بر قيمت آن به دست 
مي آيد، در حال حاضر به 315.3 ميليارد دالر مي رسد 
كه كمتر از 355.9 ميليارد دالر روز سه شنبه است. با 
وجود ثبات شاخص دالر امريكا در برابر سبد ارزهاي 
اصلي، بيت كوين يك شبه تا 13 درصد سقوط كرد.به 
گزارش رويترز، دالر در معامالت روز جمعه ثابت بود 
اما در معرض ضررهاي هفتگي در برابر سبد ارزهاي 
اصلي قرار گرفت. روز پنج شنبه بازارهاي اياالت متحده 
براي تعطيالت روز ش��كرگذاري بسته شد. در حالي 
كه دالر با اميدهاي واكسن، تحت فشار خواهد ماند، 
بازار انتظار دارد ارز در ميان مدت ثابت ش��ود. هنگام 
بررسي چگونگي بازگشت اقتصاد در سه ماهه جوالي، 
اياالت متحده رشد كرد و يك بازگشت شديد داشت. 
در سناريويي كه واكسن ها س��ال آينده به تدريج در 
دسترس قرار گيرند و اقتصاد به حالت عادي برگردد، 
اياالت متحده احتمااًل يكي از مقاوم ترين كشورها در 
ميان كشورهاي پيشرفته خواهد بود كه اين يك فضاي 

مطلوب دالري ايجاد مي كند.

 كاهش قيمت هر اونس طال
به ۱۸۰۷ دالر

قيمت هر اونس ط��ال با 0.46 درص��د كاهش به 
1807 دالر و 43 س��نت رسيد.به گزارش رويترز، 
در حالي كه افزايش خوش بيني ها نسبت به توليد 
واكس��ن كرونا موجب تمايل س��رمايه گذاران به 
بازارهاي پرريسك و خروج از بازار طال شده است، 
قيمت فلز زرد امروز كاهش داشت و در مسير ثبت 
سومين هفته كاهشي متوالي قرار گرفت.بر اساس 
اين گزارش، قيمت هر اون��س طال با 0.46 درصد 
كاهش به 1807 دالر و 43 سنت رسيد. قيمت فلز 
زرد در معامالت آتي براي تحويل در ماه فوريه نيز با 
0.01 درصد رشد به 1811 دالر و 30 سنت رسيد.

قيمت طال از ابتداي هفته جاري تاكنون 3.3 درصد 
افت داشته است. در حالي كه سواالت جديدي در 
مورد ميزان موفقيت آزمايش هاي اوليه واكس��ن 
كروناي ساخت شركت آسترازنكا مطرح شده است 
كه مي تواند شانس اين واكسن براي كسب مجوز 
سريع توزيع در امريكا و اروپا را كاهش دهد، ارزش 
س��هام در بازارهاي آسيايي روز جمعه در نزديكي 

باالترين رقم هاي ثبت شده تثبيت شد.

واكسن كرونا توان عادي 
كردن اقتصاد امريكا را ندارد

مش��كل واقعي اقتصاد امريكا بيماري كرونا نيست 
بلكه تمام بدهي اقتصاد اس��ت كه در دوره مبارزه با 
بحران كرونا روي هم جمع شده است. توليد واكسن 
كرونا نمي تواند اقتصاد امريكا را به حالت عادي باز 
گرداند.پيتر شيف، اقتصاددان معروف و مديرعامل 
»يورو پاسيفيك كپيتال« به شبكه خبري راشاتودي 
گفت: ويروس همه گير كرونا اقتصاد اياالت متحده را 
بيمار نمي كند اما همه محرك هاي مالي فدرال رزرو 
)بانك مركزي امريكا( و چاپ پول توسط اين بانك 

اين كار را مي كند.
اين اقتصاددان همچنين تأكيد كرد كه توليد واكسن 
كرونا نمي تواند اقتصاد امريكا را به حالت عادي باز 
گرداند.به گفته شيف، اين ايده كه »تسهيل كمي 
بي نهايت« ادامه خواهد داشت تنها چيزي است كه 
قيمت سهام را افزايش مي دهد. بانك جي پي مورگان 
اخيراً توليد ناخالص داخلي امريكا در سه ماهه اول 
س��ال 2021 را منفي پيش بيني كرده است. با اين 
وجود، آنها پيش بيني مي كنند كه اقتصاد اين كشور 
در س��ه ماهه دوم و سوم سال آينده ميالدي دوباره 
افزايش يابد.مديرعامل »يورو پاسيفيك كپيتال« 
افزود: بديهي است كه دليل اين موضوع محرك هاي 
عظيم دولت )امريكا( اس��ت. محرك هايي كه آنها 
احتمااًل حتي بيشتر از كنگره از بانك مركزي انتظار 
دارند چرا كه من نمي دانم چه مدت طول مي كشد 
تا دولت بايدن و كنگره بس��ته محرك اوليه خود را 
تصويب كنند.طبق گفته اين كهنه كار بازار سهام، 
مشكل واقعي اقتصاد امريكا بيماري كرونا نيست بلكه 
تمام بدهي اقتصاد است كه در دوره مبارزه با بحران 

كرونا روي هم جمع شده است.

فهرست دريافت كنندگان ارز 
نيمايي و دولتي تا ۳ آذر

بانك مركزي مانند رويه ماه ها و يك س��ال اخير، 
فهرست دريافت كنندگان ارز دولتي 4200 توماني 
براي كاالهاي اساس��ي و دارو و ارز به نرخ س��امانه 
نيما را به روزرساني و منتش��ر كرد.روابط عمومي 
بانك مركزي اعالم كرد: فهرست هاي انتشار يافته 
حاوي دريافت كنن��دگان ارز دولتي و نيمايي طي 
بازه زماني 21 فروردي��ن ماه 1397 تا تاريخ 3 آذر 
ماه 1399 است. گفتني است، اين فهرست شامل 
اسامي اشخاص حقيقي و حقوقي به همراه ميزان 
و نرخ ارز دريافتي است كه از طريق سامانه نيما ارز 

دريافت كرده اند.

۳۳۱۰ ميليارد تومان عمليات 
بازار باز با نرخ باالي ۱9.5 درصد

بانك مركزي در مهلت تعيين شده 15 سفارش فروش 
اوراق بده��ي دولتي از طريق اب��زار توافق بازخريد در 
مجموع به ارزش 61.5 هزار ميليارد ريال از طريق سامانه 
بازار بين بانكي دريافت كرد. به گزارش روابط عمومي 
بانك مرك��زي، پيرو اطالعيه روز يكش��نبه 2 آذرماه 
1399 مبني بر برگزاري ح��راج خريد مدت دار اوراق 
بدهي دولتي در عملي��ات بازار باز، اين بانك در مهلت 
تعيين شده 15 سفارش فروش اوراق بدهي دولتي از 
طريق ابزار توافق بازخريد در مجموع به ارزش 61.5 هزار 
ميليارد ريال از طريق سامانه بازار بين بانكي دريافت كرد.

با توجه به پيش بيني بانك مركزي از كمبود نقدينگي 
در بازار بين بانكي و همچنين فاصله گرفتن نرخ سود 
موزون بازار از نرخ سود هدف، موضع پولي بانك مركزي 
در اين هفته تزريق نقدينگ��ي در قالب قرارداد توافق 
بازخريد )ريپو( با سررس��يد 14 روزه بود. در مجموع، 
بانك مركزي با تزريق 33.1 هزار ميليارد ريال نقدينگي 
با حداقل نرخ 19.5 درصد به بانك هاي متقاضي موافقت 
كرد. معامالت مربوط به اين عمليات و معامالت مربوط 
به سررسيد توافق خريد دو هفته قبل به ارزش 26.7 
هزار ميليارد ريال توس��ط كارگزاري بانك مركزي در 
روز چهار شنبه 5 آذرماه انجام شد. همچنين، در هفته 
جاري يك بانك براي تأمين نقدينگي بسيار كوتاه  مدت 
)اضطراري( خ��ود از اعتبارگيري قاعده من��د در روز 
يكش��نبه و به ارزش 12.6 هزار ميليارد ريال در قالب 
توافق بازخريد استفاده كرد. بانك ها و موسسات اعتباري 
غيربانكي مي توانند در روزهاي شنبه تا چهارشنبه از 
اعتبارگيري قاعده مند )دريافت اعتبار با وثيقه از بانك 
مركزي( مشروط به در اختيار داشتن اوراق بدهي دولتي 
و در قالب توافق بازخريد با نرخ سود سقف داالن )22 
درصد( استفاده كنند. ذكر اين نكته ضروري است كه 
بانك مركزي در چارچوب مديريت نقدينگي مورد نياز 
بازار بين بانكي ريالي، عمليات بازار باز را به صورت هفتگي 
اجرا مي كند. موضع اين بانك )خريد يا فروش قطعي 
يا اعتباري اوراق بدهي دولتي( بر اس��اس پيش بيني 
وضعيت نقدينگي در بازار بين بانكي و با هدف كاهش 
نوسانات نرخ بازار بين بانكي حول نرخ هدف، از طريق 
انتشار اطالعيه در سامانه بازار بين بانكي اعالم مي شود. 
متعاقب اطالعيه مزبور، بانك ها و موسسات اعتباري 
غيربانكي مي توانند در راستاي مديريت نقدينگي خود 
در بازار بين بانكي، نسبت به ارسال  سفارش ها تا مهلت 
تعيين شده از طريق سامانه بازار بين بانكي اقدام كنند.

 مجلس در كاهش تورم 
پشتيبان بانك مركزي است

يك نماينده مجلس با اشاره به هدفگذاري ضدتورمي 
بانك مركزي، گفت: استفاده از نظرات كارشناسان، 
تحقق هدف را تضمين خواهد كرد.عضو كميسيون 
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه بانك 
مركزي در مديريت جديد به اين موضوع رس��يده 
كه تصميمات خلق الساعه راه به جايي نخواهد برد، 
گفت: بايد در تمامي برنامه هاي دولت ساماندهي بازار 
و كمك به توليد داخل مدنظر باشد تا به اين ترتيب 
رونق اقتصادي رخ دهد. شهباز حسن پور بيگلري در 
گفت وگو با ايِبنا با اشاره به برنامه بانك مركزي تحت 
عنوان برنامه ضدتورمي، گفت: اس��تفاده از نظرات 
كارشناسان امر مهم ترين موضوعي است كه توفيق 
برنامه ها را تضمين خواهد كرد و برهمين اساس اگر 
بانك مركزي با انجام بررسي هاي كارشناسانه نسبت 
به تدوين چنين طرحي اقدام كرده، قطعا موفقيت آن 

تضمين خواهد شد.
نماينده مردم سيرجان و بردسير در مجلس شوراي 
اسالمي با تاكيد بر اينكه استفاده از نظرات مجلس، 
مرك��ز پژوهش هاي آن و همچني��ن پارلمان هاي 
بخش خصوصي در تدوي��ن طرح هاي ضدتورمي 
بس��يار اثرگذار خواهد بود، افزود: بانك مركزي در 
مديريت جديد به اين موضوع رسيده كه تصميمات 
خلق الساعه راه به جايي نخواهد برد. وي با بيان اينكه 
تش��ديد نظارت بر فعاليت هاي بازار يكي از راه هاي 
رسيدن به هدفگذاري تورمي است كه برنامه ريزي 
در خصوص آن در حال انجام اس��ت، تصريح كرد: 
بانك مركزي بايد براي هدايت نقدينگي به سمت 
توليد عالوه بر رونمايي از مشوق هاي جديد، طرح هاي 
داراي توجيه اقتصادي را نيز مورد حمايت قرار دهد. 
اين نماينده مردم در مجلس يازدهم با تاكيد بر اينكه 
كمك به تسريع در صادرات و واردات از ديگر اقداماتي 
است كه مي تواند جلوي خود تحريمي را بگيرد، گفت: 
بانك مركزي بايد با يك برنامه مدون مس��ير رونق 
اقتصادي را هموار كند. حسن پور بيگلري با اشاره 
به اينكه مهار تورم با بخشنامه و دستورالعمل هايي 
كه نگاهي به توليد ندارد عملياتي نخواهد شد، افزود: 
بايد در تمامي برنامه هاي دولت س��اماندهي بازار و 
كمك به توليد داخل مدنظر باشد تا به اين ترتيب 
رونق اقتصادي رخ دهد.مجلس آماده كمك به تيم 
اقتصادي دولت براي مهار تورم و همچنين كنترل 
نرخ ها است، از اين رو اگر نياز به قانوني در اين باره باشد 

نيز مصوب خواهد شد.

فعاالن بازار از چراغ سبز به دالر 23 هزارتوماني و هدف گذاري دالر زير 20 و 18 هزار تومان خبر مي دهند

ادامه  روند  كاهش  قيمت  دالر  و  طال

سود تسهيالت 18 درصدي كمتر از نرخ تورم در دو سال اخير به سود توليد و معيشت مردم نيست 

تسهيالت بانك ها بايد به سمت معيشت هدايت شود نه خدمات مالي و سفته بازي 
گروه بانك و بيمه |محسن شمشيري|

نرخ س��ود علي الحساب س��پرده هاي س��رمايه گذاري 
كوتاه مدت ع��ادي در بانك هاي دولتي طي س��ال هاي 
1397 تا 1399، رقم 10 درصد بوده اس��ت. گزارش سه 
ماهه اول سال 1399 بانك مركزي از شاخص هاي عمده 
اقتصادي منتشر شده است. بررسي بخش مالي اين گزارش 
نش��ان مي دهد كه نرخ سود علي الحس��اب سپرده هاي 
س��رمايه گذاري كوتاه مدت ع��ادي در بانك هاي دولتي 
طي سال هاي 1397 تا 1399، رقم 10 درصد بوده است. 
همچنين نرخ سود اين سرمايه گذاري به صورت يك ساله، 
15 درصد مشخص شده است. ارقام در بانك هاي غيردولتي 
و موسسات اعتباري غيربانكي نيز يكسان بوده است. در 
بخش ديگر اين گزارش، ، نرخ س��ود تسهيالت است كه 
به عنوان نمونه در بانك هاي دولتي، نرخ سود تسهيالت 
براي صنع��ت و معدن، 18 درصد و براي كش��اورزي نيز 
15 و 18 درصد به ثبت رسيده است. همچنين نرخ سود 
تسهيالت در بانك هاي غيردولتي و موسسات اعتباري 
غيربانكي، در تمام بخش ها، 18 درصد بوده است. البته در 
برخي بانك ها، با وجود اعالم نرخ سود 18 درصدي براي وام 
بانكي، معادل 20 درصد وام پرداخت شده بلوكه مي شود 

و بانك در مدت باز پرداخت اقس��اط مشتري از اين پول 
استفاده مي كند، براين اساس اگر نرخ سود پول بلوكه شده 
نيز به 18 درصد رقم اسمي وام اضافه شود، در واقع بانك ها 
تسهيالت را با س��ود 25 درصد به مشتريان خود داده اند. 
مشتري در اين مدت مثال 36 ماهه، اقساط وام خود را به 
صورت كامل پرداخت مي كند و پس از آنكه آخرين قسط 
خود را پرداخت كرد، پول بلوكه شده مشتري آزاد مي شود 
و مشتري مي تواند پول خود را برداشت كند.  عالوه بر اين 
نرخ سود وام كه عمال براي مش��تريان حدود 25 درصد 
تمام مي شود، موضوع كاهش ارزش پول بلوكه شده در اثر 
تورم نيز مطرح است كه ديگر رقم سه سال پيش نيست 
و ارزش آن بسيار كمتر از زماني است كه پول بلوكه شده 
است.  اين نكته نشان مي دهد كه بانك ها در شرايط تورمي 
عمال با شرايط س��ختي از نظر تامين هزينه هاي خود از 
جمله سود سپرده ها مواجه هستند و در فاصله چند سال 
نه تنها مشتريان و سپرده گذاران بلكه بانك ها نيز به جهت 
مقابله با تورم و هزينه هاي نرخ سود سپرده، عمال با زيان به 
خاطر كاهش ارزش پول مواجه مي شوند و نه تنها ارزش 
پول سپرده مشتريان كاهش مي يابد بلكه بانك ها نيز با 
مشكالت مطالبات معوق مواجه مي شوند.  براين اساس، 

كساني سود مي برند كه ارقام درشت تسهيالت مالي و بانكي 
را با نرخ كمتر از تورم دريافت كرده و به كار خريد و فروش 
و سفته بازي و سوداگري مشغول باشند و همين موضوع 
عمال بازارهاي مالي، پول و ارز و ساير دارايي ها را با بحران و 
مشكالت پيچيده مواجه كرده است. پوشش دادن اين عدم 
كارايي ها و پايين بودن بهره وري در توليد و صنعت و رشد 
روز افزون هزينه دستگاه هاي اجرايي دولت و واحدهاي 
اقتصادي، موجب شده كه بانك هاي كشور روزانه بيش از 
2400 ميليارد تومان خلق پول و افزايش نقدينگي داشته 
باشند و رشد اين نقدينگي و خلق پول نيز هر روزباعث تورم 
و هزينه هاي بيشتر و كاهش ارزش پول مي شود و اين دور 
و تسلسل رشد هزينه، خلق پول و نقدينگي وافزايش تورم 
ادامه مي يابد. در اين راستا، در شرايط تورم 40 درصدي، 
وام با نرخ 18 درصد بايد به بخش توليدو معيشت و زندگي 
مردم و طبقات متوس��ط جامعه داده شود و نبايد صرف 
خريد و فروش ارز، مسكن، خودرو، ارز و طال شود.  پايين 
نگه داشتن نرخ سود سپرده ها و تسهيالت، هر چند كه در 
برخي بخش هاي اقتصادي باعث كنترل هزينه ها و كمك 
به توليد است اما در بخش هاي ديگر اقتصاد ازجمله خريد 
و فروش و سوداگري، سفته بازي و بازي با پول، عمال به نفع 

وام گيرندگان شده كه در مقايسه با تورم و رشد قيمت كاالها 
و دارايي ها، سود سرشار مي برند اما نرخ سود پاييني را به 
بانك ها و سپره گذاران مي دهند.  از اين رو، بانك مركزي و 
بانك هاي كشور، در كنترل روند تسهيالت دهي، بايد توجه 
داشته باشند كه پرداخت تسهيالت، در واقع پرداخت يارانه 
به وام گيرنده در مقايسه با تورم است و اين يارانه بايد عمدتا 
به بخش توليد وصنعت برسد و نبايد نرخ سود 18 درصدي 
را به كس��اني پرداخت كند كه دغدغ��ه توليد و كاهش 
مشكالت معيشتي مردم را ندارند و عمال باعث رشد قيمت 

مسكن و كاالهاي مصرفي و معيشتي مردم مي شوند. 
آمارها نش��ان مي دهد كه از رقم رشد تسهيالت بانك ها، 
هر ماه معادل 65 درصد وام هاي بانكي به ش��هري مانند 
تهران پرداخت مي شود كه كمتر در بخش توليدو صنعت 
و معيشت مردم نقش دارد و بخش عمده گردش مالي و 
تس��هيالت بانكي در تهران به خدمات مالي، بورس، ارز و 
طال، خريد و فروش كاالهايي مانند خودرو و... اختصاص 
دارد. در نتيجه اگر بخش عمده تسهيالت بانك ها به سمت 
استان هايي كه قطب هاي توليدي، صنعتي، كشاورزي 
هستند، هدايت شود، مي تواند عامل رشد توليدو اشتغال و 

بهبود معيشت مردم و كارايي و بهره وري باشد. 



رقيه ندايي|
بيش از 10 روز اس��ت كه بازار سرمايه روندي جديد 
به خود گرفته و اين روند در كنار تعطيالت كرونايي 
باعث شده كه ميزان سرمايه گذاري سهامداران خرد 
در بازار كمي بيش از گذشته شود. اگر بخواهيم يك 
بررسي كوتاه درخصوص روزهاي گذشته بازار سرمايه 
داشته باشيم متوجه مي شويم كه بازار در يك محدوده 
شاخصي خاصي نوسان مي كند و ممكن است برخي 
از روزها اين نوسان نزولي يا صعودي باشد اما؛ مي توان 
گفت در حال حاضر تنها س��هامداران هس��تند كه 
وضعيت بازار را با معامالت خود تغيير مي دهند و به 

اين بازار روند صعودي يا نزولي مي بخشند.
ب��راي مثال بازار س��هام درآخري��ن روزكاري خود 
يعني چهارش��نبه، معامالت خود را در سطح منفي 
آغاز كرد و پس ازگذش��ت تنها چند دقيقه ش��اهد 
كاهش بيش از 12 درصدي ش��اخص كل و فش��ار 
فروش در نمادهاي بزرگ بود اما؛ رفته رفته بازار به 
وضعيت عادي و صعودي خود بازگشت و بدين گونه 
بازارسرمايه در روز چهارشنبه رشد 0.47 درصدي 
شاخص كل را تجربه و به سطح يك ميليون و 367 
هزار واحد رس��يد. پس از دوهفته كاهش، دماسنج 
تاالر شيشه اي رشد1.6 درصدي مقياس هفتگي را 
داشت و بيشترين رشد هفتگي اين دماسنج در روز 
16 مهرماه بود و طي 10 الي 12 روز گذشته نيز شاهد 
افزايش قيمت سهام از كف بوديم و درنهايت شاخص 

كل رشد 13 درصدي را تجربه كرد. 
براساس آخرين بررس��ي هاي موجود در 38 صنايع 
بورس��ي تنها 6 صنعت طي 10 روز گذش��ته با افت 
 ميانگين قيمت سهام زيرمجموعه هاي خود روبه رو

ش��دند و بقيه گروه ها نيز روندي متعادل و سبزي را 
پشت سرگذاش��تند. در اين بين گروه هاي كوچك و 
تك نماد در پايين ترين قسمت بازدهي قرارگرفتند 
و دركن��ار اين نمادها نام صنعت چند رش��ته با نماد 
»شستا« خودنمايي مي كند و در آخرين روز معامالت 
بورس اين نماد ح��دود چهار درصد كاهش قيمت را 
تجربه و ب��ه 27 و 980 ريال رس��يد و آخرين قيمت 
معامله شس��تا با پنج درصد افت ب��ه 27 هزار و 800 
ريال رس��يد. همچنين 500 ميليون برگه س��هم را 
حقيقي ه��ا و 75 ميلي��ون برگه س��هم را حقوقي ها 
خريداري كردند و در مقاب��ل نيز 550 ميليون برگه 
سهم را حقيقي ها و 20 ميليون برگه سهم را كدهاي 
حقوقي فروختن��د و در مجموع حجم معامالت را به 
580 ميليون برگه رساندند و درنهايت ارزش معامالت 
سهام سرمايه گذاري تامين اجتماعي به 160 ميليارد 

تومان رسيد. 
گروه بانكي ها در 10 روز گذشته شاخص سهام را پس 
 از افت بيش از 40 درصدي مجددا به مدار صعودي 
باز گردانند و بيش��ترين رش��د قيمتي را داش��تند. 
براساس آخرين گزارش ها گروه بانك ها و موسسات 
اعتباري كه طي 4 ماهه گذشته نزول 38 درصدي 
را تجربه ك��رده بودند روز هاي اخير با رش��د 32.5 
درصدي مواجه شدند و درنهايت بيشترين بازدهي 
صنايع بورسي را به خود اختصاص دادند و پس از اين 
گروه پاليشي ها ديده مي شوند كه 30.1 درصد از افت 
61 درصدي خود را جبران كردند و گروه فرآورده هاي 
نفتي نيز سومين صنعت با بيشترين اصالح در بازار 
ديده مي شوند و از آنجا كه چهار نماد اساسي واصلي 
اين گروه به عنوان صندوق پااليشي يكم واگذار شده 
بود و س��رمايه گذاران همچنان در انتظار بازگشايي 
نماد اين صندوق هستند و حتي در دوه نزول تخفيف 
30 درص��دي را دود كرده بود و زيرنظ��ر فعالين و 
كارشناسان بورس��ي قرارگرفت. سومين صنعت با 
بيشترين رشد ش��اخص در 10 روز گذشته متعلق 

به محصوالت كاغذي بود كه با س��ه سهم »چكاپا«، 
»چكارن«، »چكاوه« توانست بازدهي بيش از 27.6 
درصدي را ثبت نماي��د و اين نكته نيز حائز اهميت 
اس��ت كه اين گروه افت 54 درص��دي را ثبت كرده 
است. همچنين بيش��ترين ميزان رشد اين گروه در 
معامالت روز چهارش��نبه وآخرين روز بازار به دليل 
بازگشايي حدود 12 درصدي نماد معامالتي گروه 
صنايع كاغذ پارس پس از افشاي اطالعات بااهميت 
)درخصوص افزايش نرخ 45 درصدي كاغذ فلوتينگ 
يكي از محصوالت دايمي توليد شركت كاغذ پارس به 
دليل افزايش تقاضا ناشي از مصرف بيشتر كاغذهاي 

بسته بندي در ماه هاي اخير( رقم خورد. 
اما  در ميان اين رش��دها 13 گ��روه وضعيت خوبي 
را نداش��تند و صنعت وس��ايل ارتباطي با تك سهم 
»ولپ��ارس« ن��زول 18.9 درصدي را تنه��ا در 10 
روز گذش��ته داش��ته و اين گروه نيز در زمان اصالح 
چهارماه��ه با اف��ت 68.5 درصدي مواجه ش��ده و 
مي توان گفت كه اين سهم صدرنشين نزول در بازار 
اس��ت. محصوالت چرمي نيز افت 18.1 درصدي و 
انتشار و چاپ نيز كاهش 13.6 درصدي، استخراج 
س��اير معادن نيز با افت 10.8 درصدي و در نهايت 
محصوالت چوبي كاهشي حدود 6.7 درصدي جزو 

بازنده ترين صنايع بورسي بودند.
همچنين طي هفته گذشته برخي از اخبار باعث شد كه 

بازار روند متعادل روبه بااليي به خود بگيرد. 
فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي واگذاري 
اموال دولتي را از روش هاي تامين مالي دولت بيان و 
اضافه كرد: صندوق هاي )ETF( و فروش دارايي هاي 
دولت به آحاد مردم ب��ا كارت ملي و به صورت برابر از 
جمله اي��ن روش ها بود كه حدود 5 و نيم ميليون نفر 
در خريد اين صندوق ها مشاركت كردند و مردم با اين 
روش صاحب س��هام و دارايي شدند و توزيع عادالنه 
ثروت انجام ش��د. وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان 
اينكه تالش كرديم بازار سرمايه نقش محوري خود را 
در تامين مالي اقتصاد، ايفا كند، گفت: در كل پارسال 
از بازار س��رمايه 264 هزار ميليارد تومان تامين مالي 
كرديم، اما اين رقم فقط در 6 ماه نخست امسال 320 
هزار ميليارد تومان بوده است. امير هاموني، مديرعامل 

فرابورس ايران اعالم كرد: اولين نماد اوراق گام در بازار 
س��رمايه به دنبال پذيرش اين اوراق در بازار ابزارهاي 
نوين مالي فرابورس ايران و با درخواست بانك سپه، به 
اين بانك تعلق گرفت. امير هاموني ادامه داد: اوراق گام 
يا "گواهي اعتبار مولد "، اوراق بهاداري كه بر مبناي عقد 
ضمان به عامليت و ضمانت بانك هاي منتخب و داراي 
مجوز از بانك مركزي صادر مي شود و قابل معامله در 

بازار سرمايه است.
جعفرجمالي، معاون حقوقي س��ازمان بورس گفت: 
طبق احكام صادره از مرجع انتظامي در ادامه اقدامات 
نظارتي س��ازمان بورس، 21 نفر ديگ��ر از مديران به 
سلب صالحيت 6 ماهه و جريمه نقدي و 4 شركت به 
اخطار كتبي با درج در پرونده محكوم شدند. سياوش 
وكيلي مديركل روابط عمومي سازمان بورس اظهار 
داشت: تعداد مديراني كه به دليل عدم اجراي مقررات 
بازارگرداني تاكنون متخلف شناخته شده اند به 189 
نفر رسيد.همچنين 37 ناش��ر )شخص حقوقي نيز 

تاكنون( اخطار كتبي دريافت كرده اند.
عل��ي بيگ زاده مدير نظ��ارت بر بازار اوليه س��ازمان 
بورس دس��تورالعمل اجرايي قانون افزايش سرمايه 
شركت هاي بورس��ي و فرابورس��ي را از محل صرف 
سهام با سلب حق تقدم به كليه شركت ها ابالغ كرد. 
براين اساس، به پيوس��ت دستورالعمل هاي اجرايي 
قانون افزايش سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در 
بورس تهران يا فرابورس از طريق صرف سهام با سلب 
حق تقدم كه در اجراي ماده 5 قانون افزايش سرمايه 
ش��ركت هاي پذيرفته ش��ده در بورس يا فرابورس از 
طريق صرف س��هام با س��لب حق تقدم )مصوب 29 
مرداد مجلس( توسط سازمان بورس تدوين و در 21 
آبان به تصويب ش��وراي عالي بورس رسيد، تقديم و 

ابالغ مي شود.
محسن خدابخش، مدير نظارت بر بورس هاي سازمان 
بورس در خصوص شايعه افزايش دامنه نوسان گفت: 
از طرف سازمان بورس، شركت بورس و نيز فرابورس 
پيشنهادي در جهت افزايش دامنه نوسان مطرح نشده 
است. مدير نظارت بر بورس هاي سازمان بورس، انجام 
معامالت الگوريتمي را به جز در موارد خاصي تخلف 
عنوان كرد و ادام��ه داد: در حال حاضر اگر معامالت 

الگوريتم��ي به جز براي بازارگردان ها كه مش��خص 
هستند، در موارد ديگري استفاده شود، به طور قطع از 

طرف سازمان بورس با آن برخورد مي شود.
مونا كابلي، مدير پذيرش فرابورس ايران، از راه اندازي 
بازار جديدي با نام بازار هدف خبر داد و گفت: آخرين 
دستورالعمل و شرايط پذيرش در اين بازار، در آينده 
نزديك به فعاالن بازار سرمايه اطالع رساني مي شود. 
مونا كابلي از پذيرش مشروط تپسي خبر داد و گفت: 
در حوزه حمل ونقل و ارتباطات، اولين استارتاپ با نام 
تجاري »تپسي« با عنوان شركت پيشگامان فناوري 
دانش آراميس پس از ارزيابي كارشناسي و جلسات 
متعددي كه ب��ا اين متقاضي پذيرش صورت گرفت، 
به صورت مش��روط در بازار دوم پذيرش شد كه نظر 
هيات پذيرش بر حسابرس��ي ويژه روي صورت هاي 

مالي شركت بود.
سيده هاجر ميرخوش��حال، مدير عمليات بازارهاي 
خارج از ب��ورس فرابورس ايران با اش��اره به ظرفيت 
قانوني موجود ب��راي فعالي��ت بازارگردان ها در بازار 
سهام گفت: اين بستر و ظرفيت قانوني منجر به بهبود 
وضعيت نقدشوندگي سهام قابل معامله در تابلوهاي 
معامالتي مختلف در بازار پايه خواهد شد. سيده هاجر 
ميرخوش��حال با اش��اره به تبصره 6 بند 11 ماده 10 
مكرر دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معامالت اوراق 
بهادار در فرابورس ايران گفت: بر اس��اس اين تبصره 
"بازارگردان مي تواند قيمت مرجع نماد معامالتي را 

ضمن اعالم به فرابورس تعيين كند ".
مديرعامل ش��ركت ب��ورس تهران ط��ي نامه اي به 
رييس اداره نظارت بر بورس هاي س��ازمان بورس در 
خصوص نحوه ادغام نمادهاي معامالتي شركت بورس، 
اطالع رس��اني كرد. بر اساس اين روش، ادغام طي دو 
مرحله صورت مي پذيرد. در مرحل��ه اول؛ نمادهاي 
معامالتي كارگزاران و نهادهاي مالي ادغام و در يك 

نماد مورد معامله قرار مي گيرند.
اين اخبارباتوجه به ابعاد خود باعث شدند كه وضعيت 
بازار كم��ي تغيير كند و روندي متع��ادل روبه روباال 
بگيرند، به طور كلي مي ت��وان گفت با اين اخبار يك 
سيگنال مثبت در بازار تزريق شود در نتيجه بورس با 

وضعيتي متعادل بسته شد. 
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رشد 13 درصدي شرانل
بر اس��اس اين گزارش شركت نفت ايرانول، ميزان 
فروش ماهيانه ش��ركت نفت ايران��ول در آبان ماه 
امسال 5 هزار و 181 ميليارد و 384 ميليون ريال 
بوده اس��ت كه نس��بت به مهر ماه 99 از رشد 13 
درصدي حكايت دارد. مقايسه فروش اين شركت در 
آبان ماه 99 با ماه مشابه در سال 98 نشان مي دهد 
ميزان فروش شركت 95 درصد افزايش يافته است. 
همچنين، ميزان فروش داخلي »ش��رانل« در ماه 
آبان مبلغ 2 هزار و 772 ميلي��ارد و 821 ميليون 
ريال بوده است كه نس��بت به مهر 99 از رشد 26 
درص��دي خبر مي دهد. بيش��ترين ميزان فروش 
داخلي اين شركت در آبان ماه امسال، انواع روانكار 
به مبلغ 2 هزار و 365 ميليارد و 424 ميليون ريال 
بوده است. فروش صادراتي شركت نفت ايرانول در 
آبان ماه امسال مبلغ 2 هزار و 408 ميليارد و 563 
ميليون ريال بوده كه نس��بت به مهر ماه 99 رشد 
يك درصدي داشته است. بيشترين ميزان فروش 
صادراتي اين شركت در آبان ماه امسال، انواع روانكار 
به مبلغ 2 ه��زار و 305 ميليارد و 84 ميليون ريال 
بوده است. شركت نفت ايرانول از ابتداي سال مالي 
تا انتهاي آبان ماه 1399 در مجموع مبلغ 27 هزار 
و 85 ميليارد و 458 ميليون ريال فروش داشته كه 
نسبت به فروش شركت در مدت مشابه سال گذشته 

از رشد 43 درصدي برخوردار است.

روي سفيد سيماني ها
بر اس��اس اين گزارش شركت سيمان ساوه، ميزان 
فروش ماهيانه »ساوه« در آبان ماه امسال مبلغ 756 
ميليارد و 508 ميليون ريال بوده است كه نسبت به 
مهر ماه 99 افزايش 40 درصدي داشته است. مقايسه 
فروش ش��ركت سيمان س��اوه در آبان ماه 1399 با 
ماه مشابه در س��ال گذشته حكايت از افزايش 153 
درصدي در ميزان ف��روش دارد. همچنين، ميزان 
فروش داخلي اين ش��ركت در م��اه آبان مبلغ 652 
ميليارد و 230 ميليون ريال بوده كه نسبت به مهر 
99 از افزايش 36 درصدي خبر مي دهد. بيشترين 
ميزان فروش داخلي ش��ركت سيمان ساوه در آبان 
ماه امسال، سيمان خاكستري به مبلغ 534 ميليارد 
و 901ميليون ريال بوده اس��ت. ف��روش صادراتي 
»ساوه« در آبان ماه امسال مبلغ 104 ميليارد و 278 
ميليون ريال بوده كه نسبت به مهر ماه 99 افزايش 
66 درصدي داشته اس��ت. بيشترين ميزان فروش 
صادراتي اين شركت در آبان ماه امسال، سيمان سفيد 
پاكتي صادراتي به مبلغ 59 ميليارد و 124 ميليون 
ريال بوده است. شركت سيمان ساوه از ابتداي سال 
مالي تا انتهاي آبان ماه 1399در مجموع مبلغ 4 هزار 
و 514 ميليارد و 273ميليون ريال فروش داشته كه 
نسبت به فروش شركت در مدت مشابه سال گذشته 

از رشد 84 درصدي برخوردار است.

رخ نمايي صندوق هاي بورسي
ارزش صندوق هاي مختلط در پايان روز 4 آذرماه 
سال جاري به 28 هزار و 364 ميليارد ريال رسيده 
است. پرارزش ترين صندوق هاي مختلط همچنان 
دو صندوق تجربه ايرانيان و ثروت آفرين پارسيان 
به ترتيب با 8.929 و 3.510 ميليارد ريال اس��ت. 
دو صندوق نوانديشان و توسعه پست بانك با 205 
و 277 ميليارد ريال كم ترين ارزش صندوق هاي 
مختلط را به خود اختصاص داده اند. بيشترين جذب 
منابع مالي در دو صن��دوق گوهر نفيس تمدن با 
270 ميليارد ريال و صندوق توسعه ممتاز با 141 
ميليارد ري��ال روي داده اس��ت. ميانگين بازدهي 
هفتگي صندوق هاي مختلط در هفته منتهي به 
4 آذرماه معادل 2.2 درصد بوده اس��ت. بيشترين 
بازدهي هفتگي متعلق به دو صندوق مش��ترك 
آسمان خاورميانه و گوهر نفيس تمدن به ترتيب 
با 4.4 و 4.1 درصد بازدهي است. كم ترين بازدهي 
نيز مربوط به دو صندوق توسعه پست بانك و آرمان 
سپهر آشناست كه هر دو بازدهي 0.6 درصدي را 
در هفته قبل محقق كرده اند. الزم به ذكر اس��ت از 
16 صندوق مختلط موردبررسي در هفته گذشته 
همگي بازدهي مثبت داشته اند. ميانگين بازدهي 
ماهيانه و سه ماهه صندوق هاي مختلط همچنان 
منفي اس��ت و اين بازدهي به طور ميانگين معادل 
0.4 و 11.2 درص��د منفي بوده اس��ت. ميانگين 
بازدهي ساالنه اين صندوق ها به 172 درصد رسيده 
و بيشترين بازدهي مربوط به دو صندوق نوانديشان 
و سپهر انديشه نوين با 250 و 210 درصد بازدهي 
بوده است. كم ترين بازدهي نيز مربوط به صندوق 
مش��ترك كوثر با 100 درص��د بازدهي و صندوق 
گنجينه مهر با 141 درصد بازدهي بوده است. طي 
هفته گذشته ش��اهد جذب منابع مالي جديد به 
ارزش 467 ميليارد ريال در صندوق هاي مختلط 
بوده ايم. بيشترين جذب منابع مالي در دو صندوق 
گوهر نفيس تمدن با 270 ميليارد ريال و صندوق 

توسعه ممتاز با 141 ميليارد ريال روي داده است.

داراسوم درانتظار ثبت 
شركت ها و اوضاع بازار

عباس معمارنژاد، در پاس��خ به اين پرسش كه چه 
زماني صندوق داراسوم در بورس عرضه مي شود، 
گفت: صندوق داراسوم كه مركب از باقيمانده سهام 
دولت در س��ه بانك صادرات، ملت و تجارت است، 
آماده ش��ده و هر وقت كه كارهاي ثبتي آن انجام 
شود و ش��رايط بازار بورس براي عرضه واحدهاي 
سرمايه گذاري مناس��ب باشد، تا سقف 5 ميليون 
تومان براي هر كدملي ارايه مي ش��ود. وي افزود: 
واحدهاي صندوق س��رمايه گذاري داراسوم براي 
هر كدملي تا س��قف 5 ميليون تومان و با تخفيف 
جديد 20 درصد ارايه مي شود، يعني اگر فردي قبال 
از تخفيف استفاده كرده باشد، در صندوق داراسوم 
هم تا سقف 5 ميليون تومان با تخفيف 20 درصدي 
مي توان��د واحدهاي س��رمايه گذاري را خريداري 
كند. معاون امور بيمه و بانك وزارت امور اقتصادي و 
دارايي در مورد ارزش صندوق داراسوم گفت: ارزش 
اين صندوق به قيمت هاي امروز بورس، حدود 21 
هزار ميليارد تومان است كه قرار است اين سهام به 
مردم عرضه شود .وي در مورد اينكه چگونه مي توان 
واحدهاي صندوق داراسوم را خريداري كرد، گفت: 
مانند دارايكم و دارادوم از طريق بانك يا كساني كه 
كد بورسي دارند از طريق پنل معامالتي كارگزاران 
بورس تا سقف 5ميليون تومان قابل خريداري است. 
معمارنژاد گفت: در حال حاضر مجوزهاي بورس 
براي تشكيل داراسوم گرفته شده و االن دنبال ثبت 
اين صندوق نزد شركت ثبت هستيم و براي صندوق 
مدير شركت تأمين سرمايه ملت تعيين شده است. 
وي در مورد اينكه چه زماني داراسوم ارايه مي شود، 
گفت: بستگي به شرايط بازار دارد  همچنين قبل از 
آن بايد اين شركت نزد ثبت شركت ها به ثبت برسد. 
سهام باقيمانده دولت در سه بانك صادرات،  ملت 
و تجارت قرار است به عنوان صندوق قابل معامله 
بورس��ي يا همان ETF به نام داراسوم ارايه شود و 
طبق اطالعات به دست آمده، سهام دولت در بانك 
صادرات 8.72 درصد در بانك ملت 11.6 درصد و 
در بانك تجارت 10.15 درصد باقي مانده كه قرار 
است، اين سهام در قالب واحدهاي داراسوم به هر 
ش��خص حقيقي ايراني تا 5 ميليون تومان با 20 

درصد تخفيف ارايه شود.

ارايه ليست ۵۰ حقوقي متخلف 
به دادستاني

س��يد اميرحسين قاضي زاده هاش��مي نايب رييس 
مجلس ش��وراي اس��المي در پاسخ به س��والي در 
خصوص نتيجه جلس��ات برگزار شده درباره بورس 
گفت: قاعدت��ًا ما نبايد به بازاري مانن��د بورس ورود 
كنيم ام��ا در جايي كه احس��اس مي كنيم در حال 
تبديل شدن به يك بحران اجتماعي امنيتي است از 
زاويه حفاظت از كليت جامعه و منافع افراد ضعيف و 
خرد بايد وارد ماجرا شويم. وي افزود، بورس در حال 
رشدي بود كه در آن زمان كارشناسان مربوطه مرتبًا 
هشدار مي دادند كه اين رشد نقطه سقوطي خواهد 
داشت و و اين موضوع تبديل به يك فكر غالب شده 
بود ولي ما ديديم كسي اقدامي در اين خصوص انجام 
نداد. حتي رييس سابق بورس نيز تغيير پيدا مي كند 
و مصوباتي كه اعالم كرده بود هم لغو مي ش��ود. اين 
نماينده مجلس شوراي اسالمي در ادامه گفت: پس 
از آن شاهد اين بوديم كه پيش بيني ها درست از آب 
درآمد و مسووالن مربوطه هم كاري انجام نمي دهند 
در اين جا بود كه مجبور شديم وارد موضوع شويم و 
براي آنكه به جمع بندي برسيم چندين جلسه برگزار 
شد تا با ذي نفعان مختلف گفت وگو كنيم تا مشخص 

شود مشكل كجا بوده است.
وي تاكيد كرد، بورس يك مركز تصميم سازي به نام 
ش��وراي عالي بورس دارد، شوراي عالي بورس نيز با 
توجه به اين موضوعات به اين جمع بندي رس��يد و 
ابالغيه صادر كرد. اطالعات دريافتي نشان مي دهد 
حقوقي ها كه اكثراً وابسته به دولت هستند 90 درصد 
بازار را در اختيار دارند و در طرف ديگر ما 20 ميليون 
كد بورس��ي مربوط به اشخاص حقيقي داريم كه در 
هيجان بازار وارد شدند و نظام كنترل گر ما آنها را به 
درستي راهنمايي و كنترل نكرد.قاضي زاده هاشمي 
با تاكيد بر اينكه شركت هاي حقوقي در سقف قيمت 
سهام هاي خود را فروختند، گفت: قصد اين شركت ها 
اين بود كه در باالترين قيمت سهام خود را بفروشند 
سپس در كف بازار خريد سهام انجام دهد كه در نتيجه 

اين اقدام، عموم مردم متضرر شدند.
وي در پاسخ به اين س��وال كه آيا دولت براي جبران 
كسري بودجه اين اقدام را انجام داده است گفت: به 
نظر بنده مجموعه ذي نفعان بازار از اين موضوع سود 
مي بردند. در اين موضوع ني��ز دولت يكي از عواملي 
بود كه س��ود مي برد اما تنه��ا دولت نبود و مجموعه 
شركت هاي حقوقي نيز ش��امل اين سود مي شدند. 
نايب رييس مجلس شوراي اسالمي با تاكيد بر اينكه 
تخلف در اين مورد محرز شده است، گفت: در نتيجه 
ما دو اقدام را آغاز كرديم، يكي آنكه از مصوبات شوراي 
عالي بورس حمايت كرديم كه مقاومت هايي نيز در 
برابر آن وجود داش��ت. متأسفانه سازمان بورس نيز 
جديت الزم را نداش��ت و پس از پيگيري هاي مداوم 
و ورود دادس��تان تهران به موضوع، مساله را جدي 
گرفتند و تازه در هفته اخير سازمان بورس برخي از 
متخلفان را اعالم و با آنها برخورد كرد. وي افزود، در 
حال حاضر يك ليستي از 50 موسسه متخلف كه اكثراً 
شركت هاي حقوقي و داراي سرمايه بزرگ هستند به 
دادستاني ارايه ش��ده تا با آنها برخورد شود. در ابتدا 
معاونت حقوقي سازمان بورس بايد با اين موسسات 
برخورد كند و دادس��تاني نيز اعالم ك��رده كه با اين 
موسسات تحت عنوان اخالل در نظام اقتصادي كشور 
برخورد خواهد كرد. البته مقاومت در اين زمينه وجود 
دارد و اين ليست قرار بود يك ماه و نيم پيش ارايه شود. 
البته در حال حاضر دادستاني اعالم كرده كه هنوز اين 
ليست به دست آنها نرسيده است. نايب رييس مجلس 
شوراي اسالمي تاكيد كرد: خود شوراي عالي بورس 
شامل ذي نفعاني اس��ت كه به عنوان كارگزار برخي 
شركت هاي حقوقي عمل مي كنند به همين دليل ما 
به دنبال طرحي هستيم كه افراد حقيقي حاضر در 
بورس )شامل 20 ميليون نفري كه كد بورسي دارند( 
نيز يك تشكل در بورس داشته باشند همچنين دو 
نماينده در شوراي عالي بورس داشته باشند تا بتوانند 
از حقوق اف��راد حقيقي نيز دف��اع كنند.قاضي زاده 
هاشمي در پاسخ به سوالي در مورد برخورد ناكافي با 
متخلفان گفت: خوشبختانه بورس بازاري كاماًل شفاف 
است و اطالعات و آمار آن كاماًل قابل رسيدگي است. 
زمان نيز روي آن تاثيري نمي گذارد. در روز سه شنبه 
اخير كه بازار سبز شده بود، در ساعت خاصي بعضي 
از حقوقي ها اقدام به درست كردن صف فروش كردند 

و باعث ريزش بازار شدند.

»تعادل« وضعيت صنايع بورسي را طي هفته هاي اخير بررسي مي كند

صعود صنايع در كنار نزول تك سهم ها

سرخ پوشي بورس هاي جهاني به واسطه كرونا
در شرايطي كه دست كم نتايج باليني اوليه سه واكسن 
براي مقابله با كرونا چشمگير گزارش شده است، روز 
به روز شماري بيش��تري از مردم جهان جان خود را 
بر اثر ابتال به اين ويروس مرگبار از دس��ت مي دهند 
اما همچنان اميدواري ها به تغيير جدي وضعيت در 
فصل بهار سال آينده وجود دارد. در اروپا خبر شركت 
نكردن مجدد آنگال م��ركل براي صدراعظمي آلمان 
در انتخابات 10 ماه ديگر اين كشور بر روند معامالت 
اثرگذار بوده است. در روندي كه مي تواند روي مخارج 
مصرف كننده و ب��ه دنبال آن روي رش��د اقتصادي 
امريكا تاثير منفي بگذارد، متوسط درآمد شهروندان 
امريكايي تا پايان ماه اكتبر نس��بت ب��ه ماه قبل 0.7 
درصد افت كرده كه اين رشد منفي، نخستين عقب 
گرد سه ماه اخير محسوب مي شود. در امريكا بار اصلي 
رشد )حدود دو سوم كل وزنه رشد( روي دوش مخارج 
مصرفي قرار دارد و اين نگراني وجود دارد كه روند رو به 
رشد اقتصادي در سه ماهه پاياني سال آهسته تر شود. 
اقتصاد امريكا هنوز به سطح قبل از آغاز بحران كرونا 

باز نگشته است. 
بازاره��اي جهاني متاث��ر از اخباره��اي مربوط به 
پيش��رفت هاي دارويي در مقابله با كرونا و روي كار 
آم��دن دولتي معتدل تر در امريكا نس��بت به آينده 
اميدوارتر ش��ده اند. طبق اعالم باي��دن، ژانت يلن، 
رييس س��ابق بانك مركزي امريكا ب��ه عنوان وزير 
خزانه داري دول��ت وي فعاليت خواهد كرد كه اين 
مس��اله به معناي همكاري نزديك ت��ر و توافق نظر 
بيش��تر بين دو نهاد اصلي پول��ي و اقتصادي امريكا 
)وزارت خزانه داري و فدرال رزرو( با يكديگر اس��ت. 
اين مس��اله به ويژه از آن جه��ت اهميت دارد كه در 

حال حاضر، اخت��الف نظرها بين مقامات امريكايي 
بر سر تداوم حمايت هاي اقتصادي باال گرفته است و 
استيون منوچين و وزير خزانه داري امريكا از رويكرد 
فعلي بانك مركزي اين كشور در قبال كسب و كارها 
انتقاد كرده و گفته اس��ت كس��ب و كارها نيازمند 
دريافت كمك هاي بالعوض هس��تند تا وام هايي با 
شروط بازپرداخت سنگين و اكنون كنگره بايد با ورود 
به اين موضوع، راه را براي تغيير مسير مجدد مسير 
نقدينگي و هدايت آن به بخش هاي نيازمند اقتصادي 
هموار كند. كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل 
نسبت به ورود 130 ميليون نفر به فقر در جهان بر اثر 

كرونا هشدار داده است.
 انتظار مي رود رش��د اقتصادي كش��ورهاي توسعه 
يافته از كشورهاي در حال توسعه )به طور نسبي( در 
سطح پايين تري قرار داشته باشد و اقتصاد جهاني به 
دنبال تعطيلي واحدهاي مختلف اقتصادي و اخالل 
در زنجيره تجارت جهاني با بدترين بحران اقتصادي 
دو دهه اخير خود مواجه شود. البته سال آينده رشد 
مثبت اقتصادي از سر گرفته خواهد شد اما دست كم 
تا س��ال 2022 طول خوهد كش��يد تا ميزان توليد 
ناخالص داخلي جهان به س��طح قبل از همه گيري 
بازگردد. موسس��ه مالي بين الملل در گزارش��ي با 
اشاره به طوالني شدن همه گيري كرونا و مشكالت 
پيش آمده براي شركت ها و دولت ها در بخش مالي 
پيش بيني كرد تا پايان امسال مجموع بدهي جهاني 
به سطح بي س��ابقه 277 ميليارد دالر برسد. طبق 
اعالم اين موسسه كه داراي 400 زيرمجموعه بانكي 
بزرگ در جهان است، در حال حاضر مجموع بدهي 
جهاني به 272 تريليون دالر رسيده كه اين رقم 15 

تريليون دالر بيشتر از رقم ثبت شده سال قبل است. 
پيش از اين نيز برخ��ي از نهادهاي بين المللي مهم 
نظير صندوق بين المللي پول و بانك جهاني نسبت 
به كاهش شديد رشد اقتصادي جهان در سال جاري 

هشدار داده بودند.
مركز آمار آلمان در گزارش��ي اعالم كرد بزرگ ترين 
اقتصاد اروپا در سه ماهه سوم سال 2020 به ميزان 8.5 
درصد بزرگ شده كه اين رشد، بهترين رشد اقتصادي 
آلمان در طول يك دهه اخيرمحس��وب مي ش��ود. 
همچنين در مقايس��ه با رشد مش��ابه فصل قبل نيز 
رشد اقتصادي 18.3 درصد بيشتر شده است. يوسف 
عباسي، كارشناس ارشد سرمايه گذاري در موسسه 
استون ايكس گفت: در حال حاضر بازارهاي جهاني 
خود را در يك موقعيت سردرگم كننده يافته اند، از يك 
طرف اين نگراني وجود دارد كه در كوتاه مدت تلفات 
ناش��ي از كرونا كماكان باال باشد و تا رسيدن واكسن 
خسارت هاي جاني و اقتصادي آن ادامه داشته باشد و 
از سوي ديگر اين خوش بيني وجود دارد كه پس از غلبه 

بر كرونا نرخ رشد به سطوح بااليي برسد. 
در بورس امريكا و وال اس��تريت، بيش��تر شاخص ها 
نزولي بودند تا جايي كه دو ش��اخص از سه شاخص 
اصلي بورسي در سطح پايين تري از روز قبل خود بسته 
شدند. شاخص »داوجونز ايدانستريال اوريج« با 0.58 
درصد كاهش نسبت به روز قبل و در سطح 29 هزار و 
872.47 واحد بسته شد. شاخص »اس اند پي 500« 
با 0.16 درصد ريزش تا سطح 3629.65 واحدي پايين 
رفت و ديگر شاخص مهم بورسي امريكا يعني »نزدك 
كامپوزيت« با 0.48 درصد صعود در سطح 12 هزار 
و 94.40 واحدي بسته ش��د. در معامالت بازارهاي 

بورس در اروپا، شاخص »فوتسي 100« بورس لندن 
با 0.44 درصد كاهش نس��بت به روز قبل و در سطح 
6362.96 واحد بس��ته شد. ش��اخص »دكس 30« 
بورس فرانكفورت در آلمان با ريزش 0.02 درصدي و 
ايستادن در سطح 13 هزار و 286.57 واحدي به كار 
خود خاتمه داد و شاخص »كك 40« بورس پاريس 
با افت 0.08 درصدي در سطح 5566.79 واحد بسته 
ش��د. در مادريد شاخص »ايبكس 35« 0.74 درصد 

پايين رفت و به 8104.60 واحد رسيد.
در معامالت بورس هاي آسيا، شاخص ها عملكرد خوبي 
داشتند؛ تا جايي كه شاخص "نيك كي 225 " بورس 
توكيو ژاپن با صعود 0.91 درصدي تا سطح 26 هزار 
و 537.31 واحدي باال رفت. شاخص »هانگ سنگ« 
بورس هنگ كنگ 0.06 درصد باال رفت و در س��طح 
26 هزار و 819.45 واحد بسته شد. در چين شاخص 
»شانگهاي كامپوزيت« صعود 0.56 درصدي را تجربه 

كرد و در سطح 4919.58 واحد بسته شد.
در استراليا شاخص »اس اند پي اس اند ايكس 200« 
بورس س��يدني با 0.18 درصد ريزش و ايستادن در 
سطح 6636.38 واحدي به كار خود خاتمه داد. در بين 
ديگر شاخص هاي مهم آسيايي، شاخص »تاپيكس« 

ژاپن صعودي بود.
ويروس كرونا وضعيت تمامي اقتصادها را سخت كرده 
است و روز به روز به ميزان مبتاليان و كساني كه جان 
خود را از طريق اين ويروس از دست مي دهند افزوده 
مي شود و نتايج مثبت واكسن هاي كرونا نيز نمي تواند 
اين وضعيت را تغيير بدهد و اگر ميزان ابتال به كرونا 
بدين گونه پيش رود وضعيت خوبي را نمي توان براي 

اقتصادهاي جهاني متصور بود.



مجيد  اعزازي|
در پي بازتاب كور سوي اميد و خوش بيني از عرصه سياست 
خارج��ي به عرصه اقتصاد و تعديل انتظ��ارات تورمي در 
ماه هاي پيش رو، قيمت مسكن نيز همچون قيمت ساير 
دارايي ها، در آبان ماه نه تنها آرام گرفت كه حتي از مرز نرخ 
تورم عمومي نيز نزولي تر شد و حدود 3.2 درصد رشد منفي 
را تجربه كرد. به اين ترتيب، با توجه به تداوم خوش بيني در 
بازارهاي موازي دست كم تا سه ماهه آينده، به نظر مي رسد، 
منفي شدن تورم واقعي مسكن در ماه هاي آينده نيز تداوم 
داشته باشد و به تدريج از حباب قيمت مسكن در ماه هاي 
پيش رو كاسته شود. آنگونه كه بانك مركزي گزارش كرده 
است، تورم ماهانه مسكن در شهر تهران از حدود 10 درصد 
طي ماه هاي گذشته، در آبان ماه به 1.8 درصد افت كرد. اين 
در حالي است كه تورم عمومي ماهانه در آبان ماه 5 درصد از 
سوي مركز آمار ايران گزارش شده است. از اين رو، از تفاضل 
تورم اسمي مسكن و تورم عمومي به عدد منفي 3.2 درصد 
مي رسيم كه نشانگر نرخ تورم واقعي مسكن در آيان ماه 
است. به باور كارشناسان اقتصاد مسكن، از آنجا كه قيمت 
مسكن چسبنده است، حباب قيمتي در بازار مسكن در اثر 
شوك هاي دروني يا بيروني اين بازار، مانند ساير كاالها به 
سرعت تخليه نمي شود، بلكه سرعت رشد قيمت مسكن 
طي چند ماه يا فصل، در صورت فراهم آمدن شرايط، كاهش 
يافته و در سطوحي پايين تر از نرخ تورم سير خواهد كرد. 
در نتيجه با گذشت زمان و با چندين ماه عقب ماندگي رشد 

قيمت مسكن از نرخ تورم، حباب آن تخليه خواهد شد.
بررس��ي هاي »تعادل« حاكي از آن است كه تورم ماهانه 
مسكن در س��ال جاري، طي ماه هاي ارديبهشت تا آبان 
همواره بيشتر از نرخ تورم عمومي بوده است. در اين حال، 
اگر از منفي ش��دن تورم ماهانه مسكن در فروردين سال 
جاري بنا به داليل مختلف از جمله بازبودن بازار مسكن 
صرفا در هفته آخر فروردين ماه چشم پوشي كنيم، طي 
سال جاري، براي نخستين بار در آبان ماه تورم مسكن از 
تورم عمومي كمتر رشد كرده و در نتيجه منفي شده است. 
البته تورم ماهانه مسكن در تير، مرداد، شهريور، مهر و آبان 
سال گذشته )همانطور كه در نمودار مشاهده مي شود( نيز 
از تورم عمومي، ركوردهاي كمتري را برجاي گذاشته است، 
اما به دنبال تغيير قيمت بنزين در آبان ماه سال 98 و در پي 
آن تغيير انتظارات تورمي ناشي از افزايش نرخ سوخت، از 
آذر سال گذشته قيمت مسكن دوباره وارد محدوده حبابي 
شده بود. اما حاال به نظر مي رسد دوباره وارد مسير تازه اي 
شده است كه در صورت تداوم شرايط حاكم بر اقتصاد كالن، 

انتظار مي رود تا پايان سال 99 در اين مسير باقي بماند.

    رشد 118 درصدي قيمت در 12 ماه
بر اساس گزارش بانك مركزي، متوسط قيمت هر متر مربع 
واحد مسكوني در آبان ماه سال جاري به 27 ميليون و 190 
هزار تومان رسيد كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال 
قبل به ترتيب معادل 1.8 و 118.2 درصد افزايش داشته 
است. در ميان مناطق 22 گانه شهرداري تهران، بيشترين 
متوسط قيمت يك متر مربع زيربناي مسكوني معامله شده 
معادل 55 ميليون تومان به منطقه يك و كمترين آن با 12 

ميليون تومان به منطقه 18 تعلق داشته است. اين ارقام 
نسبت به ماه مشابه سال 98 به ترتيب 134.3 و 99 درصد 
افزايش نش��ان مي دهند. بر اساس اين گزارش، متوسط 
قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در شهر تهران طي 8 
ماهه نخست سال جاري با 70.9 درصد رشد نسبت به دوره 
مشابه سال 98 به 21 ميليون و 679 هزار تومان افزايش 
يافته اس��ت. اين رقم در 8 ماهه نخست سال گذشته 12 

ميليون و 683 هزار تومان بوده است.

     بازي متفاوت فروشنده و خريدار 
در كنار كاهش رشد قيمت مس��كن، بازار ملك در آبان 
 ماه كاهش ش��ديد تع��داد معامالت را ني��ز تجربه كرد. 
بر اساس گزارش بانك مركزي، در اين ماه تعداد معامالت 
آپارتمان هاي مسكوني شهر تهران به 4.5 هزار فقره رسيد 
كه نسبت به ماه قبل 48.4 درصد افت و نسبت به ماه مشابه 
س��ال قبل 9.9 درصد افزايش نشان مي دهد. به گزارش 
»تعادل« اگر چه در ماه هاي ارديبهشت تا اول آبان سال 
جاري به دليل جهش قيمت و ناتواني مالي سمت تقاضاي 
مصرفي و همچنين كم رنگ شدن تقاضاي سفته بازي 
به دليل جذابيت بازار س��هام، تعداد معامالت ملكي افت 
زيادي را تجربه كرده بود، ام��ا در آبان ماه كه در ميانه آن 
انتخابات رياست جمهوري امريكا برگزار شد، با دو نيمه 
متفاوت مواجه بوديم كه موجب كاهش معامالت در هر دو 
نيمه اين ماه شد. در نيمه اول آبان، گروهي از فروشندگان 
مس��كن با توجه به احتمال برنده ش��دن دونالد ترامپ و 
افزايش قيمت ها در نيم��ه دوم آبان، از عرضه ملك خود 

به بازار طفره رفتند. در نيمه دوم آبان نيز تقاضاي موثر در 
بازار مسكن به واسطه چشم انداز مثبت اقتصاد و احتمال 
نزولي تر شدن قيمت ها با رسميت يافتن رياست جمهوري 
جو بايدن، از بازار بطور موقت كناره گرفتند. به اين ترتيب 
در هر دو نيمه آبان به قدري از معامالت كاسته شد كه تعداد 
معامالت به زير 5 هزار فقره سقوط كرد. به غير از فروردين 
سال جاري كه حجم معامالت ملك به 1200 فقره رسيد، 
در ماه هاي تير، مرداد، شهريور، مهر و آبان سال گذشته نيز 
حجم معامالت به زير 5 هزار فقره در ماه رسيده بود. تعداد 
در ماه هاي ياد ش��ده به ترتي��ب 4800، 3300، 2800، 
3400 و 4100 فقره ثبت ش��ده است. بر اساس گزارش 
بانك مركزي، تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده در 
ش��هر تهران به تفكيك عمر بنا در آبان سال 99 حاكي از 
آن است كه از مجموع 4466 واحد مسكوني معامله شده، 
واحدهاي تا 5 سال با سهم 38.9 درصد بيشترين سهم 
را به خود اختصاص داده اند. اين س��هم در مقايسه با آبان 
سال قبل حدود 3.1 واحد درصد كاهش يافته و در مقابل 
به س��هم واحدهاي با قدمت باال در گروه هاي 16 تا 20 و 
بيش از 20 سال س��اخت افزوده شده است. توزيع تعداد 
معامالت انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران 
در آبان ماه سال 99 حاكي از آن است كه از ميان مناطق 
22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 12.1 درصدي از كل 
معامالت، بيشترين تعداد قراردادهاي مبايعه نامه را به خود 
اختصاص داده است. همچنين مناطق 10 و 4 به ترتيب با 
اختصاص سهم هاي 8.6 و 8.4 درصدي در رتبه هاي بعدي 
قرار گرفته اند. در مجموع 70.4 درصد از كل تعداد معامالت 

انجام شده در تهران در آبان سال جاري مربوط به 10 منطقه 
شهر )به ترتيب بيشترين فراواني شامل مناطق 5، 10، 4، 2، 
14، 7، 8، 15، 11 و 1( بوده و 12 منطقه باقي مانده 29.6 

درصد از كل تعداد معامالت را به خود اختصاص داده اند.
بر اس��اس اين گزارش، در آبان س��ال 99، توزيع فراواني 
تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده بر حسب ارزش هر 
واحد حاكي از آن است كه در ميان دامنه هاي قيمتي مورد 
بررسي، واحدهاي مسكوني با ارزش 600 تا 850 ميليون 
تومان با اختصاص سهم 13.5 درصد، بيشترين سهم از 
معامالت انجام شده را به خود اختصاص داده اند. واحدهاي 
داراي ارزش 850 تا يك ميليارد و 100 و يك ميليارد و 100 
ميليون تومان تا يك ميليارد و 350 هزار تومان به ترتيب 
با اختصاص سهم هاي 10.6 و 9.5 درصدي در رتبه هاي 
بعدي ق��رار گرفته اند. در مجموع در اي��ن ماه، حدود 55 
درصد از معامالت به واحدهاي مسكوني با ارزش كمتر از 
يك ميليارد و 850 ميليون تومان اختصاص داشته است.
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گشايش در اتصال ريلي ايران 
به مديترانه

پ��س از توافق صورت گرفته بي��ن راه آهن عراق و 
س��وريه در 29 آبان س��ال جاري براي رونق دادن 
به حمل ونقل ريلي بين دو كش��ور، خبرها از آغاز 
بازس��ازي  خطوط ريلي آسيب ديده بين دو كشور 
حكاي��ت دارد؛ موضوعي كه مي تواند گشايش��ي 
در اتصال ريلي ايران به س��وريه از طريق عراق نيز 

ايجاد كند.
به گزارش ميدل ايس��ت نيوز، مديركل ش��ركت 
راه آهن ع��راق از آغاز پروژه بزرگ نوس��ازي خط 
آهن مناط��ق غربي عراق كه در جن��گ با داعش 
آسيب ديده اند خبر داد. طالب جواد كاظم، مديركل 
شركت راه آهن عراق گفت: كميته اي تخصصي از 
اين شركت با حضور نماينده اداره حقوقي شركت 
راه آهن در حال پيگيري پروژه بررس��ي وضعيت 
راه آهن مناطق غربي و شناسايي حجم خسارت ها 
در اين بخش و تعرض به حريم خط آهن در منطقه 
رمادي و ايستگاه هاي كرمه، فلوجه، رمادي شرقي، 

رمادي غربي تا فرودگاه هيت است.
روز پنج شنبه )29 آبان( عراق و سوريه توافق نامه اي 
براي هم��كاري در عرصه ريلي امض��ا كردند. اين 
توافق نامه ش��امل ايجاد خطوط ريل��ي، آموزش 
پرسنل، انتقال فناوري، بازديدهاي علمي و برگزاري 
كنفرانس، حمل كاالها از طريق راه آهن و افزايش 

سرمايه گذاري در حمل ونقل ريلي مي شود. 
به نظر مي رسد كه رونق گرفتن خطوط ريلي بين 
عراق و س��وريه بتواند گشايش��ي در اتصال ريلي 
ايران به س��وريه نيز ايجاد كند. حلقه مفقوده اين 
اتصال سه گانه، خط آهن 32 كيلومتري شلمچه- 
بصره اس��ت كه با تكميل آن امكان اتصال ريلي به 
كش��ورهاي ش��رق مديترانه و اروپا از طريق بندر 
الذقيه سوريه فراهم مي شود؛ اتصالي كه مي تواند 
تحولي بزرگ در زمينه ترانزيت و تبادل كاال و مسافر 

ايجاد نمايد.

هشدار طغيان رودخانه ها و 
كوالك برف در 6 استان

معاون پيش بيني و هش��دار سازمان هواشناسي 
گفت: در دو روز ش��نبه و يكشنبه شدت بارش ها 
در اس��تان هاي لرس��تان، كهگيلويه و بويراحمد، 
خوزس��تان، چهارمحال و بختياري، كرمانش��اه و 
ايالم است كه منجر به طغيان رودخانه ها، جاري 
شدن سيالب و در مناطق كوهستاني، كوالك برف 
خواهد ش��د. محمد اصغري در گفت وگو با فارس 
در تشريح آخرين وضعيت جوي كشور بيان كرد: 
بارش ها تا يك ش��نبه 9 آذر در نيمه غربي كشور 
و استان هاي واقع در س��واحل خزر ادامه دارد، در 
اين مدت در ش��مال غرب، ارتفاعات البرز مركزي 
و زاگرس مركزي بارش به صورت برف خواهد بود 
و در جنوب و جنوب غرب كش��ور بارش به شكل 
رگبار و رعد و برق خواهيم داشت همچنين وزش 
باد شديد موقت و در مناطق مستعد بارش تگرگ 
پيش بيني مي ش��ود. وي افزود: در دو روز شنبه و 
يكشنبه  شدت بارش ها در اس��تان هاي لرستان، 
كهگيلويه و بويراحمد، خوزس��تان، چهارمحال و 
بختياري، كرمانشاه و ايالم است كه منجر به طغيان 
رودخانه ه��ا، جاري ش��دن س��يالب و در مناطق 

كوهستاني كوالك برف خواهد شد. 
معاون پيش بيني و هش��دار سازمان هواشناسي 
افزود: روز دوش��نبه 10 آذر ب��ارش برف و باران در 
نوار ش��مالي كش��ور خواهيم داشت همچنين در 
استان هاي بوشهر، كردستان، خوزستان، كرمانشاه، 
زنجان و شمال فارس و كهگيلويه و بويراحمد بارش 
پراكنده خواهيم داشت. اصغري با بيان اينكه روز 
س��ه ش��نبه 11 آذر در اغلب مناطق كشور جوي 
پايدار حاكم اس��ت، گفت: از چهار ش��نبه 12 آذر 
سامانه بارشي جديدي از جنوب غرب و غرب وارد 
كشور خواهد ش��د. وي در تشريح وضعيت جوي 
 پايتخت گفت: آس��مان تهران روز ش��نبه 8 آذر

 نيمه ابري در بعدازظهر افزايش ابر گاهي با بارش 
باران پيش بيني مي ش��ود و فرداشب بارش باران 
در تهران خواهيم داشت، بيشينه و كمينه دما در 

پايتخت 9 و 5 درجه خواهد بود.

 كاهش 1۵ درصدي
 صدور پروانه ساختماني

مركز آمار اعالم كرد: در بهار امسال تعداد پروانه هاي 
ساختماني صادر شده توسط شهرداري هاي كشور 
نسبت به فصل گذشته )زمستان98( حدود ١٥.٠ 
درصد كاهش داشته است. به گزارش مهر، مركز آمار 
ايران، نتايج طرح »گردآوري اطالعات پروانه هاي 
ساختماني صادر شده توسط شهرداري هاي كشور« 
مربوط به بهار امسال را منتشر كرد. بر اساس اين 
گزارش در بهار س��ال ١٣٩٩ در شهرتهران، تعداد 
١٢٨١٨ واحد مسكوني در پروانه هاي صادرشده 
براي احداث ساختمان از سوي شهرداري تهران، 
پيش بيني ش��ده است كه نسبت به فصل گذشته 
)زمستان 98( حدود ٢٦.٩ درصد و نسبت به فصل 
مشابه سال گذشته )بهار 1398( حدود ١٥.٣ درصد 
كاهش داشته است.  متوسط تعداد واحد مسكوني 
براي هر يك از اين پروانه هاي احداث س��اختمان 
٧.٦ واح��د ب��وده اس��ت. اين گ��زارش همچنين 
حاكي است در بهار س��ال ١٣٩٩، در كل مناطق 
شهري كشور تعداد ١٠٢١٦٠ واحد مسكوني در 
پروانه هاي صادرش��ده براي احداث ساختمان از 
سوي شهرداري هاي كشور پيش بيني شده است 
كه نس��بت به فصل گذش��ته حدود ١٥.٠ درصد 
كاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 
٦.٨ درصد افزايش داشته است.  متوسط تعداد واحد 
مسكوني در هر پروانه احداث ساختمان ٢.٧واحد 

بوده است .

هشدار درباره زمين گير شدن 
ناوگان اتوبوسراني پايتخت 

مديرعامل شركت واحد اتوبوس��راني تهران گفت: در 
صورتي كه دولت كمك نكند، ناوگان اتوبوسراني پايتخت 
در سال 1400 زمين گير مي ش��ود. به گزارش فارس، 
محمود ترفع درباره وضعيت ناوگان اتوبوسراني تهران 
اظهار داشت: منابع تأمين هزينه هاي ناوگان حمل و نقل 
عمومي به س��ه ضلع مثلث مشابهت دارد كه يك ضلع 
اين مثلث، مديريت ش��هري است كه با وجود مسائل و 
مشكالت ناشي از كاهش منابع درآمدي شهرداري تهران، 
به تمام تعهدات خود عمل كرده اس��ت. وي از دولت به 
عنوان ضلع دوم اين مثلث نام برد و اعالم كرد: دولت نه تنها 
به تعهدات خود در زمينه تأمين 82 و نيم درصد از هزينه 
خريد اتوبوس نو براي ناوگان اتوبوس هاي فرسوده تهران 
عمل نكرده است، بلكه سهم يك سومي خود از هزينه 
تمام شده كرايه اتوبوس ها را نيز نپرداخته است. ترفع، 
ضلع سوم مثلث مذكور را مردم دانست و تأكيد كرد: سهم 
مسافران از مبلغ كرايه اتوبوس، يك سوم هزينه تمام شده 
است در صورتي كه در حال حاضر، كمتر از 10 درصد اين 
هزينه از مسافران دريافت مي شود و مديريت شهري نه 
تنها كل سهم دولت را مي پردازد، بلكه بيش از 90 درصد 

از سهم مسافران را نيز پرداخت مي كند. 

 واكنش سخنگوي شورا به 
جذب 16 آتش نشان زن در تهران

سخنگوي شوراي شهر تهران خبر جذب 16 آتش نشان 
زن را نويد شكسته شدن طلسم حضور بانوان تهراني در 
قامت آتش نشان و شركت آنان در عمليات ها دانست. به 
گزارش مهر، علي اعطا در حساب توييتري خود به خبر 
جذب 16 آتش نشان زن تا پايان آذر در شهرداري تهران 
اشاره كرد و نوشت: »سال ١٨١٨ بود كه مولي ويليامز، 
زن آفريقايي-امريكاي��ي در نيوي��ورك براي اولين بار 
آتش نشان شد، درس��ت 202 سال پيش! سهم ايران 
از اين حضور پرسابقه زنان در قامت آتش نشان، اندك 
بوده و اغلب شكل و شمايل يك طرح جذاب را داشته تا 
تصميمي واقعي!  « وي نوشت: »14 سال پيش بود كه 
در پي فراخوان آتش نشاني كرج اولين آتش نشانان زِن 
خاورميانه در اين شهر مشغول به كار شدند؛ البته پس از 
گذراندن آزمون هاي سنگين علمي و عملي. پس از آن 
طرح هاي مشابه ديگري هم براي جذب آتش نشانان زن 
در ديگر شهرها اجرا شد، اما مانع بزرگ بر سر آتش نشان 
شدن بانوان، تعريف آتش نشاني به عنوان فعاليتي مردانه 
بوده؛ در حالي كه اين تنها يك تصّور يك ُبعدي است. به 
باور بسياري از آتش نشانان باتجربه، همه عمليات هاي 
آتش نش��اني، الزامًا خاموش كردن آتش نيست و در 
بسياري از موارد آتش نشانان با حوادث خاص ديگري 
روبرو مي شوند كه ضرورت حضور يك آتش نشان زن 

را دوچندان مي كند.«

»تعادل« روند 24 ماهه تحوالت بازار مسكن را بررسي كرد

آغاز تخليه تدريجي حباب مسكن

مناطق كويري در تيررس زمين خواران
آبان ماه امسال بيشترين تعداد تعرض به زمين هاي دولتي 
به ترتيب در جنوب كرمان، بوشهر و ايرانشهر اتفاق افتاده 
و از نظر مساحت نيز استان هاي تهران، فارس و لرستان 
در رتبه هاي اول تا س��وم قرار گرفتند. به گزارش ايسنا، 
آمار و ارقامي كه س��ازمان ملي زمين و مس��كن از رفع 
تصرف اراضي ملي و دولتي در آبان ماه ارايه كرده حاوي 
دو نكته است؛ اول اينكه زمينهاي واقع در مناطق كويري 
همچنان مورد هدف زمين خواران قرار دارد و ديگر اينكه 
به جز معدوي از استان ها، هيچ نقطه كشور از تعدي به 
انفال و زمينهاي عمومي در امان نبوده است. آنطور كه 
جواد خردمند، فرمانده يگان حفاظت سازمان ملي زمين 
و مسكن اعالم كرده 262 فقره تصرف و رفع فوري آنها 
در زمين هاي دولتي به مساحت بيش از 114 هكتار در 
آبان سال جاري اتفاق افتاده اس��ت. او بيشترين تعداد 
تصرف ه��ا به اراضي دولتي را مرب��وط به جنوب كرمان 
ب��ا 43 فقره در زمين هايي به مس��احت ٣٩ هزار و ٩١٠ 
مترمربع، بوشهر 39 فقره در زمين هايي به مساحت 49 
هزار و ٢٨٠ مترمربع و ايرانشهر 35 فقره در زمين هايي 
به مس��احت 5٦ هزار و ٩٠٠ مترمربع اعالم كرد. از نظر 
مساحت تعرض به اراضي دولتي نيز استان تهران با وقوع 
31 فقره تصرف در زمين هايي به مس��احت ٥٢٢ هزار و 

٧٩٥ مترمربع، فارس با 14 فقره تصرف در زمين هايي به 
مساحت ١٧٣ هزار و ٤٣٠ مترمربع، لرستان با پنج فقره 
تصرف در زميني به مساحت ٦٢ هزار و ٢٦٩ مترمربع و 
ايرانشهر با 35 مورد تعرض به اراضي دولتي در زمين هايي 
به مساحت ٥٦ هزار و ٩٠٠ مترمربع، بيشترين مساحت 
تعرض به اراضي دولتي را به خود اختصاص داده است. 
وقوع 9 مورد تص��رف از 44 هزار و ٨٧٠ مترمربع زمين 
در اس��تان اصفهان و 12 مورد تصرف از ٣٠ هزار و ٩٨٧ 
مترمربع اراضي اس��تان يزد به عنوان دو استان كويري 
كشور هم از توجه سودجويان به مناطق كويري حكايت 
دارد. در ماه گذشته در استان هاي اردبيل، زنجان، سمنان، 
شرق سمنان، قزوين، كهگيلويه و بويراحمد و مازندران 
هيچگون��ه تصرف��ي در اراضي دولتي رخ نداده اس��ت. 
همچنين استان هاي مركزي با يك مورد تعرض به 100 
مترمربع اراضي دولتي، كرمانشاه با يك مورد تعرض به 
60 مترمربع اراضي دولتي، قم با يك مورد تعرض به 120 
مترمربع اراضي دولتي، همدان با دو مورد تعرض به 150 
مترمربع اراضي دولتي، كمترين تعرض به اراضي دولتي 
در آنها به ثبت رسيده است.بر اس��اس اعالم خردمند، 
تعرض به اراضي دولتي در استان هاي مختلف و عملكرد 
يگان حفاظت س��ازمان ملي زمين و مسكن براي آبان 

امسال، شامل رفع يك مورد تصرف در زميني به مساحت 
850 مترمربع در آذربايجان شرقي، رفع دو مورد تصرف 
در 6500 مترمربع اراضي در استان آذربايجان غربي، رفع 
9 مورد تصرف از ٤٤ هزار و ٨٧٠ مترمربع زمين در استان 
اصفهان و رفع سه مورد تصرف از 2000 مترمربع اراضي 
در اس��تان البرز است. همچنين رفع 34 مورد تصرف از 
٥٦ هزار و ٩٠٠ مترمربع اراضي در ايرانشهر، رفع شش 
مورد تص��رف از 5000 مترمربع اراض��ي در ايالم، رفع 
39 مورد تصرف از 49 ه��زار و ٢٨٠ مترمربع اراضي در 
استان بوشهر، رفع 31 مورد تصرف در ٥٢٢ هزار و 795 
مترمربع اراضي اس��تان تهران، رفع 43 مورد تصرف از 
39 هزار و ٩١٠ مترمربع اراضي در استان جنوب كرمان، 
رفع چهار مورد تصرف از زميني به مس��احت 23 هزار و 
١٤١ مترمربع اراضي در استان چهارمحال و بختياري، 
رفع يك مورد تصرف از 200 مترمربع اراضي در خراسان 
جنوبي، رفع چهار مورد تصرف از ٤٨ هزار و ٥٦٤ مترمربع 
اراضي در خراسان رضوي، رفع دو مورد تصرف به اراضي 
دولتي استان خراسان شمالي در زميني به مساحت 350 
مترمربع و رفع 12 مورد تصرف به اراضي دولتي استان 
خوزستان در زميني به مساحت 5655 مترمربع، بخش 
ديگري از عملكرد يگان حفاظت در استان ها بوده است.



سيستم هاي هوش مصنوعي عمومي مي تواند از كارهاي 
عادي تا كارهاي بسيار مهم و خطير را به بهترين شكل 
انجام دهند. در سطح عمومي آنها مي توانند كارهايي 
مثل رانندگي، دستيار ش��خصي هوشمند با توانايي 
درك همه نيازهاي كاربر، يك دستيار پزشك يا سيستم 
تشخيص بيماري باشند. در سطوح باال اين سيستم ها 
مي توانند كارهايي را انجام دهند كه به زندگي و امنيت 
و جان انسان ها بس��تگي دارد و مي توانند به خوبي از 
پس چنين كارهايي بر آيند. پژوهشگاه گروه مطالعات 
اخالقي فضاي مجازي با بررسي موضوع اخالق و هوش 
مصنوعي، به اين س��وال پاس��خ مي دهد كه آيا هوش 
مصنوعي به اندازه انسان ها خوب است. وقتي بحث بر 
سر اصول اخالقي هوش مصنوعي و اينكه چگونه فناوري 
مي تواند اشتباه كند، پيش مي آيد، غالباً ذهن مردم تحت 
تأثير صحنه فيلم هاي هاليوودي قرار مي گيرد. اينكه 
چه اتفاقي مي افتد اگر اين ابزار عليه ما برانگيخته شود 
و ش��روع به تيراندازي به مردم در خيابان كند؟ گرچه 
ما بايد پذيراي همه احتماالت باشيم، اما نگراني هاي 
اساس��ي تري نيز در مورد اخالقيات هوش مصنوعي 
وجود دارد. در طول تاريخ، ارايه چندين اختراع در حوزه 
فناوري بحث در مورد اصول اخالقي در زمينه استفاده 
يا حتي وجود آن فناوري را دامن زده است؛ همچنين 
با پررنگ تر شدن هوش  مصنوعي در جامعه و مسائل 
اخالقي پيرامون آن احساس نياز به برنامه اي جامع براي 
رسيدگي به مسائل اخالقي و چارچوب هاي آن بيشتر 
شد. پژوهش��گاه فضاي مجازي در گزارشي نگاهي به 
جنبه هاي مختلف اخالق و هوش مصنوعي داشته است.

   انصاف در ارايه محتوا 
در كنار تمركز بر امنيت داده

 EmTech در اولي��ن روز كنفران��س مج��ازي
Asia2020، دانشمند مشهور پيتر نورويگ، مدير 
بخش تحقيق��ات گوگل، در مورد مس��اله انصاف در 
اجراي هوش مصنوعي سخنراني كرد. وي نمونه اي از 
نتايج جست وجوي تصاوير در گوگل را نمايش داد. در 
گذشته، هنگامي كه كاربران كلمه كليدي »دكتر« را 
جست وجو مي كردند، تنها احتمال نمايش تصاويري 
ش��بيه به مردان قفقازي با كت هاي آزمايش��گاهي 
س��فيد وجود داش��ت. اما امروزه تنوع جنس��يتي و 

نژادي بيشتري در نتايج قابل مشاهده است. نورويگ 
اين نتايج را حاص��ل كيفيت داده ه��ا و فرآيندهاي 
تصميم گيري مي داند همچنين اش��اره مي كند اگر 
انصاف از طريق عدم آگاهي حاصل ش��ود، همچنان 
مشكل باقي مانده است. به اين معنا كه اگر انصاف در 
ارايه نتايج، حاصل تالش انساني و دانشمندان نبوده 
و تنها ب��ه دليل كيفيت داده ها به دس��ت آيد، باز هم 
به طور آگاهانه انصاف رعايت نشده است. بنابراين براي 
اطمينان از صحت عملكرد آن اين عمل بايد از طريق 
تالش آگاهانه دانش��مندان و مهندسان انجام شود 
كه مي تواند روند پيچيده اي داشته باشد. وي تاكيد 
مي كند: »هدف ما اين است كه مردم را متقاعد كنيم در 
اين حوزه انصاف وجود دارد.« وي به توسعه دهندگان 
محصوالت توصيه كرد كه همواره به موارد زير توجه 
داشته باشند: هنگامي كه يكي از حضار در مورد ميزان 
موفقيت شركت هاي فناوري در تالش براي كاهش 
تعصبات سوال كرد، نورويگ مي گويد كه اين ليست به 
توسعه دهندگان كمك كرده است تا با آگاهي بيشتري 
در اين مورد، كار را پيش ببرند. ما همچنين به اضافه 
كردن عوامل جديد ادامه مي دهيم. در گذشته ما روي 
امنيت داده تمركز داشتيم؛ اما اكنون روي انصاف در 

ارايه محتوا نيز متمركز شده ايم.

     ناديده گرفتن جنبه كار انساني
كار انساني بخشي است كه هنگام صحبت درباره هوش 
مصنوعي به آن اشاره اي نمي شود. ناديده گرفتن جنبه 
كار انسان اغلب هنگام بحث در مورد هوش مصنوعي 
و اخالق ممكن اس��ت تعجب آور باشد. اما مري گري 
انسان ش��ناس در كتاب خود، درباره نيروي انس��اني 
نامريي صحبت مي كند كه براي پياده س��ازي هوش 
مصنوعي به ش��كلي كه امروزه شاهد آن هستيم، در 
تالش اس��ت. گري تاكيد مي كن��د: »از آن جا كه اين 
افراد تا حد زيادي كنترل نشده اند و نظارتي روي خود 
ندارند، به راحتي يك بارمصرف تلقي شده و اغلب به 
عنوان كمك موقتي در نظر گرفته مي ش��وند.« اين 
افراد در حال كار روي وظايفي مانند برچسب گذاري 
داده ها بوده و جمعيت رو به رشدي از افراد ارايه دهنده 
خدمات را دربر مي گيرند. اما گ��ري اين نوع كار را به  
عنوان كار شبح تعريف مي كند. زيرا شرايط كار اغلب 
باعث كاهش ارزش كاري آنها و پنهان كردن افرادي 
مي شود كه به نتايج جست وجوي بهتر در پروژه هاي 
دنياي استارت آپ كمك مي كنند. گرچه ممكن است 
اين چش��م انداز ابتدا دلهره آور به نظر برسد؛ اما گري 
بيان مي كند كه اين مشاغل مي توانند به ويژه در زمان 
بحران بهداشت جهاني، مشابه وضعيت فعلي، ارزش 

كسب كنند. اما اقداماتي نيز براي جلوگيري و توقف 
سوءاستفاده از آنها وجود دارد. وي تأكيد كرد در حال 
حاضر هيچ قانوني وجود ندارد كه كارگران قراردادي 
را اداره كند و خود مردم بايد براي ايجاد چنين قانوني 
پافشاري كنند. وي هش��دار داد: بازار قرار نيست اين 

مشكل را برطرف كند.

   اهميت فناوري هوش مصنوعي 
در زندگي امروز

در ماه فوري��ه 2020 در ي��ك كارگاه آموزش��ي كه 
در واتيكان برگزار ش��د، پاپ فرانس��يس اظهار كرد: 
»كهكشان ديجيتال و به ويژه هوش مصنوعي در قلب 
تغييرات تاريخي است كه ما در حال تجربه آن هستيم.« 
اين نشان دهنده اهميت فناوري هوش مصنوعي در 
زندگي امروز ماست. در حالت ايده آل، ما مي خواهيم 
آن را به اخالقي ترين شكل ممكن پياده سازي كنيم. 
اما اكنون كه پيچيدگي مساله انصاف در اجراي هوش 
مصنوعي و ساير مسائل عملياتي پشت آن را ديده ايم، 
زمان آن رسيده كه اين سوال بزرگ را بررسي كنيم: 
آيا فناوري تنها به اندازه انسان پشت آن خوب است؟ 
اين ممكن است استدالل موجود در خصوص چاقو را 
به شما يادآوري كند: به عنوان يك ابزار نه بد است و نه 
خوب. ارزش آن به فردي كه از آن استفاده مي كند و 
اينكه به چه دليل از آن استفاده مي كند، بستگي دارد. 
آيا اين بدين معناست كه نگراني هاي ما واقعي هستند؟ 
اينكه هوش مصنوعي چاقويي بيش نيس��ت و فقط 
مي توان اميدوار بود كه به دست فرد اشتباهي نيفتد. 
نورويگ پيام اميدواركننده اي در اين زمينه مي دهد. 
زماني كه يكي از حضار اين نگراني را در رابطه با مسائل 
اخالقي در هوش مصنوعي بيان مي كند، نورويگ به 
او يادآوري مي كند كه چرا انس��ان ها در وهله اول در 
حال توسعه فناوري هس��تند. او تأكيد مي كند: »ما 
سيستمي را مدنظر قرار داده ايم كه در آن، فناوري ها 
بتوانند بهتر از ما عمل كنند.« به طور كلي، پيشرفت 
فناوري براي همه به معناي زندگي بهتر است. هوش 
مصنوعي پتانس��يل گس��ترده اي دارد و مسووليت 
اجراي آن به عهده ما است تا سيستم هايي ارايه دهيم 
كه توانايي رعايت اخالقيات را مشابه بهترين حالت 

انساني داشته باشند.
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بازگشت شركت هاي خارجي 
به ايران

باعث مي شود تا ايران، ظرفيت هاي اقتصادي خود را 
ارتقا بخشد. بررسي تحليلي كشورهاي توسعه يافته 
نشان مي دهد كه هيچ كشوري بدون بهبود مناسبات 
بين المللي و ظرفيت هاي سازي هاي بيروني )در كنار 
تكيه به ظرفيت هاي داخلي( نتوانسته به توسعه دست 
پيدا كند. از س��وي ديگر شركت هاي بين المللي هم 
از طريق س��رمايه گذاري در بازار پر منفعت و سرشار 
از فرصت ايران، منافع بس��ياري كسب خواهند كرد. 
اين روند موفقيت آميز اما بعد از ظهور پديده مخربي 
مثل ترامپ، متاسفانه دچار خدش��ه شد. رويكردي 
كه ترام��پ در خصوص اي��ران در پيش گرفت باعث 
ش��د تا ظرفيت هايي كه بعد از برجام ايجاد شده بود 
قبل از ش��كوفايي كامل دچار ركود شود. تحريم هاي 
بي سابقه ترامپ عليه يك كش��ور كه كمتر از 1سال 
قبل توافقنامه اي را با آن امضا كرده بود با هيچ منطق 
و استداللي همخوان نبود. خوشبختانه اين روند بعد 
از شكس��ت ترامپ در انتخابات 2020اياالت متحده 
دچار تحوالت بنياديني شده و بايدن اعالم كرده تالش 
مي كند تا قطار تصميم سازي هاي امريكا را به مسير 
رفتارهاي عاقالنه باز خواهد گرداند. در اين ميان اقتصاد 
ايران نيز يكي از بخش هايي اس��ت كه بعد از تحوالت 
اخير، دورنماي روشن تري را در مقابل خود خواهد ديد. 
واقع آن است كه مردم ايران نيز خواستار بهبود وضعيت 
معيشتي، ثبات و امنيت اقتصادي و معيشتي هستند. 
اين مطالبات يكي از اساسي ترين حقوق شهروندي 
در هر جاي جهان است. ايران كشور ثروتمندي است. 
شرايط ژئوپلتيك ايران، ظرفيت هاي كم نظير در انرژي، 
دسترسي به آبهاي گرم، نيروي انساني متخصص و با 
انگيزه، قرار گرفتن در كانون ترانزيتي منطقه، تاريخ 
بلند و پر افتخ��ار، فرهنگ غني و...به گونه اي اس��ت 
كه مي تواند در صورت تصميم س��ازي هاي معقول و 
هماهنگي مجموعه مديران حول يك هدف مشترك 
به مطالبات م��ردم براي بهره من��دي از يك زندگي 
مطلوب پاسخ دهد. ايران هم در زمينه معادن ثروتمند 
است، هم در خصوص گردشگري موقعيتي منحصر 
به فردي دارد. ه��م ظرفيت هاي توليدي كم نظيري 
دارد و هم در حوزه مشاغل آنالين حرف هاي بسياري 
براي گفتن دارد. معتقدم چنانچه امريكا به برجام باز 
گردد و با رفتارش تالش كند تا خسارت هاي وارده به 
مردم ايران را جبران كند، تصميم سازان كشور نيز بايد 
در راستاي منافع ملي مردم عمل كنند و زمينه بهبود 
شاخص هاي ارتباطي و اقتصادي برنامه ريزي كنند. 
البته همانطور كه اغلب اساتيد اقتصادي كشور مطرح 
كرده اند، تنها يك بخش مش��كالت اقتصادي كشور 
متوجه بيرون است، بخش هاي ديگري از مشكالت 
اقتصادي و معيشتي جامعه برآمده از مشكالت داخلي 
و نظام تصميم سازي هاي اشتباهي است كه در داخل 
كشور جريان دارد. بدون اصالح اين رويكردهاي اشتباه 
اقتصادي در بخش هاي نظامات بانكي، يارانه اي، مالياتي 
و...حتي در صورت ايجاد بهترين مناسبات ارتباطي با 
جهان، مشكالت ريش��ه اي اقتصاد حل نخواهد شد. 
بنابراين معتقدم حل مشكالت داخلي و بهبود مناسبات 
بين المللي دو ركن اصلي در اقتصاد اس��ت كه بايد در 
يك راستا به كار گرفته شوند تا بهترين ارزش افزوده 
نصيب كشور ش��ود. اساسا منطقه نيز به رويكردهاي 
تعامل گرايانه ميان بازيگران اصلي نياز دارد تا از حجم 
مشكالت كاسته شود. حضور ترامپ دوره اي از تنش 
و رفتارهاي غير معقول را در نظام تصميم سازي هاي 
منطقه اي ايجاد كرد. ايران در اين دوران تازه بايد تالش 
كند تا به س��هم خود آرامش و ثبات را براي منطقه به 
ارمغان بياورد و از رويكردهاي تنش زا فاصله بگيرد. در 
دنياي امروز كشورها از طريق اقتصاد است كه مي توانند 
توفق اس��تراتژيك در فضاي منطقه اي و بين المللي 

داشته باشد. 

صعود نوساني بورس
 در تفسير رشد بازار سرمايه نبايد از تعليل بازارهاي 
موازي غافل بود هميشه نقدينگي و سرمايه مردم 
بين چهار بازار بورس، مس��كن، خ��ودرو و بانك در 
حركت بود و درحال حاضر بازار سرمايه اي با بيش 
از 20 ميليون سهامدار داريم كه اغلب از قشر جوان 
تشكيل ش��ده و تركيب بازار سرمايه براي هميشه 
تغييركرده و اين بازار در آينده تبديل به اصلي ترين 

موضوع اقتصاد كشور مي شود.

 براي دريافت اينترنت ثابت 
چه بايد كرد؟

كاربراتي كه تمايل به قراري اينترنت ثابت دارند، 
مي توانند با مراجعه به س��امانه xdslplus.ir از 
فهرست اپراتورهايي كه در نزديكي محل زندگي 
يا محل كارش��ان خدمات اينترن��ت خانگي ارايه 
مي دهند، خدمات اينترنتي الزم را دريافت كنند. به 
گزارش ايسنا، وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
در ويديوي »ايران هوش��مند«، تس��ريع در ارايه 
سرويس هاي اينترنت ثابت به متقاضيان با راه اندازي 
سامانه اي توسط سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي را مورد بررسي قرار داده است. بدين ترتيب 
دريافت سرويس اينترنت ثابت با راه اندازي سامانه  
دسترسي پهن باند ثابت خانگي، ديگر يك پروسه 
طوالني و زمان بر نيست. متقاضيان دريافت اينترنت 
ثابت تنها كافي است به سامانه دسترسي پهن باند 
 www.xdslplus.ir ثابت خانگي ب��ه آدرس
مراجعه كرده تا از فهرست اپراتورهاي محل زندگي 
يا محل كار مطلع و درخواست خود را ثبت كنند. 
در سامانه xdslplus.ir مي توانيد درخواست خود 
را ثبت كرده و از طريق همين سامانه يا شماره گيري 
كد دستوري #۸010٭ مراحل انجام درخواست 

را پيگيري كنيد. 

قوانين جديد چين براي 
حفاظت از اطالعات شهروندان 

چين به منظور حفاظت از اطالعات شهروندان خود 
پيش نويس قانوني جديد را منتش��ر كرده است. 
همچنين اين كش��ور براي محافظت از كودكان 
در فضاي آنالين قوانين موجود را اصالح مي كند. 
به گزارش مه��ر، فرآيند تصويب قانون حفاظت از 
اطالعات شخصي در چين از اواسط اكتبر آغاز و در 
همين راستا پيش نويس آن براي بررسي عمومي 
منتشر شده است. اين قانون پس از تصويب تأثيراتي 
گس��ترده بر حفاظت از اطالعات شخصي افراد و 
كسب و كارها در فضاي س��ايبري دارد. همچنين 
شركت هاي فناوري نيز بايد خود را با آن همخوان 
كنند. اين پيش نويس روي وجوه كليدي حفاظت 
از اطالعات شخصي افراد تمركز مي كند و ملزومات 
سختگيرانه تري براي پردازش اطالعات كاربران و 
انتقال داده هاي حساس به خارج از مرزهاي چين 
در نظر گرفته اس��ت. همچني��ن پيش نويس اين 
قانون براي محافظت كامل از اطالعات ش��خصي 
اف��راد داخل چين در خارج از مرزهاي كش��ور نيز 
تأثيرگذار اس��ت. طبق قانون مذكور افراد خاطي 
با جريمه اي تاس��قف ۵0 ميليون يوآن يا ۵ درصد 
درآمد سال قبل خود روبه رو خواهند شد. همچنين 
در 1۷ اكتبر 2020، قانون حمايت از كودكان زير 
سن قانوني اصالح شد تا مقررات مربوط به حفاظت 
از ك��ودكان در فضاي اينترنت به آن اضافه ش��ود. 
قانون اصالح ش��ده، محصوالت يا خدمات آنالين 
اعتيادآور را منع مي كند. اي��ن امر ارايه دهندگان 
خدمات آنالين )مانند ارايه دهندگان بازي آنالين 
و پخش زنده آنالين( را ملزم مي كند توابعي مانند 
مديريت زمان را در نظر گرفته و محدوديت هايي 
براي اس��تفاده كودكان از محصوالتش��ان در نظر 
بگيرند. در كل قوانين اصالح شده تهيه كنندگان 
س��رويس هاي آنالين را ملزم مي كند تا در صورت 

نقض قوانين كودكان، آن را گزارش دهند.

امريكا مهلت فروش تيك تاك را 
تمديد كرد

دولت امريكا مهلت تكميل فروش بخش امريكايي 
كس��ب وكار تيك تاك را يك هفته تمديد كرد. به 
گزارش مهر به نقل از رويترز، دولت امريكا مهلت 
فروش اپ تيك تاك به ش��ركت هاي امريكايي را 
يك هفته تمديد ك��رد. دولت دونال��د ترامپ در 
ماه آگوس��ت اعالم كرد بايت دنس )شركت مادر 
تيك تاك( ۹0 روز فرص��ت دارد تا فرآيند فروش 
كسب وكار اين اپ اشتراك گذاري ويديوي چيني 
را به ش��ركت هاي امريكايي تكميل كند. چندي 
پيش اين مهلت 1۵روز تمديد شد و اكنون دوباره 
يك هفته امتداد يافته است. بايت دنس كه از ماه ها 
قبل تحت فش��ار دولت امريكا است، هنوز قرارداد 

همكاري با والمارت و اوركل را نهايي نكرده است.

قانون ماليات  شركت هاي 
فناوري در فرانسه اجرايي شد

فرانسه اطالعيه اي براي شركت هاي بزرگ فناوري 
ارسال كرده تا ماليات سرويس هاي ديجيتال در اين 
كشور را بپردازند. به گزارش مهر به نقل از رويترز، 
وزارت اقتصاد فرانس��ه اطالعيه اي به شركت هاي 
بزرگ فن��اوري واجد ش��رايط پرداخ��ت ماليات 
س��رويس هاي ديجيتال، ارس��ال كرده است. اين 
ماليات شامل شركت هايي مانند فيس بوك، آمازون 
و اپل مي شود. به دليل مذاكرات در سازمان همكاري 
توسعه اقتصادي براي تغيير در قوانين بين المللي 
ماليات، فرانس��ه دريافت آن را به تعويق انداخت. 
وزارت اقتصاد فرانسه از مدت ها قبل اعالم كرده بود 
در صورت موفق نبودن اين مذاكرات از ماه دسامبر 
ماليات س��رويس هاي ديجيتال را از شركت هاي 
فن��اوري درياف��ت مي كند. در همين راس��تا اين 
س��ازمان در بيانيه اي اعالم كرد: »ش��ركت هاي 
مربوطه هشداري دريافت كردند تا ماليات 2020 
خود را بپردازند.« فرانسه سال گذشته اعالم كرده 
شركت هايي كه درآمدشان بيش از 2۵ ميليون يورو 
در فرانس��ه و ۷۵0 ميليون يورو در سراسر جهان 
است، بايد ۳ درصد از درآمد ساالنه سرويس هاي 

ديجيتال شان را به عنوان ماليات بپردازند.

فرار اپل از تنش هاي تجاري 
چين و امريكا با مهاجرت به ويتنام

نبرد تجاري امريكا عليه چين موجب شده تا شركت هاي 
امريكايي فعال در چين براي در امان ماندن از تبعات اين 
درگيري ها دست به اقدامات مختلفي بزنند. به گزارش 
مهر به نقل از انگج��ت، اپل قصد دارد براي جلوگيري 
از تحميل هزينه هاي اقتصادي يا تحريم اين شركت 
توسط دولت امريكا به علت فعاليت حرفه اي در چين 
توليد بسياري از محصوالت خود را به ويتنام منتقل كند. 
شركت فاكس كان كه توليدكننده بسياري از محصوالت 
محبوب اپل است، قصد دارد خط مونتاژ محصوالتي 
همچ��ون آي پد و مك بوك را به اس��تان باك گيانگ 
ويتنام منتقل كند. انتظار مي رود اين فرآيند تا نيمه اول 
سال 2021 به پايان برسد. پيش از اين ادعا شده بود كه 
شركت سوني هم قصد دارد خط توليد تلويزيون هاي 
خود را از چين به ويتنام منتقل كند. قباًل اخباري نيز 
در مورد ايجاد خط توليد جديد آيفون در هند و مكزيك 
منتشر شده بود كه نشان مي دهد دوران توليد انحصاري 
انبوه محصوالت اپل در چين به س��ر آمده است. اپل با 
انتقال خط توليد محصوالت خود به ديگر كشورها از 
تبعات وضع تعرفه هاي تجاري سنگين چين و امريكا 
عليه محصوالت يكديگر در ام��ان مي ماند و مي تواند 
جلوي افزايش قيمت توليدات خود بدين علت را بگيرد. 
با توجه به مواضع سرس��ختانه بايدن عليه چين بعيد 

به نظر مي رسد تغييري در وضعيت فعلي ايجاد شود.

كاركرد سيستم هاي هوش مصنوعي چيست؟

اما و اگرهاي اخالقيات در هوش مصنوعي

واكنش ها به ترور شهيد فخري زاده
رويكردي كه نش��ان مي دهد دش��منان كش��ور كه در 
صحنه هاي ديپلماسي، نظامي و...ضربات سختي را از ايران 
دريافت كرده اند، از طريق ترورهاي كور به دنبال فضاسازي 
عليه كشورمان هس��تند. رييس قوه قضاييه در پيامي 
با اشاره به ترور محس��ن فخري زاده رييس سازمان 
پژوهش و نوآوري وزارت دفاع، گفت: دس��تگاه هاي 
اطالعاتي و امنيتي و مراجع قضايي ذيربط، موظفند در 
اسرع وقت و با به كارگيري تمام توان اطالعاتي در جهت 
شناسايي و دس��تگيري عناصر مزدور و جنايت كار، 
اقدام كرده و كليه  دست اندركاران اين جنايت اعم از 
آمران، طراحان و مباشران، مورد محاكمه قرار گرفته 
و بسزاي اعمالشان برسند. باقر قاليباف رييس مجلس 
نيز در پيامي نوشت: وقوع حادثه تروريستي دانشمند 
برجسته، پرسابقه، مجاهد و نخبه دفاعي كشور شهيد 
دكتر محس��ن فخري زاده رييس س��ازمان پژوهش 
و نوآوري وزارت دفاع و پش��تيباني نيروهاي مس��لح 
بار ديگر چهره پليد و سرش��ار از كينه و خباثت رژيم 
صهيونيستي و استكبار جهاني نسبت به ملت شريف و 
سرافراز ايران را آشكارتر  ساخت. دشمنان كوردل كه 
از رويارويي و مصاف با صبر و مقاومت و ايس��تادگي و 
همچنين رشد و پيشرفت فرزندان اين ملت در تمامي 
عرصه هاي تكنولوژيك، هس��ته اي و نظامي عاجز و 
ناتوان گش��ته اند به اينگونه اقدامات ناجوانمردانه و 
خارج از چارچوب هاي انساني و معيارهاي بين المللي 
روي آورده اند كه هيچ حاصلي براي آنها نخواهد داشت 
و صنايع ما در تمامي حوزه هاي نظامي، هس��ته اي، 
موشكي و غيره با سرعتي بيشتر از گذشته پيش خواهد 
رفت. ميراث گرانبهايي كه شهيد فخري زاده پس از سه 
دهه مجاهدت پرثمر و گرانبها در مرزهاي دانش دفاعي 
از خود به جا گذاش��ت، و باعث برتري هاي راهبردي 
فراوان براي نظام اس��المي شد، همچون سرمايه اي 
سترگ در اختيار ماست و به عنوان يك اولويت فوري 
در تعميق، توس��عه و ايجاد جه��ش در آن خواهيم 
كوشيد. محمد جواد ظريف وزير امور خارجه جمهوري 
اس��المي ايران با صدرو بيانيه اي اقدام تروريستي و 
كوردالنه ترور شهيد محسن فخري زاده رييس سازمان 
پژوهش و نوآوري وزارت دفاع جمهوري اسالمي ايران 

توسط تروريست ها را به شدت محكوم كرد.
وزير امور خارجه كشورمان ش��هادت اين دانشمند 
برجسته و مدير موفق را به فرماندهي معظم كل قوا 
حضرت آيت اهلل العظمي خامنه اي مقام معظم رهبري، 
مردم عزيز كشورمان، همكاران ايشان در وزارت دفاع 
و خصوصا خانواده گرامي اين شهيد بزرگوار تبريك و 

تسليت گفت.
علي اكبر صالحي رييس سازمان انرژي اتمي نيز در 
پيامي اعالم كرد: خبر ترور ناجوانمردانه برادر خدوم، 
ش��هيد دكتر محس��ن فخري زاده، رييس سازمان 
پژوهش و نوآوري وزارت دفاع كه سال هاي طوالني از 
عمر پربركت خويش را صرف مجاهدت و ارتقاء توان 
دفاعي كشور نمود، موجب تأسف و تأثر عميق گرديد. 
اينجانب بدين وس��يله اين ضايعه دردناك را به مقام 
معظم رهبري، ملت ش��ريف ايران، مجموعه وزارت 

دفاع، نيروهاي مس��لح و خانواده آن ش��هيد بزرگوار 
تبريك و تسليت عرض كرده و اطمينان دارم خون آن 
شهيد كه از مديران و دانشمندان نخبه و متعهد صنعت 
دفاعي كشور بود، موجب بركات و تقويت بيش از پيش 

ايران اسالمي خواهد شد.
فرمان��ده كل ارت��ش ني��ز در پيام��ي اع��الم كرد: 
دش��منان كوردل انقالب اس��المي با اي��ن اقدامات 
جنايتكارانه هرگز نمي توانند مل��ت بزرگ ايران را از 
راه پيش��رفت و توس��عه صلح جويانه بازدارند و ترور 
شهيد دكتر محسن فخري زاده برگ ديگري از سند 
 مظلوميت مردم ايران در مس��ير اقتدار و عزت است.

در ادامه پيام امير سرلشكر موسوي آمده است، دست 
جنايكار امريكا، رژيم منحوس صهيونيستي و منافقين 
كوردل در اين جنايت به وضوح و آشكارا ديده مي شود و 
 اين اقدام زبونانه نزد ملت هاي آزاده جهان محكوم است. 
ارتش جمهوري اسالمي ايران ضمن محكوميت اين 
توطئه خبيثانه با قدرت اعالم مي دارد، حق انتقام از 
دشمنان در هر عرصه ديگري براي جمهوري اسالمي 

ايران محفوظ است.
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح نيز ساعتي پس 
از اين ترور به بيان جزيياتي از عمليات ترور ش��هيد 
محسن فخري زاده رييس سازمان پژوهش و نوآوري 

اين وزارتخانه پرداخت.
امير س��رتيپ امي��ر حاتمي وزير دفاع و پش��تيباني 
نيروهاي مسلح با اشاره به جرئيات عمليات ترور شهيد 
محسن فخري زاده گفت: شهيد فخري زاده امروز در 
يك س��فر در اطراف تهران مورد هدف يك عمليات 
تروريستي قرار گرفتند و تيم حفاظت ايشان در اين 
عمليات درگير ش��دند و متاسفانه ايش��ان و دونفر از 
همراهان زخمي شدند و به بيمارستان منتقل شدند 
اما متاسفانه كار تيم پزشكي به نتيجه نرسيد و آقاي 

فخري زاده به شهادت رسيدند.
وي افزود: بر اساس گزارشاتي كه از تيم همراه ايشان 
در صحنه داريم ابتدا خودروي حامل ايشان مورد هدف 
تيراندازي قرار مي گيرد و بع��د از لحظاتي خودروي 
نيسان حامل مواد منفجره در نزديكي ايشان منفجر 
مي ش��ود و همزمان نيز تيراندازي انجام مي شود؛ در 
نهايت مجموع جراحات وارده باعث شهادت مي شود.

وزر دفاع درباره علت انتخاب فخري زاده به عنوان هدف 
ترور تروريست ها اظهار كرد: ايشان معاون وزير دفاع 
و رييس سازمان پژوهش و نوآوري هاي دفاعي كشور 
بودند و داراي يك وجهه علمي باال و سابقه طوالني در 
نوآوري هاي دفاعي كش��ور هستند؛ شاگردان بسيار 
زيادي را تربيت كردند و پرورش دادند، كارهاي ايشان 

در حوزه دفاعي بزرگ و پر ثمر است.
امير حاتمي ادامه داد: ايشان در صحنه مقابله با كرونا 
نير از پيشگامان بود و مجموعه تحت مديريت ايشان 
در توليد كيت تشخيص كرونا فعاليت داشت. ايشان 
يك عنصر موثر در نوآوري هاي دفاعي بود و دش��من 
نيز هرجا كه براي ملت عزيز ايران يك گام موثر و بلند 
برداشته شود را مورد هدف قرار مي دهد؛ حوزه دفاع به 
عنوان يك حوزه كامال موثر براي مردم ايران همواره 

مورد نظر و تهاجم دشمن است.
 از ميان فرماندهان رده باالي سپاه، نخستين واكنش به اين 
ترور كور را فرمانده كل سپاه داشت. سردارسالمي با انتشار 
توئيتي نوشت: ترور دانشمندان هسته اي آشكارترين تقابل 
خشن نظام سلطه براي جلوگيري از دستيابي ما به علوم 
مدرن است. به گزارش تعادل، در پيام سردار سالمي آمده 
است: صهيونيست ها دانشمندان هسته اي ما را ترور كردند، 
اما فقط خود آنها مي دانند پاسخ اين اقدام را ما كجا داده ايم، 
ما اعالم نمي كنيم اما خود آنها مي دانند. در صحنه هاي 
تاريخي گذشته نشان داديم كه هيچ عملي را بدون پاسخ 

و انتقام نمي گذاريم.
مشاور فرمانده معظم كل قوا نوشت: همچون صاعقه بر سر 
قاتالن شهيد محسن فخري زاده مظلوم فرود خواهيم آمد 
و از كرده خود پشيمان مي كنيم. سردار حسين دهقان با 
انتشار پيامي در صفحه شخصي خود در پيام رسان توئيتر در 
واكنش به شهادت رييس سازمان پژوهش و نوآوري وزارت 
دفاع در يك عمليات تروريستي نوشت: صهيونيست ها 
در واپس��ين روزهاي عمر سياسي متحد قماربازشان در 
پي تشديد و افزايش فشار بر ايران براي ايجاد يك جنگ 
تمام عيار هستند.وزير سابق دفاع تصريح كرد: »شب دراز 
است و قلندر بيدار! همچون صاعقه بر سر قاتالن اين شهيد 
مظلوم فرود خواهيم آمد و از كرده خود پشيمان مي كنيم.«

ادامه از صفحه اول

  واكنش ترامپ به ترور شهيد فخري  زاده
رييس جمهور امريكا با بازنش��ر چند توييت از جمله 
توئيت هاي عبري و انگليسي از يك خبرنگار اسراييلي به 
ترور شهيد فخري زاده دانشمند هسته اي ايران واكنش 
نشان داد.در توييت انگليسي »يوسي ملمن« خبرنگار 
اسراييلي كه مورد تاييد ترامپ قرار گرفته، آمده است كه 
محسن فخري زاده سال ها جزو اهداف موساد بوده است.

   واكنش رسانه هاي رژيم صهيونيستي به 
ترور محسن فخري زاده

رس��انه هاي صهيونيس��تي به خبر ترور دانش��مند 
هسته اي كش��ورمان واكنش نشان دادند. به گزارش 
ايلنا به نقل از پايگاه اينترنتي روزنامه جوروزالم پست 
طي گزارشي به خبر ترور محسن فخري زاده دانشمند 
هسته اي در آبسرد دماوند پرداخت.اين روزنامه به نقل 
از رسانه هاي ايران گزارش داد كه محسن فخري زاده 
در پي حمله عناصر تروريستي ترور شد.پايگاه اينترنتي 
روزنامه تايمز آف اسراييل نيز گزارش داد كه منابع آگاه 
اين ترور را تاييد كرده اند و اطالعات تكميلي بزودي 
اعالم خواهد شد.هاآرتص نيز در گزارشي اين خبر را 

به نقل از رسانه هاي ايران تاييد كرد.

   معاون وزير خارجه پيشين امريكا: ترور 
فخري زاده ممانعت از ديپلماسي بود

مارك فيتز پاتريك، معاون وزير امور خارجه پيشين 
امريكا در پي ترور امروز شهيد محسن فخري زاده 
دانشمند برجسته ايراني در صفحه توييترش نوشت: 
دليل ترور فخري زاده ممانعت از پتانسيل جنگي 
ايران نبود، بلكه هدف ممانعت از ديپلماسي را دربر 
داش��ت. او همچنين در واكنش به پيام توييتري 
كتربر ديگري كه با اشاره به اين ترور مدعي شده 
بود فخري زاده »معمار برنامه هس��ته اي نظامي 
ايران« بوده است، گفت: اين اتفاق بزرگي است اما 
برنامه هسته اي ايران مدت هاست از آن موقعيتي 

كه به افراد وابسته بود گذر كرده است.

  نخس�تين واكنش اتحاديه اروپا به ترور 
شهيد فخري زاده

كارل بيلدت، رييس انديش��كده ش��وراي روابط 
خارجي اتحاديه اروپا بعيد نيس��ت ك��ه اين ترور 
هدفمند تالش��ي براي جلوگيري از بازگشت تيم 
بايدن به فرايند ديپلماتيك با ايران و احياي برجام 

بوده باشد

ادامه از صفحه اول



تعادل |فرشته فريادرس |
قيمت خ��ودرو با وجود مقاوم��ت دالالن 30 درصد 
ارزان ش��د. بازار خودرو روندكاهشي خود را كه از دو 
هفته گذش��ته آغاز كرده ب��ود، همچنان حفظ كرد. 
به طوري كه برخي از خودروها كاهش قيمت بيشتري 
را در پايان هفته تجربه كردند. هرچند به گفته برخي 
از فعاالن بازار خودرو، طي دو هفته سكوت خاصي بر 
بازار خودرو حاكم ب��وده؛ يعني به اصطالح به خواب 
خرگوشي فرورفته و هيچ معامله اي در اين بازار انجام 
نشده، اما شاهد افت ش��ديد قيمت ها بوديم. ريزش 
قيمت ه��ا به حدي بود كه »پرايد« از س��د مقاومتي 
عقب نشست و وارد كانال ۹0 ميليون توماني شد. يا 
خودروهايي مثل »هايما« از ۹50 ميليون تومان به 
660 ميليون تومان، »پژو2008« از 1 ميليارد و 200 
تومان به 800 ميليون تومان و»سانتافه« از 3 ميليارد و 
600 هزار تومان به 2 ميليارد و 500 هزار تومان كاهش 
يافته است. البته به نظر مي رسد، هنوز شاهد حباب 60 
درصدي قيمت خودروهاي داخلي در بازار آزاد باشيم. 
حال اين پرسش از سوي كساني كه قصد خريد خودرو 
دارند، مطرح مي شود كه آيا در چنين شرايطي خودرو 
بخرند يا خير؟ برخي صاحبنظران خودرويي به اين 
افراد توصيه مي كنند كه گران نخرند و فعال هم خودرو 
خريداري نكنند. چراكه با توجه به سير نزولي قيمت ها 
به نظر مي رسد، با كاهش بيشتر تقاضا در اين بازار از 
يكسو و افزايش عرضه از سوي خودروسازان و همچنين 
عرضه خودروهاي انبارشده در خانه ها و پاركينگ ها 
از سوي ديگر، شاهد سرعت گرفتن ريزش نرخ ها و از 

بين رفتن حباب قيمت ها در هفته هاي آتي باشيم. 

    رصد پاييزه بازار خودرو
بازار خ��ودرو در آذرماه روزهاي متفاوتي را س��پري 
مي كند. البت��ه در آبان ماه هم بازار خ��ودرو متاثر از 
نتايج انتخابات اولي��ه اياالت متحده امريكا و كاهش 
نرخ ارز وارد فاز كاهش��ي قيمت ها شد. به طوري كه 
شاهد شكسته شدن سد مقاومتي كاهش قيمت ها تا 
مرز 25 درصد در بس��ياري از خودروها بوديم. اين در 
شرايطي بود كه جداي از افت توليد و روند قيمتگذاري 
دستوري، نوسانات نرخ ارز بيشتر از هر متغير ديگري 
بر التهابات بازار خودرو دامن زده بود. اما با عقب نشيني 
قيمتي دالر، بازار خودرو نيز روند نزولي قيمتي خود را 
آغاز كرد. با اين حال، در اين روزها، بازار خريد و فروش 
خودرو هم متأثر از شرايط كرونا و كاهش قيمت ارز با 
تشديد ركود در انواع خودروها روبه رو است. بازاري كه 
كمتر كسي حاضر به معامله در آن مي شود. فروشنده ها 
حاضر به فروش در شرايط كاهشي قيمت ها نيستند؛ 
در مقابل خريداران هم به انتظار كاهش بيشتر قيمت ها 
نشس��ته اند. در اين ميان، فروشندگان معتقدند كه 
تعطيلي نمايشگاه ها در دوره محدوديت هاي كرونايي، 
ركود در بازار خودرو را نيز شديد تر كرده است. با اين 
حال، برخي از فعاالن بازار خودرو، همچنان تركيدن 
حباب ارز را علت اصلي كاهش قيمت در بازار خودرو 

مي دانند. برخ��ي ديگر هم دليل اين افت قيمت را به 
مصوبه مجلس ش��امل عرضه خودرو در بورس ربط 
مي دهند. تصميمي كه براس��اس آن، هر ش��خص 
مي تواند هر 3 سال يك بار با يك كد ملي، يك خودرو 
در بورس كاال خريداري كند و قبل از پايان 3 س��ال 
مقرر نمي تواند اقدام به فروش خودرو كند، روش��ي 
كه برخي معتقدند ممكن است بتواند كاهشي شدن 
قيمت در بازار خودرو را به همراه داشته باشد. در اين 
ميان، برخي ديگر مي گويند، تصميمات جديدي كه 
براي بازار خودرو گرفته شده در كنار زمزمه هاي مطرح 
شده مبني بر تغيير برخي مناسبات سياسي را مي توان 
از ديگر عوامل افت قيمت خودرو در روزهاي گذشته 
دانس��ت. البته عامل ديگري كه مي تواند بر كاهش 
قيمت ها اثرگذار باشد، عرضه بيشتر خودرو از سوي 
خودروسازان در بازار است. چراكه به باور معامله گران 
خودرويي، وضعيت توليد در فصل هاي پيش رو بهتر 
از قبل خواهد بود؛ البته آماره��اي توليد خودرو نيز 
حكايت از روند رو به رش��د توليد و افزايش موجودي 
انبارهاي خودروسازان دارد. برهمين اساس، مي توان 
طي هفته هاي آتي شاهد تقويت بازار خودرو با عرضه 

بيشتر و جلوگيري از افزايش قيمت ها شد.

    خودرو بخريم يا خير؟
از س��وي ديگر، اما برخ��ي از فعاالن ح��وزه خودرو 
مي گويند، طي دو هفته گذشته سكوت خاصي بر بازار 
خودرو حاكم ب��ود و بازار خودرو به اصطالح به خواب 

خرگوش��ي فرورفته واكنون هيچ معامل��ه اي انجام 
نمي ش��ود. به گفته آنها اين ركود عميق بازار خودرو 
ادامه خواهد داشت وبا وجود اينكه در بازار معامله اي 
انجام نمي ش��ود، اما عرضه خودرو در كف بازار بسيار 
زياد است و شايد بتوان گفت به اندازه مصرف يكسال 
كشور )در صورت توليد نشدن در خودروسازي(، در 
خانه ها و پاركينگ ها، خودرو وج��ود دارد. برهمين 
اساس، اين شرايط سبب شده تا عرضه از تقاضا در بازار 
سبقت بگيرد. با اين حال، در بازار آزاد هنوز شاهد 60 
تا 70 درصد حباب قيمت خودروهاي داخلي در بازار 
آزاد هستيم؛ ناگفته نماند كه حباب قيمتي بعضي از 
خودروها در بازار آزاد نسبت به كارخانه به حدود 100 

درصد هم مي رسد. 
 حال با وضعيتي كه بر بازار خودرو حاكم اس��ت، اين 
پرسش ممكن اس��ت براي متقاضيان خودرو ايجاد 
شود كه آيا خودرو بخرند يا همچنان منتظر كاهش 
بيش��تر قيمت ها بمانند؟ برخي فعاالن حوزه بازار با 
اشاره به اينكه اين اتفاق در بازار خودرو قبال هم افتاده، 
مي گويند: اكنون خريدار واقعي در بازار وجود ندارد 
كه با شرايط پايين آمدن روزانه قيمتها به دنبال خريد 
باشد. بنابراين به كساني كه قصد خريد خودرو دارند، 
توصيه مي ش��ود كه گران نخرند و فع��ال هم خودرو 
خريداري نكنند. ازاين منظر، با توجه به س��ير نزولي 
قيمت ها به نظر مي رسد، با كاهش بيشتر تقاضا در اين 
بازار، شاهد سرعت گرفتن ريزش نرخ ها و از بين رفتن 

حباب قيمت ها در هفته هاي آتي باشيم.

    سقوط قيمت خودروها در بازار
اما س��ري بزنيم به ليس��ت قيمت ها در بازار خودرو. 
بررسي ها نشان مي دهد كه بيشتر خودروها در حال 
تجربه كردن كاهش قيمتي آنه��م تا مرز 30 درصد 
هس��تند. اين درحالي اس��ت كه در روزهاي پاياني 
هفته گذشته خبرها حكايت از ريزش نزديك به 20 
درصدي قيمت خودروها در بازار داشت. براساس آنچه 
»خبرگزاري تسنيم« روايت كرده است؛ در حال حاضر 
خودروهايي مثل »هايما« از ۹50 ميليون تومان به 
660 ميليون تومان و »پژو2008« از 1 ميليارد و 200 
تومان به 800 ميليون تومان، »سانتافه« از 3 ميليارد و 
600 هزار تومان به 2 ميليارد و 500 هزار تومان كاهش 
يافته اند. عالوه براينها، قيمت برخي ديگر از خودروها 
مثل »س��مند ال ايكس، 170 ميليون تومان«، »پژو 
405، 170 ميليون توم��ان«، »تيبا 2؛ 126 ميليون 
تومان«، پژو پارس » 1۹1 ميليون تومان«، »سراتو؛ 
750 ميليون تومان«، »ساندرو؛ 478 ميليون تومان«، 
»استپ وي؛ 525 ميليون تومان«، »پژو206 تيپ 2؛ 
17۹ ميليون تومان«، »ساينا؛ 126 ميليون تومان«، 
»تيبا صن��دوق دار؛ 113 ميليون توم��ان« و »پرايد 
131« به ۹7 ميليون تومان رسيده است. رصد قيمتي 
ديگر خودروها نيز نشان مي دهد، »پژو 206 تيپ 5، 
242 ميليون توم��ان«، »پژو 206 صندوق دار؛ 240 
ميليون تومان«، »پ��ژو 207 دنده اي؛ 280 ميليون 
تومان« و »پژو 207 اتوماتيك، 301 ميليون تومان« 

قيمت گذاري شده است. 
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1040سواري وارداتي
منتظر حكم قضايي

فارس|ناظر گمركات اس��تان بوشهر با تشريح 
وضعيت 1040 دستگاه خودروي سواري مانده 
در گمرك گفت: منتظر حكم قضايي براي تعيين 
تكليف هس��تيم. همچنين 1000 كانتينر كاال و 
۹000 هزار تن كاالي غيركانتينري متروكه شد. 
به��روز قره بيگي درباره اينكه چ��ه تعداد خودرو 
سواري در گمركات استان بوشهر مانده و امكان 
ترخيص آنها وجود ندارد، اظهارداشت: بر اساس 
مصوبات س��ال ۹8 دولت هم��ه خودروهايي كه 
با ثبت س��فارش معتبر قابليت ترخيص داش��ت 
تش��ريفات آنها انجام ش��د. در حال حاضر 100 
دس��تگاه خودرو به دليل مش��كل ثبت سفارش 
نتوانستند ترخيص شوند و به همين دليل متروكه 
ش��ده و به س��ازمان جمع آوري و ف��روش اموال 
تمليكي ابالغ ش��ده اس��ت. وي گفت: همچنين 
بالغ بر 1040 دس��تگاه خودرو سواري با توجه به 
مشكالت ثبت سفارش، پرونده قضايي دارند كه 
تحت رسيدگي بوده و هنوز حكم قطعي آنها صادر 
نشده است. در اين زمينه اقدامات خوبي صورت 
گرفته و اخيراً نيز رييس دادگس��تري و بازرسي 
و استان بازديدي داش��تند .وي با بيان اينكه اين 
خودروها بيشتر مربوط به دو شركت هيونداي كره 
و تويوتا ژاپن و همچنين يك دستگاه بي ام دبيلو 
اس��ت، بيان داش��ت: خودروهايي ك��ه به مرجع 
قضايي معرفي شده مشمول قانون قاچاق هستند 
و در صورتي كه حكم تبرئه بگيرند بر اساس مصوبه 
گذشته دولت نياز به مصوبه جديد نداشته و قابل 
ترخيص هستند .قره بيگي ادامه داد: عالوه بر اين 
خودروها، 40 دستگاه خودرو سواري باالي 2500 
سي سي وجود دارد كه متروكه شده و به سازمان 

اموال تمليكي ابالغ شد.
مديركل گمرك بوش��هر در مورد حجم كاالهاي 
متروكه در گمرك بوش��هر عن��وان كرد: 1000 
كانتينر كاال و ۹000 تن كاالي انباري متروكه شده 
كه اظهارنامه هاي آن براي سازمان جمع آوري و 
فروش اموال تمليكي ارس��ال شد. البته با اساس 
مصوبه اخير دولت در رابط��ه با كاهش كاالهاي 
رس��وبي، تا روز چهارش��نبه گذش��ته 4 هزار تن 
كاالي كانتينري و غي��ره كه مربوط به مواد اوليه 
توليد بوده و منع خروج نداشت از گمركات استان 
تخصيص شدند .قره بيگي در پاسخ به اين سوال 
كه امكان ترخيص كاالهاي متروكه ش��ده وجود 
دارد، تاكيد كرد: طبق ماده 33 قانون امور گمركي 
كاالي متروكه تا زماني كه به فروش نرفته و مشكل 
مقرراتي نداش��ته باشد، مي تواند با اظهار صاحب 
كاال ترخيص ش��ود .به گفته اي��ن مقام گمركي، 
مش��كل اغلب كاالهاي متروكه و رس��وبي، ثبت 
سفارش، منشأ ارز، عدم توانايي پرداخت تعهدات، 
رد مجوزه��ا بوده و بخش��ي از آنه��ا نيز كاالهاي 

ممنوعه هستند.
وي با اشاره به اينكه كاالهاي مانده در محوطه هاي 
بن��دري با توجه به اينكه منطق��ه ويژه اقتصادي 
محسوب مي شود بايد توسط اداره بندر متروكه 
اعالم ش��ود، تصريح كرد: گمرك براساس اعالم 
بندر، كاالها را ارزيابي و به سازمان اموال تمليكي 
معرفي مي كند .ناظر گمركات اس��تان بوشهر در 
مورد كاالهاي اساسي موجود گفت: 24 هزار تن 
برنج داشتيم كه حدود سه هزار تن آن مربوط به 
بخش خصوصي و مابقي براي ش��ركت بازرگاني 
دولتي است كه از اين ميزان 11 هزار تن ترخيص 
شده و 11 هزار تن ديگر در شرف انجام تشريفات 

گمركي قرار دارد.

توزيع استاني مرغ منجمد
با قيمت مصوب از امروز

شاتا|س��تاد تنظيم بازار، اختيار برنامه ريزي توزيع 
استاني گوش��ت مرغ از محل ذخاير راهبردي )صرفا 
جهت مصارف خانوار( را ب��ه دبيرخانه كارگروه هاي 
اس��تاني تنظيم بازار واگ��ذار كرد. در همين راس��تا، 
كارگروه هاي استاني تنظيم بازار با لحاظ برش استاني، 
سهميه ها را اعالم و اقدامات الزم را انجام خواهند داد. اين 
تصميم با توجه به افزايش شديد قيمت مرغ زنده و به تبع 
آن مرغ گرم در استان هاي مختلف كشور و در راستاي 
حمايت از اقش��ار آس��يب پذير جامعه اتخاذ گرديد. 
همچنين در راس��تاي تنظيم بازار گوشت مرغ مقرر 
شد، شركت پشتيباني امور دام با همكاري اتاق اصناف 
ايران، نسبت به توزيع گسترده مرغ منجمد در سراسر 
كشور با قيمت مصوب اقدام نمايند. در اين ستاد مقرر 
شد تا در استان هايي كه براي توزيع مرغ منجمد شرايط 
خاصي دارند، استانداران راسا در كارگروه هاي استاني 
در خصوص قيمت عرضه مرغ منجمد تصميم گيري 
نموده و تعديل قيمت مربوطه به شركت پشتيباني امور 
دام اعالم گردد. ستاد تنظيم بازار همچنين در راستاي 
مديريت موثر جوجه ريزي )ماهانه 120 ميليون قطعه( 
و تامين مكفي گوشت مرغ ايام پاياني سال، مقرر كرد 
معاونت امور توليدات دامي وزارت جهاد كش��اورزي 
اقدامات الزم را بعمل آورد. در همين راستا، در خصوص 
ميزان نهاده هاي مورد نياز براي دو دوره جوجه ريزي 
بررسي هاي الزم انجام و گزارش مربوطه به جلسه آتي 
كارگروه تنظيم بازار ارايه شود. همچنين ستاد تنظيم 
بازار، وزارت جهاد كشاورزي را مكلف ساخت تا برنامه 
زمانبندي اجراي طرح اختصاص 40 درصد نهاده ها به 
كارخانه هاي توليدي خوراك دام و طيور را تا ابتداي 

سال آينده تهيه و ارايه دهد.

يك امتياز بيمه اي
براي كارفرمايان 

با پيگيري  اتاق اصناف ايران، معافيت حق بيمه سهم 
كارفرمايان در صورت انتقال كارگاه ممكن شد. رييس 
اتاق اصناف ايران گفت: سازمان تامين اجتماعي چندي 
پيش با صدور بخش��نامه اي كارفرماي��ان كارگاه ها با 
تعداد كارگران زير 5 نفر را در صورت انتقال كارگاه ها از 
تسهيالت موضوع قانون معافيت از پرداخت حق بيمه 
سهم كارفرما كه پيش تر طبق مصوبه 1361/12/16 
مجلس شوراي اسالمي، اعمال مي شد، محروم ساخت 
اما با رايزني هاي انجام شده از سوي هيات رييسه اتاق 
اصناف ايران و بر اساس بخشنامه جديد سازمان تامين 
اجتماعي اين مشكل رفع شده است. سعيد ممبيني 
افزود: آن دس��ته از كارفرمايان كارگاه هاي داراي جواز 
فعاليت )پروانه كس��ب صنفي و…( كه قبل از صدور 
بخشنامه نوزدهم مهرماه ۹۹ برابر مقررات از تسهيالت 
موضوع قان��ون معافيت از پرداخت حق بيمه س��هم 
كارفرما تا مي��زان 5 نفر كارگر بهره مند ش��ده اند، در 
صورت جابه جايي كارگاه و انتقال به مكان جديد )همان 
كارفرما و فعاليت( با احراز ش��رايط قانوني مي توانند 
كمافي الس��ابق از معافيت حق بيمه سهم كارفرمايي 
موضوع قانون اخيرالذكر بهره مند شوند. وي تاكيد كرد: 
ضمنا كارگاه هاي زير 5 نفر در٣٨رسته ديده شده اند وبا 
يررسي اتاق اصناف ايران و با همكاري مجلس شوراي 
اسالمي موضوع به روزرساني ليست رسته هاي مشمول 

وافزايش برخي مشاغل در دستور كار قرار دارد.

احياي 1۵۷ معدن
تا پايان آبان ماه ۹۹

ايرنا | وزارت صنعت اعالم كرد كه از ابتداي سال 13۹۹ 
و در قالب طرح احيا، فعال سازي و توسعه معادن كوچك 
مقياس تعداد 157 معدن وارد چرخه توليد و بهره برداري 
شده اند. طبق گزارش ارايه شده از سوي شركت تهيه 
و توليد مواد معدني ايران، تا پايان آبانماه س��ال ۹۹ بر 
اساس نوع ماده معدني شامل 57 معدن در حوزه مواد 
معدني فلزي، 31 معدن در حوزه غيرفلزي، 44 معدن 
سنگ هاي تزييني و 25 بعداً در حوزه مصالح ساختماني 
معادن احيا شده است. برپايه اين گزارش از ابتداي اجراي 
طرح احيا و توسعه معادن كوچك مقياس، تاكنون دو 
هزار و 82۹ معدن شناسايي و اولويت بندي شده و براي 
يك هزار و 243 معدن اقدام هاي كلينيكي انجام شده كه 
منجر به احيا، بازسازي و توسعه 303 معدن در قالب اين 
طرح شده است. وزارت صمت در ارديبهشت ماه امسال 
اعالم كرد كه ميزان ذخاير معدني كشور امسال نسبت 
به سال ۹8 به ميزان 20 تا 25 درصد افزايش خواهد يافت 
و پيش بيني شده، بالغ بر 30 درصد به ميزان استخراج 
افزوده شود. پيشتر ميزان ذخاير شناسايي شده كشور 
حدود 57 ميليارد تن اعالم شد كه از اين رقم 37 ميليارد 

تن قطعي و بقيه احتمالي است.

رشد 1۶ درصدي توليد »آند«
مديرعامل ش��ركت ملي صنايع مس ايران گفت: تا 
پايان آبان ماه س��ال ۹۹، 235 ه��زار و 400 تن  آند و 
183 هزار و 300تن كاتد مس توليد كرديم كه نسبت 
به برنامه امسال به ترتيب رشد ۹ و 6 درصدي را نشان 
مي دهد. سعدمحمدي اظهار داشت: تا پايان آبان ماه 
سال 13۹۹، شركت ملي صنايع مس ايران 235 هزار 
و 400 تن   آند و 183 هزار و 300 تن كاتد مس توليد 
كرده است كه نسبت به برنامه امسال به ترتيب رشد ۹ و 
6 درصدي را نشان مي دهد. همچنين بررسي و مقايسه 
آمار توليد اند ش��ركت مس در هشت ماهه امسال در 
مقايسه با مدت زمان مشابه نشان مي دهد كه شركت 
مس با رشد 16 درصدي 31 هزار و 5۹4 تن بيشتر   آند 
توليد كرده است. وي با بيان اينكه در توليد كاتد هم، 
مقايسه 8 ماهه نخست امسال با مدت مشابه سال قبل 
نشان دهنده رشد 6 درصدي است، گفت: شركت مس 
در مجموع در مقايسه با مدت زمان مشابه 10 هزار تن 

بيشتر كاتد توليد كرده است.

كاغذبازي در بازارگاه مانع 
توزيع به موقع نهاده هاي دامي 

عضو اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي دام و طيور 
اي��ران گفت: كاغذبازي مديران س��امانه بازارگاه 
براي تاييد عرضه نهاده هاي دامي در بازار تمامي 
حلقه ه��اي تامين تا مصرف نهاده ه��اي دامي را 
متضرر كرده اس��ت. به گ��زارش روابط عمومي 
اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي دام و طيور ايران 
)اوندا(، حميد رضا روحي با اعالم اين مطلب اظهار 
كرد: در شرايطي كه بازار معطل عرضه نهاده هاي 
دامي است شدت بروكراس��ي در سامانه بازارگاه 
براي توزيع اين كاالها از يك سو به تشديد بر هم 
خوردن نظم بازار نهاده ه��اي دامي به دليل عدم 
عرضه دامن مي زند و از س��وي ديگر هزينه هاي 
واردكنندگان را افزايش مي ده��د. وي افزود: در 
حالي كه مرغداران و دامداران براي تامين خوراك 
دام خود معطل هستند؛ ميسر نشدن امكان توزيع 
به موقع نهاده هاي دامي در سامانه بازارگاه از سوي 
مديران مربوطه موجب شده است تا واردكنندگان 
و صنايع��ي كه نهاده هاي دام و طي��ور مواد اوليه 
آنها محسوب مي ش��ود، متضرر شوند. اين فعال 
اقتصادي ادام��ه داد: واردات كاالهاي اساس��ي 
به كش��ور با توجه به ش��رايط تحريم اقتصادي؛ 
س��خت و هزينه بر اس��ت اما فعاالن اقتصادي با 
پذيرفتن تمامي ريسك ها در اين مسير وارد شده 
و محموله ها را به بنادر و گمركات كشور رسانده اند 
اما به دليل برخي سوءمديريت ها و طوالني بودن 
فرآيند كاغذبازي ميان مديران س��امانه بازارگاه 
امكان توزيع اين كاالها در بازار وجود ندارد. روحي 
تصريح كرد: واردكنندگان زماني كه محموله هاي 
نهاده هاي دامي را به بنادر و گمركات مي رسانند 
براي اينكه امكان عرضه در سامانه بازارگاه را داشته 
باشند بايد از مديران مرتبط با سامانه بازارگاه تاييد 
اوليه را دريافت كنند اما گاهي اوقات مدت زمان 
براي اخذ اين تاييديه به يك هفته نيز مي رس��د 
كه اين مس��اله به كمبود نهاده هاي دامي در بازار 

دامن مي زند.

خودرو 30 درصد ارزان شد 

بازوي پژوهشي مجلس در گزارشي تشريح كرد

خودرو بخريم يا نخريم؟ 

نسخه تأمين و توزيع نهاده ها در كوتاه مدت
تعادل |

»چالش هاي توزيع و تامين خوراك مرغداري هاي كشور« 
از سوي بازوي پژوهشي مجلس واكاوي شد. در اين گزارش، 
مهم ترين موانع اين صنعت، »توزيع ناكارآمد، تاخير در 
تحويل خوراك، كم فروشي، نبود نظارت بر كيفيت خوراك، 
چالش هاي س��امانه بازارگاه، قيمت گذاري دس��توري و 
انحصار در واردات نهاده هاي دامي« عنوان شده است. از 
اين رو، به منظور اصالح روند تأمي��ن و توزيع نهاده ها در 
كوتاه مدت الزم است ضمن تنوع بخشي به سبد خوراك 
دام، رانت هاي موجود و عوامل عدم شفافيت در اين زنجيره 
حذف شود. از سوي ديگر، پيشنهاد شده كه »احصاي آمار 
دقيق و افزايش اعتبار آم��اري پارامترهاي موثر در طول 
زنجيره عرضه، نظارت مس��تمر و كارآمد بر همه اجزاي 
زنجيره ارزش، .افزايش شفافيت و نظارت پذيري سامانه ها، 
رفع ايرادهاي س��امانه بازارگاه در راستاي حداكثرسازي 
فرايندهاي سيس��تمي، رفع موانع تجاري و ايجاد انگيزه 
براي بازرگانان صاحب صالحيت« در دستور كار قرار گيرد. 

    مشكل صنعت مرغداري چيست؟ 
مرك��ز پژوهش ه��اي مجلس ش��وراي اس��المي در 
جديدترين گزارش خود با عنوان »تحليل چالش  هاي 
توزيع و تأمين خوراك مرغداري  هاي كشور« به وضعيت 
صنعت طيور، تامين نهاده هاي دامي و اهميت راهبردي 
اين صنعت در امنيت غذايي كشور پرداخته است. عدم 
تخصيص ارز كافي به واردات خوراك و متنوع نبودن 
آن، در كنار افزايش شديد نرخ ارز و سنتي بودن نظام 
توزيع نهاده، واحدهاي مرغداري را دچار چالش كرده؛ با 
توجه به نقص در سهميه بندي، الزام مرغدار به پرداخت 
نقدي با وجود تأخير در تحويل خوراك، كم فروش��ي 
و عدم رعايت س��هميه رسمي مرغدار، نبود نظارت بر 
كيفيت خوراك، مشكالت و چالش هاي سامانه بازارگاه، 
عدم ش��فافيت و اعالم عمومي سهميه افراد مختلف 
به منظور تحقق نظارت همگان��ي، انحصار در واردات 
نهاده هاي دامي و نبود تن��وع كافي در آنها و ضعف در 
خدمات بازرگاني از اساسي ترين مواردي هستند كه 
به نااطميناني در تأمين به موقع خوراك منجر شده اند. 
البته سياست تخصيص ارز ترجيحي در شرايط كنوني 
و در كن��ار ناكارآمدي زنجيره توزيع، مش��كالتي را از 

جهت رانت و فساد ايجاد كرده اس��ت. با توجه به اين 
موضوع، بايد ارزيابي جامعي از تجارب قبلي و نيز اثرات 
احتمالي س��ناريوهاي جايگزين بر رفاه توليدكننده، 
مصرف كننده، ميزان توليد محصول، امنيت غذايي و 
پيامدهاي اجتماعي س��ناريوهاي مذكور به عمل  آيد 
و در نهايت تصميم گيري بر اساس تحليل همه اطراف 
موضوع اتخاذ ش��ود. با توجه به مشكالت فوق و ساير 
موانع توليد، مي توان دريافت كه در ش��رايط موجود، 
امني��ت رواني و ثبات وضعي��ت و توانايي برنامه ريزي 
در توليد صنعت مرغ كش��ور به شكل مناسبي وجود 
ندارد و اين موضوع س��بب سردرگمي مرغداران شده 
و آنها را دچار ترديد درباره آينده كرده است؛ بطوريكه 
جوجه ريزي و شروع فعاليت براي آنها جذابيت گذشته 
را ندارد و حتي مشكالت فوق الذكر سبب شده بسياري 
از آنها مرغ هاي خ��ود را زودتر از زمان اقتصادي آن به 
كشتارگاه فرس��تاده يا حتي از توليد صرفنظر كنند. 
بررس��ي آماري قيمت مرغ و تخم مرغ عرضه شده به 
بازار نيز نشان از افزايش 47 و 65 درصدي قيمت اين 
محصوالت ظرف يكسال گذش��ته دارد. اين در حالي 
است كه قيمت جهاني نهاده هاي ذرت و كنجاله سويا 

در اين مدت تنها 7 و 24 درصد افزايش داشته اند.
در بخش ديگري از گزارش  بازوي پژوهش هاي مجلس 
آمده است: »هرچند صنعت طيور، اهميت راهبردي 
در امنيت غذايي كش��ور دارد، ولي تأمين نهاده هاي 
توليدي آن وضعيت مناسبي ندارد؛ به نحوي كه اگر 
اقدام مقتضي صورت نگيرد كش��ور ب��ا چالش هاي 
جدي در بخش تأمين گوشت مرغ و تخم مرغ، كه از 
اصلي ترين منابع غذايي عموم مردم هستند، مواجه 
مي شود. افزايش چش��مگير قيمت نهاده ها در چند 
ماه گذشته و كمياب ش��دن آنها حتي با قيمت هاي 
چندبرابري در برخي مقاطع زماني س��بب افزايش 
ريس��ك جوجه ريزي و كاهش ش��ديد حاشيه سود 
مرغداران شده و حتي در بسياري از موارد به ضرر آنها 

منجر شده است.«
براس��اس اين پژوه��ش، افزايش چش��مگير قيمت 
نهاده ها در چند ماه گذشته و كمياب شدن آنها حتي با 
قيمت هاي چندبرابري در برخي مقاطع زماني سبب 
افزايش ريسك جوجه ريزي و كاهش شديد حاشيه 

س��ود مرغداران شده و حتي در بس��ياري از موارد به 
ضرر آنها منجر شده اس��ت. اين موضوع مي تواند در 
ماه هاي آينده كاهش شديد جوجه ريزي را سبب شود 
و كش��ور را دچار كمبود گوشت مرغ و تخم مرغ كند. 
اين پژوهش در ادامه تاكيد كرده است كه اصلي ترين 
مشكل حال حاضر توليد مرغ و تخم مرغ، كمبود عرضه 
نهاده ها ازسوي دولت، عدم مديريت صحيح مصرف 
توسط واحدهاي پرورش دهنده و قيمت بسيار باالي 
نهاده ها در بازار آزاد است؛ به طوري كه توليدكنندگان، 
عالوه بر متحمل ش��دن قيمت چندبرابري، به دليل 
عرضه پايين و قطره چكاني، در تهيه اين نهاده ها نيز 
با مشكل روبرو شده اند. از اين رو مرغداران به استفاده 
از جايگزين هايي براي ذرت و كنجاله س��ويا مجبور 
ش��ده اند كه بيش از 70 درصد جيره غذايي طيور را 
تشكيل مي دهد، تا از كاهش شديد توليد جلوگيري 
كنند. اين عمل به تنهايي مشكل زا نيست؛ ولي زماني 
كه توليدكنن��دگان از روي اجبار ب��راي تأمين نياز 
حداقلي تغذيه مرغ مجبور به استفاده از مواد بي كيفيت 
يا مضر براي طيور مي شوند، عالوه بر كاهش بهره وري، 

مشكالت ديگري نيز برايشان به وجو مي آيد.

    چالش ها و راه حل هاي پيشنهادي 
در اين گزارش مهم تري��ن چالش هاي اين روز صنعت 
طيور  »توزي��ع ناكارآمد، عدم انطب��اق ميزان خوراك 
تخصيص داده ش��ده با عملكرد واقع��ي واحدها، الزام 
مرغدار به پرداخت نقدي در ب��ازه زماني كوتاه، تاخير 
در تحويل خوراك، كم فروش��ي و عدم رعايت سهميه 
رس��مي مرغدار در بارگيري، نبود نظ��ارت بر كيفيت 
خوراك، چالش هاي سامانه بازارگاه، مصرف بخشي از 
خوراك در صنايع فروكتوز، قيمت گذاري دس��توري، 
انحص��ار در واردات نهاده هاي دامي، ضعف در خدمات 
بازرگاني و ...« عنوان ش��ده است. بررسي  ها در گزارش 
مرك��ز پژوهش هاي مجلس نش��ان مي دهد به منظور 
اصالح رون��د تأمين و توزيع نهاده ها در كوتاه مدت الزم 
است ضمن تنوع بخشي به سبد خوراك دام، رانت هاي 
موجود و عوامل عدم شفافيت در اين زنجيره حذف شود. 
همچنين پيشنهاد شده كه اصالح روند فعلي جمع آوري 
و گزارش دهي آمار و ارتقاي كيفي و به روز رساني سامانه ها 

و مرتبط كردن كامل آنها، از واردات نهاده تا قرار گرفتن 
آن در اختيار مرغدار و نيز نهايتًا عرضه محصول نهايي 
توسط مرغدار به بازار مصرف بايد مد نظر قرار گيرد. در 
بخش ديگري از اين گزارش آمده است: با توجه به مسائل 
زنجيره توزيع و نارضايتي ها و ضرورت تصميم گيري و 
بهبود فوري امر، پيش��نهاد مي شود كميته تخصصي، 
مستقل از معاونت امور دام و طيور، با هدف نظارت ميداني 
و مستمر بر اجزاي مختلف زنجيره تشكيل شود تا ثبات 
نسبي در اين حوزه حياتي شكل گيرد. اين كميته بايد از 
همه اختيارات الزم در زمينه نظارت ازجمله دسترسي به 
همه اسناد در همه زمان ها و مكان ها و امكان بازرسي در 
طول زنجيره برخوردار باشد.از ديگر موارد پيشنهادي كه 
در اين گزارش مورد تاكيد قرار گرفته است، »رفع انحصار 
در واردات نهاده هاي دامي« و»رفع موانع تجاري و ايجاد 
انگيزه براي بازرگانان صاحب صالحيت« است. در مبحث 
واردات بايد اقدام هاي الزم به منظور جلوگيري از رانت 
و انحصار انجام شود؛ به نحوي كه انحصار ورود خوراك 
دام از دست چند فرد و شركت خاص خارج شود و تنوع 
بخش��ي به واردكنندگان بايد در دستور كار قرار گيرد. 
البته در تنوع بخشي به واردكنندگان، صالحيت و سابقه 
افراد نيز بايد ارزيابي شود و افراد، هم از نظر دانش تجارت 
داراي سابقه و تجربه كافي باشند و هم شناخت خوبي از 
نهاده ها، ارقام مختلف آنها، شرايط نگهداري و انبارداري 
و كيفيت و مسائل مربوط به آن دارا باشند. نظارت جدي 
در گمرك و بازار بر كيفيت نهاده ها نيز بايد اعمال شده و 
با موارد تخلف برخورد جدي انجام شود. از سوي ديگر، با 
توجه به مدت زمان قابل توجه ترخيص كاال از گمرك، 
تسهيل شرايط ترخيص مي تواند در تأمين به موقع 
نياز مرغداران موثر باش��د. ازطرفي به منظور تسريع 
در تأمين و تخصيص ارز مناسب و رفع سريع مشكل 
ارز نامناس��ب، بايد بين بانك مركزي، واردكنندگان 
نهاده هاي دام و طيور و وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي 
و صنعت، معدن و تجارت سازوكار هماهنگي شكل 
گيرد. همچنين آن دسته از صادركنندگان محصوالت 
كشاورزي كه صاحب صالحيت و خوشنام هستند، بايد 
در صورت واردات خوراك دام و طيور استاندارد، طبق 
موازين اعالمي وزارت جهاد كشاورزي از تعهد سپاري 

ارزي معاف شوند.
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خبرروز

شناسايي ۱۴۰۵۱ بيمار جديد كوويد ۱۹ در كشور
سيما سادات الري سخنگوي وزارت بهداشت گفت: از پنجشنبه تا جمعه ۷ آذر ۱۳۹۹ و بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۱۴ هزار و ۵۱ 
بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شده است كه ۲۲۴۵ نفر از آنان بستري شدند. وي با بيان اينكه مجموع بيماران كوويد۱۹ 
در كشور به ۹۲۲ هزار و ۳۹۷ نفر رسيد، افزود: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت، ۴۰۶ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان 
باختگان اين بيماري به ۴۷ هزار و ۹۵ نفر رسيد. الري با تاكيد بر اينكه خوشبختانه تاكنون ۶۴۰ هزار و ۶۵ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از 
بيمارستان ها ترخيص شده اند، ادامه داد: ۵۸۶۰ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در وضعيت شديد اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند. به 

گفته وي، ۵ ميليون و ۹۹۵ هزار و ۴۴۵ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است.

كتابخانه

»دختر گمشده« به كتابفروشي ها آمد
رمان »دختر گمشده« نوشته جني كوينتانا به تازگي با ترجمه سپيده فخارزاده توسط نشر نگاه منتشر و راهي بازار نشر شد. رمان »دختر گمشده« 
نوشته جني كوينتانا به تازگي با ترجمه سپيده فخارزاده توسط نشر نگاه منتشر و راهي بازار نشر شده است. اين كتاب صدوبيست ونهمين عنوان 
از مجموعه »چشم وچراغ« است كه اين ناشر از ادبيات جهان چاپ مي كند. جني كوينتانا نويسنده انگليسي اين كتاب، آن را سال ۲۰۱۷ منتشر 
كرده است. داستان اين رمان درباره دختر نوجواني به نام آنا فلورس است كه خواهر بزرگ ترش گم مي شود. آنا در واكنش به اين اتفاق و پيدا نشدن 
خواهرش، خانه را ترك و سعي مي كند تنها زندگي كند. او سعي مي كند از خانواده اش دور شود و براي زندگي در خارج از كشور تالش مي كند. 

در مقطعي از داستان، زماني كه ۳۰ سال از اتفاق مفقودشدن خواهر آنا گذشته، مادر مي ميرد و او ناچار است به خانه بازگردد.

میراثنامه

با انتشار نتايج پژوهش هاي اخير روي يك كشتي 
تاريخي غرق شده در سواحل تالش گيالن، داليل 
غرق ش��دن كش��تي ق��روق تالش مورد بررس��ي 
ق��رار گرفت. تيمي از محققين از پژوهش��گاه ملي 
اقيانوس شناسي و علوم جوي و پژوهشگاه ميراث 
فرهنگي و گردش��گري با هم��كاري محققيني از 
كشورهاي فرانس��ه و مالتا نتايج پژوهش هاي خود 
را درباره كشتي تاريخي قروق تالش در يك ژورنال 
معتبر بين المللي منتش��ر كردند. اي��ن تحقيق با 
حمايت س��ازمان بنادر و دريانوردي و در راس��تاي 
اشاعه فرهنگ دريايي به انجام رسيد. كشتي تاريخي 
قروق تالش در ۵ كيلومتري ش��رق ش��هر تالش و 
نزديك روستاي قروق تالش در روي خط ساحلي 
درياي كاسپين واقع است. وجود اين شناور در سال 
۱۳۸۴ توسط مردم منطقه گزارش شد و در سال هاي 
بعدي، تالش هاي ناموفقي براي انتقال اين شناور 
به داخل خش��كي و نمايش عمومي صورت گرفت 
كه متاسفانه به كشتي آسيب هايي وارد كرد. سال 
گذشته پژوهشگران با هدف شناسايي ويژگي هاي 
اين اثر و بررس��ي روش هاي حفاظ��ت آن اقدام به 
مطالعات ژئوفيزيكي و گمانه زني در اطراف كشتي 
و نمونه برداري از چوب آن كردند كه پس از تكميل 
مطالعات نتايج آن اخيرا در ژورنال "گزارش هاي علوم 
باستان شناس��ي " در هلند منتشر شد. طبق گفته 
عبدالمجيد نادري از پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي 
و علوم جوي، بر اساس نتايج سن سنجي راديو كربن 
كه روي چوب كش��تي انجام شد، كشتي تاريخي 
قروق تالش در اواسط قرن هجدهم ميالدي مصادف 
با اواخر دوره صفوي يا دوره افشار، ساخته شده است. 
وي افزود: نتايج چوب شناس��ي نشان مي دهد كه 

جنس چوب به كار رفته در ساخت اين شناور از نوع 
كاج اسكاتلندي است كه نزديك ترين منطقه رويش 

آن به درياي كاسپين، كوه هاي جنوب قفقاز است.
اين پژوهش��گر معتقد اس��ت كه با توجه به س��ن 
س��اخت ش��ناور و بررس��ي گزارش هاي تاريخي، 
محل ساخت اين ش��ناور احتمااًل نه در ايران، بلكه 
در كشتي سازي هاي روسيه نظير آستاراخان بوده 
اس��ت.  حسين توفيقيان )باستان ش��ناس( نيز در 
خصوص نتايج كاوش باستان شناس��ي گفت: اين 
كاوش نشان مي دهد كه كشتي از وسط دو نيم شده 
است و بخش هاي مختلفي از شناور باقي مانده اند كه 
شامل ۴۲ تيرك عرضي، بين ۸ تا ۱۰ تيرك طولي، 
محل نصب دكل، دماغه )ساتور(، تخته هاي پوششي 

و اتصاالت فلزي نظير ميخ هاي آهني بلند است.
وي افزود: نتايج بررس��ي هاي ژئوفيزيكي نش��ان 
مي دهد كه نيمه گمشده شناور در زير رسوبات در 
فاصله ۱۰ تا ۳۰ متري جنوب شناور و در عمق بين 

دو و نيم متري تا هفت متري قرار دارد. 
اين تيم پژوهشي در مقاله منتشر شده چند دليل 
احتمالي را براي غرق ش��دن اين كش��تي مطرح 
كرده اند. با توجه به وجود يك حفره بزرگ در بدنه 

ش��مالي اين ش��ناور و تخريب تقريبا كامل نيمه 
جنوبي ش��ناور، اين امكان وجود دارد كه كش��تي 
طي جنگ هاي ايران و روسيه در اويل قرن نوزدهم 
ميالدي مورد اصابت گلوله توپ قرار گرفته باش��د. 
همچنين، ممكن است كشتي تعمداً به دليل اجبار 
قانوني به بازنشستگي كشتي هاي چوبي در اوايل 
قرن بيستم، مغروق ش��ده باشد، اما محتمل ترين 
سناريو آن است كه كشتي قروق تالش به دليل بروز 
طوفان هاي دريايي غرق شده باشد. با توجه به اينكه 
مطابق با گزارش ه��اي تاريخي، كرانه نوردي ميان 
ايران و روس��يه براي كشتي هاي بادباني ارجحيت 
داشته، ممكن است اين كشتي دچار طوفان شده 
و در ساحل گرفتار آمده باشد. در كنار طوفان هاي 
دريايي، يكي از داليل عمده به گل نشستن شناورها 
در س��واحل مي تواند تغييرات مداوم و س��ريع تراز 
دريا به وي��ژه كاهش ۴ متري تراز دريا در اواس��ط 
قرن نوزدهم بوده باش��د. از اين جهت، ممكن است 
دريان��وردان در تخمين هاي خ��ود از عمق دريا به 
ويژه در سواحل كم شيب منطقه تالش دچار اشتباه 
شده باشند.  پژوهشگران مذكور در مقاله خود اظهار 
داشته اند كه اين ش��ناور تحت تأثير امواج و رفت  و 
آمدهاي محلي درحال ازميان رفتن است و ضروري 
است كه به يك مكان استاندارد براي نگهداري منتقل 
شود. الزم به ذكر است كه براي اجراي طرح انتقال 
ش��ناور تاريخي قروق تالش به يك مكان مناسب، 
مطالعات بيش��تري به منظور اقدامات حفاظتي و 
مرمتي نظير نمك زدايي، گندزدايي، اشباع چوب 
با مواد استحكام دهنده و نگهدارنده صورت پذيرد. 
همچنين الزم است محل نگهداري شناور مجهز به 

كنترل كننده هاي دما و رطوبت باشند.

داليل غرق شدن كشتي تاريخي قروق تالش بررسي شد

»شهمیرزاد«،شهريزيباوكوهستانيدرشهرستانمهديشهرودرفاصلهحدود25كیلومتريشمالمركزاستانسمنانباسردشدنهوادرفصل
پايیزطالييپوششدهاست،منطقهشیخچشمهسريكيازمناطقيیالقيدرشهر»شهمیرزاد«استكههرفصلازسالزيباييخاصخودرادارد،اما
درفصلپايیزيكيازطالييتريننقاطاينشهربهشمارميآيد،قدمزدندركناررودخانههمیشهجاريشیخچشمهسروپاگذاشتنرويانبوهياز

برگدرختانتنومندوقدكشیدهوجلوهگريخانهباغهايقديميوطنینآوازپرندگاندراينمنطقه،بسیارلذتبخشودلنشیناست.

مرزپرگهر

هنر

موسيقي يكي از پراهميت ترين و باقدمت ترين هنرها 
در جهان و همچنين در كشور ما ايران است؛ با اين حال 
سال ها است كه جاي خالي روز ملي موسيقي در تقويم 
كشور احس��اس مي شود. پيشتر اهالي تئاتر و سينما، 
با اتفاق نظر و پيگيري هايي كه داشتند، موفق به ثبت 
يك روز به نام خود در تقويم كش��ور شدند اما در حوزه 
موسيقي در كنار مسائل ديگر، اختالف نظرهاي موجود 
بر سر اختصاص يك مناسبت به نام روز ملي موسيقي، 
اين اتفاق را به تاخير انداخته اس��ت. خانه موسيقي به 
تازگي با انتشار گزارشي از عملكرد خود براي نام گذاري 
روزي به نام موسيقي، اعالم كرد كه در ابتداي مهر ماه 
با ارسال نامه اي به وزير ارشاد، درخواست كرده بود كه 
يكم مهر ماه كه مصادف است با زادروز تولد محمدرضا 
شجريان، به عنوان روز ملي موسيقي ثبت شود. البته اين 
درخواست پيشترها درباره سالروز تولد فارابي هم از سوي 
اين نهاد صنفي مطرح شده بود كه در آن زمان به دليل 
آنچه از سوي خانه موسيقي »كم لطفي مسووالن دولتي 
وقت« عنوان شد، در نهايت مورد تصويب قرار نگرفت. 
اما با درگذشت محمدرضا شجريان گزينه اي ديگر )تولد 
استاد آواز ايران( هم براي نام گذاري روز موسيقي، پيش 
روي اهالي هنر قرار گرفت. اين درخواست در روز تشييع 
پيكر اين هنرمند، از سوي متوليان خانه موسيقي اعالم 

و بر آن تاكيد شد. از طرفي در روزهاي گذشته نامه اي 
به وزير فرهنگ و ارش��اد اس��المي با امضاي ۳۰ نفر از 
هنرمندان كش��ور در فضاي مجازي و برخي رسانه ها 
منتشر شد كه از پيشنهاد ثبت چهارم مهرماه � مصادف 
با تولد حكيم ابونصر فارابي � به نام روز ملي موس��يقي 
حكايت داشت؛ نامه  اي كه به امضاي هنرمنداني چون 
ش��هرام ناظري، بيژن كامكار، اردشير كامكار، كيوان 
ساكت، سامان احتشامي، عبدالوهاب شهيدي و مجيد 
انتظامي هم رسيده بود. اين اقدام كه اختالف نظرها بر 
سر مناسبتي را كه بايد به نام روز ملي موسيقي اختصاص 
داده شود، پررنگ تر نشان مي داد، در ادامه با واكنش خانه 
موسيقي همراه و از سوي اين نهاد صنفي »سوال برانگيز« 
تعبير شد.  خانه موسيقي همچنين عنوان كرد كه در اين 

مدت با درخواست هزاران نفر از اعضاي خانه موسيقي 
از طرق مختلف � مستقيم و غيرمستقيم � مواجه شده 
است كه خواهان اختصاص سالروز تولد استاد شجريان 
به نام روز ملي موسيقي هستند و مدعي شد، مداركي 
در دست دارد كه نشان مي دهد برخي از هنرمنداني كه 
نامه درخواست نام گذاري تولد فارابي به نام روز موسيقي 
در كشور را امضا كرده اند، از تصميم خانه موسيقي براي 
تعيين روز تولد محمدرضا شجريان به عنوان روز ملي 
موسيقي بي خبر بوده اند و حتي برخي از اين افراد وجود 
نام خود را در اين نامه انكار كرده بودند. با اين همه فارغ 
از اينكه در نهايت بهترين گزينه براي اختصاص روزي 
به نام موسيقي كدام مناسبت مي تواند باشد � پرسشي 
كه البته هدف اين گزارش هم نيست � پرواضح است كه 
اختالف نظرهايي از اين دست، عايدي جز تاخير دوباره 
در ثبت روزي به نام موسيقي در كشور نخواهد داشت. 
ضمن اينكه اين مساله مي تواند بار ديگر يادآور يكي از 
كاركردهاي اصلي خانه موس��يقي باشد؛ نهادي براي 
اتحاد و وفاق هنرمندان كه در نهايت به اعتالي هنر 
موسيقي در كشور بينجامد. كاركردي كه البته الزمه 
دستيابي به آن، تمكين و همراهي ناشي از رضايتمندي 
هنرمندان موسيقي از عملكرد و تصميم هاي اين نهاد 

صنفي است.

شجريان يا فارابي؛ مساله اين است؟

جامعه

جريمه ۵۱ هزار خودرو در محدوديت هاي شبانه
ني��روي انتظامي با انتش��ار گزارش��ي 
از عملك��رد ش��ش روزه پلي��س در 
محدوديت ه��اي كروناي��ي از ارس��ال 
بيش از ۲۱۹ ه��زار پيامك به رانندگان 
خاطي و جريم��ه ۵۱ هزار خ��ودرو در 
محدوديت هاي شبانه خبر داد. نيروي 
انتظامي با اع��الم اينكه ۱۰ هزار و ۸۹۲ 
نفر نيرو در اجراي طرح كاهش زنجيره 

انتقال بيماري كرونا از اول آذرماه جاري تا ششم آذر به 
مدت شش روز فعاليت داشته اند، عنوان كرد: همچنين 
در ۱۹۴۸ نقطه نيروي هاي پليس مس��تقر شده كه 
۶۶ ميليون و ۵۲۲ هزار و۶۹۴ دستگاه خودرو در اين 
مدت تردد داشتند كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 
۳۳ درصد كاهش نشان مي دهد. همچنين پليس در 

اين شش روز، ۳۴۶ هزار و ۱۵۰ مرتبه از 
صنوف مختلف بازديد كرده است و اين 
در حالي اس��ت كه به ۱۹۳هزار و ۷۰۱ 
صنف تذكر داده و تخلف آنها را صورت 
جلس��ه كرده است و نس��بت به پلمب 
۱۱هزار و ۹۴۱ واحد صنفي متخلف نيز 
اقدام كرده است. براساس اين گزارش، 
پليس در اين شش روز ۶۹۵هزار و ۱۲۹ 
تذكر لس��اني به رانندگان خودرو داشته و ۲۷۹ هزار 
و ۱۲ خودرو را نيز عودت داده اس��ت. در اين گزارش 
آمده است كه پليس در اعمال طرح محدوديت تردد 
شبانه ۵۱هزار و ۹۵۶خودرو را جريمه كرده است. اين 
در حالي است كه پليس در شش روز گذشته ۲۱۹هزار 

و ۷۹۲ پيامك به رانندگان خاطي ارسال كرده است.

خبر

مشاهده آنفلوآنزاي فوق حاد 
پرندگان در سه استان كشور

مديركل دفتر حفاظت و مديريت حيات وحش 
س��ازمان حفاظت محيط زيست ضمن اشاره به 
مش��اهده آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان در س��ه 
استان كشور گفت: تعداد تلفات پرندگان به دليل 
ابتال به اين بيماري زياد نبوده است اما اكنون آمار 
دقيقي از تلفات ندارم. شهاب الدين منتظمي اظهار 
كرد: درحال  حاضر س��ازمان دامپزش��كي مرگ 
پرندگان مهاجر به دليل ابتال به آنفلوآنزاي فوق حاد 
پرندگان را در سه استان تاييد كرده است كه يكي از 
آنها تاالب ميقان در استان مركزي و ديگري تاالب 
ميل در استان اردبيل است همچنين در يكي از 
نقاط تاالبي در استان مازندران آنفلوآنزاي فوق حاد 
پرندگان گزارش شده است. وي ادامه داد: سازمان 
حفاظت محيط  زيس��ت از قبل احتمال مي داد 
كه بخشي از پرندگان مهاجر كه از كشور روسيه 
وارد ايران مي شوند، به اين بيماري مبتال باشند. 
از اين رو جلساتي با سازمان دامپزشكي و وزارت 
بهداشت برگزار و هشدارهاي الزم براي افزايش 
پاي��ش و مديريت اين موضوع به دس��تگاه هاي 
مختلف در استان هاي كشور داده شد. مديركل 
دفتر حفاظت و مديريت حيات وحش س��ازمان 
حفاظت محيط زيست با تاكيد بر اينكه همكاران 
ما در استان ها هرگونه تلفاتي در پرندگان مهاجر 
را به سازمان دامپزشكي براي نمونه برداري اعالم 
مي كنند، تصري��ح كرد: درح��ال  حاضر تمامي 
الشه هاي پرندگان مرده جمع آوري و به صورت 
بهداشتي دفع شده است. منتظمي در پاسخ به اين 
پرسش ايسنا كه چه تعداد پرنده تاكنون به علت 
ابتال به آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان تلف شده اند، 
گفت: درحال  حاضر آماري در اين زمينه ندارم اما 
تعداد تلفات زياد نبوده است. وي در پايان با اشاره 
به اينكه توصيه هايي از س��وي وزارت بهداشت و 
سازمان دامپزشكي براي مديريت آنفلوآنزاي فوق 
حاد پرندگان ارايه شده است، اظهار كرد: به هرحال 
درحال حاضر هيچ گونه پروانه شكار براي مناطق 
درگير بيماري صادر نمي ش��ود و تمامي مناطق 
به صورت مرتب پايش و الشه ها با رعايت پروتكل ها 
جمع آوري مي شوند. شيوع آنفلوآنزاي پرندگان در 
تاالب بين المللي ميقان براي بار دوم طي سال هاي 
گذش��ته گزارش شده اس��ت، برخي تحقيقات 
جهاني از علل انتقال اي��ن بيماري و ارتباط آن با 
پش��ه ها گمانه زني هايي كرده اند. چند روز پيش 
اعالم شد باز هم آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان به 
تاالب ميقان بازگشته است و بر اساس مصوبات 
كارگ��روه مخاطرات زيس��ت محيطي مديريت 
بحران اس��تان مركزي و با توجه ب��ه ناقل بودن 
پرندگان مهاجر آبزي و كنار آبزي به آنفلوآنزاي 
فوق حاد پرندگان هرگونه تردد و نزديك ش��ده 
به تاالب ميقان ممنوع شده است. رضا ميرزايي 
مديركل محيط زيست استان مركزي در تشريح 
آخرين وضعيت انتشار بيماري آنفلوآنزاي فوق حاد 
پرندگان در تاالب ميقان اراك گفته بود: بر اساس 
پايش انجام شده از سطح تاالب ميقان و هشداري 
كه قباًل سازمان دامپزشكي داده بود كه كشورهاي 
شمالي همسايه ايران درگير آنفلوآنزاي فوق حاد 

پرندگان هستند .

جوالن كرونا در دورهمي ها
معاون درمان ستاد كرونا استان تهران با 
اشاره به اينكه بيشترين موضوع تاثيرگذار 
در آمار كرونا، تجمعات كوچك خصوصي 
است، گفت: البته ترددها و شلوغي وسايل 
نقليه عمومي ه��م در اي��ن روند بي اثر 
نيست و ش��ناور شدن س��اعات كاري 
كارمندان پيشنهاد بسيار خوبي در جهت 
كنترل ش��لوغي وسايل نقليه عمومي و 

ترددها اس��ت. نادر توكلي درباره ارزيابي روند اجراي 
محدوديت هاي كرونايي در اس��تان ته��ران، گفت: 
تاكنون روند مناسبي طي ش��ده است، اما در ساعات 
صبح همچنان مشكالتي وجود دارد؛ اما از بعد از ظهر 
به بعد محدوديت ها به خوبي اعمال مي شود. در صورت 
ادامه دار شدن اين روند قطعا توفيقات بيشتري به دست 
خواهيم آورد. وي افزود: همين كه مشاغل و كسب و 
كارهاي غيرضروري تعطيل شدند و محدوديت هاي 
تردد شبانه نيز اعمال شده است و آنچه در تهران رصد 
مي كنيم، شرايط خوب اعمال محدوديت ها است. البته 
فراموش نكنيم بخش عمده دس��تيابي به اهدافمان 
در كاهش آمار بيماري ب��ه همراهي مردم در محافل 
خصوصي و جمع هاي كوچك تر بازمي گردد.  معاون 
درمان ستاد كرونا اس��تان تهران، با اشاره به شلوغي 

وسايل نقليه عمومي به ويژه همزمان با 
ساعت تعطيلي كارمندان، تصريح كرد: 
بر اساس بررسي هاي صورت گرفته در 
جهان كه با كش��ور ما هم مطابقت دارد، 
بيش��ترين موضوع تاثيرگ��ذار در آمار، 
تجمعات كوچك خصوصي است. البته 
مابقي عوامل هم موثر هس��تند اما اگر 
بخواهيم ترددها به شكل كامل كنترل 
شوند بايد محدوديت هاي سخت تري اعمال كرد كه 
اين موضوع هم تبعات اقتص��ادي خود را دارد. دركل 
به نظر مي رس��د محدوديت هاي جديد روند مثبتي 
دارند. وي با تاكيد بر اينكه موضوع شناور شدن ساعات 
كاري كارمندان پيشنهاد بسيار خوبي در جهت كنترل 
شلوغي وسايل نقليه عمومي و ترددها است، اظهار كرد: 
زماني كه مرحله به مرحله اف��راد در محل كار حاضر 
شوند، به كنترل تردد كمك مي كند. اكنون در رفت 
و آمد صبحگاهي تغييري ايجاد نش��ده زيرا كسبه و 
بازاري ها كه مشاغلشان تعطيل شده عموما ساعت ۹ يا 
۱۰ صبح مغازه ها را باز مي كردند كه اكنون هم تعطيل 
هستند؛ بنابراين تغييري در لود ترافيك صبحگاهي 
نداشتيم و شناور كردن س��اعت كار تا حدي شرايط 

را بهتر مي كند.

پيشنهاد بخشودگي جرايم بيمه اي كارفرمايان 
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي، 
گف��ت: پيش��نهاداتي ب��ه مجلس و 
سران قوا مبني بر بخشودگي جرايم 
بيم��ه اي كارفرمايان ارايه ش��ده كه 
در صورت تصويب اجرايي مي ش��ود. 
مصطف��ي س��االري، در گفت وگو با 
مهر، در خصوص بخشودگي جرايم 
بيمه اي كارفرماي��ان، افزود: در مورد 

بخش��ودگي جرايم بيمه اي كارفرمايان در حال 
ارايه پيشنهاداتي به مجلس هستيم و همچنين 
به س��تاد هماهنگي س��ران قوا نيز به اتفاق ستاد 
تس��هيل بر رفع موانع توليد پيشنهاد مشتركي 
امضا كرده و ارايه كرده ايم كه بتوانيم در شرايطي 
جرايم سابق كارفرمايان را ببخشيم. وي در پاسخ 
به اين س��وال كه آي��ا دوباره هم��ان قانون قبلي 
بخشودگي جرايم اجرا مي شود يا خير، ادامه داد: 

تقريبًا به نوعي آن را واضح تر كرديم 
كه محل تفسيرهاي مختلف نباشد 
و به هر دو مرجع پيش��نهاد كرده ايم 
و اگر هر ك��دام تصويب كن��د آن را 
اجرايي مي كنيم. مديرعامل سازمان 
تأمين اجتماع��ي در خصوص اينكه 
آيا هم اكن��ون كارفرمايان مي توانند 
براي قسط بندي جريمه هاي خود به 
تأمين اجتماع��ي مراجعه كنند، تاكيد كرد: االن 
خير، چ��ون قانوني كه اين اج��ازه را به ما مي داد 
ارديبهش��ت پارسال منسوخ شد، به همين دليل 
در حال حاضر نمي توانند اين كار را انجام دهند. 
س��االري ادامه داد: مگر اينكه س��تاد هماهنگي 
اقتصادي فعاًل بخشودگي جرايم بيمه اي را مصوب 
كند و اي��ن اختيار را به ما بدهد ت��ا بعداً قانونش 

مصوب شود.

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترسميروزنامهدردسترساست

درخواست هزاران نفر براي رعايت حقوق انساني مهاجران
مهاجران افغانس��تاني نزديك چهار 
ده��ه اس��ت در اي��ران كار و زندگي 
مي كنند، بس��ياري از آنه��ا در ايران 
متولد شده اند و اينجا خانه آنها محسوب مي شود 
اما همچنان از پايه اي ترين حقوق انساني محروم اند. 
حاال كارزار اينترنتي به راه افتاده كه از وزير كشور 
مي خواهد حق��وق انس��اني اين مهاج��ران را به 

رسميت بشناسد.
در بيانيه اين كارزار كه تا امروز بيش از ۵ هزار نفر 
آن را امضا كرده اند به ش��رايط سخت دوران كرونا 
و دش��واري زندگي در اين شرايط اشاره اما تاكيد 
ش��ده كه مهاجران افغانستاني با مشكالت خاص 
ديگري هم روبرو هستند كه در صورت بي توجهي 
مسووالن به اين مشكالت مي تواند فاجعه انساني 
ايجاد كند. اولين مشكلي كه در اين نامه به آن اشاره 
شده مشكالت حوزه س��المت و خدمات درماني 
است. امضاكنندگان اين كارزار يادآوري كرده اند 
كه حق حيات و اقدامات الزم براي صيانت از آن در 
اسناد حقوق بشري فارغ از مليت و نژاد به رسميت 
شناخته شده است. اما مهاجران افغانستاني فاقد 
مدرك و حتي برخ��ي از گروه هاي داراي مدارك 
معتبر اين روزه��ا به امكانات درماني دسترس��ي 
ندارند. آنها مي گويند با توجه به اينكه هزينه هاي 
بستري كرونا در ش��رايط حاد به ويژه بستري در 
بخش مراقبت هاي ويژه بس��يار هزينه بر اس��ت، 
بسياري از بيماران فاقد مدرك مهاجرت به دليل 
همين هزينه هاي سرسام آور در گوشه خانه هاي 
خود در بدترين شرايط با مرگ دست و پنجه نرم 
مي كنند.  به همين دليل امضاكنندگان اين كارزار 
از وزير كشور خواسته اند ترتيبي اتخاذ كند تا همه 
اتباع خارجي اع��م از دارنده و فاقد مدرك بتوانند 
با تحت پوش��ش قرار دادن خود در س��ازمان هاي 

بيمه گر درماني و اجتماعي از حق دسترسي آسان 
به درمان و سالمت بهره مند شوند.

مشكل دوم مهاجران افغانس��تاني مسدود شدن 
حس��اب هاي بانك��ي و س��يم كارت هاي موبايل 
آنهاس��ت. در حالي ك��ه بس��ياري از كالس هاي 
درس به صورت آنالين برگزار مي شود مدتي است 
س��يم كارت هاي مهاجران افغانس��تاني به داليل 
نامعلوم و به گونه اي س��ليقه اي مسدود مي شود. 
اين امر باعث شده كودكان و دانش آموزان مهاجر 
به آموزش آنالين دسترسي نداشته باشند و از حق 

مسلم آموزش محروم شوند.
چندي پيش وزير ارتباطات در واكنش به درددل 
فرشته حسيني، بازيگر افغانس��تاني مقيم ايران 
درباره سيم كارتي كه نمي توانست به نام مادرش 

بخ��رد، گفته بود ك��ه »منع قانوني ب��راي فروش 
س��يم كارت براي مهاجران قانون��ي نداريم.« اما 
پيگيري ه��اي بع��دي نش��ان داد ك��ه همچنان 
هيچ ك��دام از ارايه دهندگان س��يم كارت در ايران 

به مهاجران افغانستاني سيم كارت نمي فروشند.
بر همين اساس امضاكنندگان اين كارزار مي گويند 
رفع مش��كل ثب��ت س��يم كارت و حس��اب هاي 
بانكي مستلزم تعيين تكليف مهاجران فاقد مدرك 
و اعتباردهي به م��دارك هويتي مهاجران قانوني 
است. اين موضوع باعث مي شود عالوه بر تسهيل 
بهره مندي مهاجران از حقوق اوليه شهروندي، از 
بروز مشكالت قانوني و قضايي براي دولت و ديگر 
شهروندان ايراني به دليل سوءاستفاده هاي مختلف 

جلوگيري خواهد كرد.

گزارش
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