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يادداشت- 1

 تاثيرات نرخ سود بين بانكي
 بر بازار سرمايه

بازار س��رمايه پ��س از 
بر  چندم��اه حرك��ت 
مدار نزول��ي باالخره در 
هفته گذش��ته شرايط 
بهتري پيدا كرد و براي 
نخس��تين بار در آب��ان 
ماه س��ال جاري موفق 
ش��د بازدهي حدود 10 
درصدي را به ثبت برساند. در واقع با بازگشت پول 
سهامداران حقيقي به بازار و بهبود طرف تقاضا در 
بسياري از نمادها، شاخص كل رشد كرد و به يك 
ميليون و 345 هزار واحد در پايان هفته گذشته 
رسيد. عوامل مختلفي در بروز اين رشد تاثيرگذار 
بودند كه از جمله آن مي ت��وان به توقف مقطعي 
عرضه س��هام عدالت و برخي تصميم گيري هاي 
احتمالي درباره تغييرات در نح��وه فروش آن در 
آينده تا بهبود ش��رايط بازاره��اي جهاني تحت 
تاثير انتخابات امريكا ياد ك��رد؛ در روزهاي اخير 
قيمت كاالهايي نظير نفت، مس، فوالد و س��اير 
كاموديتي ها افزايش يافت كه باعث شد وضعيت 
براي بسياري از ش��ركت هاي بزرگ بازار سرمايه 
كه ارزش فروش محصوالت آنها ارتباط تنگاتنگي 
با قيمت هاي موجود در بازاره��اي جهاني دارد، 
نسبت به گذشته بهتر شود. در اين بين اما خبرهاي 
مربوط به نرخ سود بين بانكي نيز تاثيرگذاري قابل 
توجهي روي بازار گذاش��ت؛ يكي از عواملي كه در 
هفته هاي گذشته منجر به منفي شدن بازار سرمايه 
ش��ده بود، انتش��ار آماري مبني بر رشد نرخ سود 
بين بانكي تا س��طوح 23 درصدي بود كه موجب 
شد بازار انتظار افزايش نرخ سود سپرده تا سطوح 
بيش از 20 درصد را داش��ته باشد. وقتي سود بين 
بانكي افزايش پيدا مي كند، سود سپرده ها نيز تحت 
تاثير آن رشد مي كند كه اين مساله باعث مي شود 
نقدينگي در بانك ها بلوكه ش��ده و به سمت بازار 
سرمايه حركت نكند.     ادامه در صفحه 5

مهدي محمود رباطي

كوپن 120 هزار توماني يا كمك 100 هزار توماني

دعوا بر سرحمايت از مردم
اجراي نرخ هاي جديد كارمزد 

خدمات بانكي از اول آذر

 مديركل محيط زيست و توسعه 
پايدار شهرداري تهران:

چرايي و چگونگي  اعمال 
محدوديت ها  در شهرهاي مختلف

 سقف 
كارت به كارت 

۱۰ ميليون تومان  

در جست وجوي
منشأ بوي 
 نامطبوع

 در پايتخت

 كمك هزينه
  ۱۰۰ هزار توماني
 يك شوخي است
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 اقتصاد
 نقطه سر خط 

در اليه هاي محتوا و خدمات 
رگوالتوري نداريم

 آقاي فرماندار! 
ساعت خواب

نگاه واقع بينانه به نيازهاي 
معيشتي مردم

 دالر ۱۱ هزار توماني 
و بودجه ۱4۰۰

 خود تحريمي 
يا تحريم امريكا؟

اين روزها بازار ارزيابي هاي 
خص��وص  در  تحليل��ي 
دورنماي اقتصاد كشور بعد 
از تحوالت اخير بين المللي 
و احي��اي احتمال��ي برجام 
حسابي گرم شده و مردم و 
رسانه ها به دنبال دستيابي 
به احتماالتي هس��تند كه 
ممكن اس��ت در چش��م انداز پيش رو شكل بگيرد. 
اما بايد بدانيم آنچه كه امروز پيداس��ت، ريشه اي در 
گذشته است، ارزيابي تحليلي مسيري كه در اقتصاد 
و فرآيند بازارها طي شده همراه با داده هاي اطالعاتي 
موجود مي تواند درك عموم��ي جامعه را از تحوالت 
پيش رو افزايش دهد. بنابراين زماني كه از من درباره 
تحوالت آتي پرسش مي كنند، موضوع را به داده هاي 
آماري مس��تند ارجاع مي دهم تا در نهايت تصويري 
از چشم انداز آتي در ذهن خود پرسش كننده شكل 
بگيرد. بياييد با ه��م نگاهي به بخش��ي از آمارهاي 
مس��تند آماري بيندازي��م؛ رقم رش��د نقدينگي در 
كش��ور ما به محدوده 3ه��زار هزار ميلي��ارد تومان 
رسيده است.يعني نسبت به مهر 98، عددي حدود 
802هزار ميليارد تومان به نقدينگي كش��ور افزوده 
ش��ده اس��ت.  هرچند برخي مقامات بانك مركزي 
تالش مي كنند تا با تفسير خاص و برخي نسبت ها 
و تناسب ها، رشد نقدينگي را بي اهميت جلوه دهند، 
اما واقعيت آن است كه...  ادامه در صفحه 6

در جه��ان يك پاراداي��م تازه 
در حوزه ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات اتفاق افتاده اس��ت. 
از دهه 80 كه اينترنت شروع 
به رش��د ك��رد، حكمراني در 
اين فضا مورد بح��ث و حتي 
مناقش��ه قرار گرفت و در دهه 
90 ك��ه وب ظهور پي��دا كرد 
و ضريب نفوذ اينترنت رش��د و س��رويس هاي اينترنت 
گسترش پيدا كرد، بحث فضاي مجازي و فضاي سايبري 
بطورجدي مطرح ش��د و حكمران��ي در اي��ن فضا نيز 
بطورجدي مورد توجه قرار گرفت. هر كش��وري مطابق 
با دغدغه ها و س��اختارهاي سياس��ي، نگاه متفاوتي به 
حكمراني داشته. ما در عصر ديجيتال هستيم كه فراتر از 
فضاي مجازي و با حكمراني فضاي ديجيتال روبرو است. 
مي توان گفت فضاي مجازي زيرمجموعه فضاي ديجيتال 
است و در فضاي ديجيتال، فضاي سايبري در هم تنيده با 
فضاي فيزيكي است و مسائل جديدي را ايجاد مي كند. با 
وجود اين، ما در كشور هميشه در قبال پديده ها غافلگير 
مي شويم و اين نگراني وجود دارد كه در فضاي ديجيتال 
هم اين اتفاق تكرار شود. فناوري عالوه بر مزاياي زيادي كه 
به همراه دارد، آفت هايي نيز دارد. در حال حاضر اينترنت 
اشيا و جمع آوري داده گسترش داشته و اين تحوالت همه 
كشورها را نگران كرده است تا عالوه بر نگراني براي داده ها 
و حريم خصوصي افراد جامعه بايد نگران تماميت ارضي 
خود در اين حوزه باشند.     ادامه در صفحه 6

ش��هرداري  مام��وران 
ب��ه آلون��ك زن��ي بي پناه 
هجوم مي آورن��د، در ميان 
فرياد ه��اي زن و التماس و 
گريه كودك آلونك را روي 
سرش��ان خراب مي كنند، 
م��ادر را كت��ك مي زنن��د. 
زن ك��ه فرياده��اش راه به 
جايي ندارد، اقدام به خودس��وزي مي كند. باورتان 
مي ش��ود اين صحنه هاي دلخراش را در كش��وري 
ببينيد كه قرار بود مستضعفانش تاج سر مسووالن 
باش��ند و هيچ كس ديگ��ر در حلبي آب��اد و آلونك 
زندگي نكند. باورتان مي ش��ود كه چند مرد با اين 
بهانه كه ماموريم و معذور دست به چنين جنايتي 
بزنند و بي خيال از عقوبت كارش��ان گردن افراشته 
باش��ند و بي خيال. البته هنوز مانده تا شهرداري با 
يك تومار بهانه هاي آنچناني به سراغ مردم بيايد و 
از موادفروش��ي آن زن در آن آلونك بگويد و آقايان 
مامور و معذور هم از اينكه زن ب��ه آنها حمله كرده 
و ... ح��رف بزنند و با قيافه هاي ح��ق به جانب ورق 
بازي را به نفع خود برگردانند. ام��ا باور كنيد ديگر 
حناي اين توجي��ح و تكذيب هايتان ب��راي مردم 
رنگي ن��دارد، همانطور كه آن پيرزن كرمانش��اهي 
را به كش��تن داديد و آب از آب تكان نخورد و حاال 
هم معلوم نيست چه به س��ر اين زن بندرعباسي و 
بچه اش خواهد آمد.    ادامه در صفحه 8

ه��م طرح هايي ك��ه مجلس 
ب��راي حمايت معيش��تي از 
طبق��ات كمت��ر برخ��وردار 
ت��دارك مي بيند و ه��م ايده 
جدي��د دولت ب��راي حمايت 
ياران��ه اي از ح��دودا 2دهك 
پاييني جامعه نش��ان دهنده 
يك نكته كليدي و مهم است 
و آن اينكه هر دو قواي مقنن��ه و مجريه به اين ديدگاه و 
اعتقاد رسيده اند كه دهك هاي پاييني جامعه در شرايط 
دشواري از منظر معيش��تي قرار دارند و هرچه سريع تر 
بايد فرآيند حمايت از اين اقش��ار را عملياتي كرد. نكته 
مهم در اين مي��ان تامين منابع پاي��دار و مطمئن براي 
اجراي طرح اس��ت تا به گونه اي از اين منابع اس��تفاده 
شود كه ساير ش��اخص هاي اقتصادي دچار تكانه هاي 
تورمي و... نشوند. آنچه مسلم است آن است كه تبعات 
زيان بار كرون��ا در بخش هاي مختلف دايمي نيس��ت 
و دير يا زود اين اپيدمي، ش��ر خود را از س��ر س��المت، 
اقتصاد، فعاليت ه��اي اجتماعي و...ك��م خواهد كرد.به 
خصوص وقتي اخبار خوش��حال كننده تهيه واكسن با 
ضمانت اجرايي باالي 90 درصد به گوش مي رسد اين 
اميدواري ها افزايش مي يابد. به عبارت ساده تر هر كمكي 
كه در اين مقطع قرار است انجام شود، براي عبور از يك 
مقطع بحراني ناپايدار است. از سوي ديگر آمارها حاكي از 
آن است كه بيكار شدن بخشي از اقشار مختلف مردمي 
به خاطر كرونا ب��ر دهك هاي درآمدي محروم بيش��تر 
فشار مي آورد. بنابراين افزايش محدوديت هاي كرونايي 
و تعطيلي دو هفته اي كشور، بيش��تر طبقات محروم و 
مش��اغل خدماتي خرد را تحت تاثير قرار مي دهد. چرا 
كه عمدتا بنگاه هاي اقتصادي و كارخانجات روال كاري 
فعاليت هاي اقتصادي خ��ود را پي مي گيرن��د و اغلب 
شاغلين در واحدهاي توليدي روال جاري فعاليت هاي 
خود را پيگيري مي كنند. به عبارت ديگر، هرچند تبعات 
كرونا معيشت ساير طبقات را نيز دچار تكانه معيشتي 
مي سازد، اما فش��ار اصلي محدوديت هاي كرونا متوجه 
طبقات محروم تر و مش��اغل خدماتي جامعه است. به 
اين توضيحات به نظر مي رس��د كه طرح دولت از منظر 
اقتصادي واقع بينانه تر اس��ت كه به ازاي ه��ر خانواده 
محروم 100 هزار تومان ب��ه يارانه هاي قبلي گروه هاي 
محروم و زير مجموعه نهادهاي حمايتي مثل بهزيستي 
و كميته امداد، افزايش پرداختي داش��ته باشد. واقع آن 
است كه برخي گروه هاي محروم جامعه در تامين اقالم 
اساس��ي و ملزومات ضروري زندگي خود مشكل دارند، 
از س��وي ديگر اين 100هزار تومان براي ساير طبقات 
هيچ رقمي محس��وب نمي ش��ود. بنابراين اين رويكرد 
كه جهت گيري حمايتي را متوجه اقشار واقعا نيازمند 
مي كن��د از منظر اص��ول اقتصادي منطقي ت��ر به نظر 
مي رسد.    ادامه در صفحه 5

براس��اس اظه��ارات روزهاي 
اخير مس��ووالن دول��ت، قرار 
اس��ت نرخ پايه ارز در بودجه 
س��ال آينده ب��ه 11 ه��زار تا 
11500 توم��ان افزايش پيدا 
كند. هر چند كه جزييات اين 
تصميم از جمله براي واردات 
كاالهاي اساسي كه قبال با نرخ 
4200 توماني وارد مي شد و نرخ نيمايي كه قبال حدود 
8500 تومان برآورد ش��ده بود، مش��خص نيست، اما با 
فرض تغيير نرخ ميانگين ارز از 5300 تومان در بودجه 99 
به 11500 تومان در بودجه 1400 مي توان پيش بيني 
كرد كه اين تغيير نرخ پايه ارز مي تواند درآمدي بين 85 
تا 100 هزار ميليارد تومان به درآم��د دولت اضافه كند 
و به ازاي فروش هر دالر از س��وي دولت مع��ادل 6 هزار 
تومان درآمد بيشتر ايجاد خواهد كرد.  به عبارت ديگر، 
با توجه به مخارج ارزي دولت در سال 99 كه حدود 14 تا 
15 ميليارد دالر است مي توان برآورد كرد كه بين 85 تا 
100 هزار ميليارد تومان براي دولت از اين محل درآمد 
ايجاد كند و اين موضوع مي تواند با توجه به رشد حداقل 
20 درصدي بودجه عمومي دولت در سال آينده و كسري 
بودجه احتمالي، حدود 15 تا 20 درصد مخارج جاري و 
عمراني دولت را تامين كند.  كارشناسان معتقدند كه در 
سال 99 با توجه به اختصاص حدود 10 تا 10.5 ميليارد 
دالر با نرخ پايه 4200 تومان��ي و حدود 4 ميليارد دالر با 
نرخ نيمايي 8500 توماني، نرخ ميانگين ارز در سال 99 
حدود 5300 تومان بوده اس��ت. البته در ماه هاي اخير، 
نرخ نيما به باالي 20 هزار تومان رس��يده و مش��خص 
نيست كه تا پايان سال، منابع ريالي دولت از اين محل تا 
چه حد تغيير خواهد داشت و بايد ديد كه تا پايان سال، 
منابع بودجه اي دولت حاصل از فروش ارز در نيما تا چه 
حد اعالم مي شود.  اما براي سال آينده دولت مي تواند با 
تغيير نرخ پايه ارز 11 هزار يا 11500 تومان، زمينه كسب 
درآمد بيشتري را ايجاد كند. براين اساس در صورتي كه 
روند سال جاري ادامه داشته باشد مي توان انتظار داشت 
كه ارز دولتي با نرخ ميانگين 11 هزار تومان، بخش��ي از 
منابع مورد نظر دولت را تامين كند.  هنوز جزييات اين 
برنامه مشخص نيست كه با حذف احتمالي دالر 4200 
توماني، چه نرخي ب��راي واردات كاالهاي اساس��ي كه 
حدود 10 ميليارد دالر است اعالم خواهد شد و همچنين 
نرخ مورد نظر براي 4 ميليارد دالر واردات با نرخ نيمايي 
چقدر خواهد بود اما با فرض تغيير نرخ ميانگين نرخ ارز 
از 5300 تومان به 11 هزار تومان، پيش بيني مي ش��ود 
كه از اين محل معادل 85 ت��ا 100 هزار ميليارد تومان 
درآمد بيشتر ايجاد كند. البته اگر رقم واردات كاالها با 
تغيير اين نرخ تغيير كند و كمتر يا بيش��تر شود، روي 
رقم ريالي حاصل از فروش دالر به نرخ دولتي نيز اثرگذار 
خواهد بود و ...    ادامه در صفحه 3

با بركن��اري »صمد كريمي« 
از معاون��ت ص��ادرات بان��ك 
مركزي مش��خص ش��د، كه 
حتي »عبدالناص��ر همتي« 
رييس كل بان��ك مركزي نيز 
به اين نتيجه رسيده، كه بانك 
مركزي ن��ه تنها مش��كالت 
را  تحري��م  دوران  در  ارزي 
مرتفع نكرده، بلكه با صدور بخش��نامه هاي خلق الساعه 
روزانه باعث سردرگمي صادركنندگان و حتي مسووالن 
شده است! صادركنندگاني كه با زحمت بسيار بايستي 
شرايط حمل كاال را فراهم مي كردند و وجوه ارزي خود 
را به روش هاي غير متعارف و بعضا خالف مقررات جهاني 
پولشويي با ريسك بسيار باال به كشور باز مي گرداندند، 
كه در اكثر مواقعي واقعا امكان پذير نب��ود ارز خود را به 
داخل كشور بياورند. از آن سو هم بانك مركزي به صورت 
روزانه بخشنامه هاي متعددي صادر كرد. يك روز اعالم 
مي كرد ك��ه واردات در مقاب��ل صادرات ي��ا تهاتر كوتاژ 
صادركننده با واردكننده آزاد اس��ت و روزي ديگر اعالم 
مي كرد: »ممنوع اس��ت!« .حتي خود مس��ووالن بانك 
مركزي هم نمي دانس��تند نتيجه اين آزمايش و خطاها 
در دوران حساس تحريم چه بحراني را در عرصه تجارت 
خارجي مي تواند رقم بزند. موضوعي كه محرز است اينكه 
بخشنامه هاي متعدد بانك مركزي باعث مختل شدن 
روند صادرات يا كند ش��دن آن يا حتي در مواردي باعث 
توقف صادرات كاال شده است.    ادامه در صفحه 4

يادداشت روز

آلونك هايي كه خراب مي شوند
اخيرا تصاوي��ري در خصوص 
خراب ك��ردن آلونك كوچك 
ي��ك بانوي بندرعباس��ي كه 
سرپرس��ت خان��واده اش نيز 
ب��وده، ابت��دا در ش��بكه هاي 
آن  متعاق��ب  و  اجتماع��ي 
رس��انه هاي عمومي منتشر 
ش��د. موضوعي كه ب��ه نظر 
مي رس��د با توجه ب��ه اثراتي كه در تهييج احساس��ات 
عمومي داش��ته بايد ابعاد و زواياي گوناگ��ون آن مورد 
ارزيابي و تحليل قرار بگيرد. نخس��تين نكته اي كه در 
تحليل يك چنين م��واردي كه از طريق ش��بكه هاي 
اجتماعي اطالع رساني مي ش��ود بايد مورد توجه قرار 
بگيرد، آن اس��ت كه تا زمان رس��يدن اخبار مستند و 
تكميلي نبايد دس��ت به قضاوت هاي مطلق و هيجاني 
زد. ض��رورت دارد كه موضوعاتي از اين دس��ت با مورد 
توجه قرار دادن اصل قانون و مبتني بر اخبار مس��تند 
مورد تحليل قرار بگيرد. بايد مش��خص شود قانون در 

اين خصوص چه مي گوي��د. آيا آلون��ك در زمين هاي 
ملي ساخته شده، زمين ها دولتي بوده است؟ شخصي 
بوده؟ يا س��اير پرس��ش هايي ك��ه بايد در اي��ن زمينه 
طرح شود. طبيعي است كه همه اقش��ار و گروه ها بايد 
به اصل رفتاره��اي قانوني و اخالقي پايبند باش��ند. به 
هر حال زمان��ي كه يك ف��رد به طور غيرقانون��ي وارد 
ملكي خصوصي، دولتي يا ملي ش��ود ب��ا حكم قضايي 
دستور تخريب صادر مي ش��ود. اما به نظرم نكته اي كه 
ضروري است از منظر تحليلي مورد بررسي قرار بگيرد، 
بسترهايي است كه باعث مي شود اساسا يك شهروند 
اين مملكت به چن��ان درجه اي از محروميت رس��يده 
است كه قادر به تهيه يك مس��كن حداقلي در يكي از 
استان هاي كشور نمي ش��ود. اين موضوعي است كه به 
نظرم قابليت بررسي تحليل پيدا مي كند. ضمن اينكه 
قوانين و احكامي كه با اقش��ار محروم قاطع و سخت و 
غيرقابل گذش��ت برخورد مي كند، اما در برابر تخلفات 
به مراتب بزرگ تر افراد و جريانات داراي نفوذ، مهربان 
و رئوف و همراه با گذش��ت عمل مي كن��د، مورد انتقاد 

افكار عمومي است. خالف هاي بسيار بزرگ تر از احداث 
يك آلونك همين امروز در كالنش��هرها انجام مي شود 
و برخي افراد و گروه ها در لواس��انات و بورلي هيلز هاي 
كش��ور و... تخلفات��ي به مرات��ب بزرگ ت��ر را مرتكب 
مي ش��وند، ولي برخورد قاطعي با اين تخلفات صورت 
نمي گيرد. اخباري كه از كوه خواري ها، زمين خواري ها، 
جنگل خواري ها منتش��ر مي ش��وند از همين دس��ت 
موضوعات است كه برخوردهاي متناقضي در خصوص 
آنها صورت مي گيرد. موضوع ش��كاف طبقاتي در حال 
حاضر در كشور به ش��رايط حادي رسيده است. طبقه 
متوسط كشور تقريبا كنشگري فعال خود را در جامعه 
از دست داده اس��ت. همان طور كه حتما مستحضريد، 
طبقه متوس��ط در هر جامعه حمل كنن��ده ارزش هاي 
جامعه به نفع دهك هاي پايين است، زماني كه اين طبقه 
كنشگري فعال خود را از دست بدهد، طبقات فرودست 
جامعه هم دچار بحران هاي ش��ديدتري خواهند شد. 
نتايج و نشانه هاي حضور س��ازنده طبقه متوسط نيز در 
جامعه در حال حذف شدن است. به همين دليل است 

كه امروز شما افراد كمتري را مي بينيد كه اهل مطالعه، 
اهل كتاب، سينما، روزنامه، تئاتر فعاليت مدني و حزبي 
باشند. اين نشانه هاي نحيف شدن طبقه متوسط است. 
براي همين است كه مثال فعاليت هاي حزبي در اتمسفر 
عمومي جامعه در حال كمرنگ ش��دن است. چيزي به 
نام حزب، سنديكاهاي كارگري، ان جي او ها، مطبوعات 
آزاد و.... نحيف شدن طبقه متوس��ط اثر خود را در ابعاد 
مختلف به ج��ا گذاش��ته و زماني كه جامع��ه اي از اين 
ارزش هاي متعال��ي فاصله بگيرد، وضعي��ت اقتصادي 
و معيش��تي هم روزگار مناس��بي را طي نخواهند كرد. 
آنچه كه مروز در قالب خبر خراب ك��ردن فالن آلونك 
در استان بندرعباس يا برخورد با دستفروش ديگري در 
استان گيالن و نظاير آن در فضاي عمومي كشور منتشر 
مي شود، در واقع بخش��ي از كوه يخي است كه هرچند 
بخش هايي از آن نمايان شده، اما بخش هاي اصلي اين 
كوه يخ همچنان پنه��ان مانده اس��ت. بخش هايي كه 
تصميم سازان كشور تمام سعي خود را در راستاي بهبود 

اين وضعيت بايد به كار بگيرند.

پیمان مولوي

محمدعلي الستي

مريم شاهسمنديبهزاد اكبري محسن شمشیريهادي حق شناس محمدرضا حسینا



از سويي دو قوه مقننه و مجريه بر اين تاكيد دارند كه 
با توجه به كسري بودجه قطعي در سال جاري، دست 
دولت براي حمايت از مردم خالي است و از سوي ديگر 
اختالف نظرها ميان اين دو نهاد باعث شده در فاصله 
چهار ماه مانده به پايان سال، دو طرح حمايتي جداگانه 

در دستور كار قرار گيرد. 
دول��ت از ابتداي س��ال، در حالي كه ب��ا تحريم هاي 
همه جانب��ه امريكا مواجه بود، مجبور ش��د خود را با 
شرايط جديدي كه ويروس كرونا به وجود آورده بود 
نيز سازگار كند. هرچند كرونا در گام نخست، سالمتي 
جامعه را تهديد مي كند اما با توجه به اهميت كاهش 
رفت و آمدها و محدوديت در رفت و آمد، اقتصاد نيز 
متاثر از شرايط جديد، با كاهش فعاليت و به دنبال آن 

رشد منفي، شرايط دشواري را تجربه مي كند.
مشابه همين ش��رايط، در ساير كشورهاي جهان نيز 
به وجود آمد. بس��ياري از دولت ها حكم به تعطيلي 
كس��ب و كارها و قرنطينه ش��هرها دادند. با توجه به 
فش��ار اقتصادي كه بر صاحبان كس��ب و كارها وارد 
ش��د، دولت ها به شيوه هاي مختلف حمايت از اقشار 
كم درآمد خود را در دس��تور كار قرار دادند. در برخي 
كش��ورها مانند كانادا، با توجه به ش��رايط اقتصادي 
مطلوب، بخش مهمي از مردم در فهرس��ت دريافت 
كمك هاي اقتصادي قرار گرفتند و در كشورهايي مانند 
امريكا، با توجه به نامش��خص بودن مديريت ترامپ، 

شرايط براي اين حمايت ها با اما و اگر مواجه شد.
در ايران دشواري ها براي حمايت از مردم بسيار بيشتر 
بود. با توجه به تحريم هاي امريكا، دولت در سال هاي 
گذشته بخش مهمي از درآمدهاي خود را از دست داده 
بود و رشد اقتصادي منفي در سال هاي 97 و 98 نشان 
مي داد كه اگر بنا بر حمايت باشد، بخش قابل توجهي 
از جامعه نياز به دريافت اين حمايت ها خواهند داشت. 
اجراي طرح سبد معيش��تي خانوار در آبان ماه سال 
گذشته كه به تخصيص كمك به 60 ميليون ايراني 
منجر شد، نشان از آن داشت كه بخش مهمي از مردم 

در شرايط كرونا بايد از سوي دولت حمايت شوند.
پس از ش��يوع كرونا از اسفند ماه سال گذشته، دولت 
اعالم كرد كه در دو بسته مجزا از مردم حمايت خواهد 
كرد. بسته نخس��ت مربوط به حمايت از اقشار بسيار 
كم درآمد بود كه دولت اعالم كرد در س��ه مرحله به 
حساب آنها، كمكي بالعوض را واريز خواهد كرد و از 
سوي ديگر، براي خانوارهايي كه در فهرست دريافت 
يارانه نقدي هستند، وامي يك ميليون توماني را واريز 
مي كند كه اقساط آن در ماه هاي بعد از حساب آنها كم 
خواهد شد. با وجود آنكه دولت اميد داشت با گذشت 
چند ماه، روند شيوع ويروس كاهش يابد اما با رسيدن 
به فصل سرد سال، بار ديگر كرونا اوج گرفت و دولت را بر 
آن داشت تا از ابتداي آذر تعطيالتي جديد را در فضاي 
اقتصادي كشور به وجود آورد. اين تعطيلي ها در حالي 
اجرايي مي ش��ود كه بار ديگر بحث درباره چگونگي 
حمايت از اقش��ار كم درآمد جامعه باال گرفته و ميان 
دولت و مجلس درب��اره چگونگي اجراي آن اختالف 

نظرها باال بگيرد.
حسن روحاني، رييس جمهوري، چند روز قبل اعالم 
كرد: با اجراي تعطيالت فشار اقتصادي به مردم زياد 
مي شود، امروز كس��اني كه حقوق ثابت نمي گيرند 

مشكل دارند.وي با بيان اينكه به يك سوم جامعه براي 
چهار ماه يك بسته كمك معيشتي اعطا خواهد شد، 
گفت: افرادي كه مشمول اين كمك خواهند شد در 
ماه آذر، دي، بهمن و اسفند ماهانه به ازاي هر نفر ۱00 

هزار تومان دريافت خواهند كرد.
طرح جديد حمايتي دولت در حالي نهايي ش��د كه 
مجلس نيز به شكل همزمان طرح حمايتي خود با نام 
تامين كاالهاي اساسي را دنبال مي كرد. اين طرح كه 
از مهر ماه در صحن علني مجلس مطرح و سرانجام در 
آبان ماه امس��ال به تصويب نهايي رسيد، 60 ميليون 
ايراني تا سقف ماهانه ۱20 هزار تومان، اعتبار خريد 
كاالهاي اساسي يا همان كوپن را دريافت مي كنند كه 
امكان نقدشوندگي ندارد و تنها مي توان با آن تعدادي 

كاالهاي اساسي از پيش از تعيين شده را خريد كرد.
اين طرح در ابتدا با توجه به اينكه براي دولت بار مالي 
جديد به وجود مي آورد از سوي شوراي نگهبان رد شد 
اما پس از برطرف كردن اش��كاالت از سوي مجلس، 
س��رانجام به تصويب نهايي رس��يد. با توجه به قانون 
مجلس، دولت بايد طرح جديد را از نيمه دوم س��ال 
جاري اجرايي كن��د و از اين رو حتي در صورت كليد 
خ��وردن آن در ماه هاي بعد، احتماال بايد منابع مورد 

نياز در ماه هاي قبل نيز به حساب مردم واريز شود.
در كن��ار درك ني��از ج��دي م��ردم ب��راي دريافت 
حمايت هاي الزم از س��وي دولت، به نظر مي رس��د 
اختالف نظرها ميان دو ق��وه درباره نحوه اجراي اين 
حمايت همچنان ادامه دارد. چند روز قبل نايب رييس 
مجلس شوراي اسالمي، با انتقاد از عملكرد دولت، اين 
سوال را مطرح كرده بود كه چگونه دولت براي اجراي 
طرح مجلس منابع اعتباري ندارد اما خود به ش��كل 
جداگانه طرح حمايتي اعالم مي كند. روز گذش��ته، 

پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس نيز 
اين انتقادات را تك��رار كرد.  محمدرضا پورابراهيمي 
رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي، 
با اش��اره به اظهارات و موضعگيري هاي مس��ووالن 
دولتي نسبت به طرح معيشتي مجلس، گفت: اينگونه 
موضع گيري ها نسبت به مجلس خارج از عرف اداري 
و رسمي كشور است و براي ما قابل قبول نيست؛ به هر 
حال، مجلس به دنبال كمك به مردم است و در طرح 
خود روش هايي را هم براي تامي��ن مالي آن گفته و 

پيشنهاداتش را هم مطرح كرده است.
وي در همين راستا افزود: اما مسووالن دولتي عنوان 
مي كنند كه نه مايل هستند اين كار را كنند، نه قبول 
دارن��د و نه اجازه مي دهند و حت��ي خبرهايي هم به 
ما رس��يده اس��ت كه پس از تصويب طرح معيشتي 
مجلس در اجرا به گونه اي عمل خواهد شد كه عمال 
آن چه مجلس مي خواهد يعني كمك به مردم، اتفاق 

نيفتد.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اظهارات 
اخير رييس جمهور مبني بر پرداخت بسته معيشتي 
۱00 هزار توماني براي يك س��وم جامعه براي چهار 
ماه گفت: ما از اصل اين عمل اس��تقبال مي كنيم اما 
اظهارات رييس جمهور مصداق يك بام و دو هواست و 
مشخص نيست اگر منابعي براي اجراي طرح معيشتي 
مجلس نيس��ت، تصميم گرفتن در اين خصوص به 
چه مفهوم است و اگر منابعي وجود دارد چرا با طرح 
معيشتي مجلس به بهانه نبود منابع، مخالفت مي شود.

پورابراهيمي با تاكيد بر اينكه قطعا مردم از اين فضاي 
سياسي آزرده خاطر مي ش��وند، ادامه داد: پيشنهاد 
ما به دولت اين اس��ت كه در اين ماه هاي پاياني روند 
منطقي اتخاذ كند و اجازه ندهد فضاي كشور به سمت 

يك فضاي سياسي برود؛ مطمئن هستيم اين رويكرد 
سياسي دولت يعني مواجهه سياسي به جاي مواجهه 
كارشناسي با تصميمات مجلس به ضرر مردم بوده و 

به نفع جامعه نخواهد بود.
وي تصري��ح كرد: مجل��س در اين قضي��ه از مواضع 
كارشناسي خود دفاع خواهد كرد، انتظار مردم همين 
است كه نماينده ها پاي منافع مردمي بايستند؛ قطعا 
مجلس ه��م موضوع حمايتي خود از م��ردم را ادامه 
مي دهد و پيش��نهادمان هم به دولت اين است كه از 
نگاه سياس��ي نس��بت به اين موضوع دست بردارد و 
اين ماه هاي پاياني عمر دولت، رضايتمندي مردم از 

خودش را افزايش دهد.
نماينده مردم كرمان در مجلس در پاسخ به اين پرسش 
كه دولت براي تامين منابع بسته معيشتي ۱00 هزار 
توماني به مردم نياز به مجوز دولت دارد؟بيان داشت: 
اگر پرداخت اين ميزان در قالب تعهداتي اس��ت كه 
قبال در بودجه ديده شده نياز به مجوز مجلس نيست 
اما اگر عدد جديدي است و روش و نحوه پرداخت آن 
ارتباطي به تعهدات بودجه اي ندارد، طبيعتا دولت بايد 

از مجلس مجوز بگيرد.
اين صحبت ها در حالي مطرح ش��ده كه دولت هنوز 
واكنشي نسبت به چگونگي اجراي طرح مجلس نشان 
نداده و با توجه به اختالفات علني مطرح ش��ده ميان 
مس��ووالن دولتي و رييس مجلس معلوم نيست چه 
سرنوشتي در انتظار اين طرح خواهد بود. در حالي كه 
كشور از نظر منابع اعتباري بودجه با محدوديت مواجه 
اس��ت، اين سوال به وجود آمده كه چگونه بناست دو 
طرح حمايتي مجزا در كوتاه مدت در دستور كار قرار 
گيرد و در اين مسير، صرف نظر از اختالف نظرها، چه 

طرحي به نفع مردم تمام خواهد شد؟

2 اقتصاد كالنسياست
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چيزي به نام خزانه در نهاد 
رياست جمهوري وجود ندارد

معاون پارلماني رييس جمهور گفت: محل هزينه هاي 
نهاد رياس��ت جمهوري و رييس جمهور از اعتبارات 
نهاد رياس��ت جمهوري است وچيزي به عنوان خزانه 
ديگر در نهاد رياس��ت جمهوري وجود ن��دارد. نهاد 
رياس��ت جمهوري ه��م در بودجه ردي��ف اعتباري 
دارد. حس��ينعلي اميري در گفت وگو با ايسنا، درباره 
طرح برخي ش��بهات پيرامون حس��اب خاص نهاد 
رياس��ت جمهوري گفت: مح��ل هزينه ه��اي نهاد 
رياس��ت جمهوري و رييس جمهور از اعتبارات نهاد 
رياست جمهوري است. نهاد رياست جمهوري مثل همه 
دستگاه هاي ديگر در قانون بودجه سنواتي رديف بودجه 
دارد و اين هم اختصاص به اين دولت ندارد و هميشه 

چنين چيزي بوده است.
وي افزود: در نهاد رياست جمهوري هزينه ها بر اساس 
قوانين و مقررات پرداخت مي شود، ذي حساب وجود 
دارد و ديوان محاسبات بر نحوه هزينه اعتبارات نظارت 
مي كند. معاون پارلماني رييس جمهور خاطرنش��ان 
كرد: در واقع وج��ود خزانه ديگر يا وجهي يا اعتباري 
در اختيار رييس جمهور باشد كه به هر شكلي بخواهد 
خرج كند، چنين چيزي اصال نيست و هزينه ها تحت 
نظر دستگاه هاي نظارتي بر اس��اس قانون و مقررات 
تخصيص داده مي شود. وي درباره برنامه دولت براي 
طرح الزام دولت به پرداخت يارانه كاالهاي اساسي نيز 
گفت: دولت قطعا با طرح هايي كه براي حل مشكالت 
معيشتي مردم گره گشا باشد حتما استقبال مي كند. 
اما راج��ع به اين طرح ب��ا دو موضوع مواج��ه بوديم. 
موضوع اول اينكه قانون اساسي ميثاق ملي ما است و 
اختيارات و وظايف نهادهاي سياسي و قواي سه گانه و 
نيروي هاي نظامي و انتظامي را مشخص كرده است؛ 
بنابراين طرح هايي كه نمايندگان تهيه مي كنند نبايد 
با اصول قانون اساسي مغايرت داشته باشد.  اميري با 
بيان اينكه مبناي كار شوراي نگهبان هم قانون است، 
افزود: بر اساس قانون طرح هايي كه نمايندگان تهيه 
مي كنند اگر داراي بار مالي باشد و هزينه هاي كشور 
را اضافه يا درآمدهاي كش��ور را كم كند قابل طرح در 
مجلس نيست. وي يادآور شد: علت مخالفت دولت با 
اين طرح اين بود كه موضوع مبنايي بود يعني از مبنا 
طرح هايي كه داراي بار مالي و خالف اصل 7۵ قانون 
اساسي است نبايد مطرح ش��ود اين طرح با اصل 7۵ 
قانوني مغايرت دارد. در واقع طرح بايد قابليت اجرايي 
داشته باشد. معاون پارلماني رييس جمهوري گفت: 
در بحث تامين مالي قانون اساسي مي گويد بايد محل 
هزينه تامين ش��ود نه تعيين شود. در اين طرح محل 
هزينه تعيين شده نه تامين به خاطر همين در شوراي 
نگهبان مورد ايراد قرار گرفت و به مجلس برگش��ت. 
اميري درباره بودجه سال ۱۴00 كشور هم گفت: مدتي 
است كه بر اساس تاكيدات رهبري وابستگي بودجه 
به نفت كم ش��ده و از سال هاي گذشته اين وابستگي 
كمتر و كمتر شده است. امسال هم به همين نحو است. 
معاون پارلماني رييس جمهوري گفت: از اواخر تابستان 
رييس جمهوري بخشنامه بودجه را به دستگاه هاي 
اجرايي ابالغ كرد. دستگاه هاي اجرايي با سازمان برنامه 
و بودجه نشست هاي مشتركي شروع كردند و ستاد 
تدوين و تهيه بودجه در سازمان برنامه و بودجه مدت 
زيادي است كه فعال است.  وي ادامه داد: بودجه امسال 
هم مثل سنوات گذشته تا ۱۵ آذر كه موعد قانوني است 
تقديم مجلس خواهد شد. در جلسه گذشته دولت اين 
موضوع مورد تاكيد رييس جمهوري و معاون اول قرار 
گرفت. در بودجه امسال مسائل مربوط به اصالح ساختار 
بودجه كامال ديده ش��ده اس��ت و مواردي كه مدنظر 

رهبري است در آن اعمال شده است.

ضرورت اعمال فشار بر اسراييل 
براي پيوستن به ان پي تي

سفير و نماينده دايم كشورمان در آژانس، در نشست 
فصلي شوراي حكام آژانس با ارايه سخنراني در مورد 
قابليت هاي هسته اي رژيم صهيونيستي، خاورميانه 
ع��اري از س��الح هاي هس��ته اي و وضعي��ت اجراي 
پادمان هاي هسته اي در عربس��تان سعودي و امارات 
متحده عربي، مواضع جمهوري اسالمي ايران را تشريح 
كرد.  كاظم غريب آبادي با اشاره به اينكه مشروط كردن 
الحاق به ان.پي.تي به ايجاد ش��رايطي خاص، توجيه 
غيرقابل قبولي براي عدم جهان شمولي معاهده است، 
گفت: جاي تأسف جدي است كه رژيم اسراييل به عنوان 
تنها غير طرف معاهده عدم اشاعه در خاورميانه بوده و 
به اين ترتيب، از جهاني شدن آن جلوگيري مي كند. 
س��فير و نماينده دايم كشورمان ضمن گوشزد كردن 
اين نكته كه كسب قابليت هاي هسته اي مخفي توسط 
رژيم اس��راييل، در سايه ناديده گرفتن كامل قوانين و 
هنجارهاي بين المللي، تهديد جدي براي امنيت و ثبات 
جهان و منطقه است، اظهار داشت: الحاق فوري و بدون 
قيد و شرط رژيم اسراييل به معاهده ان.پي.تي، به عنوان 
يك عضو بدون سالح هسته اي و قرار دادن تمام مواد، 
فعاليت ها و تاسيسات هسته اي خود تحت پادمان جامع 
آژانس، تنها گام براي جبران بحران هسته اي فعلي در 
منطقه خاورميانه است. اين ديپلمات ارشد كشورمان 
در ادامه با اشاره به اينكه ظاهرا توسل به عدم عضويت 
در ان.پي.تي و عدم دارا بودن موافقتنامه جامع پادمان با 
آژانس، تبديل به الگوي شناخته شده اي براي شانه خالي 
كردن از بار اجراي كامل و قابل راستي آزمايي تعهدات 
شده است، از عدم اجراي موافقتنامه جامع پادمان توسط 
پادشاهي سعودي و وضعيت امارات متحده عربي در اين 
زمينه ابراز نگراني كرد و افزود: رياض با دارا بودن پروتكل 
مقادير كوچك، موافقتنامه جامع پادمان را بطور كامل 
اجرا نمي كند و امارات متحده عربي نيز هنوز بطور رسمي 
داراي پروتكل مقادير كوچك با آژانس است و تا زماني 
كه آنها اين پروتكل را همانط��ور كه دبيرخانه آژانس 
بارها درخواست كرده است، لغو نكنند، هيچ احساس 
تكليفي در قبال اجراي كامل و موثر موافقتنامه جامع 

پادمان نمي كنند. 

درآمد 110 هزار ميليارد توماني 
دولت از فروش اوراق

معاونت نظارت مالي و خزانه داري وزارت امور اقتصادي 
و دارايي طي اطالعيه اي نتيجه بيست و پنجمين هفته 
حراج اوراق بهادار دولتي منتهي به 28 آبان 99 را اعالم 
كرد. در ادامه اقدامات اين وزارت خانه براي تأمين مالي 
اقتصاد كشور با هدف كاهش تبعات تورمي، خزانه داري 
كل كشور طي ماه هاي اخير نسبت به انتشار و عرضه 
اوراق بهادار دولتي با اس��تفاده از روش هاي مختلف از 
جمله انتشار اسناد خزانه اسالمي و برگزاري 2۵ هفته 
حراج اوراق بدهي ميان بانك ها، موسس��ات اعتباري 
غيربانكي و نهادهاي مالي فعال در بازار سرمايه )از قبيل 
صندوق هاي سرمايه گذاري وشركت هاي تأمين مالي( 
و ۳ مرحله پذيره نويسي اوراق از طريق كارگزاري بانك 
مركزي و سيستم مظنه يابي شركت مديريت فناوري 
بورس تهران اقدام كرده است. پس از اخذ سفارش هاي 
خريد اوراق از متقاضيان ياد ش��ده درسامانه هاي بازار 
بين بانكي كارگزاري بانك مركزي و مظنه يابي شركت 
مديريت فناوري بورس تهران، مجموعًا مبلغ 2 هزار و 
۵6۵ ميليارد تومان اوراق به فروش رسيد. اين گزارش 
خاطرنشان مي سازد، با انتش��ار اسناد خزانه اسالمي 
و طي برگزاري 2۴ هفته عرض��ه اوراق بدهي دولت و 
2 مرحله پذيره نويس��ي اوراق تا تاريخ 20 آبان امسال 
در مجم��وع معادل ۱09 ه��زار و 87۴ ميليارد تومان 
ش��امل ۳6 هزار و 700 ميليارد تومان اس��ناد خزانه 
اس��المي و 7۳ هزار و ۱7۴ ميليارد تومان اوراق نقدي 
تأمين مالي انجام ش��ده بود. گفتني است، وزارت امور 
اقتصادي و دارايي )معاونت نظارت مالي و خزانه داري 
كل كشور( حس��ب وظايف قانوني و تخصصي خود با 
استناد به نتايج تحليل جامع روند تحوالت متغيرهاي 
اقتصادي و روند سنجه هاي پايداري بدهي هاي دولت 
در قالب سناريوهاي مختلف و متناسب با برآورد جريان 
ورودي و خروجي منابع عمومي و نيز با در نظر داشتن 
اولويت سازگاري سياستي با چارچوب سياست گذاري 
پولي هر هفته نس��بت به برگزاري حراج اوراق بدهي 
و ارزيابي و پذيرش پيش��نهادات خريد اقدام مي كند. 
همچنين حسب تمهيدات اتخاذ شده توسط وزارت 
امور اقتصادي و دارايي، متقاضيان مي توانند در تمامي 
روزهاي معامالتي از طريق بازار سرمايه نسبت به خريد 
اوراق دولت در نمادهاي منتش��ره اقدام كنند. يادآور 
مي شود پيش از اين خريد اوراق دولت در بازار سرمايه 
صرفاً در يك روز معامالتي در هر هفته ميسر بود. بديهي 
است نتيجه رويكرد صدرالذكر حصول به اطمينان كامل 
از توانمندي دولت در بازپرداخت اصل و فرع تعهدات 
ناشي از انتشار اوراق مالي اس��المي در سررسيد و در 
ادامه تعيين فاكتورهاي كليدي در پذيرش پيشنهادات 

بوده و خواهد بود.

اقشار محروم از نان شب هم 
محروم هستند

به باور احسان اركاني، بودجه نه چوبي براي ادب كردن 
سياستمداران، بلكه ابزاري است كه از طريق آن مي توان 
توسعه، عدالت اجتماعي و فرصت هاي برابر را در بطن 
جامعه گسترش داد. نماينده مردم نيشابور در مجلس 
با اشاره به وجود برخي تفاوت ديدگاه هاي جدي ميان 
دولت و مجلس بر س��ر تصميم سازي هاي اقتصادي، 
معيش��تي و بودجه اي گفت: به نظر مي رس��د بعد از 
انتخابات امريكا، دولت با اعتماد به نفس بيشتري در 
خصوص موضوعات اقتصادي اظهارنظر مي كند. البته 
ما اميدوار بوديم دولت قبل از انتخابات امريكا و با تكيه بر 
توان داخلي اعتماد به نفس بااليي براي حل مشكالت 
اقتصادي داشته باشد. يعني تصميمات برآمده از اراده 
رييس جمهور اسالمي ايران باشد نه ناشي از متغيرهاي 
بيروني. اركاني همچنين با اشاره به تاييد نهايي طرح 
تامين اقالم اساسي توسط ش��وراي نگهبان گفت: با 
وجود مخالفت دولت و ت��الش فراوان براي عدم تاييد 
طرح توزيع اقالم اساسي در نهايت شوراي نگهبان بعد از 
اصالحات كميسيون برنامه و بودجه طرح را تاييد كرد. 
نماينده مردم نيشابور در مجلس گفت: از سوي ديگر و 
در حالي كه اصالح ساختار بودجه بعد از نشست هاي 
متعدد كميسيون با كارشناسان ارشد و معاون سازمان 
برنامه و بودجه تدوين ش��د. اما در كمال تعجب آقاي 
پورمحمدي در روز تصويب قانون، نظر دولت را مخالفت 
با طرح عنوان كرد. كامال مشخص است كه پورمحمدي 
تحت فشارهاي مقامات ارشد دولت و حلقه نزديكان 
رييس جمهوري، مجبور شده با قانوني كه خودش ابعاد 
و زواياي گوناگ��ون آن را تاييد كرده، مخالفت كند. او 
يادآور شد: واقع آن است، اكثر كارشناسان اقتصادي و 
حتي منتقدان طرح توزيع اقالم اساسي هم بر ضرورت 
حمايت از اقشار محروم تاكيد مي كنند. اگر كارشناسان 
انتقادي به طرح دارند، برآمده از تبعاتي است كه اجراي 
طرح ممكن است در شاخص هاي اقتصاد مثل تورم يا 
توسعه پايه پولي داشته باشد. بايد بدانيم، وقتي شوراي 
نگهبان ايراد اصل 7۵ قانون اساسي را در روند بررسي 
و تاييد وارد نمي داند، نشان مي دهد كميسيون برنامه 
و بودجه مجموعه نگراني هاي اعضاي شوراي نگهبان، 
اهالي اقتصاد و كارشناسان دلسوز را مورد توجه قرار داده 
و بار اضافي هزينه اي بر بودجه سوار نكرده است. ضمن 
اينكه تالش شده تا اجراي طرح كوچك ترين تبعاتي در 
رشد نقدينگي، توسعه پايه پولي و... نداشته باشد. نماينده 
مردم نيشابور در پاسخ به پرسش ديگري در اين خصوص 
كه چرا اقتصاد ايران الگوي مشخصي براي توسعه پايدار 
ندارد؟ گفت: ۴2 سال از انقالب اسالمي گذشته است، 
اگر قرار بود الگويي براي توس��عه پايدار كشور تدارك 
ديده شود، حداقل طي ۳دهه پس از جنگ تحميلي بايد 
طراحي و عملياتي مي شد. مردم نبايد تاوان نداشتن الگو 
در اقتصاد و توسعه را بدهند. مردم از منظر اقتصادي و 
معيشتي در حكم بيماري هستند كه شرايط نامناسبي 
دارد و نيازمند رس��يدگي فوري است. برخي از اقشار 
مردمي حتي در تهيه نان شب و روزانه خود هم مشكل 
دارند. اينها شعار نيست، واقعياتي است كه در زير پوست 

جامعه جريان دارد.

كوپن 120 هزار توماني يا كمك 100 هزار توماني

دعوا بر سر حمايت از مردم

دولت خبيث امريكا نوسازي ناوگان را كند كرد
رييس جمهور گفت: خباثت دولت امريكا موجب ش��د 
نوسازي ناوگان حمل و نقل كشور كند شود. دولت امريكا 
تالش زيادي كرد راه هاي اصلي ترانزيت منطقه از ايران 
عبور نكند. حجت االسالم والمسلمين حسن روحاني در 
مراسم افتتاح پروژه هاي وزارت راه و شهرسازي با بيان 
اينكه افتتاح آزادراه ب��راي صنعت حمل و نقل اهميت 
زي��ادي دارد، اظهار كرد: حمل و نقل يك��ي از ابزارهاي 
جهش توليد است. اگر حمل و نقل نباشد توليد، توزيع، 
 مصرف، ص��ادرات و واردات دچار مش��كل مي ش��ود.

 حمل و نقل يكي از اركان بسيار مهم براي توسعه و توليد 
و ارتباط با جهان بوده كه در زمينه گردشگري هم نقش 
بسيار اساسي دارد. در آينده واكسن و داروي كرونا توليد 
مي شود و در آن شرايط گردشگري براي ما اهميت زيادي 
مي يابد. روحاني با اشاره به ژئوپولتيك ايران خاطرنشان 
كرد: ايران براي اتصال ش��مال به جنوب و شرق به غرب 

منطقه جايگاه بسيار مهمي دارد. ايران است كه مي تواند 
خليج فارس و درياي عمان و اقيانوس هند را به آسياي 
مركزي، روسيه و اروپاي شمالي و همچنين شرق و غرب 
منطقه را به هم متصل كند. راه آهن خواف - هرات هفته 
آينده افتتاح مي شود و پروژه هاي ديگري هم در اين زمينه 

در دست اجرا است.
روحاني ادامه داد: ترانزيت از ش��مال به جنوب و از شرق 
به غرب براي اقتصاد و سياست خارجي ما مهم است اما 
يكي از شقاوت ها و توطئه هاي امريكا اين بوده كه راه هاي 
ترانزيت منطقه از ايران عبور نكند. در اين زمينه هم تالش 
زيادي كردند اما موفقيت زيادي به دس��ت نياوردند. در 
حال حاضر روزانه ۱۴ هزار پرواز از آس��مان ايران انجام 
مي شود.  رييس جمهور با بيان اينكه پروژه هايي كه امروز 
افتتاح شد ۳ هزار ميليارد تومان ارزش دارد تصريح كرد: 
اين پروژه ها براي محيط زيست، حمل و نقل و سالمت 

مردم اهميت دارد. زيرا ايجاد بزرگراه باعث تامين سالمت 
مردم و صرفه جويي در وقت مي ش��ود. روحاني با بيان 
اينكه دولت يازدهم و دوازده��م در زمينه حمل و نقل 
از فناوري هاي نوين و شركت هاي دانش بنيان استفاده 
كرد گفت: در گذش��ته يك كاميون از بندر بار مي آورد 
و خالي برمي گش��ت و گاهي كاالهايي مثل ميوه فاسد 
مي شد چون وسيله براي حمل و نقل آنها وجود نداشت 
اما با استفاده از شركت هاي دانش بنيان مي توان كاالها 
را در نقاط مختلف شناس��ايي كرد تا ديگر كاميون با بار 
خالي بازنگردد. يكي از كارهاي بس��يار مهم براي دولت 
كه تا روز پاياني دنبال مي كرد ديجيتال كردن اقتصاد، 
دولت الكترونيك و فعال كردن شركت هاي دانش بنيان 
است. رييس جمهور با اشاره به نياز حمل و نقل كشور به 
نوسازي خاطرنشان كرد: پس از توافق هسته اي حركت 
خوبي در نوسازي هوايي آغاز و قراردادهاي خوبي امضا 

كرديم. ۱6 هواپيماي نو هم وارد كشور شد و اگر اين دولت 
خبيث اخير امريكا نبود ده ها فروند ديگر هم آماده بود. در 
زمينه ريل اقدام بزرگي انجام شده است. در ساخت واگن 
بخش اعظم لوكوموتيو و ريل به خودكفايي رسيده ايم. 
قصد ما اين بود كه تمام ناوگان حمل و نقل مس��افري و 
باري را نوس��ازي كنيم و قرار بود از اوايل دولت دوازدهم 
تمام كاميون ها را نوس��ازي كنيم. خريدهاي خارجي و 
كارخانه هاي داخلي مشخص شده بود اما خباثت دولت 
امريكا موجب ش��د اجراي اين طرح كند شود البته اين 
طرح از طريق ديگر در حال انجام است، اما نه با سرعتي 
كه مدنظر ما است. رييس جمهور در پايان با بيان اينكه 
مس��اله حمل و نقل براي ما مهم است اظهار كرد: دولت 
در زمينه ترانزيت، ريل و نوسازي ناوگان هوايي اقدامات 
مهمي انجام داده است و 9 پروژه بزرگ آزادراهي امسال 

و سال آينده در دستور كار دولت قرار دارد.

سه كشور اروپايي به تعهداتشان در برجام برگردند
سخنگوي وزارت خارجه تاكيد كرد: از سه كشور اروپايي 
انتظار مي رود كه به جاي فرافكني سياس��ي، در جهت 
پايبندي كامل به تعهداتش��ان طبق برجام و مصوبات 
كميسيون مشترك اقدام نمايند و به اجراي كامل برجام 
برگردند. س��عيد خطيب زاده س��خنگوي وزارت امور 
خارجه در واكنش به بيانيه سه كشور اروپايي انگليس، 
آلمان و فرانس��ه در خصوص همكاريه��اي جمهوري 
اسالمي ايران با آژانس بين المللي انرژي هسته اي، ضمن 
محكوم كردن اين مواضع غيرمس��ووالنه اظهار داشت: 
از سه كشور اروپايي انتظار مي رود كه به جاي فرافكني 
سياس��ي، در جهت پايبندي كامل به تعهداتشان طبق 
برجام و مصوبات كميسيون مشترك اقدام نمايند و به 
اج��راي كامل برجام برگردند.  س��خنگوي وزارت امور 
خارجه افزود: فعاليت هاي صلح آميز هسته اي جمهوري 
اسالمي ايران كامال در چارچوب قوانين بين الملل و كامال 
قانوني و مشروع بوده و در راستاي حقوق ذاتي الينفك 
كشورها دنبال مي شود. خطيب زاده در ادامه عنوان كرد: 
با خروج اياالت متحده از برجام و اعمال مجدد تحريم ها 
و تداوم بدعهدي اروپا در زمينه انتفاع اقتصادي ايران از 

رفع تحريم هاي تعهد شده در برجام، جمهوري اسالمي 
ايران طبق بندهاي 26 و ۳6 برجام گام هاي هسته اي را 
برداشته است كه كامال منطبق با برجام است و همواره 
تاكيد داشته است كه در صورت اجراي كامل برجام از 
سوي طرف هاي مقابل، بازگشت پذير خواهند بود. سه 
كش��ور آلمان، فرانسه و انگليس در بيانيه اي در شوراي 
حكام درباره فعاليت هس��ته اي اي��ران، ضمن تاكيد بر 
پايبندي به توافق هس��ته اي از فعاليت هاي هسته اي 
ايران پس از كاهش تعهدات داوطلبانه هس��ته اي اش 
در پ��ي خروج امريكا از اين تواف��ق، ابراز نگراني كردند. 
بر اس��اس گزارش پايگاه اينترنتي وزارت امور خارجه 
انگليس، تروئي��كاي اروپا )آلمان، فرانس��ه و انگليس( 
در بيانيه اي در ش��وراي حكام آژانس بين المللي انرژي 
اتمي درب��اره ايران مطرح كردند: به عن��وان عضوي از 
برجام )توافق هس��ته اي( تعهد مداوم خود را به حفظ 
و اجراي كامل توافق هس��ته اي تكرار مي كنيم. ما سه 
كشور اروپايي براي حفظ توافق سخت تالش كرده ايم. ما 
همواره گفته ايم كه بابت خروج امريكا از توافق هسته اي 
و اعمال تحريم ها بر ايران متاسف هستيم. ما تحريم ها را 

همانطور كه در توافق مقرر شده بود لغو كرده و اقداماتي 
اضاف��ي انجام داديم تا ايران بتواند تج��ارت قانوني را از 
 طريق توسعه سازوكار مالي اينس��تكس دنبال كند. 

در ادام��ه اين بيانيه آمده اس��ت: اگرچ��ه برخالف اين 
اقدامات كه با حسن نيت انجام شد، ايران اكنون به مدت 
يك سال و نيم است كه تخطي هايي متعدد و جدي از 
تعهدات هسته اي اش انجام مي دهد. ما همچنان نگران 
عملكرد ايران هس��تيم كه منافع مربوط به عدم اشاعه 
در توافق را از ميان بر مي دارد. پيش رفتن ها، تحقيقات 
و توسعه ها عواقبي جدي دارند. سه كشور اروپايي عالوه 
بر اين ادعا كردند: ما نگران هستيم كه ايران اورانيوم را 
بيش از حد ۳.67 درصد تعيين شده در برجام غني سازي 
مي كند و به افزايش ذخاير اورانيوم ادامه داده است كه 
اكنون 2۴۴۳ كيلوگرم اس��ت. اين دوازده برابر بيش از 
حد تعيين شده در برجام است. برخالف برجام، ايران 
در حال استفاده از سانتريفيوژهاي پيشرفته براي توليد 
اورانيوم با غناي پايين اس��ت. ايران همچنين برخالف 
برجام در حال غني س��ازي در تاسيسات فردو است كه 
اين محل هيچ كارب��رد غيرنظامي معتبري ندارد. اين 

بيانيه مي افزايد: ايران به انجام دادن تحقيقات و توسعه 
در چندين نوع سانتريفيوژ پيشرفته كه در برجام و برنامه 
R&D برجام مجاز نيستند، پرداخته است. اين شامل 
 IR-6 وIR-2m, IR-4  فعاليت صدها س��انتريفيوژ
است. ايران همچنين نوع جديدي از سانتريفيوژهايي 
را كه در برجام مجاز نيس��تند معرفي كرده است. ايران 
بايد از انجام دادن هر تحقيق و توسعه سانتريفيوژهاي 
پيش��رفته كه برخالف مقررات برجام است، خودداري 
كند. س��ه كش��ور اروپايي در ادامه بيانيه خود گفتند: 
مهم تر از تم��ام اينها، ايران اعالم كرده اس��ت كه قصد 
دارد سانتريفيوژهاي پيش��رفته را در واحد غني سازي 
سوخت در نطنز نصب كند. گزارش آژانس بين المللي 
انرژي اتمي تاييد مي كند كه اين روند آغاز شده است و 
يك زنجيره سانتريفيوژ  IR-2M و برخي  IR-4ها در 
اين تاسيسات نصب شده است. اين گزارش همچنين 
مي گوي��د كه اين زنجيره ها به انباشته س��ازي اورانيوم 
ادامه خواهن��د داد. آژانس در ۱7 نوامبر گزارش داد كه 
روند تزريق گاز اورانيوم هگزافلوريد به سانتريفيوژهاي 

IR- 2m  آغاز شده است.



گروه بانك و بيمه |
طبق بخشنامه بانك مركزي از شنبه اول آذرماه كارمزد 
خدمات بانكي از جمله كارت به كارت افزايش خواهد يافت 
ضمن اينكه انتقال وجه از طريق پايا و ساتنا كه قباًل رايگان 
بود نيز مشمول كارمزد مي شوند.برهمين اساس كارمزد 
كارت به كارت به ازاي انتقال هر يك ميليون تومان از 500 
به 600 تومان افزايش خواهد يافت و در صورت افزايش هر 
يك ميليون تومان در فرآيند كارت به كارت معادل 240 
تومان به اين هزينه اضافه مي شود.نكته مهم در بخشنامه 
بانك مرك��زي اعمال كارمزد براي خدمات پايا و س��اتنا 
است، كارمزد انتقال وجه بين بانكي پايا 1صدم درصد مبلغ 
تراكنش -از 200 تومان تا 2500 تومان در پرداخت هاي 
انفرادي و 100 تومان به ازاي هر تراكنش در پرداخت هاي 
گروهي است.كارمزد انتقال وجه بين بانكي ساتنا نيز 2صدم 
درصد مبلغ تراكنش تا سقف 25 هزار تومان كارمزد تغيين 
شده است.هرچند براي افتتاح حساب و صدور دفترچه 
سپرده قرض الحسنه پس انداز كارمزدي تعيين نشده اما 
هزينه افتتاح حساب سپرده كوتاه مدت متمركز 5 هزار 
تومان و صدور هر جلد دفترچه صرفا براي حس��اب هاي 
كوتاه مدت نيز 4800 تومان خواهد بود.همچنين هزينه 
ارسال پيامك براي اطالع رساني با گرفتن رضايت مشتري 
معادل 30 تومان به اضافه هزينه پيامك و حق اش��تراك 
ساالنه خواهد بود.ضمن اينكه هزينه صدور دسته چك به 
ازاي هر برگ چك 2 هزار ريال به همراه هزينه تمبر چك 
خواهد بود؛ كارمزد رفع سوءاثر براي هر برگ چك 12 هزار 
تومان تعيين شده است. صدور كارت مغناطيسي هوشمند 
در شعب بانكي با كارمزد 6 هزار توماني همراه خواهد بود 
ضمن اينكه كارمزد صدور رمز جديد براي انواع كارت هاي 
بانكي )نقدي، اعتباري و هديه( در ش��عبه به درخواست 
مشتري هزار تومان تعيين شده است.همچنين كارمزد 
اعالم مانده كارت-خودپرداز/كيوسك شتابي 1200 ريال 
و اعالم مانده كارت و صورتحساب 10 گردش آخر 2400 
تومان تعيين شده است.با بخشنامه جديد بانك مركزي 
كه از ابتداي آذرماه اجرايي خواهد شد، هزينه ارايه صورت 
حساب سال جاري هر صفحه 600 تومان و براي سال هاي 
گذش��ته به ترتيب 600 و 720 تومان مي شود.اخذ كد 
بورسي در شعب بانكي نيز با بخشنامه جديد بانك مركزي 
مش��مول كارمزد 5 هزار توماني مي شود. گفتني است، 
بانك مركزي در دستورالعملي به مديران عامل بانك هاي 
دولتي، غير دولتي، شركت دولتي پست بانك، موسسات 
اعتباري غيربانكي و بانك مشترك ايران-ونزوئال، جداول 
كارمزد خدمات بانكي )ريال��ي و الكترونيكي( متضمن 
حداكثر نرخ هاي قابل وصول را به شبكه بانكي كشور ابالغ 
كرد. بر اين اساس، دريافت نرخ هاي جديد كارمزد خدمات 
بانكي از ابتداي آذرماه 1399 )1399.09.01( مجاز بوده 
و بخشنامه جديد جايگزين بخشنامه هاي متناظر قبلي 

كارمزدهاي خدمات بانكي ريالي و الكترونيكي مي شود.
همچنين در اين اطالعيه تاكيد ش��ده كه بانك ها و 
موسس��ات اعتباري غيربانك��ي مي توانند به منظور 
رقابت با يكديگر، حداكثر تا 30 درصد و براي افراد تحت 
پوشش سازمان بهزيستي كشور، مستمري بگيران و 
مددجويان كميته امداد امام خميني )ره( حداكثر تا 
100 درصد مبالغ مندرج در جداول ابالغي نرخ هاي 
كمتري را اعمال كنند. همچنين در اين اطالعيه تاكيد 
شده كه بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي مي توانند 
به منظور رقابت با يكديگر، حداكثر تا 30 درصد و براي 
افراد تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور، مستمري 
بگي��ران و مددجويان كميته امداد ام��ام خميني )ره( 
حداكثر ت��ا 100 درصد مبالغ مندرج در جداول ابالغي 

نرخ هاي كمتري را اعمال نمايند.

     تغيير رمز غيرحضوري رايگان است
روابط عمومي بانك مركزي با توجه به اخبار منتشر شده 
مبني بر اخذ كارمزد براي تغيير رمز كارت، ضمن تاكيد 
بر رايگان ب��ودن عمليات تغيير رمز كارت با اس��تفاده از 
خودپرداز يا ه��ر يك از كانال هاي غيرحض��وري، اعالم 
مي كند كه عمليات تغيير رمز كارت در داخل ش��عبه به 
دليل جلوگيري از مراجعه حضوري به شعبه با كارمزد انجام 
خواهد شد.تمهيدات ويژه بانك مركزي با هدف كاهش 
مراجعات حضوري به شعب بانك ها در راستاي مقابله با 
شيوع ويروس كرونا به شبكه بانكي ابالغ شد.به گزارش 
روابط عمومي بانك مركزي در اين بخشنامه آمده است: با 
عنايت به شرايط خاص بهداشتي كشور و موج سوم كرونا 
و در راستاي مديريت كنترل و پيشگيري از شيوع ويروس 
كرونا و كاهش مراجعات مردم به شعب بانك ها ضروري 

است دستور فرماييد موارد زير با اولويت آني در دستور كار 
آن بانك قرار گرفته و بر رعايت آن نظارت دقيق به عمل  آيد: 
-  سقف انتقال وجه كارت به كارت شتابي و درون بانكي 
از مبدا ه��ر كارت به 100 ميليون ريال در هر روز افزايش 
مي يابد. الزم به ذكر است ميزان كارمزد انتقال وجه بيش 

از 30 ميليون ريال به صورت پلكاني لحاظ خواهد شد.
 سقف مجاز انتقال وجه كارت به كارت از طريق پرداخت 
سازها از 10 ميليون ريال به 30 ميليون ريال با حصول 
اطمينان از انطباق شماره ملي دارنده كارت و شماره ملي 
دارنده سيم كارت انجام دهنده تراكنش قابل افزايش 
اس��ت. با توجه به خطرات ناش��ي از سوءاستفاده هاي 
احتمالي در صورت عدم اعم��ال كنترل فوق، افزايش 
س��قف انتقال وجه مجاز نيس��ت. الزم به ذكر است در 
صورت پيوس��تن به بانك ها و پرداخت سازها به هاب 

فناوران مالي اين س��قف مي تواند تا مبلغ 50 ميليون 
ريال افزايش يابد. امكان تمديد تاريخ انقضاي كارت هاي 
بانكي بدون نياز به مراجعه حضوري مش��تري تا پايان 
س��ال 99 و به مدت يك س��ال بالمانع است. ضروري 
اس��ت اقدامات الزم براي احراز هويت غير حضوري و 
اطالع رساني به مش��تريان صورت گيرد. سقف صدور 
كارت هدي��ه تا اطالع ثانوي و به ص��ورت موقت به 20 
ميليون ريال افزايش يابد.  ضروري اس��ت فرآيندهاي 
افتتاح حساب و دريافت تسهيالت در راستاي كاهش 
زمان حضور مشتريان در شعب اصالح شود و مشتريان 
بتوانند تم��ام اقدامات الزم نظير تكمي��ل فرم ها را به 
ص��ورت غيرحضوري انج��ام دهند و پ��س از مراجعه 
حضوري صرفًا براي احراز هويت و با صرف حداقل زمان 

در كوتاه ترين زمان ممكن امور مربوط به پايان رسد.
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وام سرپرست هاي خانوار از 
محل منابع 75 هزار ميلياردي

رييس كل بانك مركزي در يادداش��تي به ارايه 
توضيحاتي درخصوص محل تامين برنامه هاي 
معيشتي دولت پرداخت.دكتر عبدالناصر همتي، 
رييس كل بان��ك مركزي گف��ت: پرداخت وام 
قرض الحسنه يك ميليوني به حدود 10 ميليون 
سرپرس��ت خان��وار كه درآم��د ثاب��ت ندارند از 
محل همان اعتبارات 75 ه��زار ميليارد توماني 
اختصاصي نظام بانك��ي براي مقابله با آثار كرونا 
اس��ت. براي حفظ ثب��ات مال��ي و جلوگيري از 
انح��راف از هدف تورمي، با وج��ود نياز به منابع 
مالي جهت تأمين نيازهاي معيشتي مردم، بانك 
مركزي چاره اي جز ادامه سياست هاي انضباطي 

خود و عدم انبساط جديد پولي ندارد.
باتوج��ه به اهميت كنت��رل نقدينگ��ي و تورم، 
كمك ه��اي ديگري نيز ك��ه از س��وي دولت و 
مجلس محترم براي معيشت مردم درنظر گرفته 
مي ش��ود، به اين نكته مهم توجه داشته اند و به 
منابعي غير از منابع بانك مركزي، براي تأمين آن 
تكيه مي كنند. بانك مركزي درخصوص كنترل 
تورم حداكثر تالش خود را به عمل آورده و از تمام 
ابزارهاي الزم استفاده خواهد كرد. در آذرماه كه 
براي كنترل شيوع بيماري كرونا برخي از مشاغل 
تعطيل مي شوند، شعب بانك ها باحداكثر نصف 
تعداد كاركنان فعاليت خواهند داش��ت. ضمن 
قدرداني از تالش ه��اي فداكارانه تمام همكاران 
بانكي در ش��عب بانك ها، تمهي��دات الزم براي 
كاه��ش ضرورت حضور مش��تريان در ش��عب، 
براساس دس��تورالعمل هاي ابالغي، پيش بيني 

شده است.

صرافي ها تعطيل  نيستند
طبق اعالم كانون صرافان، صرافي ها از شنبه تعطيل 
نيستند و در مناطق قرمز حداكثر با يك دوم نيروي 
انساني ش��اغل در صرافي بايد به فعاليت بپردازند.

كانون صراف��ان در اطالعيه اي خطاب به ش��بكه 
صرافي ها اعالم كرد: پيرو اطالع رساني بانك مركزي 
در س��امانه سنا به اطالع كليه صرافي هاي محترم 
مي رساند، در اجراي سياست و ضوابط تعيين شده از 
سوي ستاد ملي مبارزه با كرونا، صرافي هاي سراسر 
كشور با 50 درصد نيروي كار خود مشغول فعاليت 

و آماده خدمت رساني به شهروندان عزيز هستند.

تعطيلي۱5 روزه
بازار طال و جواهر تهران

رييس اتحادي��ه طال و جواهر تهران با اش��اره به 
مصوبه س��تاد ملي مب��ارزه با كرونا اع��الم كرد: 
ب��ازار طال و كليه واحده��اي صنفي اتحاديه طال 
و جواهر تهران از روز ش��نبه اول آذر ماه به مدت 
15 روز تعطي��ل اس��ت. »ابراهي��م محمدولي« 
روز چهارش��نبه، در رابطه با تعطيل��ي بازار طال 
و جواهر گفت: درپي گس��ترش بيماري كرونا و 
رش��د مبتاليان و تلفات اين بيماري س��تاد ملي 
مبارزه ب��ا كرونا تصميم بر تعطيل��ي دو هفته اي 
اصناف غيرضرور را تصوي��ب كرد، لذا طبق ابالغ 
فرمانداري و اتاق اصن��اف كليه واحدهاي صنف 
طال و جواه��ر تهران از روز ش��نبه اول آذر ماه به 
مدت 15 روز تعطيل خواهند بود.براين اس��اس 
كليه واحدهاي صنفي اين اتحاديه اعم از واحدهاي 
فروشنده طال، جواهر، نقره و سكه كه در خيابان 
يا مجتمع هاي تجاري و حتي بازار تهران فعاليت 
دارند ملزم به تعطيلي هس��تند. رييس اتحاديه 
طال و جواهر تهران ضمن مهم دانستن اين برهه 
زماني براي س��المتي مردم خاطرنشان كرد: در 
موقعيت كنوني كه آمار مبتالي��ان و بيماران به 
كرونا در حال افزايش است، بايد كليه آحاد ملت از 
جمله اصناف همكاري الزم را براي كاهش تلفات 
و ريشه كن شدن اين بيماري به كار بندند و بنده از 
همه اصناف به ويژه همكاران گرامي اين صنف كه 
با شكيبايي به مصوبات ستاد ملي مبارزه با كرونا 
اهتمام مي ورزند، تشكر مي كنم.كميته امنيتي، 
اجتماعي و انتظامي ستاد ملي مديريت بيماري 
كرونا در نخس��تين اطالعيه خ��ود كليات طرح 
جامع مديريت هوشمند محدوديت ها متناسب با 
وضعيت و روند بيماري كوويد-19 در شهرهاي 
كش��ور را اعالم كرد كه براساس آن مشاغل گروه 
ي��ك در هيچ يك از وضعيت س��ه گان��ه تعطيل 
نمي ش��وند.در اين طرح، وضعيت شهرهاي كل 
كشور به سه دسته زرد، نارنجي و قرمز و حوزه ها و 
فعاليت ها در همه اين شهرها در 5 بخش: اداري، 
تجاري، خدماتي و بازرگاني، آموزشي، فرهنگي 
و اجتماعي، ترددها تقس��يم شده است. وضعيت 
سه گانه و نوع محدوديت هاي مرتبط، متناسب با 
روند بيماري در هر شهر تعيين و اعمال   مي شود.

فهرست مش��اغل گروه يك )مش��اغل ضروري( 
كه در هيچيك از وضعيت هاي س��ه گانه تعطيل 
نمي شوند، ش��امل كارخانه هاي توليدي، مراكز 
صنعتي و معدني، كش��اورزي، شيالت و خدمات 
وابسته؛ مراكز زيرساختي و حياتي، مراكز تامين 
و توزيع آب، برق، گاز، مديريت پسماند، فاضالب 
و فعاليت هاي تصفيه و تهويه هوا، پااليشگاه ها و 
جايگاه هاي عرضه سوخت؛ حمل و نقل عمومي 
كاال و مسافِر برون شهري ش��امل ريلي، هوايي، 
ج��اده اي و دريايي؛ حمل و نق��ل عمومي درون 
شهري؛ ادارات و مراكز نظامي، انتظامي و امنيتي، 
امدادي و ستادي؛ فروشگاه هاي زنجيره اي، سوپر 
ماركت ها، ميوهفروش��ي ها و سبزي فروشي ها، 
ميادي��ن ميوه و تره بار؛ مراك��ز توليد، نگهداري، 
توزي��ع و ف��روش محصوالت غذاي��ي و خدمات 
وابسته؛ و مراكز توليد و عرضه فرآورده هاي لبني 

نانوايي )توليد فرآورده هاي نانوايي( مي شود.

 دالر ۱۱ هزار توماني 
و بودجه ۱400

همچنين بايد ديد كه مجلس در تعيين نرخ ارز 
چه برخوردي خواهد داش��ت و ن��رخ ارز واردات 
كاالهاي اساسي را به چه قيمتي تصويب خواهد 
كرد. از س��وي ديگر، پيش بيني مخارج دولت در 
سال 99 حدود 500 هزار ميليارد تومان بوده كه 
عالوه بر 70 هزار ميليارد تومان هزينه عمراني، 
رقم بزرگي حدود 380 هزار ميليارد تومان هزينه 
جاري داشته اس��ت. براين اساس در صورتي كه 
تنها 20 درصد به بودجه كش��ور اضافه شود بايد 
براي سال 1400 بودجه عمومي حداقل به 600 
ه��زار ميليارد تومان برس��د ك��ه در آن صورت، 
درآمد حاصل از فروش ارز با نرخ 11500 تومان 
تنها تامين كنن��ده افزايش رق��م بودجه جاري 

كشور است .
 اين نكته نش��ان مي دهد ك��ه دولت چاره اي جز 
اين نداش��ته و ناگزير از افزايش ن��رخ دالر بوده 
اس��ت و البته انتقادهاي كارشناسان از رانت ارز 
4200 توماني و كم اثر بودن آن بر قيمت گوشت 
و برخي كاالها، موجب ش��ده كه دولت اين رانت 
را كاهش دهد و فاصله نرخ رس��مي ارز با نرخ ارز 
ب��ازار و صرافي ها و نيما را كاه��ش دهد. حتي با 
دالر 11500 تومان��ي نيز فاصله دالر رس��مي با 
ب��ازار چيزي حدود 14 هزار تومان اس��ت كه در 
برخي اقالم عمال كمكي به ق��درت خريد مردم 
نمي كند و فرص��ت و رانت بزرگ��ي را در اختيار 

عده اي قرار مي دهد. 
از س��وي ديگر، بايد توجه داش��ت كه دولت در 
بخ��ش درآمدهاي مالياتي، ع��وارض، گمرك و 
فروش اوراق و ش��ركت ها نيز در س��ال آينده با 
چالش مواجه اس��ت. در سال 99، دولت از محل 
فروش شركت ها و اوراق رقمي حدود 150 هزار 
ميلي��ارد تومان را در دس��تور كار ق��رار داده كه 
تاكنون بخش��ي از ف��روش اوراق بدهي دولتي و 
واگذاري سهام شركت ها و اموال دولتي با رقمي 
بي��ش از 100 هزار ميليارد توم��ان تحقق يافته 
و حتي در بازار س��هام نيز دول��ت از رونق بورس 
درآمد داش��ته اس��ت و بايد ديد كه تا پايان سال 
رقم فروش س��هام و ش��ركت ها و اوراق بدهي به 
چه رقمي خواهد رس��يد. اما آنچه مس��لم است 
دول��ت نمي تواند در س��ال 1400 همين انتظار 
را از فروش اوراق و ش��ركت ها و س��هام و درآمد 
حاصل از معامالت بورس داشته باشد زيرا تغيير 
فضاي عمومي، تقاضا براي خريد سهام و اوراق و 
شركت ها و درآمدهاي ديگر را تغيير داده است. 

براين اساس دولت بايد روي درآمدهاي مالياتي 
و ساير درآمدها تمركز داشته باشد. اين ارقام در 
س��ال 99 براي ماليات حدود 180 هزار ميليارد 
تومان، گم��رك 20 هزار ميليارد تومان، س��اير 
درآمدها و عوارض حدود 66 هزار ميليارد تومان، 
اوراق حدود 140 هزار ميليارد تومان بوده است. 
همچنين از محل فروش گاز، فرآورده، آب و برق 
و ميعانات حدود 310 هزار ميليارد تومان درآمد 
در نظر گرفته ك��ه بخش عم��ده درآمد فروش 
حامل هاي انرژي براي هدفمندي يارانه ها و كمك 

به خانوارها هزينه مي شود. 
به عبارت ديگر، در س��ال 99 ح��دود 400 هزار 
ميلي��ارد تومان از مح��ل درآمده��اي مالياتي، 
گمرك��ي، ع��وارض و اوراق و فروش ش��ركت ها 
درآمدها پيش بيني كرده است كه بايد ديد تا پايان 
س��ال تا چه حد تحقق خواهد داشت؟ در بخش 
درآمد نفت��ي نيز با نرخ ميانگي��ن 5300 تومان 
حدود 14.5 ميليارد دالر فروش ارز براي واردات 
كاالهاي اساس��ي پيش بيني كرده كه درآمدي 

حدود 77 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود. 
در اين راس��تا، ب��ا فرض رش��د 20 درصدي كل 
بودجه عمومي و پيش بيني هزينه هاي 600 هزار 
ميليارد توماني، دولت با برآورد نرخ ميانگين ارز 
11500 توماني، رقمي معادل 167 هزار ميليارد 
تومان از محل ف��روش ارز 14.5 ميليارد دالري 
واردات كاال كس��ب خواهد كرد و بقيه آن يعني 
430 هزار ميليارد تومان بايد از محل درآمدهاي 
مالياتي و اوراق و گمرك و عوارض درآمد تامين 
ش��ود. دولت اگر موفق ش��ود ماليات ها، درآمد 
گمركي، س��اير درآمدها و عوارض را حدود 20 
درصد افزايش دهد و سهم آنها را حفظ كند بايد 
حدود 320 ه��زار ميليارد تومان از محل ماليات 
و گمرك و عوارض درآمد داشته باشد. در نتيجه 
رقمي ح��دود 110 هزار ميليارد توم��ان بايد از 
محل واگ��ذاري دارايي هاي مال��ي يعني فروش 
شركت ها و سهام و اوراق يا ساير خدمات دولتي 
درآمد كسب كند و بايد ديد كه آيا مي توان مانند 
سال 99 از اين محل درآمد قابل توجه ايجاد كرد 
و بانك ها را تش��ويق به خريد اوراق بدهي دولتي 
كرد يا اينكه دولت بايد راه��كار ديگري را براي 
كس��ب درآمد دنبال كند؟ براين اس��اس، بازهم 
موضوع كمبود مناب��ع و پيدا كردن راهكارهايي 
كه بتواند با كمترين كسري منابع الزم را تامين 
نمايد، در بودجه س��ال آين��ده پيش روي دولت 
است و اگر وضعيت مانند سال 99 باشد و تغيير 
نكند و فروش نفت افزاي��ش نيابد همچنان بايد 
روي خدمات ديگر و فروش دارايي ها و شركت ها 
و اموال متمركز شود تا با كمترين كسري مواجه 
ش��ود. در غير اين صورت چاره اي جز رشد پايه 
پولي و اس��تقراض ندارد و اين موض��وع به تورم 

فزاينده دامن خواهد زد.
اما از س��وي ديگر، چنانچه گشايش��ي در فضاي 
عمومي و ش��رايط اقتصادي ايجاد ش��ود و مثال 
دولت بتواند نفت بيشتري بفروشد، در آن صورت 
مي تواند روي درآمد نفت ب��راي جبران كمبود 
منابع خود حس��اب باز كند و تورم، استقراض، و 

رشد پايه پولي كمتري را شاهد باشيم. 

اجراي نرخ هاي جديد كارمزد خدمات بانكي از اول آذر

سقف كارت به كارت ۱۰ ميليون تومان  شد

كارشناسان با اشاره به تعديل انتظارات افزايشي در بازار ارز مطرح كردند

سيگنال هاي مثبت و ادامه كاهش قيمت ارز و طال
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري | 

هفته گذش��ته در حالي پايان يافت كه كارشناس��ان با 
اشاره به كاهش قيمت جهاني طال، تعطيلي دو هفته اي و 
محدوديت هاي بازار، تعطيلي دو هفته اي بازار طال وجواهر 
و... پيش بيني مي كنند كه همچنان روند بازار ارز و طال 
نزولي و در حال كاهش باش��د.روز پنجشنبه آخرين روز 
كاري از آبان 99، قيمت دالر 25 هزار و 800 تومان، يورو 
30 هزار و 500 تومان و درهم امارات 7 هزار و 60 تومان 
دادو ستد شد. با اعالم قيمت دالر 25 هزار و 800 تومان 
و نرخ اونس جهاني به قيمت 1862 دالر، در بازار داخلي 
مظنه هر مثقال طال 4 ميليون و 850 هزار تومان، قيمت 
طالي 18عي��ار هر گرم يك ميليون و 119 هزار تومان و 
قيمت س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد 11 ميليون و 
800 هزار تومان و قيمت سكه طرح قديم 11 ميليون و 
300 هزار تومان، نيم سكه بهار آزادي 6 ميليون و 100 هزار 
تومان، ربع سكه بهار آزادي 4 ميليون و 300 هزار تومان 

و سكه گرمي 2 ميليون و 400 هزار تومان معامله شد. 

    دالر در كانال ۲5 هزار توماني
دالر در صرافي هاي بانكي با حدود يكصد تومان كاهش 
قيمت به نرخ 25 هزار و 620 تومان فروخته شد.قيمت 
خريد دالر 24 هزار و 620 تومان تعيين شد.قيمت فروش 
يورو نيز با كاهش نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري 
قبل، معادل 30 هزار و 300 تومان و قيمت خريديورو 
نيز29 هزار و 300 تومان اعالم شد.قيمت چهارشنبه 
هر اس��كناس يورو در صرافي ه��اي بانكي براي فروش 
معادل 29 هزار و 819 تومان و قيمت خريد آن نيز30 
هزار و 250 تومان بود.در س��امانه سنا نيز در معامالت 
)چهارشنبه( هر دالر با نرخ ميانگين25 هزار تومان و هر 
يورو با نرخ 29 هزار و 819 تومان معامله شد.عالوه بر اين 

در سامانه نيما نيز در روز معامالتي گذشته حواله يورو با 
ميانگين قيمت31 هزار و 223 تومان و هر حواله دالر با 
ميانگين قيمت25 هزار و 853 تومان اعالم شد.نرخ خريد 
و فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار متشكل 
ارزي متغير است و متناسب با نوسان بازار آزاد در طول 

روز چند بار تغيير مي كند.

     سكه در كانال ۱۱ ميليون تومان
سكه تمام بهار آزادي طرح جديد )پنج شنبه 29 آبان ماه( 
با كاه��ش 50 هزار توماني قيمت به ارزش 11 ميليون و 
750 تومان معامله شد.تمام بهار آزادي طرح قديم نيز با 
كاهش 200 هزار توماني، 11 ميليون و 300 هزار تومان 
معامله شد.نيم س��كه بهار آزادي6 ميليون و 200 هزار 
تومان، ربع  سكه 4 ميليون و 200 هزار تومان و سكه يك 

گرمي دو ميليون و 400 هزار تومان تعيين شد.

      ريزش قيمت سكه و طال ادامه دارد
به گفته دبير هيات مديره اتحاديه طال و جواهر تهران، با 
توجه به ادامه كاهش قيمت ط��الي جهاني در طول دو 
هفته اخير و به ويژه كاهش چشمگير آن در هفته گذشته 
و كنترل بازار ارز در داخل، روند نزولي قيمت ها در بازار سكه 
و طال ديده مي شود و بازار از اوج قيمتي خود فاصله گرفته 
و به تعادل رسيده است.نادر بذرافشان در رابطه با وضعيت 
يك هفته اخير بازار سكه و طالي داخلي در گفت وگو با 
ايسنا، ضمن اشاره به روند كاهشي قيمت ها در بازار جهاني 
طال ط��ي دو هفته اخير، اظهار ك��رد: باتوجه به اتفاقات 
سياسي امريكا  همچنين تالش دنيا براي كشف واكسن 
كرونا و نزديك شدن به آن، روند نزولي قيمت اونس جهاني 
تقريبا از دو هفته پيش آغاز شده و در هفته اي كه گذشت، 
چشمگيرتر نيز شد؛ به گونه اي كه در هفته اخير حدود 

24 دالر در هر اونس جهاني كاهش يافت و كاهش خود 
را در طول دو هفته گذش��ته به ميانگين85 دالر رسانده 
است كه بازار همه دنيا را تحت تاثير خود قرار داده است. 
در بازار داخلي ايران نيز اين تاثيرپذيري مستثني نبوده 
و س��بب كاهش قيمت ها در بازار سكه و طال شده است. 
دبير هيات مديره اتحاديه ط��ال و جواهر تهران ادامه 
داد: همچنين كنترل بازار ارز و ممنوعيت معامالت 
سفته بازها و معامالت كاغذي نيز در روند نزولي قيمت 
س��كه و طال تاثيرگذار بوده است. عالوه  بر اين تقاضا 
براي خريد سكه و مصنوعات طال نيز به شدت پايين 
آمده و بر بازارهاي داخلي س��كه و طال تاثير گذاشته 
است و احتماال در هفته هاي آتي نيز اين روند كاهشي، 
ادامه دار خواهد ب��ود. وي در رابطه با ميزان تقاضا در 
اين بازار، تاكيد كرد: عالوه براينكه مدت هاست تقاضا 
براي مصنوعات طال به صفر رسيده، به جرات مي توان 
گفت طي دو هفته اخير تقاضا براي سكه نيز به حداقل 
رس��يده و مردم مبادالت را به جهت كاهش بيش��تر 
قيمت ها به حداقل رس��انده اند و بازار متعادل ش��ده 
است. در حال حاضر قيمت ها نسبت به ماه هاي اخير 
كاهش يافته است؛ به گونه اي كه حباب سكه كه تا دو 
ميليون تومان نيز پيش رفته بود، در حال حاضر براي 
هر قطعه سكه به حدود 800 هزار تومان رسيده است. 
اين عضو اتحاديه طال و جواهر تهران با بيان اينكه در آخرين 
معامالت نسبت به ابتداي هفته جاري هر قطعه سكه 950 
هزار تومان، نيم س��كه 400 هزار تومان و سكه هاي يك 
گرمي150 هزار تومان كاهش قيمت داشته اند، در اعالم 
آخرين قيمت هاي معامالتي براي س��كه و طال در بازار 
داخلي، گفت: هر قطعه سكه تمام طرح جديد11 ميليون 
و 800 هزار تومان، سكه تمام طرح قديم11 ميليون و 350 
هزار تومان، نيم س��كه شش ميليون و 150 هزار تومان، 

ربع س��كه چهار ميليون و 300 هزار تومان و سكه هاي 
يك گرمي نيز دو ميليون و 530 هزار تومان قيمت دارند.

همچنين هر گرم طالي18 عياريك ميليون و 112 هزار 
تومان و هر مثقال طالي17 عيار آب شده چهار ميليون 
و 830 ه��زار تومان قيمت دارند. آخرين نرخ براي اونس 

جهاني نيز1867 دالر و پنج سنت ثبت شده است.
انتهاي پيام سيگنال هاي مثبتي به وجود آمده كه باعث 
تعديل انتظارات افزايش��ي بازار ارز شده و همچنين 
ادامه روند كاهشي نرخ ارز را به دنبال خواهد داشت.

از نيمه آبان ماه بود كه ن��رخ دالر بر مدار كاهش قرار 
گرفت و با سيگنال هاي مثبتي كه ايجاد شد اين روند 
تا حدودي ادامه داد. دالر از روز پانزدهم آبان ماه، بعد 
از عرضه ارز در بازار متش��كل از سوي بانك مركزي و 
همچنين قوت گرفتن احتمال پيروزي جو بايدن در 
انتخابات رياست جمهوري امريكا در سراشيبي افت 
قيمت قرار گرفت، به نح��وي كه از قيمت حدود 30 
هزار تومان، كف 23 هزار تومان را نيز به ثبت رساند.

براساس نمودار قيمتي ارزها، دالر در 15 روز گذشته 
ميانگين قيمت26 هزار و 131 تومان را در كارنامه خود 
ثبت كرد. اين روند كاهشي از تاريخ بيستم آبان ماه بر 
م��دار ثابتي قرار گرفت و در روزهاي اخير نيز با تداوم 
آن، دالر به كانال 25 هزار تومان وارد شده است. نرخ 
يورونيز مانند دالر از روز پانزدهم آبان ماه روند كاهشي 
به خود گرفت و از 33 هزار و 500 تومان به كانال 30 
هزار تومان وارد شده اس��ت. در حال حاضر با توجه به 
سيگنال هاي مثبت در بازار و اقتصاد مانند رشد شاخص 
بورس در روزهاي اخير و همچنين اظهارنظر مسووالن و 
كارشنان صاحب نظر در اين حوزه، به نظر مي رسد روند 
كاهشي نرخ ارز ادامه داشته باشد ضمن اينكه قيمت ها 
فعال بر مدار ثابت و بدون نوسان زياد در حال حركت است.

كارمزد قديم تومان كارمزد به تومان مقدار خدمات
1600500 ميليون تومان كارت به كارت 
2840700 ميليون تومان كارت به كارت 
31080900 ميليون تومان كارت به كارت 

60005000صدور كارت بانكي 
رايگان 1000رمز جديد كارت داخل شعبه

10150150 گردش آخر 
رايگان يك صدم درصد مبلغ از كف 200 تا سقف 2500 تومانانتقال وجه پايا

100 تومان براي هر تراكنش بيش از 10 واريزانتقال وجه پايا گروهي 
رايگان غير حضوريدو صدم درصد با سقف 2500 تومان انتقال وجه ساتنا
2400حضوريپرداخت قبض 

رايگان 120غيرحضوريقبض 
30 تومان + هزينه پيامك وحق اشتراك ساالنه هر پيامكارسال پيامك
200120هر برگدسته چك 

600هر صفحه پرينت ريزحساب
720500هر صفحه پرينت سال هاي قبل
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اعطاي كارت هاي اعتباري 
سهام عدالت به مرحله نهايي رسيد

عليرضا ماهيار معاون فناوري و توسعه نوآوري شركت 
س��پرده گذاري مركزي در پاسخ به اين س��وال كه آيا   
كارت هاي اعتباري سهام عدالت تا پايان آبان ماه به دست 
مردم برسد يا خير؟ تصريح كرد: بانك مركزي ابالغيه اي 
را به منظور اعطاي كارت هاي اعتباري س��هام عدالت 
صادر كرده، اينكه بعضي از بانك ها عملكردشان درست 
نيست به زير ساخت حقوقيشان مربوط مي شود،  او افزود: 
روش اعطاي كارت اعتباري سهام عدالت بطور مكانيزه 
انجام مي شود يعني سهامداران مي توانند با مراجعه به 
درگاه هاي بانك هاي عامل، در خواس��ت وثيقه گذاري 
س��هام عدالت كنند قاعدتا در اين روش كارت هايشان 
به نس��بت ارزش سهام شان شارژ مي شود، اكنون چند 
بانك اين فرآيند را ب��ه صورت مكانيزم انجام دادند و در 
حال حاضر ما به دنبال تقويت زير ساختار هاي حقوقي 
براي عملكرد بهتر اين امر هستيم. حال بعد از گذشت 
يك ماه طي تماس هاي مكرري كه با باشگاه خبرنگاران 
جوان، در رابطه با روند اعطاي كارت هاي اعتباري سهام 
عدالت برقرار شد، براي پيگيري به بانك ها رفتيم كه در 
پاسخ به اين س��وال كه آيا ابالغيه اي به منظور اعطاي 
كارت هاي اعتباري سهام عدالت شده يا نه؟ گفتند كه تا 
به امروز ابالغيه اي در اين رابطه به ما نشده است. او افزود: 
حال با توجه به اين مساله كه چند روزي است به دليل 
حمايت هاي مس��ووالن اعم از سازمان بورس، مجلس 
شوراي اسالمي و همچنين بعضي سهامداران حقيقي و 
حقوقي بازار مثبت شده در پي تقويت زيرساخت هاي فني 
اين كارت ها هستيم و اميدواريم كه تا اواسط آذر ماه اين 

كارت به دست صاحبان سهام عدالت برسد. 

خود تحريمي  يا تحريم امريكا؟
از آنسو با جلوگيري از صادرات نرخ با كاهش عرضه دالر 
در بازار باعث دامن زدن به افزايش نرخ ارز شد.  حال اين 
پرس��ش ها قابل طرح است كه چرا بخش خصوصي به 
اقدامات ضد صادراتي بانك مركزي اعتراض نمي كند 
و فقط به صورت اجمالي مخالفت خود را اعالم مي كند؟ 
آيا يكي از وظايف بانك مركزي كنترل و مديريت بازار 
ارز نيس��ت؟ آيا قيمت دالر را مس��اله اي غير از عرضه و 
تقاضاي ارز مشخص مي كند؟ چرا بانك مركزي با فشار 
بر صادركنندگان، آنها را مجبور مي كند كه ارز خود را در 
سامانه نيما به قيمتي ارزان تر از بازار آزاد عرضه كنند؟ 
تكليف صادركنندگاني كه كاال را با ريال به افغانستان و 
ساير كشور ها صادر مي كردند چه مي شد؟ خوشبختانه به 
نظر مي رسد با روي كار آمدن »عليرضا رزم حسيني« وزير 
جديد وزارت صمت، باعث شد كه بانك مركزي قدري 
از مواضع خود كوتاه بيايد و با آزاد كردن مجدد واردات در 
مقابل صادرات مقداري از فشار بر روي صادركنندگان 
را بكاهد. با اين ح��ال، بانك مركزي في الواقع هنوز هم 
مي خواهد بخش��ي از فش��ار را بر روي صادركنندگان 
نگه دارد و انتظار مي رود ات��اق بازرگاني ايران به عنوان 
پارلمان بخش خصوصي با ارايه مشاوره هاي بيشتر به 
دستگاه هاي دولتي و البته عمل كردن ارگان هاي دولتي 
به اين مشاوره ها باعث افزايش صادرات كاال خصوصا در 
دوران پساكرونا شود. موضوع ديگري كه قابل طرح است 
»بحث اختصاص كد رهگيري به واردكنندگان است«؛ 
در اين زمينه هم بانك مركزي با اعمال اهرم فشار بر روي 
واردكنندگان كاالي اساسي و مواد اوليه مي خواهد بداند 
كه منش��أ ارزي از كجا بوده اس��ت؛ آيا در دوران تحريم 
بي رحمانه امريكا كه در هر جايي از دنيا اسمي از ايران 
برده مي شود، باعث بلوكه شدن حساب ها مي شود، اين 
درخواست عملياتي است. اين در حالي است كه ميليون ها 
تن كاال طي ماه هاي اخير در گمرك انبار شده و امكان 
ترخيص وجود نداشت.  واردكنندگان كه بايستي ابتدا به 
سختي فروشنده هاي خارجي را راضي مي كردند كه كاال 
را به ايران بفروش رساند و سپس با روش هايي سخت تر 
و پيچيده نسبت به پرداخت از طريق كانال هاي دبي و 
تركيه يا ساير كشور ها و پس از آن نيز با مشقت خاصي كاال 
را به سمت گمركات ايران حمل كند، چرا كه هيچ شركت 
حمل و نقل خارجي شناخته شده يي تمايل به حمل كاال 
به ايران ندارد. حال داستان تازه شروع مي شود. چراكه 
واردكننده  اي كه كاال را با پيچيده ترين روش ها خريداري 
و حمل و ارسال به بنادر ايران مي كرد، حال بايد از هفت 
خوان موانع داخلي اعم از اخذ ثبت سفارش كاال از وزارت 
صمت، مسير سخت ترخيص كاال، دريافت اخذ مجوزات 
گمركي و از همه مهم ت��ر دريافت كد تخصيص بانك 
مركزي عبور كند. همه اين مس��ائل باعث شده پروسه 
واردات كاال بيش از 6 ماه طول بكشد و اين خود دليلي بر 
افزايش بي دليل خواب پول و نهايتا افزايش قيمت كاال در 
بازار شد. »عليرضا رزم حسيني« وزير صمت در روزهاي 
اوايل انتصاب خود پيشنهاد بس��يار تامل برانگيزي به 
بانك مركزي داد و باعث شد كاالهايي كه قبض انبار آنها 
پيش از 10 آبان ماه است، بدون نياز به كد رهگيري بانك 
مركزي به تشخيص وزارت صمت ترخيص شوند. البته 
اين موضوع در خصوص كاال هاي اساس��ي تا سقف 90 
درصد محموله ترخيص مي شود و الباقي پس از ارايه كد 
رهگيري اجازه ترخيص پيدا مي كنند كه اين مساله جاي 
تقدير دارد؛ چرا كه مي تواند پروسه ترخيص كاال را سرعت 
ببخش��د. با اين اوصاف راهكار چيست و بانك مركزي 
چگونه مي تواند عالوه بر انجام وظايف حاكميتي خود 
نسبت به روند واردات كاال كمك نمايد؛ به نظر مي رسد 
كه بايستي سياست واردات در مقابل صادرات كامال آزاد 
شود و صادركننده بتواند با خيالي آسوده به مقداري كه 
صادرات انجام داده است، كوتاژ صادراتي خود را به يك 
وارد ننده واگذار كند. واردكننده هم نيز به همان مقدار كاال 
مطابق با ثبت سفارش اخذ شده از وزارت صمت نسبت 
به واردات كاال اقدام كند. در اينصورت هم صادركننده 
به وظايف خود در خصوص بازگشت ارز صادراتي اقدام 
كرده، هم واردكننده نسبت به ثبت سفارش و تعهدي كه 
در قبال واردات داشته، عمل كرده است. در اين ميان بانك 
مركزي هم نبايد به دنبال اين باشد كه حتما واردكننده 
وجهي ريالي را در قبال كوتاژي كه از صادركننده دريافت 

كرده، مطالبه كند. 

 حمايت در بورس 
به چه معناست؟

حمايت در بورس به سطحي گفته مي شود كه در آن نقاط 
تصور مي شود كه تقاضا به حدي قدرتمند و باال است كه 
به قيمت اجازه پايين آمدن از يك حد خاص را نمي دهد. 
در اين سطح قيمت ها به مرور كمتر مي شوند و در اين 
مواقع خريداران شروع به خريد كرده و ميل فروشندگان 
به فروش كمتر مي شود. وقتي قيمت به سطح حمايت 
مي رسد، تقاضا بيشتر از عرضه شده و ارزش سهم مورد 
نظر باال مي رود. نمي توان گفت اين س��طح از حمايت 
هميشه غيرقابل شكست نيس��ت به طوري كه گاهي 
اوق��ات نمودار قيمت از آن عبور ك��رده و در منطقه اي 
پايين تر از آن قرار مي گيرد. اين موضوع نشانه بازار منفي 
است و در واقع عبور از سطح حمايت، انگيزه جديد براي 
فروش يا از بين رفتن انگيزه براي خريد را نشان داده و 
مي گويد كه فروشندگان انتظارات خود را پايين آورده و 
قصد دارند با قيمت هاي كمتري سهام خود را در بورس 
بفروشند. خط حمايت در تحليل تكنيكال كجاست؟ 
خط حمايت در تحليل تكنيكال معم��وال پايين تر از 
قميت سهام قرار مي گيرد؛ اما معامله و خريد و فروش 
روي اين خط يا در نزديكي آن نيز معمول است. از آنجايي 
كه تحليل تكنيكال يك علم صد درصدي نيست، رسم 
خط حمايت در بورس گاهي اوقات سخت است و عالوه 
بر اين موضوع، ممكن است كه قيمت ها نوسان داشته و 
چندين بار به زير سطح حمايت نزول پيدا كنند. مقاومت 
چيست؟ نقطه مقاومت در بازار بورس به سطحي گفته 
مي شود كه در آن قدرت فروشنده ها بيشتر بوده و انتظار 
مي رود كه قيمت باالتر از اين س��طح م��ورد نظر نرود. 
توضيح منطقي براي اين رفتار اينكه هرچه نمودار به 
سمت خط مقاومت مي رود، ميل فروشندگان به فروش 
زياد و ميل خريداران به خريد كم مي شود. وقتي قيمت 
به سطح حمايت مي رسد؛ يعني عرضه بيشتر از تقاضا 
بوده و باالتر از س��طح حمايت نمي رود. درست مانند 
خط حمايت، مقاومت نيز بطور هميشگي باقي نمانده 
و اگر اين سطح شكسته شود، يعني بازار مثبت شده به 
گونه اي كه ميل به خريد افزايش و ميل به فروش كاهش 
يافته است. برعكس شكسته شدن سطح حمايت، عبور 
قيمت از مقاومت به ما مي گويد كه خريداران انتظارات 
خود را پايين آورده و مي خواهند كه با قيمت هاي باالتري 
سهام مورد نظر را خريداري كنند. خط مقاومت در تحليل 
تكنيكال كجاست؟ خط مقاومت در تحليل تكنيكال 
معموال باالتر از قيمت فعلي سهام قرار مي گيرد اما خريد 
و فروش روي اين خط يا در نزديكي آن نيز غيرمعمول 
نيست. توضيحات خط مقاومت مانند حمايت بوده و 
در صورتي كه نمودار قيمت به اندازه يك هشتم آن باال 
رفت، مي توان س��طح جديدي را رسم كرد. نحوه كار با 
خطوط حمايت و مقاومت در تحليل تكنيكال آس��ان 
اس��ت. همان طور كه پيش از اين نيز گفته شد، يكي از 
اصلي ترين ابزارهاي تحليل تكنيكال براي موفقيت در 
بازار بورس همين خطوط حمايت و مقاومت اس��ت و 
اتفاقا اكثر سرمايه گذاران بورس نيز حداقل يك بار در 
تحليل  يك سهم از اين دو خط استفاده مي كنند. براي 
رس��م خطوط حمايت و مقاومت در تحليل تكنيكال 
روش هاي مختلفي وجود دارد كه در اين قسمت در مورد 
آنها صحبت مي كنيم. اين دو خط ويژگي هاي مشترك 
بسيار زيادي دارند كه مي توان با اطمينان بااليي گفت 
كه آينه يكديگر بوده و حت��ي مي توان در برخي موارد 
با رس��م يكي از آنها، ديگري را نيز رسم كرد.  اوج و كف 
قيمت: خط حمايت با توجه به كف هاي قيمتي گذشته و 
مقاومت با توجه به اوج هاي قيمتي گذشته رسم مي شود. 
معموال براي رسم يك سطح مقاومت نياز به دو يا نقطه 
هم سطح در نمودار قيمت داريم. تعيين اين نقطه ها به 
نظر كار آساني مي آيد؛ اما نيازمند مشاهده دقيق قيمت 
در بازه هاي زماني متفاوت اس��ت. رسم خط مقاومت 
و حمايت مي تواند در يك بازه زماني يك ساله يا چند 
روزه انجام شود. يكسان بودن خط حمايت و مقاومت: 
يكي ديگر از قوانيني كه در تحليل تكنيكال براي تعيين 
س��طوح حمايت و مقاومت به كار گرفته مي شود، اين 
است كه اين خطوط قابليت تبديل شدن به يكديگر را 
دارند. بطور مثال وقتي قيمت خط حمايت را مي شكند، 
آن خط مي تواند تبديل به مقاومت شود و بالعكس. هبور 
نمودار قيمت از خط حمايت نشان مي دهد كه ميزان 
عرضه از تقاضا باالتر رفته و اين احتمال قوي به وجود 
مي آيد؛ پس بازگشت دوباره به اين خط مي تواند باعث 
باال رفتن تقاضا و در نتيجه تبديل شدن سطح حمايت 
به مقاومت اتفاق مي افتد.  نوسان معامله پديده اي است 
كه به خوبي مشخص مي كند بعد از حمايت و مقاومت، 
روند تغيير پيدا كرده يا به حركت خود ادامه خواهد داد. 
نوسان معامله به دوره زماني اي مي گويند كه سهام در آن 
در نوسان بسيار كم و تنگي خريد و فروش مي شود. اين 
موضوع نشان مي دهد كه قدرت عرضه و تقاضا بطور برابر 
در تعادل هستند. حمايت و مقاومت منطقه اي در تحليل 
تكنيكال مي تواند كمك زيادي در شناسايي خطوط 
حمايت و مقاومت قدرتمند داشته باشد. همانطور كه 
گفته شد، تحليل تكنيكال يك علم دقيق نيست و بهتر 
از كه به جاي يك خط، از حمايت و مقاومت منطقه اي 
يا به اصطالح مناطق حمايت و مقاومت استفاده كنيم. 
هر بازار و هر سهمي ويژگي هاي خاص خودش را دارد 
و در تحليل تكنيكال بايد روش هاي��ي را به كار برد كه 
تمام ريزه كاري هاي آن دارايي را پوشش دهد.  تحليل 
تكنيكال يك علم پوياست و نمي توان براي هر چيزي 
يك حكم ثابت صادر كرد. هرچه عرض اين نوسان كمتر 
باشد، دقت آن  نيز بيشتر مي شود؛ اما اگر اين نوسان فقط 
دو ماه باقي مانده و هم عرض كمي داشته باشد، كشيدن 
س��طوح مقاومت و حمايت دقيق خط��ي بهتر بوده و 
بالعكس اگر بيشتر از دو ماه طول كشيده و عرض بزرگي 
داشته باشد، استفاده از نوسان معامله بهتر است. سطوح 
حمايت و مقاومت جزئي مقاومت زيادي ندارند و خيلي 
زود از بين مي روند؛ براي مثال اگر قيمت در حال سقوط 
باشد و سپس با يك پرش رشد كرده و دوباره به سمت 
پايين بيايد، با يك خط حمايت جزيي طرف هستيم؛ 
زيرا قيمت در اين منطقه پرش به باال داشته است؛ اما به 
دليل اينكه روند رو به پايين است، شكستن اين سطح 

كار سختي نيست.

گروه بورس|
درهفته اي كه گذشت تمامي بازارمالي تكان خوردند و 
برخي نزول و برخي ديگر صعود را تجربه كردند. در مدت 
مذكور بازارهاي س��كه، طال و دالر به ترتيب بيشترين 
ريزش را داش��تند و در مقابل بازار س��رمايه بر خالف 
هفته هاي گذشته توانس��ت رشد بيش از 10 درصدي 
را تجربه كند و تنها بازاري باشد كه آبان ماه را با نتيجه 

مثبت به پايان مي رساند. 
 بازار س��هام هفته گذش��ته وضعيت متفاوتي را پشت 
سرگذاشت و به نظر مي رسد بورس پر قدرت به ميدان 
رقابت بازگشته است. شاخص بورس كه هفته گذشته 
را با يك ميليون و 221هزار 74.80 هزار واحد به پايان 
رس��اند، پايان اين هفته به يك ميلي��ون و 345 هزار و 
301.40 واحد رسيد. بر اين اساس بازار سهام با رشدي 
124 هزار 226.6 واحدي تنها بازار با بيش از 10 درصد 

بازدهي مثبت در اين هفته شد.
همچنين قيمت هر دالر پايان دوهفته گذشته 26 هزار و 
852 تومان بود اما پنجشنبه هفته گذشته با هزار و 232 
تومان كاهش تدريجي به 25 هزار 620 تومان رسيد. بر 
اين اساس ارز كه هفته گذشته تنها بازار با بازدهي مثبت 
بود، در هفته آخر آبان ماه 4.5 درصد بازدهي منفي از 

خود برجاي گذاشت.
گفتيم كه طال ريزش عمده اي داشته و ركورد دومين 
ريزش در بازار هاي مالي در دس��ت طال است. اين فلز 
گران بها با ثبت 100 هزار و 400 تومان ريزش، دومين 
رتبه نزول در جدول بازدهي ها را به دست آورد. قيمت 
هر گرم ط��الي 18 عيار در پايان هفته گذش��ته يك 
ميليون 213 ه��زار 400 تومان بوده و پايان اين هفته 

تا يك ميليون و 113 هزار تومان كاهش داشته است.
در اين ميان و در پايان معامالت هفته اخير بازار سهام 
ارزش سهام عدالت 500 هزار توماني به 12.5 ميليون 
تومان رسيد. با اين حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت 
قابل فروش به 7.5 ميليون تومان و 30 درصد آن به 3.7 
ميليون تومان رسيده اس��ت. ارزش سهام عدالت يك 
ميليون توماني نيز به حدود 25 ميليون تومان رسيده 
است. ارزش 60 درصد سهام عدالت يك ميليون توماني 
قابل فروش به حدود 15 ميليون تومان و 30 درصد آن 

به 7.4 ميليون تومان رسيده است.
اما؛ در هفته اي كه گذشت هيچ يك از بازارها مثل سكه 
ريزش تجربه نكرد. هر سكه بهار آزادي كه پايان هفته 
پيش با قيمت 12 ميلي��ون و 498 هزار تومان معامله 
مي شد در پايان هفته جاري به 11 ميليون و 300 هزار 
تومان رس��يد. در واقع س��كه در عرض يك هفته يك 
ميليون و 198 هزار تومان كاهش را تجربه كرده است.

    زمان آغاز معامالت پااليشي يكم 
همچنان مشخص نيست

با پايان يافتن معامالت بورس هفته گذشته، نمادهاي 
حاضر در صندوق پااليش يكم يعني »شتران«، »شپنا«، 
»شبريز«، و »شبندر« روند صعودي را در كارنامه خود 
به ثبت رس��اندند. در پنجمين روز معامالتي، »شپنا« 
با رش��د پنج درصد بيش از نيمي از ساعت معامالت به 

صف خريد نشست. شبريز متعادل معامله شد و با رشد 
پنج درصدي قيمت 29620 ريال را ثبت كرد. شتران 
نيز به صف خريد نشس��ت و رشد پنج درصدي را از آن 
خود كرد. در ادامه شبندر نيز معامالتش را با صف خريد 
آغاز كرد و همچنان با صف خريد به كار خود پايان داد. 
در پايان نيز با رشد پنج درصدي روز معامالتي بعد را با 

قيمت 27420 آغاز خواهد كرد.
بنابراين »صندوق پااليش يكم« با وجود تخفيف 30 
درصدي هن��گام عرضه، حال زياني هش��ت درصدي 
براي س��هامدارانش رقم زده است. با توجه به زيان 24 
درصدي هفته گذشته، با معامالت اين هفته 16 درصد 
از زيانش را جبران كرده است. بنابراين دارايي فردي كه 
در زمان پذيره نويسي پنج ميليون تومان پااليش يكم 
خريده است؛ اكنون به چهار ميليون و 600 هزار تومان 

رسيده است.

    وضعيت بورس در يك ماهه اخير
اولين هفته آبان ماه با افت 8.8 درصدي ش��اخص كل 
بورس تهران به پايان رسيد. در هفته منتهي به 7 آبانماه، 
بار ديگر صحبت هايي در خصوص دس��توري ش��دن 
نرخ گذاري فوالد به بازار مخابره شد. در حالي كه دولت 
و مجلس بارها به قيمت گذاري دستوري فوالد انتقاد 
كرده اند اما كميسيون صنايع مجلس شوراي اسالمي در 
طرحي پيشنهادي ضمن تاكيد بر مخالفت با اين مهم، 
كف و سقف قيمتي براي فوالد پيشنهاد داد كه تفاوتي با 
دستور كردن قيمت گذاري ندارد. همچنين در اين هفته 
گروه صنعتي بهشهر )غبشهر( با انتشار اطالعيه اي روي 

سامانه كدال عنوان كرد: به دليل اتمام موجودي روغن 
خام ش�ركت، عمليات توليدي ش�ركت به مدت 9 روز 
از تاريخ يك آبان سال جاري متوقف مي شود. با توجه به 
عدم تامين ارز توس�ط بانك مركزي جهت واردات روغن 
خام و عدم عرضه روغن خام به ميزان مورد نياز توسط 
ش���ركت بازرگاني دولتي ايران، دستيابي به ظرفيت 
توليد كامل ش�ركت در كوتاه مدت ميس�ر نيست. ضمن 
اينكه درگروه خودرو و ساخت قطعات، شركت سايپا از 
دريافت مجوز افزايش 25 درصدي نرخ چهار محصول 

از يكم مهر ماه خبر داد.
 بر اساس اطالعيه »خساپا« اين افزايش قيمت مربوط 
به خودروهاي تيبا صندوقدار، تيبا2، س��اينا و كوئيك 
مي شد. در دومين هفته آبانماه نماگر اصلي بازار سهام 
با افزاي��ش 0.17 درصدي به مح��دوده يك ميليون و 
290 هزار واحد بازگشت. افزايش احتمال برنده شدن 
دونالد ترام��پ در آخرين روز كاري اين هفته س��بب 
بازگشت قيمت س��هام به مدار صعودي و جبران زيان 
س��ه روز معامالتي اول هفته شد. در دومين هفته آبان 
سهامداران ش��ركت هاي توليدكننده روغن خوراكي 
كه با توجه به كمبود روغن خام با توقف فعاليت مواجه 
شده بودند با خبر پهلوگيري كشتي 33 هزار تني روغن 
خام خوراكي در بندرعباس روبرو ش��دند و در س��هام 
روانكار نيز خبرهاي��ي از احتمال باالي افزايش قيمت 
روغن موتور به گوش رس��يد. در گروه خودرو و ساخت 
قطعات، رس��انه هاي خبري در خص��وص افزايش 25 
درصد نرخ تمام خودروها در شركت ايران خودرو خبر 
دادند و در گروه قندوشكر، شركت صنعت و كشاورزي 

شيرين خراسان با افشاي اطالعات با اهميت، از افزايش 
نرخ فروش ش��كر از 63 هزار ريال به ازاء هر كيلوگرم به 
73 هزار ريال رونمايي كرد. در س��ومين هفته آبانماه 
مجددا شاهد افت قيمت سهام و كاهش 5.4 درصدي 
ش��اخص كل بوديم اما در روز پاياني بازار هفته جاني 
تازه گرفت و با رش��د ارزش دادوستدها همراه شد. در 
اين هفته اخباري از آزادس��ازي نرخ الس��تيك و شكر 
به ب��ازار مخابره ش��د. طبق مصوبه جديد مقرر ش��د، 
الستيك هاي سواري توليد شده با مواد اوليه ارز نيمايي 
در چارچوب ضوابط سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان، مش��روط بر اينكه توليد و فروش آن 
در س��امانه جامع تجارت ثبت شود، توسط واحدهاي 

توليدي قيمت گذاري شوند. 
همچنين بر اساس تصميم كارگروه تنظيم بازار اولويت 
ارزي واردات شكر برداشته شد و ارز اين محصول از نرخ 
4200 تومان، رسما به ارز نيمايي تغيير كرد. هر چند 
در ادامه با تعيين قيمت براي شكر اين مصوبه زيرسوال 
رفت. اما؛ آخرين هفته آبانماه شاهد جهش قيمت ها و 
رشد 10.2 درصدي شاخص كل و بازگشت اين نماگر به 
محدوده يك ميليون و 345 هزار واحدي بوديم. جايي 
كه 21 گروه از صنايع 38 گانه بورس��ي با رشد قيمت 
سهام زيرمجموعه خود همراه شدند و تنها 7 صنعت به 
حركت در مسير كاهشي ادامه دادند. در اين هفته گروه 
مخابرات با رشد 22.7 درصدي صدرنشين شد و پس از 
آن شاهد افزايش 20.1 درصدي شاخص گروه فلزات 
اساسي بوديم. در آنسوي بازار نيز گروه ساخت دستگاه 

و وسايل ارتباطي با افت 18 درصدي قعرنشين شد.

»تعادل« وضعیت بازارهای مالی را بررسی می کند

سبزپوشی یک هفته ای بورس

ممنوعيت ادامه دار معامالت الگوريتمي
»تعادل« وضعیت خاموشي ابزارهاي بورس را بررسي مي كند 

رقيه ندايي|
بازار س��رمايه طي ماه هاي گذشته پستي و بلندي هاي 
زيادي را پش��ت سرگذاش��ت و براين اس��اس برخي از 
مصوب��ات بازار لغو برخي ديگر نيز تصويب ش��د، در اين 
ميان تقريبا دوماه است كه طبق مصوبه سازمان بورس 
معامالت الگوريتمي ممنوع ش��ده است و هيچ واكنش 
مثبتي از سمت و سوي سياستگذاران بورسي براي لغو 
اين ممنوعيت ديده نشده اما در واقعيت بازگشت معامالت 
الگوريتمي مي تواند شرايط طبيعي را مهمان بازار كند و 
اغلب كارشناسان و مديران بورسي نيز با بازگشت موافقند و 
با اين موافقت هنوزهم سياست گذاران بورسي در بازگشت 
دوباره معامالت الگوريتمي بازار سرمايه تعلل مي كنند.  
اگر بخواهيم به صورت دقيق بگوييم دومين روز از مهرماه 
بود كه محسن خدابخش، مديريت نظارت بر بورس هاي 
سازمان بورس و اوراق بهادار، طي اطالعيه اي اعالم نمود 
كه اس��تفاده از معامالت الگوريتمي تا زمان نامشخصي 
ممنوع اس��ت. در اي��ن اطالعيه به كليه ش��ركت هاي 
كارگزاري اعالم شده است: به منظور حفظ شرايط تعادل 
عرضه و تقاضا در بازار بر ورود سفارشات و معامالت، كليه 
مش��تريان اعم از حقيقي و حقوقي )به جز بازارگردانان 
داراي مجوز كه با شناس��ه مشخص شده براي معامالت 
اقدام به ارس��ال س��فارش مي كنند( در خصوص امكان 
انجام معامالت الگوريتمي در همه نمادهاي معامالتي در 
بورس و فرابورس تا اطالع ثانوي غيرفعال شود. همچنين 
تقسيم سفارشات به هر روشي توسط مشتريان برخط 
اعم از حقيق و حقوقي در تمامي نمادهاي معامالتي در 
سمت فروش، ممنوع است. در همين راستا بايد در اسرع 
وقت تنظيمات الزم در كليه سامانه هاي برخط كارگزاران 
جهت جلوگيري از تقس��يم سفارش��ات در هنگام ورود 
سفارش توسط مشتريان برخط و همچنين عدم استفاده 
از الگوريتم هاي معامالتي انجام شود.  اين مصوبه و ابالغيه 
سازمان بورس مبني بر ممنوعيت معامالت الگوريتمي 
در زماني صادر شد كه از سويي بازار در حال ريزش بود و 
از سوي ديگر نيز برخي از رسانه ها و فعالين فضاي مجازي 
بازار سرمايه را مهم ترين و اسياسي ترين عامل ريزش بازار 
اعالم مي كردند. اين گروه بر اين نظر بودند كه معامالت 
الگورتيمي موجبات ناعدالتي در بازار را فراهم س��اخته 
چراكه؛ تنها حقوقي ها و سهامداران عمده مي توانند از اين 

ابزار بهره ببرند و سهامداران خرد هر روزه زيان مي كنند. 
مسووالن و سياس��ت گذاران بورسي نيز ديدند كه ديگر 
تصميم هاي شبانه آنها پاسخگوي وضعيت بازار نيست و 
در نتيجه به دنبال مقصر اصلي زيان در بازار مي گشتند كه 
يك باره به اعتراض سهامداران برخوردند و مقصري جديد 
براي وضعيت بازار پيدا كردند و انگش��ت اشاره خود را به 
سمت و سوي معامالت الگوريتمي گرفتند و سعي كردند 
تا با ممنوعيت اين نوع معامالت وضهيت بازار را سامان 
بخشند كه در عمل هيچ نتجه اي نداد و موجبات تعادل 
در بازار را فراهم نساخت بلكه ميزان بي اعتمادي و ريزش 

را در بازار كمي بيش از گذشته كرد.

    معامالت الگوريتمي چه سودي دارد؟ 
 در تعري��ف معامالت الگوريتمي ي��ا معامالت خودكار 
گفته مي شود: اس��تفاده از برنامه هاي كامپيوتري براي 
ورود به سفارش هاي معامالتي بدون دخالت انسان. اين 
الگوريتم ها كه مي توانند بيش از يكي باشند، براي انجام 
معام��الت بررس��ي هاي الزم را از جنبه هاي گوناگوني 
مانند زمان بندي، قيمت و حجم روي سفارش ها و بازار 
انجام داده و تصميم مي گيرن��د. در معامالت مجموعه 
دستورالعمل هاي تعريف شده براس��اس زمان بندي، 
قيمت، كميت يا هر مدل رياضي است. جدا از فرصت هاي 
س��ود براي معامله گر، الگو تريدينگ با رد كردن تاثير 
احساس��ات انس��اني بازار را بيش��تر به طرف نقدينگي 
مي برد و معامالت ب��ه روش اصولي انجام مي پذيرد. هر 
معامله خودكار مي توان��د در نقطه اي از طيف معامالت 
الگوريتمي قرار گيرد. اگر بخواهيم اين طيف را بر اساس 
عملكردهاي آن طبقه بندي كنيم، مي توانيم دسته بندي 

زير را معرفي كنيم: 
الگوريتم هاي اجراي معامالت: الگوريتم هاي معامالتي 
صرفا براي اجراي دستورات معامالتي تحليلگر طراحي 
ش��ده اند. يعني معامله گر، نماد مورد نظر و نقطه ورود-

خروج را انتخاب مي كند.
الگوريتم هاي سيگنال دهي: اين الگوريتم ها معموال به 
معامله گر يا تحليلگر، ديتاي اضافه  ارايه مي كنند و باعث 
مي شوند فرآيند تصميم گيري تحليلگر يا معامله گر بهبود 

يافته و در نتيجه بازدهي او بهتر شود.
الگوريتم هاي مانيتورينگ يا پايش بازار: اين الگوريتم ها 

كه به نوع��ي مي توان آنه��ا را در طبق��ه الگوريتم هاي 
سيگنال دهي هم قرار داد، وظيفه پايش و مانيتور كردن 

بازار را دارند.
الگوريتم ه��اي position trading يا كم بس��امد: 
الگوريتم هاي كم بسامد معامالتي با شرايط فعلي بازار 
سرمايه ايران تطابق بس��ياري دارند به خريد يا فروش 
سهم به منظور نگهداري بلندمدت مي پردازند. در حوزه 
معامالت الگوريتمي به هر فرآيند كه زماني بيش از يك 

ساعت داشته باشد، بلندمدت گفته مي شود.
 High Frequency يا پر بسامد HFT الگوريتم هاي
Trading: الگوريتم هاي پر بسامد بايد بطور متوسط 
مدت زمان خريد تا فروش دارايي خريداري ش��ده آنها 

كمتر از پنج دهم ثانيه باشد تا در اين طبقه قرار گيرند.

    معامالتي كه در شرايط خاص بسته شد
ج��واد عظيمي، كارش��ناس بازار س��رمايه درباره اين 
ممنوعيت مي گويد: ممنوعيت معامالت الگوريتمي به 
زيان بازار سرمايه و سهامداران است چراكه اين معامالت 
ميزان هزينه معامالتي كمتري براي سهامداران پديد 
مي آورند در نتيجه افزايش حجم معامالت و نقدشوندگي 
را در بازار به دنبال دارند همچنين نوسان پذير كمتري 
در بازار پديد مي آيد )يعني سفته بازان مي توانند فعاليت 
كمتري در بازار كنند(، معامالت الگوريتمي عمق بازار 
را افزايش مي دهد و در بلندمدت بازار سوددهي بيشتر 
و بهتري را تجربه مي كند گفتني است در زمان استفاده 
از معامالت الگوريتمي نمي توانيم معامالت پرريسك 
و هيجاني داشته باشيم چراكه؛ با آالرم هشدار مواجه 
مي شويم. با ممنوعيت اين نوع از معامالت بايد ساعت ها 
منتظر پاس��خ به خريد و فروش س��هام خود باشيم در 
صورتي كه اگر معام��الت الگوريتمي در ب��ازار وجود 
داشته باشد با كمترين تاخير در اجراي معامالت مواجه 
مي ش��ويم. وي ادامه مي دهد: وجود اين نوع معامالت 
در بازار مي تواند از رفتارهاي هيجاني جلوگيري كند و 
بازار با به سمت و سوي تعادل پيش ببرد اما؛ زمان هايي 
نيز وجود دارد كه س��رمايه گذاران ب��ه صورت عكس 
از اين نوع ابزارها اس��تفاده مي كنند و بازار را به س��وي 
نزول مي كشانند ولي هويت اصلي ابزارهاي بازار ترقي 
و پيش��رفت بازار و همچنين افزايش عمق بازار اس��ت 

و محدويت و ممنوعيت ابزاره��ا مي تواند به زيان بازار 
سرمايه باشد و بي اعتمادي را در بازار پديد آورد. سازمان 
بورس و مسووالن بايد راهكارهايي مناسبي در خصوص 
بازار پيش گيرند و با مصوبه ها و ممنوعيت ها اجازه ندهند 
بازار سقوط كند بلكه با استفاده از مصوبات و همچنين 
سخنان روند اعتمادس��ازي را در بازار سرمايه تقويت 
كنند. روح اهلل دهقان، مديرعامل شركت فناوري بورس 
تهران نيز تاكيد داشت كه براي بازگشت به شرايط عادي 
بازار بايد محدويت اينگونه از معامالت برداش��ته شود 
چراكه؛ اين محدويت  تنها براي يك شرايط اضطراي 
بوده اس��ت. دهقان در اين باره مي گوي��د: ابالغيه ها را 
سازمان بورس به صورت رسمي منتشر مي كند و تاكنون 
ابالغيه اي درباره لغو محدوديت معامالت الگوريتمي 
صادر نش��ده است. از س��وي ديگر تغييرات مربوط به 
معامالت الگوريتمي براي ما را شركت هاي نرم افزاري 
اعمال مي كنند و هس��ته معامالت درگير اين موضوع 
نيست. به عبارت ديگر از سمت شركت هايي كه سفارش 
را مي گذارند اين محدوديت گذاشته مي شود يا برداشته 
مي شود. مديرعامل شركت فناوري بورس تهران تاكيد 
مي كند: وقتي نحوه سفارش گذاري معامالت الگوريتمي 
بخواهد فعال يا غير فعال شود شركت هاي نرم افزاري 
مثل رايان و تدبيرپرداز كارهاي��ش را انجام مي دهند. 
متولي اصلي نيز سازمان بورس و اوراق بهادار است كه 

تاكنون ابالغيه رسمي منتشر نكرده است.
دهقان با اشاره به ممنوعيت معامالت الگوريتمي در 
شرايط خاص مي گويد: در كل اين تصميم نمي تواند 
خيلي پايدار باشد چون با برگشت بازار به حالت عادي 
بايد ش��رايط هم به حالت عادي برگردد. در ش��رايط 
اضطرار ممكن اس��ت چنين محدوديت هايي ايجاد 
ش��ود. حتي در امريكا هم زماني كه الگوريتم  ها دچار 
مشكلي مي شوند معموال جلوي اين نوع معامالت را 
مي گيرند اما  فقط براي شرايط اضطراري. مديرعامل 
شركت مديريت فناوري بورس تهران با تاكيد بر اين 
موضوع كه در شرايط عادي معامالت الگوريتمي به 
نفع بازار است بيان مي كند: اگر وضعيت فعلي كه بازار 
به حالت عادي بازگشته ادامه دار و پايدار باشد، قاعدتا 
معامالت الگوريتمي هم بايد به حالت قبل بازگردند و 

محدوديت اينگونه معامالت برداشته شود.



گروه راه و شهرسازي|
سه ماه پس از ماجراي تراژيك تخريب روستاي ابوالفضل 
در حاشيه شهر اهواز، تخريب سرپناه يك بانوي سرپرست 
خانوار و دو فرزند او در بندر عباس خبر س��از ش��ده است. 
رويدادي كه با تخريب س��رپناهي كه گفته مي ش��ود در 
زمين هاي دولتي بنا شده، آغاز و با خودسوزي زن سرپرست 
خانوار ادامه يافت و در پايان با انتقاد ش��ديد و تحت پيگرد 
قانوني قرار گرفتن نيروهاي شهرداري بندرعباس از سوي 
مسووالن محلي ظاهرا پايان يافته است و گفته مي شود، 
تكليف شده كه عالوه برپرداخت تمام هزينه هاي درمان با 
هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي زميني به اين خانواده 
اهدا شود. بدمسكني و زندگي در سكونتگاه هاي غيررسمي، 
آنگونه كه مسووالن وزارت راه و شهرسازي اعالم كرده اند، 
دست كم دامن 20 ميليون نفر از جمعيت كشور- حدود 
يك چهارم جمعيت- را گرفته است و اگر چه مساله تازه اي 
به نظر نمي رسد اما معضلي ريشه دار و پيچيده است و نيازمند 
توجه مسووالن است. بدمسكني و حاشيه نشيني، طي دو 
سال گذشته با جهش قيمت هاي مسكن از سويي و تضعيف 
توان مالي خانوار در كوره داغ تورم از سوي ديگر بيش از پيش 
رخ نموده است، به گونه اي كه بسياري از خانواده هاي اقشار 
ضعيف حتي توان پرداخت اجاره بها در مناطق محروم شهري 
را نيز ندارند و از همين رو، در تالشند تا در حاشيه مناطق 
شهري، سرپناهي را براي خود بنا كرده و در آن زندگي خود را 
سپري كنند. به گزارش »تعادل«، همانطور كه مساله تخريب 
روستاي ابوالفضل با قدمت 40 ساله در حاشيه شهر اهواز 
در مالكيت زمين ريشه داشت، مساله تخريب سرپناه زن 
سرپرست خانوار بندرعباسي نيز در مالكيت زمين ريشه دارد 
و گفته شده كه زمين اين سرپناه به وزارت راه وشهرسازي 
تعلق داشته و در آس��تانه انتقال به شهرداري بندرعباس 
بوده است. زمين همواره گرانترين نهاده توليد مسكن بوده 
است و از همين رو، نقش تعيين كننده اي در خانه دار شدن 
و دارايي افراد بازي مي كند.  آنگونه كه اينسا گزارش كرده 
اس��ت، بدنبال انتشار خبر خودس��وزي و مرگ بانوي ۳۵ 
ساله بندرعباسي براثر تخريب منزلش توسط شهرداري 
بندرعباس، دادستان عمومي و انقالب اين شهرستان گفت: 
پرونده قضايي براي متخلفين تشكيل و چگونگي رويداد 
در دست بررسي است.به سازمان هاي حمايتي هم دستور 
قضايي داده شده است كه به اين خانواده كمك فوري شود.

    خبر مرگ بانوي بندرعباسي صحت ندارد
همچنين دكتر فاطمه نوروزيان، مدي��ر روابط عمومي 

دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان خبر مرگ بانوي جوان 
بندرعباسي را پس از خودسوزي تكذيب كرد و گفت: اين 
خانم اكنون با ۱۷ درصد سوختگي از ناحيه دست و قفسه 
س��ينه، در بخش سوختگي بيمارستان شهيد محمدي 

بندرعباس بستري است.

     ساخت و ساز خانه غيرقانوني بود
معاون خدمات شهري ش��هرداري بندرعباس اما در اين 
خص��وص گفت: منزل اين خان��م در زمين هاي تصرفي 
ملي ساخته شده بود و س��اخت و ساز آن غيرقانوني بود. 
اسماعيل موحدي نژاد اظهار كرد: با حضور گروهي از طرف 
شهرداري بندرعباس به علت مشكالت پيش آمده از اين 
خانم دلجويي ش��د. وي اضافه كرد: پيش از اين، چندين 
مرتبه به اين خانواده تذكر داده شده بود كه محل را ترك 
كنند زيرا در منطقه غيرمجاز و نا امن كه بس��تر رودخانه 
بود اقدام به س��اخت اين اتاقك كرده بودند. طبق دستور 
شهردار، تكليف شده كه عالوه برپرداخت تمام هزينه هاي 
درمان با هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي زميني به 

اين خانواده اهدا شود.

      فراخواندن شبانه شهردار و عوامل
در اين ح��ال، رضا مختاري، بازرس كل اس��تان با انتقاد 
شديد از حادثه پيش آمده در خصوص تخريب منزل زن 
سرپرست خانوار هرمزگاني اظهار كرد: به محض اطالع از 
موضوع، بازرسي كل استان هرمزگان ضمن ورود قاطعانه 
و سريع، ساعاتي پيش با فراخواندن شبانه شهردار و عوامل 
دخيل در اين تخريب براي پاسخگويي، ضمن تذكر شديد 

به عوامل موضوع دستور رفع مشكل را به قيد فوريت صادر 
كرد. وي همچنين ضمن ابراز ناراحتي از اين اتفاق كه باعث 
جريحه دار شدن افكار عمومي شده است تصريح كرد: اين 
پرونده به صورت ويژه در دست بررسي است و تا حصول 
نتيجه بطور جدي و مستمر پيگيري خواهد شد.درست 
اس��ت كه تصرف اراضي ملي به صورت غيرقانوني مجاز 
نيست و امري غيرقانونيست، اما مي بايست به نوعي مناسب 
به دور از حادث ش��دن اينگونه مس��ائل قانون را به شيوه 

صحيح و درست اعمال كرد.

      واكنش شديد استاندار هرمزگان 
فريدون همتي، هرمزگان اس��تاندار هرمزگان ني در اين 
رابطه گفت: شهرداري بندرعباس تا ضمن دلجويي از اين 
بانوي آبرومند و كودكان آنان، به شكل مقتضي اين عمل 
نادرست را جبران كند. همتي با انتقاد از اين اقدام، بر برخورد 
جدي با عامالن اين تصميم نادرست و غيراصولي تأكيد 
كرد.اين اقدام افكار عمومي را جريحه دار كرده و در حالي كه 
مي شد با برخورد و روش مناسب قانون را درست و صحيح 
اجرا كرد كه متاسفانه، اوج بي تدبيري در اين زمينه صورت 
گرفته و بايد عامالن اين تصميم به شدت مورد پيگرد قرار 
گيرند. استاندار هرمزگان گفت: هر چند اقدام غيرقانوني 
در تصرف اراضي ملي نبايد صورت گيرد، اما نوع رفتار اين 
چند مامور شهرداري و بي دقتي و بي تدبيري در اين زمينه 
كامال مشهود بوده و چهره كاركنان شهرداري را خدشه دار 
كرده اند كه بنده بجاي عامالن اي��ن اتفاق از اين خانواده 
و مردم عزيز عذرخواهي مي كنم. همچنين ش��هرداري 
بندرعباس با دستور استاندار ملزم شده تا ضمن دلجويي از 

اين بانوي آبرومند و كودكان آنان، به شكل مقتضي اين عمل 
نادرست را جبران كند و كميته امداد نيز مشكل مسكن اين 

زن و فرزندانش پيگيري و رفع كند.

      نشانه سياست هاي نادرست اقتصادي 
به گ��زارش »تعادل«، به باور بس��ياري از كارشناس��ان 
اقتصادي، مساله مسكن و سرپناه و افزايش بدمسكني و 
حاشيه نشيني صرفا از طريق اعمال سياست هاي حمايتي 
براي ساخت مسكن ارزان قيمت در حاشيه شهرها و در 
زمين هاي كشاورزي در چهارچوب طرح هايي همچون 
طرح »جهش توليد مسكن« قابل حل نيست، چه آنكه اين 
مساله پيچيده، در گسترش افسارگسيخته شهرنشيني به 
قيمت از ميان رفتن روستاها به عنوان منبع و محل توليد 
كشاورزي و پرورش دام ريشه دارد و مادامي كه رانت هاي 
شهرنشيني از عقب ماندگي هاي توسعه اي روستاها پيشي 
بگيرد، جريان گسترش شهرها و تخريب روستاها و سر 
برآوردن مكان هاي بي هويت حاشيه اي ادامه خواهد داشت. 
به عبارت ديگر، بدمسكني نشانه و معلول سياست هاي 
نادرست اقتصادي و بي توجهي به پتانسيل هاي موجود در 

خارج از پايتخت و شهرهاي بزرگ است.

      از طرح جهش توليد مسكن چه خبر؟
دوم مهرماه كليات طرح »جهش توليد و تامين مسكن« با 
هدف توليد و تامين ساالنه يك ميليون واحد مسكوني به 
تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسالمي رسيد و براي 
بررسي بيشتر به كميسيون عمران ارجاع شد. بنا به گفته 
فيروزي پوربادي، عضو كميسيون عمران، بررسي جزييات 
طرح در مراحل نهايي قرار دارد و كميسيون عمران مصمم 
است هر چه سريعتر اين طرح را به صحن علني برساند. به 
گزارش ايسنا، وي با اشاره به بررسي اين طرح در جلسات 
اين كميسيون با حضور مسووالن دولتي و اعضاي شوراي 
نگهبان افزود: مهم ترين ايرادي كه به طرح گرفته شده نكته 
مربوط به تامين مالي طرح است؛ موضوعي كه دولت هم 
دغدغه آن را داشت. هم اكنون طرح جهش توليد مسكن 
براي چكش كاري بيشتر در كميسيون عمران با حساسيت 
بيشتر در حال بررسي است تا يك طرح پخته تقديم صحن 
علني شود. عزم مجلس براي تصويب طرح جهش توليد 
مسكن در حالي جزم ش��ده كه برخي مسووالن دولتي 
مخالفت آشكار و پنهان خود را با آن به دليل عدم پيش بيني 
منابع مالي الزم، زمزمه هاي نرخ س��ود پايين تسهيالت، 

تبعات زيست محيطي و تورم زا بودن اعالم كرده اند.
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نگاه واقع بينانه به نيازهاي 
معيشتي مردم

هم دولت و هم خانواده ها آگاهند ك��ه ۱00هزار تومان 
مشكالت اساس��ي خانواده ها را حل نمي كند، اما به نظر 
مي سرد كه دولت تالش مي كند تا اين پالس را به جامعه 
ارسال كند كه نظام سياسي با وجود همه مشكالت به فكر 
مردم است و تالش مي كند تا به اندازه توانايي اش به مردم 
كمك كند. هدف توجه به بخشي از مشكالت است و تالش 
مي كند تا بخشي از نيازها را پوشش دهد. ضمن اينكه بايد 
توجه داش��ت كه اثرات مخرب ظهور كرونا درآمدهاي 
دولت را نيز تحت تاثير قرار داده است. درآمدهاي دولت 
در بخش صادرات نفتي، صادرات غير نفتي، درآمدهاي 
مالياتي و...كاهش چشمگيري پيدا كرده است. در كنار 
تبعات كرونا، تحريم ها نيز بايد م��ورد توجه قرار بگيرد. 
دولت با محدوديت هاي درآمدي مواجه است و چنانچه 
اين محدوديت ها وجود نداشت قطعا دولت موظف بود تا 
حجم بيشتري از حمايت هاي معيشتي از نيازمندان را در 
دستور كار قرار دهد. بنابراين در ارزيابي هاي تحليلي كه در 
خصوص موضوعات اقتصادي و معيشتي ارايه مي شود بايد 
توجه داشت كه حمايت ها بايد متناسب با درآمدها باشد. 
ضمن اينكه بايد از روش هايي براي تزريق اين نقدينگي 

استفاده كرد كه تبعات مخربي در اقتصاد نداشته باشد.

 تاثيرات نرخ سود بين بانكي
 بر بازار سرمايه

البته اخيرا رييس كل بانك مركزي، بازار سرمايه را فرصت 
مناسبي براي سرمايه گذاري دانسته و اعالم كرده است 
كه عدم رعايت نرخ س��ود مصوب شوراي پول و اعتبار به 
هيج وجه مجاز نيست. اين رويكرد خبر خوبي براي بازار 
محسوب مي شود چون مي تواند به معناي ثبات نسبي 
حداقل در ميان مدت در خصوص نرخ س��ود بين بانكي 
باشد. در ابتداي سال جاري شاهد بوديم كه افت سود بين 
بانكي كه همسو با كاهش نرخ سود به ۱۵ درصد همراه بود، 
چه تاثير شگرفي بر افزايش تقاضا در بازار سهام گذاشته 
بود. بازار سرمايه در حال حاضر تاحدودي از روند نزولي 
گذشته فاصله گرفته است به نحوي كه برآوردها نشان 
مي هد در هفته گذش��ته حدود 2.2۱۳ ميليارد تومان 
نقدينگي توسط سهامداران حقيقي به اين بازار تزريق 
شده است. اگر اين رويه در روزهاي پيش رو نيز ادامه داشته 
باشد، كمك زيادي به رونق ميان مدتي بازار خواهد شد. 
البته بازگشايي نمادهاي بزرگ هم تاثير ويژه اي در افزايش 
ارزش معامالت داشته و نبايد به سادگي از كنار اين مهم 
گذشت. با همه اينها بعيد است كه بازار در كوتاه مدت وارد 
روند قوي شود. نبايد فراموش كنيم كه ثبات بازار سرمايه 
در گروي اصالح زيرس��اخت ها در زمان رونق بازار است. 
برداشتن دامنه نوسان، تقويت صندوق تثبيت بازار، تسريع 
در اعطاي مجوز به ش��ركت هاي مديريت سرمايه مثل 
صندوق ها و سبدگردان ها، توسعه فرهنگ  سرمايه گذاري 

و... از مواردي است كه بايد مورد توجه جدي قرار بگيرد.

در جست وجوي
منشأ بوي نامطبوع در پايتخت

حوالي ساعت 4 صبح روز 2۷ آبان ماه انتشار بوي 
نامطب��وع در منطق��ه ۷ و ۱۹ تهران در س��ال ۹۹ 
گزارش شد. نخس��تين بار ۱2 دي ماه سال ۱۳۹۷ 
بوي نامطبوعي شبيه بوي فاضالب در سطح شهر 
تهران استشمام شد و در زمستان ۹۷ تكرار شد. اين 
بوي نامطبوع در روزهاي 22تا 26 آذر سال گذشته 
نيز بطور پي در پي به مشام شهروندان خورد و در 
طي زمس��تان ۹8 نيز تكرار ش��د. در طي دو سال 
گذشته، مراجع مختلف اين مساله را بررسي كردند 
و گزارش هاي متعددي در اين باره منتشر كردند. 
اما به نظر مي رسد كه فصل مشترك اين گزارش ها، 
استفاده نيروگاه ها و پااليشگاه ها از سوخت مازوت 
به جاي گاز در فصول سرد سال است. سوختي كه 
افزون بر آلودگي هوا، آلودگي بويايي نيز در پي دارد. 
شينا انصاري، مديركل محيط زيست و توسعه پايدار 
ش��هرداري تهران اما درتازه ترين اظهارنظر خود 
درباره منشايابي بوي نامطبوع در تهران با بيان اينكه 
اين اقدام به عنوان يك پروژه تعريف ش��ده است، 
اظهار كرد: بر مبناي داده ها و اطالعات به دست آمده 
از سال گذشته اين موضوع در حال بررسي است. 
در مناطق 22 گانه گروه هايي تشكيل و فرم هايي 
در اختيار كارشناسان مناطق قرار گرفته است كه 
بالفاصله پس از انتش��ار بو نسبت به پر كردن اين 
فرم و ارزيابي هاي بعدي اقدام مي شود. همچنين 
با همكاري يك گروه دانش��گاهي اين موضوع در 
حال بررسي كارشناسي و علمي است.  به گزارش 
ايلنا، اوادامه داد: به نظر مي رسد در برخي از مناطق 
به صورت موضعي اين اتفاق رخ مي دهد و با توجه 
به انباشت زباله يا فاضالب، پس از بارندگي شاهد 
انتشار بو هس��تيم كه در اين مساله نقش اينورژن 
را پررن��گ مي دانيم. يكي از س��ناريوهايي مطرح 
در گذش��ته منش��أ بوي نامطبوع را جنوب شهر 
شناسايي ش��ده بود كه به داخل شهر تهران وارد و 
در بين مناطق پخش مي شود؛ اما اكنون به دنبال 
كانون هاي موضعي در سطح مناطق تهران هستيم. 
او در پاسخ به اينكه انتشار اين بو در فصل مشخصي 
از سال امكان رسيدن به يك نظر قطعي تر را بيشتر 
نمي كند، گف��ت: در پاييز به دليل س��رما پديده 
وارونگي دما را داريم و ش��هر با ي��ك اليه از هواي 
سرد حبس مي شود كه اين مساله منجر به انباشت 
آالينده ها در شهر مي شود. در نتيجه بويي كه توليد 
مي شود راه فرار از ش��هر را ندارد و بيشتر به مشام 
مي رسد، در حالي كه در بهار اين مساله را نداريم و 
راه تبادل و جريان هوا وجود دارد. در نتيجه حتما 
وارونگي دما در اين پديده اثرگ��ذار بوده و يكي از 

عوامل حتمي است. 

»تعادل« گزارش مي كند

تراژدي تخريب خانه بانوي بندرعباسي

مديرعام�ل ش�ركت ف�والد خوزس�تان 
مديريت ب�ازار و حذف واس�طه ها را اولويت 
فوالد خوزس�تان عنوان كرد.  علي محمدي 
مديرعامل اظهار داش�ت: يكپارچه س�ازي 
قيمت  گ�ذاري در تولي�د مع�ادن، ش�مش و 
محصوالت ن�وردي آرامش ب�ازار را به دنبال 
دارد و هدف اصلي ما تامين نياز توليدكنندگان 
داخلي است و با توجه به سياست هاي جديد 
وزارت صنع�ت، مع�دن و تجارت ب�ه دنبال 
مديريت ب�ازار، ح�ذف دالالن و واس�طه ها 
هستيم تا محصول نهايي با قيمت مناسب در 
اختيار مصرف كننده نهايي قرار گيرد.در ادامه 
اين مطلب گفت وگويي صميمانه با مديرعامل 

فوالد خوزستان داشته ايم كه مي خوانيد.

  جناب مهندس ب�ا توجه به افزايش قيمت 
فوالد در ب�ازار جهاني و به تب�ع آن در بازار 
داخل، برنامه فوالد خوزستان براي كاهش 

عطش بازار چيست؟
افزايش قيمت فوالد به درآمد بيش��تر ش��ركت هاي 
فوالدي منجر نمي شود، چرا كه به تبع آن قيمت مواد 
اوليه و تجهيزات افزايش پيدا مي كند . مطمئنًا ثبات 
در ن��رخ ارز به آرامش بازار و تع��ادل در عرضه و تقاضا 
مي انجامد. بهترين مكان براي شناسايي و تعيين قيمت، 
بورس كاالست. البته شرط موفقيت بازار بورس، پرهيز 

از دستوري كردن و دخالت در بازار است.
  جنابعالي نقش وزارت صمت در كنترل بازار 

فوالد را چطور ارزيابي مي كنيد؟
ب��ازار عرضه و تقاضا بايد به س��متي حركت كند كه 
شفافيت، عرضه و تقاضاي واقعي شكل گيرد. نقش 
وزارت صمت بايد نظارتي باشد و به سمت تهيه سازكار 
و دستورالعمل اجرايي حركت كند تا دخالت مستقيم 
در بازار. تعيين قيمت عرضه شمش فوالدي بر اساس 
قيمت تمام شده و وضعيت بازار است. وزارت صمت 
و ساير نهادهاي حاكميتي مي بايست با نظارت كامل 
و توجه به ظرفيت واقعي شركت ها و سابقه عملكرد 
آنها، از ايجاد تقاضاي كاذب جلوگيري نموده و دست 
دالالن را كه صرفًا به دنبال سوداي سود مي باشند، از 

صنايع كوتاه نمايند.
  ب�ه عن�وان مديرعامل فوالد خوزس�تان 
اهمي�ت رعاي�ت اس�تاندارد را در تولي�د 
محصوالت فوالدي چطور ارزيابي مي كنيد؟

اس��تانداردهاي بين المللي دو دسته هستند، فني و 
مديريتي. رعايت اس��تانداردهاي فني بر اساس نوع 
محصول كاماًل اجباري اس��ت حتي اگر اس��تاندارد 
ملي مشابه يا هم سنگ نداش��ته باشند. اما انطباق با 
استانداردهاي بين المللي مديريتي بستگي به شرايط 
كسب و كار و بازارهاي هدف دارد. برخي استانداردهاي 

مديريتي از سوي برخي كشورها يا به صورت منطقه اي 
بر مبناي بازارهاي هدف يا سازمان هاي دريافت كننده 
خدمت يا محصول اجباري و برخي اختياري هستند 
ول��ي مي توانند به عن��وان صحه گ��ذاري بر فعاليت 
سازمان ها بر كس��ب و كار اثر جدي داشته باشند. در 
بعضي موارد عليرغم وجود انطباق با استانداردهاي مورد 
نياز، سازمان هاي دريافت كننده خدمت يا كاال حداقل 
براي يك بار به طور مستقيم سازمان هاي توليد كننده يا 
عرضه كننده خدمت يا كاال را بر اساس استانداردهاي 
خاص يا چك ليس��ت هاي تخصصي مورد مميزي يا 
بازرسي قرار مي دهند كه مي تواند دامنه كاربرد محصول 

يا سيستم يا هر دو را در بر بگيرد.
قطعا تحريم ها مي تواند بر فرآيندهاي توليد از منظر 
زمان كيفيت و هزينه تاثيرگذار باشد ولي سازمان هاي به 
ويژه بزرگ بر اساس طراحي و پاي بندي به ديدگاه هاي 
دراز مدت از تمام��ي فرصت ها براي بهينه كردن اين 
پارامترها استفاده مي كنند. نكته اساسي آن است كه در 
هر حال جلوگيري از كاهش كيفيت محصول يا خدمت 

مهم ترين چالش سازمان ها مي باشد.
  آيا محصوالت فوالدي توليد شده در كشور از 

استانداردهاي بين المللي برخوردار هستند؟
محصوالت فوالد خوزستان در بازارهاي بين المللي، 
هميشه با اقبال مشتريان همراه بوده است، به طوري 
كه با وج��ود كش��ورهاي CIS باز هم خري��داران به 
س��راغ محصوالت فوالد خوزس��تان مي آيند. قطعًا 
يك��ي از مهم ترين داليل نگاه مش��تري برخورداري 
توليدات از استاندارد بين المللي است. تحويل به موقع، 
سفارش گيري به دلخواه مش��تري، تداوم در ارسال و 
كيفيت مطلوب از مهم ترين داليل برتري محصوالت 

فوالد خوزستان در بازارهاي جهاني است.
  به عقيده جنابعالي رشد استاندارد محصوالت 
ف�والدي چ�ه تاثي�ري بر بهب�ود ف�روش اين 

محصوالت در بازارهاي بين المللي دارد؟
اولين ش��رط براي حض��ور در بازاره��اي بين المللي 
برخ��ورداري از اس��تانداردهاي جهاني اس��ت. براي 
حفظ اين بازار و قرار گرفت��ن در ميان برندهاي برتر، 
بايد به سمت توليد با كيفيت و در نظر گرفتن سليقه 
مشتري حركت كرد. استانداردهاي فوالد جزو سخت 
گيرانه  ترين استاندار دهاست. مطمئناً با رعايت استاندارد 
و در نظر گرفتن ذائقه مش��تري مي توان در بازارهاي 

جهاني جايگاه خود را تثبيت كرد.
  رعايت نكردن استانداردهاي بين المللي 
در توليد محصوالت فوالدي چه تاثيري بر از 

دست دادن بازارهاي جهاني دارد؟
هرچقدر رعايت استاندارد باشد در حضور موفق 
در ب��ازار رقابت مهم و اثرگذار اس��ت، به همين 
نس��بت، رعايت نكردن و توليد محصول بدون 
كيفي��ت، تهديدي ب��راي از دس��ت دادن بازار 
اس��ت. كيفيت، رقابت پذيري، رضايت مشتري 
و س��رمايه گذاري، مهم ترين فاكتورهاي توليد 
محصول با قابليت جهاني اس��ت. خأل هر كدام 
از م��وارد ياد ش��ده، به حذف و از دس��ت دادن 

بازارهاي بين المللي ختم مي شود.
  آيا تحريم ها تاكنون تاثير منفي بر رعايت 
اس�تانداردها در توليد محصوالت فوالدي 

داشته است؟
قطع��ًا تحريم ها مي تواند ب��ر فرآيندهاي توليد از 
منظر زمان، كيفيت و هزينه تاثيرگذار باشد ولي 
س��ازمان هاي به ويژه بزرگ بر اس��اس طراحي و 
پاي بندي ب��ه ديدگاه هاي دراز م��دت از تمامي 
فرصت ها براي بهينه كردن اين پارامترها استفاده 
مي كنند. نكته اساس��ي آن اس��ت كه در هر حال 
جلوگي��ري از كاهش كيفيت محصول يا خدمت 

مهم ترين چالش سازمان ها مي باشد.

گفت وگو با علي محمدي مديرعامل شركت فوالد خوزستان

مديريت بازار و حذف واسطه ها اولويت فوالد خوزستان است

محل تامين اعتبار: عمرانی
نوع برگزاری:  يک مرحله ای

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ ۹۹/0۹/0۳ الی ۹۹/0۹/0۵
مهلت تحويل پيشنهادات : ازتاريخ ۹۹/0۹/06 الی ۹۹/0۹/۱۷ 

تاريخ بازگشايی پاکات: ۹۹/0۹/۱8
نوع برگزاری مناقصه يک مرحله ای 

کليه مراحل برگزاری مناقصه ازدريافت اس��نادتاارائه پيشنهادمناقصه گران وبازگشايی پاکت هاازطريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )س��تاد(به آدرس WWW.setadiran.ir انجام 
خواهدشدوالزم است مناقصه گران درصورت عدم عضويت قبلی ،مراحل ثبت نام درسايت مذکورودريافت گواهی امضای الکترونيکی راجهت شرکت درمناقصه محقق سازند.

WWW.setadiran.ir : محل دريافت اسناد: ازطريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به آدرس
WWW.setadiran.ir : محل تحويل اسناد: ازطريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به آدرس

توضيح اينکه : مناقصه گران موظفند پاکت الف که حاوی فرم تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار می باشد را تا پايان وقت اداری مورخ ۱۳۹۹/0۹/۱۷ به دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب استان 
مرکزی واقع درشهرک رضوی - ميدان شهيد نجفی تحويل داده و رسيد آن را دريافت نمايند.

 آگهی تجديد مناقصه عمومی
وزارت نيرو شماره40-36 /99

 شرکت آب و فاضالب استان مرکزی 
)سهامي خاص(

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی

رشته شهرشرح آگهیمناقصه
محل تامين فهرست بهامدت قراردادمبلغ برآورد به)ريال(موردنظر

اعتبار
مبلغ شرکت در فرايند 

ارجاع کار

واحد 
درخواست 

کننده

36

عمليات نگهداری و 
بهره برداری از تاسيسات 

آب شرب روستاهای 
شهرستان خمين

خمين

رتبه 5 آب  و  
دارای   رتبه 

آب و فاضالب 
از وزارت نيرو 

12ماه12/745/809/870

فهرست بهای 
بهره برداری و 

نگهداری آب شرب 
روستايی سال 

1399

637/290/493عمرانی

دفتر 
بهره برداری و 
توسعه شبکه 
توزيع و کاهش 
آب بدون درآمد

40

عمليات نگهداری و 
بهره برداری از تاسيسات 

آب شرب روستاهای 
شهرستان کميجان

کميجان

رتبه 5 آب  و  
دارای   رتبه 

آب و فاضالب 
از وزارت نيرو

12ماه5/834/791/680

فهرست بهای 
بهره برداری و 

نگهداری آب شرب 
روستايی سال 

1399

291/739/584عمرانی

دفتر 
بهره برداری و 
توسعه شبکه 
توزيع و کاهش 
آب بدون درآمد

مناقصه گزار : شرکت آب و فاضالب استان مرکزی

سند مالکيت 1100 سهم مشاع از 9700سهم ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی بمساحت 9700 متر مربع تحت 
پالک 7 فرعی از 15 اصلی واقع در قريه کدير بخش پنج ييالقی حوزه ثبت نوش�هر اس�تان مازندران به شماره سريال 
0532059 ذيل ثبت 130389 دفتر 1 بنام آقای مسعود همايونفر سابقه ثبت دارد. وکيل مالک آقای عبدالخالق قاضی 
نژاد برابر وکالتنامه شماره 125767- 99/8/14 دفتر 298 تهران با ارائه دو برگ استشهاديه شهود مصدق دفتر 177 
نوشهر اعالم مفقودی سند مالکيت موکل خود را به علت جابجايی و در خواست صدور سند المثنی را نموده است. در 
اجرای ماده 120اصالحی آئين نامه قانون ثبت مراتب در يک نوبت آگهی می گردد و چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله 
و يا وجود س�ند مالکيت نزد خود می باشند بايد از تاريخ انتشار آگهی ،ظرف ده روز مدارک اعتراضی خود را به همراه 
سند مالکيت يا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه و رسيد دريافت دارند . چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه 
نگردد و يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اين اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند 

مالکيت المثنی به نام مالک خواهد نمود. م الف 19907195
تاريخ انتشار: 99/9/1

آگهی فقدان سند

 فرامرز کلبادی نژاد رئيس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

سند مالکيت سه دانگ مشاع از ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی به مساحت دويست و هشت متر مربع دارای 
پالک 1243 فرعی از 4 اصلی واقع در بخش يک قشالقی حوزه ثبتی نوشهر به شماره مسلسل 550434ج 91 در ذيل 
ثبت 25788 صفحه 384جلد 163به نام خانم صفيه علی دوس�ت کلدره س�ابقه و سند دارد که مالک با ارائه دو برگ 
فرم استشهاديه تکميل شده که صحت امضا شهودين را دفتر خانه 177 نوشهر گواهی نموده اعالم داشته اصل سند 
مالکيت به علت اسباب کشی مفقود گرديده نامبرده تقاضای سند المثنی کرده است . لذا طبق ماده 120 اصالحی آئين 
نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله ويا وجود سند مالکيت نزد خود 
می باشند می توانند از تاريخ انتش�ار آگهی ظرف ده روز مدارک اعتراضی خود را به اين اداره تسليم و رسيد دريافت 
دارند بديعی اس�ت که پس از انقضای مهلت قانونی و عدم وصول اعتراض س�ند مالکيت المثنی طبق مقررات صادر و 

تسليم خواهد شد . م الف 19907012
 تاريخ انتشار : 99/9/1

آگهی فقدان سند مالکيت 

 فرامرز کلبادی نژاد رئيس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر 

 مدرسه خاتم االنبياء )صدربابل( با ارائه دو برگ استشهاديه المثنی که در دفترخانه اسنادرسمی 55 بابل تصديق امضاء 
ش�ده وطی درخواست شماره 139921710004029692 مورخ 28 - 07 – 1399 تقاضای صدور سند المثنی نصف يک 
دانگ و 31 سير و 14 مثقال و 16 نخود مشاع از ششدانگ تحت 911- اصلی بخش دوغرب بابل که ذيل ثبت 2018 صفحه 
13 دفتر 21 بنام حسنجان تندست نوايی تسليم گرديد و سپس تمامت بالواسطه برابر سند وقف شماره 35682 مورخه 
10-08-1367 دفترخانه 26 بابل به مدرس�ه خاتم االنبياء )صدربابل( يافته در اثر جابجايی مفقود شده را نموده است 
دراجرای ماده 120 – آئين نامه قانون ثبت مراتب در يک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله يا وجود 
سند مالکيت يا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه و رسيد دريافت نمايند چنانچه پس از اتمام مدت مقرراعتراض ارائه 
نگردد و يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اين اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند 

مالکيت المثنی بنام مالک خواهد نمود. م الف 19907186
تاريخ انتشار: 01 - 09 - 1399 

آگهی فقدان سند مالکيت

خسروی- رئيس ثبت اسناد و امالک بابل

 س�ند مالکيت المثنی به مقدار يک 1900 سهم مش�اع از 99870 سهم شش�دانگ يک قطعه زمين از اراضی جنگلی 
جلگه ای ملی شده بمساحت 99870 متر مربع تحت پالک 59 فرعی از 57 اصلی بخش شش حوزه ثبت نوشهر استان 
مازندران به ش�ماره چاپی 444208 ذيل ثبت 4290 صفحه 317 دفتر 11 بخش مذکور بنام مريم نيک خواه آزاد سابقه 
ثبت دارد. آقای محمد رضا خان خواجه بموجب وکالتنامه 46854 مورخ 99/6/27 دفتر 576 تهران بوکالت از مالک با 
ارائه دو برگ استشهاديه شهود مصدق دفتر 726 تهران ، اعالم مفقودی سند مالکيت به علت جابجايی و در خواست 
صدور سند المثنی را نموده است . لذا مراتب برابر ماده 120 اصالحی آيين نامه قانون ثبت طی يک نوبت آگهی ميشودو 
چنانچه کس�ی مدعی معامله نسبت به پالک فوق ميباشد يا سند مالکيت نزد وی است مراتب را ظرف ده روز از تاريخ 
انتشار به اين اداره اعالم و اصل سند مالکيت را تسليم و رسيد دريافت و در غير اينصورت برابر مقررات سند مالکيت 

المثنی صادر خواهد شد . م الف 19907115
تاريخ انتشار : 99/9/1

آگهی فقدان سند مالکيت

 فرامرز کلبادی نژاد رئيس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر 

 مدرسه خاتم االنبياء )صدربابل( با ارائه دو برگ استشهاديه المثنی که در دفترخانه اسنادرسمی 55 بابل تصديق امضاء 
شده وطی درخواست ش�ماره 139921710004029692 مورخ 28 - 07 – 1399 تقاضای صدور سند المثنی يک سير 
و 14 مثقال مشاع از ششدانگ تحت 911- اصلی بخش دوغرب بابل که ذيل ثبت 1273 صفحه 319 دفتر 17 بنام سيد 
محسن اوصياء تسليم گرديد و سپس تمامت بالواسطه برابر سند وقف شماره 35682 مورخه 10-08-1367 دفترخانه 
26 بابل به مدرس�ه خاتم االنبياء )صدربابل( يافته در اثر جابجايی مفقود شده را نموده است دراجرای ماده 120 – آئين 
نامه قانون ثبت مراتب در يک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله يا وجود سند مالکيت يا سند معامله 
به اداره ثبت محل ارائه و رسيد دريافت نمايند چنانچه پس از اتمام مدت مقرراعتراض ارائه نگردد و يا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکيت يا س�ند معامله ارائه نشود اين اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکيت المثنی بنام مالک 

خواهد نمود. م الف 19907191
تاريخ انتشار: 01 - 09 - 1399 

آگهی فقدان سند مالکيت

خسروی- رئيس ثبت اسناد و امالک بابل

مدرسه خاتم االنبياء )صدربابل( با ارائه دو برگ استشهاديه المثنی که در دفترخانه اسنادرسمی 55 بابل تصديق امضاء 
ش�ده وطی درخواست شماره 139921710004029692 مورخ 28 - 07 – 1399 تقاضای صدور سند المثنی نصف يک 
دانگ و 31 سير و 14 مثقال و 16 نخود مشاع از ششدانگ تحت 911- اصلی بخش دوغرب بابل که ذيل ثبت 1273 صفحه 
315 دفتر 17 بنام ابوالحسن شعبانپور تسليم گرديد و سپس تمامت بالواسطه برابر سند وقف شماره 35682 مورخه 
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امروز مفهوم فض��اي ديجيتال در جه��ان بزرگ تر از 
حكمراني در فضاي مجازي است و هر كشور با توجه به 
منافع ملي و تعاريف خود در اين فضا حركت مي كند. 
هيچ كشوري نه تنها در اين فضا سلطه ندارد و حكمران 
آن  هم نيس��ت و براي اينكه بتواني��م به حكمراني در 
فضاي مجازي با توجه به پتانسيل ها و منافع ملي كشور 
برس��يم بايد برخي راهكارها و الزام��ات را اجرا كنيم. 
كارشناسان فناوري اطالعات با اشاره به خألهاي قانوني 
و تنظيم گري در حوزه سايبري، عنوان كردند با وجود 
بروز تحوالت فضاي مجازي در سال هاي گذشته، قوانين 
سايبري در ايران به روز نشده است. از سوي ديگر، سلطه 
در فضاي مجازي امكان پذير نيست و همچنين تعدد 
سياست گذاران، آفت  گسترش نيافتن همكاري هاي 

بين المللي در فضاي مجازي است.
امروزه بالغ بر دو ميليارد نفر در جهان با فناوري اطالعات 
زندگي خود را مي گذرانند و در آن فعاليت پويا دارند. 
ديگر به هوي��ت واقعي افراد نمي توان بس��نده كرد و 
هويت سايبري شكل گرفته اس��ت. امروز دوركاري از 
طريق فضاي مجازي فقط بس��تري ب��راي كار كردن 
نيست بلكه بستر تعامل انساني و سازمان دهي جديد 
اقتصادي است. فناوري اطالعات زيربنا و روبنا را تغيير 
داده و يك تحول ماهيتي به وجود آورده اس��ت. امروز 
باوجود فضاي سايبري فقط دموكراسي صرف نداريم 
بلكه دموكراسي هاي پاسخگو در جهان به وجود آمده 
است و اين فصل سايبري با سرعت به جلو مي رود، اين 
در حالي اس��ت كه قانون گذارها، رويه هاي قضايي و 
كنترلي و هنجارها از آن عقب هستند و اين در كل نظام 
بين الملل وجود دارد. در اين راستا بهزاد احمدي، معاون 
مركز مطالعات راهبري وزارت ارتباطات، در نشس��ت 
»نقد و انديشه« با بيان اينكه پس از پايان جنگ سرد، 
اينترنت را يك بحث فني مي دانس��تند، گفت: ولي به  
مرور زمان، اين فضا عوض شد و االن شرايطي پيش آمده 
كه امريكا از نرم افزارها و سخت افزارهاي چيني هراس 
دارد، جهان به نرم افزارهاي اس��راييلي اعتماد ندارد و 
اروپا مراقب حريم شخصي شهروندي خود است. يعني 
فضاي چند پارچه اي ش��كل گرفته است كه كشوري 
به كش��ور ديگر اعتماد ندارد و هيچ كسي در اين فصل 
حكمران نيست چه بخواهد سلطه و حكمراني بدون 

چون وچرا داشته باشد.

     تعريف حكمراني متناسب با شرايط
 تغيير مي كند

معاون مركز مطالعات راهبري وزارت ارتباطات با بيان 
اينكه در حال حاضر در دنيا بحث حكمراني سايبري 
و هوش مصنوعي وجود دارد، گفت: حكمراني هوش 
مصنوع��ي از منظر اص��ول اخالق��ي كاري و فردي 
در دنيا تحول ايجاد مي كند. س��ه دي��دگاه در حوزه 
حكمراني در فضاي مج��ازي وجود دارد، اول ديدگاه 
پس از جنگ س��رد ش��د كه گفت جهان تك قطبي 
است كه ليبراليسم بر آن حاكم است و بحث اينترنت 
يكپارچه در اين ديدگاه مطرح شد كه بايد جريان آزاد 
اطالعات در اينترنت وجود داشته باشند. در دل اين 
نگاه اصولي كه نظام بين الملل براي حكمراني به آن 
احتياج داشت مانند اصول منشور، احترام به استقالل 
كش��ور و عدم مداخله، مبحث حق��وق منازعات هم 
وجود داشت كه با آنها مي شود حكمراني را منظم كرد 
و سازمان هايي هم در اين فضا مشخص شدند. با گذر 
زمان افتراق در اين حوزه ها مشخص شد. كشورهاي 
اين طيف بااينكه به همه اص��ول اصلي اعتقاد دارند، 
ولي وقتي به عرصه اقتصاد ديجيتال وارد مي شوند، 
قرائت هايشان متفاوت مي شود. نگاه دوم به حكمراني 
بين المللي وقتي به وجود آمد كه برخي كشورها بحث 
حاكميت مل��ي را مطرح كردند و گفتند كه اينترنت 
شبكه به هم پيوس��ته نيست بلكه كشورها بحث مرز 
را در فضاي س��ايبري هم دارند. اين كش��ورها به اين 
سمت حركت كردند كه اقتدار حاكميت را به فضاي 
ديجيتال هم منتقل كنند كه در حرف و عمل آنها هم 
قابل مشاهده بود. احمدي با بيان اينكه در همين گروه 
دوم هم انشقاق به وجود آمده است، گفت: كشورهايي 
مانند كوبا روي ش��كاف ديجيتال تمرك��ز كرده اند، 

اندونزي روي بحث هاي حوزه سايبري كار مي كند، 
روسيه روي امنيت سايبري و چين به دولت پاندولي 
تبديل  ش��ده و در گفتمان سازي غيرفعال است؛ زيرا 
در مورد اينترنت فضايي و اقتصاد ديجيتال كه از آن 
استفاده مي كند حرفي نمي زند و به عبارتي چين ديگر 
بازيگري نيست كه بتوان در اين حوزه به عنوان الگو از 

آن استفاده كرد.

    نگاه ثابت به فضاي پوياي سايبري
 نقطه ضعف ماست

اين پژوهشگر حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات با بيان 
اينكه تعريف حكمراني متناسب با شرايط تغيير مي كند، 
تصريح كرد: همين طور كه از حكمراني س��ايبري به 
حكمراني ديجيت��ال حركت كرده اي��م، بزرگ ترين 
نقطه ضعف ما اين است كه نگاهمان به اين فضا ثابت 
است. در سال 1393 دس��تور داده شد كه يك شبكه 
ملي ايجاد شود و پارسال هم دوباره دستور گرفتيم، اما 
اتفاقي كه مي افتد اين است كه اجراكننده با همان نگاه 
سال 1393 حركت مي كند و تحولي كه در اين عرصه از 
همه لحاظ رخ داده را بايد روي فرمان دوم اجرا كند. اين 
حركت پروژه نيست بلكه يك پروسه است. فضاي سايبر 
بسيار پويا است و با سرعت بيشتري حركت مي كند. با 
بيان اينكه نگاه س��وم به حكمراني شركت هاي بزرگ 
چندمليتي بين المللي است كه دو غول بزرگ در اين 
حوزه وجود دارد. گروه اول گروه گوگل و مايكروسافت 
و گروه دوم علي بابا، بايدو و ش��يايومي هس��تند. اين 
شركت ها بازيگران اين عرصه شده اند و براي خود يك 
مجموعه اكوسيستم تنظيم گري ايجاد كرده اند كه عماًل 
عرصه را نه تنها از ما بلكه از ساير كشورها هم گرفته اند. 
س��ازمان هاي غيردولتي بين المللي نيز در اين عرصه 
فعال هستند، برخي از اين سازمان ها براي حكمراني 
سايبري اصولي نوشته اند و بسياري از كشورها نيز با آن 
همراه شده اند. اگر اين مجموعه را مدنظر قرار دهيم، 
به لحاظ موضوعي در بح��ث حكمراني چهار موضوع 
را به شكل تكاملي مي بينيم. امنيت سايبري، اقتصاد 
ديجيتال، اصول مشترك هنجاري و استانداردهاي فني 
است كه در زيرمجموعه اصول حكمراني سايبري قرار 
دارد و هيچ كشوري به تنهايي در اين دسته بندي ها قرار 
نمي گيرد و در دسته بندي هاي موضوعي جمع مي شوند 
و ش��ايد در آينده اين حكمراني ب��ا جزاير متعددي از 
بازيگران پاندولي يا مدل همكاري جويانه در اين حوزه 
وجود داشته باشد. وي با تأكيد بر اينكه جهان كنوني 
به سمت سرمايه داري داده حركت كرده است، گفت: 
تمام كش��ورها تالش دارند بخشي از اين سرمايه را به 
تملك خود در بياورند كه به مفهوم بزرگ تر ژئوپليتيك 

سايبري مي رس��يم كه در آن دولت ها در چهار جهت 
حركت كرده اند و اينجا ديگر مبحث فني نيست، بلكه 
سياسي و امنيتي است كه حتي اقتصاد آن هم امنيتي 
اس��ت و اينجا بايد از ديگران  هم بياموزيم و الگوهاي 
متناسب را بومي  كرده تا يك تغيير ذهني ايجاد شود كه 
از اين موانع سياسي و امنيتي عبور كنيم. معاون مركز 
مطالعات راهبري وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
با تشريح اينكه در داخل كشور در حوزه حكمراني به 
چه سمت و سويي حركت مي كنيم، گفت: چالش هايي 
كه با آن روبرو هستيم منحصر به كشور ما نيست و هر 
كدام از كشورها با توجه به جايگاه خود در اين عرصه با 
درجات متفاوتي با اين مشكل روبرو هستند. جهان با 
عقب ماندگي سايبري دست وپنجه نرم مي كند. نكته 
دوم عقب ماندگي در عرصه شكاف تنظيم گري در حوزه 
هوش مصنوعي، نبود ابزارها و مكانيسم هاي الزم براي 
حفظ حريم خصوصي افراد است. در دوره شيوع بيماري 
كرونا داده هاي خصوصي به كش��ورها براي تحليل و 
ارزيابي بسيار به كار آمد ولي همين موضوع باعث ايجاد 
تضاد شده است و حفظ حريم خصوصي افراد را مورد 
چالش قرار داده است. وي با بيان اينكه فضاي سايبري 
را نبايد فني ديد، گفت: نكته سوم توجه به اين موضوع 
است كه با نگاه در بسياري از مباحث عقب مي مانيم، 
زيرا اينترنت يك ش��بكه يكپارچه نيست و با اين نگاه 
اولويت ها با يكديگر متفاوت مي ش��ود و اين موضوع 
در تمام دنيا نيز حاكم اس��ت. نكت��ه چهارم در عرصه 
حكمراني س��ايبري تعدد بازيگر در اين عرصه است. 
امروز از كودك تا شركت هاي بين الملل و پلتفرم ها در 

اين حوزه حضور فعال دارند. 

     تصميم گيري براي حوزه فناوري اطالعات 
پشت درهاي بسته

اين پژوهشگر حوزه ارتباطات وي با بيان اينكه در نگاه به 
حكمراني به تعدد بازيگران اين عرصه توجه نداشته ايم، 
افزود: در كشور ما در اين حوزه در پشت درهاي بسته 
با مش��اركت وزارتخانه و نهاده��اي خاصي به صورت 
تك صدايي براي اين ش��اخص تصميم گيري شده و 
االن كه پيشرفت كرده ايم مجلس هم به اين موضوع 
ورود كرده اس��ت. نكته پنجم تأثير فضاي سايبري بر 
قطبي سازي جوامع است. در حال حاضر تعامالت افراد 
با گروه هاي خود اس��ت و تعامل با ديگران يا نيست يا 
خيلي پرخاشگرايانه است؛ يعني مادامي كه قبول نكنيم 
كه مي توانيم با ديگران صحبت كنيم در بحث حكمراني 
سايبري مانع جدي ما خواهد بود. احمدي با بيان اينكه 
نكته ششم تأثير فضاي سايبري روي نمادهاي مختلف 
حكمراني و حاكميت است، خاطرنش��ان كرد: تأثير 

فضاي سايبري روي بخش مختلف متفاوت است. وقتي 
فضاي سايبري روي حكومت تأثير بگذارد، حكمراني 
صالح مي شود كه مبتني بر ارزش هاي بومي و ديني ما 
است. بحث امنيت سازي و سياسي سازي مورد هفتم 
است. در حال حاضر در حوزه شبكه ملي اطالعات يك 
مبحث امنيتي و سياسي ايجادشده كه در بسياري از 
موارد برداشت سياسي باعث اين تغييرات شده است. 
به عبارتي اگر بخواهيم به يك برنامه حكمراني منسجم 
برسيم بايد سياسي و امنيتي شدن را هم در نظر داشته 
باش��يم. وي با بيان اينكه راهكار اول براي حل مشكل 
حكمراني در فضاي مجازي خارج شدن از نگاه سياسي 
و جناحي و تغيير آن به سوي منافع ملي است، گفت: 
راهكار دوم اين اس��ت كه نگاه به فضاي مجازي بايد از 
زيرساخت به زيست بوم تبديل شود تا همه بازيگران 
منافع خ��ود را از اين فضا تأمين كنند. راهكار س��وم 
تبديل فضاي مجازي از بازيگر به ابزار است. حكمراني 
به مفهوم تبديل اراده يك نفر بر شخص ديگر باهدفي و 
به  وسيله اي است؛ اصواًل فضاي مجازي آن وسيله بوده 
است. معاون مركز مطالعات راهبري وزارت ارتباطات 
و فن��اوري اطالعات ادام��ه داد: در تعامالت اجتماعي 
كارگزاران به درستي به وظايف خود عمل نمي كنند، 
فضاي مجازي وزن بيشتري پيدا مي كند كه در ذات آن 
نيست و كم كاري ها و ضعف هاي ساير بخش ها سرريز 
خود را در فضاي مجازي نش��ان مي دهد و اين همان 
بازيگر شدن فضاي مجازي اس��ت. در فضاي مجازي 
سلطه امكان پذير نيست. براي حكمراني در اين فضا به 
راهكار چهارم كه اجماع و اقناع است مي رسيم كه يك 
پروژه نيست بلكه روندي طوالني مدت است و بايد اين 
اجماع و اقناع را با شركت هاي خصوصي و مردم به وجود 
آورد. احمدي افزود: در نهايت بايد برداشت ها با مخرج 
ملي باشد و اقناع و اجماع بين تمام بازيگران اين فضا به 
وجود بيايد و تا اين راهكار عملي نشود بهترين پلتفرم ها 
هم قابل استفاده نخواهد بود. راهكار پنجم برون رفت از 
اين شرايط ارجحيت نگاه ايجابي به سلبي است، گفت: 
بايد بدانيم كه راهكارهاي سلبي در كوتاه مدت منافع ما 
را تأمين مي كنند و بايد وزن راهكارهاي ايجابي بيشتر 
شود. البته براي حكمراني در اين فضا راهكارهاي سلبي 
هم الزم است. وي با بيان اينكه راهكار هفتم غيرامنيتي 
و سياسي كردن حكمراني در اين فضا است، اظهار كرد: 
در مبحث امنيتي چهار موضوع پيشگيري، حفاظت، 
واكنش و احيا مطرح است و با توجه به اينكه دو گزينه 
آخر سخت و زمانبر هس��تند، اغلب فضاي مجازي از 
منظر پيشگيري و حفاظت ديده مي شود و اين باعث 
تقويت راهكارهاي سلبي مي شود و اگر فضاي مجازي به 
ابزار تبديل شود در تغيير اين نگاه هم موثر خواهد بود. 
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در اليه هاي محتوا و خدمات 
رگوالتوري نداريم

تمام ابعاد زندگي بش��ر امروز باوج��ود اين تحوالت تحت 
تأثير قرار مي گيرد. بايد مدل هاي جديدي براي حكمراني 
به وجود بيايد. البته همه جه��ان از تكنولوژي و تحوالت 
فضاي مجازي عقب هستند ولي سطح دغدغه ها متفاوت 
است. برخي كش��ورها دغدغه امنيت ملي، برخي محتوا 
و هنجارهاي اجتماعي دارند. ول��ي براي حكمراني فقط 
فرآيندها كفايت نمي كند، زيرا اين فضا به شدت پيچيده 
اس��ت و اگر فضاي مجازي را يك سيستم در نظر بگيريم، 
مولفه هاي اين سيستم و بازيگران آن بسيار متعدد هستند 
و اين مساله بحث حكمراني را پيچيده تر مي كند. در حوزه 
فضاي مجازي بحث فرآيندها، قوانين، مدل هاي مشاركتي و 
تنظيم گري را داريم، در اين زمينه هنوز نمي دانيم كدام مدل 
تنظيم گري حاكميتي، مشاركتي يا خودتنظيم گري درست 
است. در كشور به بحث تنظيم گري كمتر توجه شده است و 
ما هنوز رگوالتوري در اليه هاي محتوا و خدمات نداريم. در 
كشور بيش از 70 درصد توليد محتوا مديا است ولي ما هنوز 
در مورد توليد و عرضه محتواي مديا تنظيم گر مشخصي 
نداريم و مورد مناقشه اس��ت كه وزارت ارشاد، صداوسيما 
يا خود بخش آن را تنظيم كنند. ما در كشورمان خألهاي 
قانوني و تنظيم گري داريم، هنوز قوانين سايبري مربوط به 
سال 1384 است،  در حالي كه در اين سال ها تحوالتي اتفاق 
افتاده و جرايمي كه در نظر گرفته شده متناسب با جرايم 
همان سال ها بوده است. امروز مسائل جديدي در اين حوزه 
ايجادشده ولي متأسفانه قانون گذار ما قانون را به روزرساني 
نكرده اس��ت و هنوز با خأل قانوني روبرو هستيم. در حوزه 
تنظيم گري، نهادهاي تنظيم گر و شيوه هاي آن در كشور 
خأل وجود دارد. تنظيم گري در دنيا بيشتر شيوه مشاركتي 
و همكاري اس��ت. در فضاي مجازي نمي توان مرز كشيد؛ 
اگر اين فضا وجود دارد پس شهروندان مي توانند ارتباطاتي 
داشته باشند و وقتي ارتباطات در اين فضا وجود داشته باشد 
از لحاظ محتوايي آفت هايي به وجود مي آيد كه براي رفع 
آن نياز به همكاري بين المللي است. در هدف گذاري سند 
شبكه ملي اطالعات ذكرشده كه 10 درصد اقتصاد كشور 
بايد اقتصاد ديجيتال باشد و اين هدف بدون همكاري ها و 
بازارهاي بين المللي امكان تحقق ندارد. در كشور در عرصه 
زيرساخت ها مشكلي نداريم. روند رشد زيرساخت ها در ايران 
از متوسط جهاني باالتر است، ترافيك مصرفي كاربران در 
جهان بر اساس آمارهاي سيسكو 20 درصد و در خاورميانه 
39 درصد است و كشور ايران از سال 95 به صورت ساالنه 
رشد 100 درصدي در اين حوزه داشته و اين نشان مي دهد 
كه زيرساخت هاي متناسب با ضريب نفوذ و گسترش فضاي 
مجازي توسعه پيدا كرده اند. ايران جز معدود كشورهايي 
است كه بيش از 90 درصد سايت هاي آن در داخل ميزباني 
مي شود، اين شاخص بسيار مهم اس��ت و نشان مي دهد 
كه در ش��اخص هاي ارتباطي هم  ظرفيت ها وجود دارد و 
هم ظرفيت سازي شده است. چه بخواهيم و چه نخواهيم 
فناوري ديجيتال راه خود را مي رود و مردم درگير اين موضوع 
خواهند بود ولي سياستي كه ما تاكنون داشته ايم، سياست 
تدافعي بوده است و فرصت هايي كه مي توانست به اقتصاد 
و جايگاه كش��ور در جهان كمك كند را از دست داده ايم. 
جايگاه فعلي ايران در س��هم از اقتصاد ديجيتال منطقه با 
توجه به سطح تحصيالت، موقعيت منطقه اي و جمعيت، در 
شان ايران نيست. با توجه به پتانسيل فني و نيرويي انساني 
مي توانيم سهم بيشتري از اقتصاد ديجيتال منطقه داشته 
باشيم. ايران با تربيت نيروي متخصص به رشد جايگاه ساير 
كشورها در اقتصاد ديجيتال كمك زيادي كرده است. ما 
ساالنه دانشجوي زيادي در حوزه كامپيوتر و IT داريم اما 80 
درصد دانشجويان دانشگاه هاي برتر از كشور خارج مي شوند. 
تا زماني كه ديدگاه تدافعي را به نگاه فرصت طلبانه و استفاده 

از پتانسيل ها تغيير ندهيم اين مساله را خواهيم داشت. 

اقتصاد  نقطه سر خط 
يك چنين رشد نقدينگي در بازارها و شاخص هاي كالن 
اقتصادي بدون تبعات نخواهد بود. خطرات نقدينگي در 
بازارهاي اقتصادي مانند ايران، زماني بيشتر جلوه خواهد 
كرد كه بدانيم در اقتصاد ايران پتانسيل قابل توجهي براي 
هجوم نقدينگي به سمت بازارهاي غير مولد مثل بازار ارز، 
سكه، خودرو و... وجود دارد. نخستين نشانه رشد نقدينگي 
در يك چنين اقتصادي خود را در رشد دامنه هاي تورم نمايان 
مي كند. واقع آن است كه تورم باالي كنوني امكان پس انداز 
كردن را از مردم گرفته و زماني كه ظرفيت هاي پس اندازهاي 
عمومي جامعه با رشد متناسب مواجه نشود، اثرات مخربي در 
نظام عرضه و تقاضا به جا مي گذارد. از سوي ديگر اين شرايط 
پايه پولي اقتصادي را نيز توسعه داده است. پايه پولي كشور 
31.9درصد رشد كرده است، اين در حالي است كه بانك 
مركزي مدعي بود كه در مهار توسعه پايه پولي عملكرد قابل 
قبولي داشته است. بنابراين يكي از المان هاي قابل توجه 
در ترسيم چشم انداز آينده اقتصادي ايران رشد نقدينگي 
است. از سوي ديگر متوسط رشد اقتصادي كشور طي دهه 
گذشته صفر درصد بوده است.با يك چنين رشدي نمي توان 
به اهدافي كه كشور براي توسعه پايدار و حل مشكالت دارد، 
دست پيدا كرد. ضمن اينكه درآمد سرانه ايرانيان به نصف 
كاهش پيدا كرده است. كاهش درآمد سرانه خود را در تغيير 
نظام طبقاتي و گسترش فقر مطلق نشان مي دهد. بنابراين 
ارتباط متقابلي ميان افزايش مشكالت معيشتي مردم و 
اعداد و ارقام كالن اقتصادي وجود دارد كه بي توجهي به آنها 
مي تواند اين مشكالت را در اتمسفر اقتصادي نهادينه كند. 
اما پرسشي كه با اين توضيحات به ذهن خطور مي كند آن 
است كه از منظر اقتصادي چگونه مي توان اين مشكالت را 
پايان داد. اقتصاد ايران اگر مي خواهد به شرايط يك دهه قبل 
خود بازگردد بايد براي 6سال پياپي رشد اقتصادي باالي 
8درصد را تجربه كند تا شرايط اقتصادي و معيشتي كشور 
به وضعيت قبل از تحريم ها برس��د. رسيدن به يك چنين 
رشدي نيازمند اصالح در روند تصميم سازي هاي داخلي و 
بهبود مناسبات ارتباطي با جهان پيراموني است كه بايد در 
چشم انداز پيش رو مورد توجه قرار بگيرد تا بازارها دوره اي 
از ثبات را تجربه كنند و اثرات اين تحول در زندگي معيشتي 

طبقات مختلف نمايان شود.

 ۴۴ هزار و ٩١٨روستا 
تحت پوشش خدمات همراه اول 

طبق آخرين گزارش رگوالتوري، همراه اول توانسته 
44هزار و ٩١٨روستا را تحت پوشش خدمات شبكه 
خود درآورد. به گزارش موج، ميزان پوشش اپراتورهاي 
تلفن همراه در ش��هرها، روس��تاها و جاده ها با انتشار 
جديدترين گزارش دوره اي سازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويي اعالم شده است. اين آمار درباره آمار 
بخش ICT نشان مي دهد كه در بخش ارتباطات سيار 
تعداد »روستاهاي تحت پوشش خدمات تلفن همراه« 
رشد مناسبي داشته و »همراه اول« توانسته 44هزارو 
٩١٨ روستا را تحت پوشش خدمات شبكه خود درآورد 
كه حدود ٢.5 برابر روستاهاي تحت پوشش »ايرانسل« 
اس��ت. در ادام��ه اين گ��زارش به پوش��ش ١٨ هزار و 
١٢٧روستا توسط »ايرانسل« و 6٠4 روستا نيز توسط 
»رايتل« اشاره شده است. در شاخص »درصد پوشش 
جمعيتي« نيز همراه اول ٩6.٩ درصد، ايرانسل ٨٧.٢١ 
درصد و رايتل 5٨.٠4 درصد از جمعيت كشور را تحت 
پوشش قرار داده اند. اپراتور اول تلفن همراه با در اختيار 
داشتن بيش��ترين ميزان پوشش جمعيت روستايي، 
همچنين بيشترين ميزان پوشش جاده اي در كشور را 
با پوشش ٧45٩6 كيلومتري، در اختيار دارد. بعد از آن 
اپراتور دوم با پوشش 5٧٧6٣ كيلومتر و اپراتور سوم با 

پوشش ٢٣٨١٩ كيلومتري قرار گرفته اند.

 آب اصفهان سالم
 و بدون ميكروب است

مدير مركز پايش و نظارت ب��ر كيفيت آب و فاضالب 
اصفهان گفت: آب آش��اميدني استان اصفهان چه در 
مناطق ش��هري و چه روستايي، سالم و بدون هرگونه 
ميكروب و مواد ش��يميايي مضر است. فهيمه اميري 
افزود: همه روزه 23 آزمايشگاه تخصصي آب و فاضالب، 
سنجش سالمت و كيفيت آب استان اصفهان را انجام 
مي دهن��د و از لحاظ تع��داد آزمايش��گاه، اصفهان در 
جايگاه نخست كشور قرار گرفته است. يكپارچه سازي 
آزمايشگاه هاي آب در روس��تاها و شهرها در ماه هاي 
اخير، دقت و نظارت را افزايش داده است. سالمت آب 
خط قرمز ما در تامين آب آش��اميدني استان اصفهان 
اس��ت. وي با اش��اره به تعدد آزمايش هاي مركز براي 
تامين آب آشاميدني سالم و عاري از هر آلودگي تصريح 
كرد: در شش ماه نخست امسال 100 هزار آزمايش كُلر 
در مناطق شهري و 210 هزار از همين نوع آزمايش در 
روستاهاي استان انجام شد. مطلوبيت كلر در مناطق 
روس��تايي 99.9 و شاخص نامبرده در مناطق شهري 
اس��تان 100 درصد اس��ت. در مدت مورد اشاره 950 
آزمايش مواد ش��يميايي در مناطق روستايي و 205 
آزمايش تخصصي فلزات سنگين در روستاها و 120 

آزمايش از اين نوع در مناطق شهري انجام گرفت. 

 ثبت نام ۱۸هزارخانوار
 فاقد گاز طبيعي

مسوول روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي منطقه ساري گفت: مشكالت موزعين گاز مايع با 
حضور مدير و معاون بازرگاني طرح و مورد بررسي قرار 
گرفت. عباس خليل پور از نشست موزعين گاز مايع با 
مسووالن شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
ساري در تاريخ 99/8/25 خبر داد و اظهار كرد: در اين 
جلسه دستورالعمل هاي صادره پيرامون طرح و تشريح 
نقاط قوت و ضعف آن و برخي موانع موجود بررس��ي و 
دس��تورالعمل هاي صادره بازخواني شده و بر ضرورت 
ايجاد سازوكارهاي الزم در راستاي تسريع در روند اجراي 
دقيق توزيع الكترونيكي گاز مايع تاكيد شد. همچنين 
سبحان رجب پور، مديرشركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي منطقه ساري ضمن تقدير از همكاري موزعين گاز 
مايع در سطح منطقه ساري اظهار كرد: موزعين توانستند 
از آغاز اجراي طرح تاكنون حدود 18 هزار خانوار متقاضي 
و مصرف كنن��ده گاز مايع را در س��امانه ثبت نام كنند. 
رجب پور ضمن تش��كر از زحمات مديران تاسيسات 
مادر گاز مايع در امر الكترونيكي كردن گاز مايع، گفت: 
همكاري مديران تاسيسات مادر گاز مايع و تاسيسات 
مردمي در كاهش كمبود گاز و تنش اجتماعي بسيار موثر 

بوده و اين امر بدون حضور ميداني آنها ميسر نمي شد.

 آمادگي منطقه 9 گيالن 
براي فصل سرما

اولين جلسه هم انديشي و هم افزايي با شركت گاز استان 
گيالن جهت آمادگي كامل براي ورود به فصل سرما با 
حضور مدير منطقه 9 و مديرعامل شركت گاز گيالن و 
معاونين برگزار شد. مقدم بيگلريان، مدير منطقه اظهار 
كرد: با توجه به شروع فصل سرما، با همكاري و استفاده 
از تجربيات سال هاي گذشته مي توانيم هماهنگي هاي 
بهتري جهت انتقال مستمر و تامين پايدار گاز در استان 
گيالن داشته باشيم. وي به اقدامات اساسي و تعميراتي 
منطقه جهت انتقال پايدار گاز در استان هاي شمالي 
اشاره كرد و افزود: منطقه 9 عمليات انتقال گاز با تالش 
بي وقفه كاركنان، همانند سال هاي گذشته آمادگي 
الزم جهت انتقال پايدار، ايم��ن و مطمئن گاز را براي 
فصل زمستان دارد. همچنين مديرعامل شركت گاز 
استان گيالن بر تعامل با منطقه 9 تاكيد و آمادگي خود 
را براي همكاري موثر اع��الم كرد. آموزش و باز آموزي 
همكاران همانند سال گذشته، اطالع رساني به موقع و 
مستمر جهت انجام عمليات، ارسال كروكي اطالعات 
مربوط به شبكه گازرساني موجود در حريم خطوط لوله 
جهت تعيين موانع اجرايي خط جديد42 رشت-چلوند، 
استفاده از ماشين آالت راه سازي/ برف روبي منطقه 9 در 
زمان هاي بحران و بارش برف سنگين حسب نياز شركت 
گاز استان گيالن و بررسي احداث رينگ گازرساني در 
محدوده لوشان و منجيل به منظور جلوگيري از قطعي 
گاز شهرستان رودبار در زمان انجام تعميرات اضطراري 
روي خط لوله 40 اينچ سراسري از موارد تاكيد شده در 

اين جلسه بود.

با وجود بروز تحوالت فضاي مجازي در سال هاي گذشته، قوانين سايبري در ايران به روز نشده است

فضاي مجازي سلطه پذير نيست

اقدام خالف شأن رسانه ملي در تبليغ اينستاگرام
دبير ش��وراي نظارت بر سازمان صداوسيما گفت: تبليغ 
پيام رس��ان هاي خارجي مانند اينس��تاگرام در رس��انه 
ملي خالف اس��ت و اساس��ا به مصلحت و در شأن رسانه 
ملي نيس��ت. به گزارش مهر، اقدام رسانه ملي در هدايت 
بينندگان و مخاطبان برنامه هاي تلويزيوني به س��مت 
شبكه اجتماعي اينستاگرام با انتقادات بسياري از سوي 
كارشناسان، مسووالن و اعضاي مركز ملي فضاي مجازي 
همراه شده اس��ت. هم اكنون شاهد هس��تيم كه اغلب 
برنامه هاي مختلف صداوسيما براي ارتباط بهتر با مخاطبان 
خود در صفحات اينستاگرام فعاليت دارند و از زمان شروع 
برنامه از مخاط��ب مي خواهند با دنب��ال كردن صفحه 
آن برنامه در اينس��تاگرام، نظرات يا درخواست خود را با 
عوامل توليد اين برنامه در ميان بگذارن��د. از اين رو امير 

خوراكيان، مع��اون مركز ملي فضاي مجازي از ارس��ال 
ابالغيه اي به سازمان صداوسيما براي جلوگيري از تبليغ 
شبكه اجتماعي اينس��تاگرام خبر داد و خواستار فراهم 
شدن زمينه تبليغ پيام رس��ان هاي بومي در رسانه ملي 
شد. محمدحسين صوفي، دبير شوراي نظارت بر سازمان 
صداوس��يما در گفت وگو با مهر، به اين سوال كه سازمان 
صداوسيما با چه توجيه و استدالل منطقي در حال تبليغ 
پيام رسان هاي خارجي در برنامه هاي تلويزيوني است؟ 
و نقش شوراي نظارت بر رسانه ملي چيست پاسخ داد و 
گفت: همانطور كه مركز ملي فضاي مجازي نيز به تازگي 
رسماً اعالم كرده است، از منظر ما نيز تبليغ شبكه اجتماعي 
اينستاگرام و ديگر پيام رسان هاي غيربومي و غيرايراني در 
برنامه هاي رسانه ملي، مصلحت نيست و نبايد انجام شود 

اما اينكه چرا اين اقدام در رسانه ملي انجام مي شود، بايد از 
مديران اين سازمان پرسيد. صوفي افزود: وظيفه شوراي 
نظارت، نظارت بر اجراي قواني��ن و مقررات و ضوابط در 
سازمان صداوسيما است و يكي از مواردي كه ما نظارت 
مي كنيم همين اس��ت كه آيا مقررات در حوزه معرفي و 
تبليغ پيام رسان ها انجام مي ش��ود يا خير. وي ادامه داد: 
ضمن اينكه ما قباًل هم توصي��ه كرديم كه براي تقويت 
پيام رسان هاي داخلي و برطرف كردن مجموع اشكاالتي 
كه از معرفي پيام رس��ان هاي خارجي وجود دارد، رسانه 
ملي نبايد پيام رسان هاي خارجي را معرفي كند و ثانياً براي 
تقويت پيام رسان هاي داخلي بايد آنها را معرفي كند. البته 
در عين حال حتماً بايد نهادهاي مسوول نسبت به تقويت 
زيرس��اخت ها و برطرف كردن اشكاالت دسترسي آحاد 
مردم به پيام رسان هاي داخلي اقدام كنند. دبير شوراي 
نظارت بر سازمان صداوسيما در پاسخ به اين سوال كه چرا 
اين توصيه تاكنون اجرايي نشده است؟ تاكيد كرد: اين را 
بايد از مديران صداوسيما سوال كنيد. وي در پاسخ به اين 
سوال كه آيا مقرراتي براي نظارت بر عملكرد برنامه هاي 
رس��انه ملي وجود ندارد؟ گفت: حتمًا وج��ود دارد. براي 
مثال گرانفروشي و كم فروشي تخلف است و براي آن هم 
قانون و مقررات هم وجود دارد اما با اين حال شاهد انجام 
تخلف از سوي برخي هستيم. سازوكار در شوراي نظارت 

نيز وجود دارد. البته تفاوت شوراي نظارت با دستگاه هاي 
ديگر اين اس��ت كه خيلي از اقدامات اين شورا براساس 
دستورالعمل هاي داخلي رسانه اي نمي شود و بيشتر در 
حد شوراي نظارت و رسانه ملي و نهادهاي باالدستي است. 
صوفي در پاسخ به اين سوال كه آيا در مورد اين عملكرد 
به رسانه ملي تذكر داده ايد؟ گفت: حتمًا تذكر داده شده 
است. البته ضرورتي به تذكر نيست،چرا كه همه چيز روشن 
است. يعني خود مديران و مقامات سازمان صداوسيما هم 
مي دانند كه تبليغ پيام رسان هاي خارجي خالف است و 
اساسًا به مصلحت و در شأن رسانه ملي نيست. وي گفت: 
يكي از رس��الت ها و وظايف و مسووليت هاي رسانه ملي 
تبليغ و معرفي پيام رسان هاي داخلي و معرفي شبكه ملي 
اطالعات اس��ت و مهم تر اينكه يكي از نقش ها و وظايف 
رسانه ملي مطالبه گري از نهادهاي مسوول براي تقويت 
پيام رسان هاي داخلي و شبكه ملي اطالعات است. بنابراين 
زماني كه يكي از وظايف و نقش رسانه ملي، مطالبه گري 
است، ديگر پذيرفته نخواهد بود كه خودش پيام رسان هاي 
خارجي را تبليغ كند. دبير ش��وراي نظارت بر س��ازمان 
صداوسيما افزود: اينكه چه بايد كرد را بايد از مسووالن امر 
و مديران رسانه ملي بپرسيد. ما از سال گذشته مخالفت 
خود را با اين اقدام اعالم كرديم و همچنان هم نظر ما تغيير 

نكرده و شفاف و روشن است. 
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سردار سرلش��كر دكتر سيد يحيي رحيم صفوي، مش��اور عالي و دستيار 
رهبرمعظ��م انقالب و ريي��س هيات مديره انجمن ژئوپوليتي��ك ايران؛ با 
بيان اينكه دولت هاي عضو اتحاديه اوراس��يا با تفاهم مي توانند س��اختار 
جديد قدرت جهاني آسيايي را در جهان پايه گذاري نمايند، اظهار داشت: 
جاي��گاه اتحاديه اقتصادي اوراس��يا و نقش ژئوپليتيك��ي مناطق آزاد در 
توس��عه روابط منطقه اي در اين كالن رونده��اي اقتصاد جهاني مي تواند 

بسيار اثربخش باشد
وي ب��ا بيان اينكه موقعيت جغرافياي��ي و ژئوپليتيكي غير قابل جايگزين 
جمهوري اس��المي ايران كه در دنيا كم نظير است به عنوان يك چهارراه 
ترانزيتي، محورهاي چين، قزاقس��تان، آس��ياي مركزي و خاورميانه را به 
مديترانه و اروپا وصل مي كند، افزود: كريدور ترانزيتي ش��مال �جنوب و 
اتصال ظرفيت هاي ژئواكونوميكي حوزه ژئوپليتيكي درياي خزر به بنادر 
خليج فارس و درياي عمان و اتصال به شبكه ريلي سراسري ايران به منطقه 
آزاد چابهار كه تا س��ال آينده تكميل مي گردد از ديگر فرصت هاي منطقه 

آزاد انزلي و كاسپين و كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا است.
مشاور عالي و دستيار رهبرمعظم انقالب اضافه كرد: دولت هاي عضو اتحاديه 
اقتصادي اوراسيا و بخش هاي خصوصي و مناطق آزاد آنها با تعامل با سازمان 
همكاري شانگهاي و ديگر اتحاديه هاي منطقه اي نظير سارك در جنوب 
آسيا و س��ازمان اكو و سازمان جديد RCEP يا »همكاري اقتصادي جامع 
منطقه اي« با داش��تن ظرفيت هاي عظيم جمعيت چندميلياردي، وجود 
سرزمين و فضاي بيش از چهل ميليون كيلومترمربع، منابع و ذخاير فلزي، 
انرژي و تكنولوژي، توان فضايي و ماهواره اي، قدرت شبكه هاي حمل ونقل 
ريلي، دريايي و زميني و نيز نظامي و ش��بكه هاي اطالع رس��اني، داشتن 
روابط و زمينه هاي تمدني و فرهنگ شرقي مي توانند ساختار جديد قدرت 

شرقي يا قدرت جهاني آسيايي را در قرن بيست و يكم پايه گذاري كنند.

وي ب��ا بيان اينكه س��اختار ق��درت در نظ��ام بين المللي ام��روز در ابعاد 
ژئوپليتيكي، ژئو اكونوميكي و ژئو اس��تراتژيك در دوره گذار و انتقال قرار 
گرفته و در دهه دوم قرن بيست و يكم ساختار قدرت در جهان آرام آرام به 
سمت نظم جديدي در حركت است كه مبين يك ساختار دو بخشي شرقي، 
غربي در نظام قدرت جهاني اس��ت، در خص��وص اين همايش بين المللي 
گفت: در برگزاري اين همايش هفت دانشگاه ايران مشاركت علمي داشتند 

و حضور ۳۱ اس��تاد در كميته علمي و دريافت بيش از صد مقاله از س��وي 
استادان و دانش��جويان ايراني و خارجي به دبيرخانه همايش در تهران با 

توجه به شرايط كرونايي خود نشان از اهميت و توجه به اين حوزه دارد.
او تصريح كرد: با توجه به محدوديت  زماني همايش و برگزاري آن در يك 
روز، چهل و چهار مقاله و سخنراني به صورت حضوري يا ويدئو كنفرانس 

در ۶ پنل علمي و ۲ پنل تخصصي ارايه دادند.

دكتر مرتضي بانك مشاور رييس جمهور و دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه 
اقتصادي با بيان اينكه موافقتنامه ايران و اوراسيا دسترسي به بازارهاي تجاري 
در منطقه را تس��هيل مي كند، اظهار داش��ت: انعقاد موافقتنامه هاي همكاري 
بين المللي، به عنوان اقدام��ي راهبردي، برترين ابزار تحقق برون گرايي اقتصاد 
است كه پويايي تجارت، تسهيل س��رمايه گذاري و جهت دهي به ظرفيت هاي 
توليد داخلي را به همراه دارد. وي با اشاره به اينكه امضاء بزرگ ترين توافق تجارت 
آزاد جهان توسط ۱۵ كش��ور آسيا و اقيانوسيه در روزهاي اخير از شاخص ترين 
نمونه اينگونه همكاري ها است گفت: موافقتنامه ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا 
يكي از موثرترين اقدامات در راستاي توسعه بازار، اشتغالزايي، بهبود حمل و نقل 
و جهش توليد است كه دسترسي فعاالن اقتصادي كشور را به بازار ۸۷۰ ميليارد 
دالري آن كشورها تسهيل نموده است. مرتضي بانك همچنين به نقش بسزاي 
واحدهاي توليدي فعال در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در تحقق مبادالت تجاري 
با اوراسيا اش��اره كرد و گفت: اين موافقتنامه بيش از ۲۲۸۰ واحد توليدي فعال 
در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كش��ور مستقر هستند كه با توجه به امتيازات و 
مشوق هاي خاص صادرات گرا، حدود ۴۰ درصد از كل صادرات غيرنفتي كشور را 
بر عهده دارند و نقش بسزايي در تحقق مبادالت تجاري با اوراسيا بر عهده خواهند 
داشت. وي بهره مندي از ظرفيت هاي قانوني مناطق آزاد و ويژه اقتصادي جهت 
كاهش هزينه هاي توليد، را منتج به افزايش قدرت رقابت در بازارهاي بين المللي 
عنوان كرد كه اين امر مناطق را به »هاب توليد« در اين موافقتنامه مبدل نموده، 
اضافه كرد: موقعيت ممتاز ايران در مركزيت شاهراه هاي كليدي منطقه از يك سو 
و موقعيت مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور به عنوان دروازه هاي اين كريدورها، 
نشان از پتانسيل باالي بازار لجستيك در اين مناطق دارد.  دبير شوراي عالي مناطق 
آزاد و وي��ژه اقتصادي مناطق و ويژه اقتصادي افزود: مناطق آزاد و ويژه به عنوان 
دروازه كريدورهاي بين المللي تجاري اعم از نوستراك، شرق - غرب، تراسيكا، و 
يك كمربند � يك راه، وظيفه اصلي تسهيل و توسعه عمليات تجارت بين الملل را 

بر عهده دارند. بندر كاسپين در منطقه آزاد انزلي در كنار مناطق ويژه اقتصادي 
امير آباد و آس��تارا دروازه هاي حمل و نقل دريايي به عنوان مقرون بصرفه ترين 
مسير تجارت با كشورهاي اوراسيا هستند. او ادامه داد: مناطق آزاد با بهره مندي از 
ظرفيت هاي قانوني جهت انجام عمليات پولي و بانكي با سرمايه داخلي و خارجي، 
ايجاد بانك هاي آفشور و ارايه خدمات گوناگون در حوزه هاي بيمه و اعتبارات و 
با توجه به اقدام منحصر بفرد اس��تقرار بورس بين الملل، به عنوان »هاب مالي و 

اعتباري« موافقتنامه نقش آفريني خواهند نمود. مشاور رييس جمهور به ظرفيت 
چشمگير و اقدامات موثر منطقه آزاد انزلي در تحقق تمامي نقش هاي ۴ گانه توليد، 
صادرات، ترانزيت، و خدمات مالي اشاره كرد و افزود: اين اقدامات به درستي در 
ميزان فعاليت هاي بندر كاسپين و ارزش صادرات اين منطقه نمود پيدا كرده است. 
برگزاري چنين رويدادهايي نيز تاثير بسزايي در توسعه روابط با كشورهاي اوراسيا 
خواهد داشت كه قطعا در توسعه مبادالت تجاري في مابين موثر واقع خواهد شد.

مشاور رييس جمهور و دبيرشوراي عالي مناطق آزاد در همايش بين الملل اوراسيا در منطقه آزاد انزلي مطرح كردسردار رحيم صفوي:

 اتحاديه اوراسيا ساختار جديد 
قدرت جهاني آسيايي را پايه گذاري كند

موافقتنامه ايران و اوراسيا دسترسي به 
بازارهاي تجاري در منطقه را تسهيل مي كند

وزير امور اقتصادي و دارايي در همايش بين المللي اوراسيا  در منطقه آزاد انزلي بيان كرد  

 برنامه ريزي براي افزايش 
حضور در  بازارهاي منطقه دستور كار است

دكتر فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي و دارايي به صورت ويدئوكنفرانس در همايش 
بين المللي اتحاديه اقتصادي اوراسيا و نقش ژئوپليتيك مناطق آزاد ايران در توسعه 
روابط منطقه اي با بيان اينكه در جهان امروز روندهاي حاكم بر اقتصاد و تجارت جهاني 
بر پايه همكاري و همگرايي هاي اقتصادي شكل گرفته، اظهار داشت: پيشرفت هاي 
ش��گرف در فناوري، حمل و نقل و فرايندهاي توليد در قالب زنجيره هاي جهاني، به 
جهاني ش��دن و آزاد س��ازي تجاري در تجارت كاال و خدمات منجر شده كه بر اين 
اس��اس هماهنگي هاي عميق و بيش از پيش اين كشورها و رشد روزافزون توافقات 
تجاري و اقتصادي منطقه اي ضرورت مي يابد. وزير اموراقتصادي و دارايي تشكيل 
اتحاديه اقتصادي اوراس��يا و همكاري اعضاي آن را نشان دهنده يكي از جامع ترين 
انواع يكپارچگي اقتصادي بين كش��ورهاي عضو عنوان كرد و با بيان اينكه ايران در 
حال حاضر در اولين مرحله يكپارچگي اقتصادي با اعضاي اتحاديه اقتصادي اوراسيا 
قرار دارد، گفت: با توجه به اهداف اعالم شده از سوي اعضاي اتحاديه مبني بر ايجاد 
فضاي يكپارچه اقتصادي، توسعه بازارهاي مشترك و دستيابي به تجارت آزاد كاال، 
سرمايه، خدمت و سرمايه انساني در بازار واحد كشورهاي عضو، كاهش قيمت كاالها 
و هزينه هاي حمل و نقل مواد خام، ترويج رقابت سالم در بازار مشترك، سياست هاي 
مشترك در كش��اورزي، انرژي، فناوري و حمل و نقل مي توان گفت كه اجراي اين 
موافقتنامه بين ايران و اوراسيا آثار بلندمدت قابل توجهي بر توليد و اقتصاد كشورهاي 
عضو خواهد داشت. وي با بيان اينكه اتحاديه مزبور مي تواند با ايجاد بازار بزرگ، زمينه 
تس��ريع و بهبود تجارت ميان اعضاء را براي كش��ورهاي عضو به ارمغان آورد، افزود: 
امكان جذب سرمايه گذاري و مشاركت در بخش هاي مختلف توليد، افزايش جذب 
سرمايه گذاري خارجي در مناطق ش��مالي و جنوبي كشور، بهبود روابط سياسي و 
تجاري با همسايه هاي شمالي در قالبي جديد، ايجاد فرصتهاي جديد و بيشتر براي 

صادركنندگان ايراني، تالش توليدكنندگان به توليد رقابت پذيرتر كاالي ايراني و 
افزايش سهم صادراتي كاالها در بازار مشترك، توسعه مسير ترانزيتي شمال - جنوب 
كشور و ايجاد مسيري مناسب براي ترانزيت كاالي كشورهاي عضو اتحاديه به همراه 
تكميل زيرساخت هاي مورد نياز براي افزايش توليد صادرات محور و استفاده حداكثري 
از ظرفيت هاي جديد را مي توان از ديگر مزاياي عضويت در اين اتحاديه اعالم كرد. وزير 
امور اقتصادي و دارايي اضافه كرد: تجارت ايران با كشورهاي اتحاديه طي دوره يكساله 
پس از امضاي موافقت نامه با اين اتحاديه با رشد ۳۰ درصدي نسبت به دوره مشابه قبل 
از امضاي موافقت نامه بالغ بر سه ميليارد و ۴۰۰ ميليون ريال شده است كه از اين رقم 
حدود يك ميليارد و ۱۰۰ ميليون ريال به صادرات كاالي ايراني به كشورهاي عضو 

اتحاديه و مابقي به واردات ايران از اتحاديه اوراسيا اختصاص دارد.

پيام تصويري وزير نيرو به همايش بين المللي اتحاديه اقتصادي اوراسيا:

همكاري با اتحاديه اقتصادي اوراسيا به مثابه يك پروژه ملي 
و »پايلوت توسعه مناسبات اقتصادي« در نظر گرفته شود

  دكتر رضا اردكانيان؛ وزير نيرو با بيان اينكه اين اتحاديه، يك سازمان نوظهور در بين 
س��ازمان هاي منطقه اي است و چنانچه بتواند به ضريب باالتري از اتحاد، همكاري و 
همگرايي منطقه اي سوق يابد، ظرفيت تبديل شدن به يكي از قطب هاي مهم اقتصادي 
و حتي سياسي جهان را دارد، افزود: اتحاديه اقتصادي اوراسيا در صورت افزايش كاركرد 
خود، مي تواند از اعضا و ش��ركاي تجاري خود در برابر تاثيرات منفي جهاني ش��دن 
محافظت و به آنها براي بهبود قابليت رقابت جهاني كمك كند. مسوول هماهنگي و 
انسجام بخشي بين دستگاهي اجراي موافقت نامه موقت تجارت آزاد با اتحاديه اقتصادي 
اوراسيا، با بيان اينكه ايران مي تواند نقش قابل توجهي در تحكيم همكاري هاي اتحاديه 
اقتصادي اوراسيا ايفا كند، گفت: بنابر همه واقعيت هاي موجود، جمهوري اسالمي ايران، 
يك قدرت بالقوه منطقه اي اس��ت كه براي بالفعل ساختن آن، نيازمند همكاري ها و 
همگرايي بيشتر منطقه اي است و اتحاديه اقتصادي اوراسيا، مي تواند چنين فرصتي را 
فراروي كشور قرار دهد. وزير نيرو برنامه محوري، تدوين راهبرد همكاري اقتصادي و به 
تبع آن، دستورالعمل اجرايي كار با اتحاديه موصوف، يكپارچه سازي نظام تصميم سازي 
و اجرا و از همه مهم تر، ايجاد زير س��اخت هاي تجاري اعم از س��خت افزاري ش��امل 
زيرساخت هاي بندري، جاده اي، دريايي، هوايي، انبارداري، زيرساخت هاي فناوري 
اطالعات، سردخانه هاي عظيم، پايانه هاي صادراتي را از جمله اين الزامات برشمرد 
و افزود: زيرساخت هاي نرم افزاري شامل رژيم تنظيم كننده مقررات متناسب با بازار 
اوراسيا، هماهنگ س��ازي روند هاي گمركي، تنظيم و به روزرساني قوانين گمركي، 
يكپارچه سازي سيس��تم مقررات فني به ويژه مقررات استاندارد اجباري و بهداشت 
گياهي و دامي، يكپارچه سازي سيستم انطباق ارزيابي اسناد براي محصوالت صادراتي، 
ايجاد ساز و كار مناسب براي تشخيص و احراز مبدا كاالهاي وارداتي و صادراتي  ديگر 
الزامات مورد اشاره مي باشد كه الزم است روي آن تمركز بيشتري صورت پذيرد. وي با 

بيان اينكه برگزاري اينچنين همايش هايي مي تواند به توسعه شناخت و عمومي سازي 
ظرفيت هاي همكاري با اتحاديه اقتصادي اوراس��يا منجر شود، افزود: اكنون كه وارد 
سال دوم اجراي موافقت نامه موقت تجارت آزاد با اتحاديه اقتصادي اوراسيا مي شويم، 
ضروري است ضمن آسيب شناسي و بازسنجي عملكرد يك سال گذشته، با برنامه ريزي 
بهتر و حل موانع و چالش هاي فرارو، مس��يري متفاوت در پيش بگيريم تا بتوانيم از 
ظرفيت اين موافقت نامه بهره بيشتري بگيريم. وزير نيرو پيشنهاد لحاظ همكاري با 
اين اتحاديه در قالب يك پروژه ملي را مطرح كرد و گفت: اتحاديه اقتصادي اوراسيا  به 
مثابه يك پروژه ملي و به عنوان »پايلوت توسعه مناسبات اقتصادي« در نظر گرفته 
شده و بر اساس آن ضمن رفع موانع و مشكالت تجارت خارجي بايد به ايجاد الزامات 

مورد نياز براي بهره گيري حداكثري از اين ظرفيت پرداخته شود.

مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي آستاراخان: 

 روابط دوستانه و همكاري هاي خود با منطقه آزاد انزلي
را توسعه مي دهيم

سرگئي ميلوشكين مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي لوتوس آستراخان 
روس��يه، با بيان اينكه از مدت��ي قبل روابط دوس��تانه اي را با منطقه آزاد 
انزلي در دستور كار قرار داده ايم، اظهار داشت: تاكنون چندين توافقنامه 
همكاري دو و چند جانبه منعقد كرده ايم و توسعه همكاريها در زمينه هاي 
مختلف با منطقه آزاد انزلي از اولويت هاي كاري اين منطقه اس��ت. وي با 
اشاره به اينكه با كمك سازمان منطقه آزاد انزلي نخستين شركت ايراني 
عضو ش��ركت »رازا« در منطقه لوتوس مستقر ش��ده كه در حال احداث 
كارخانه مواد شيميايي خانگي در منطقه اقتصادي لوتوس است، افزود: از 
سوي ديگر اين دو منطقه اقتصادي در چارچوب توسعه كريدور بين المللي 
شمال- جنوب فعاالنه همكاري مي كنند و اين پروژه از نظر اقتصادي براي 

هر دو كشور سودمند است. 
مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي لوتوس آس��تراخان با بيان اين خبر كه 
پيش از اين يك گروه بين المللي ويژه توانمندي و توس��عه كريدور شمال 
- جنوب با عضويت مناطق آزاد انزلي، چابهار و ش��ركت هاي لجس��تيك 
كشورهاي حاشيه خزر و آلمان، تشكيل شده، گفت: ايجاد سازمان مشترك 
حمل ونقل در مسير كريدور شمال - جنوب را مي توان از جمله اقدامات 

اين كارگروه عنوان كرد. 
وي با اش��اره ب��ه روند همكاري هايي كه  با س��ازمان منطق��ه آزاد انزلي، 
انتق��ال چندي��ن محمول��ه آزمايش��ي كانتين��ري در مس��ير كريدور 
ش��مال-جنوب انج��ام ش��ده و در حال راه ان��دازي آزمايش��ي يك خط 
كانتين��ري بي��ن بندر آس��تراخان و بنادر ش��مالي ايران مي باش��يم كه 

تاكنون اولين س��فر خود را در اين خط كانتينري ش��روع ك��رده، افزود: 
 افزايش س��رعت و كاهش هزين��ه از مزاياي حمل ب��ار از طريق كريدور 
شمال -  جنوب است و رويكرد ما توسعه مبادالت تجاري خود با مناطق 
آزاد ايران، به ويژه منطقه آزاد انزلي و ساير كشورهاي حاشيه درياي خزر 
است. سرگئي ميلوشكين توسعه و تكميل كريدور شمال- جنوب را براي 
منطقه آزاد لوتوس داراي اهميت عن��وان كرد و با قدرداني از تالش هاي 
طرف ايراني در مسير توسعه همكاري ها، تصريح كرد: اميدواريم با افزايش 
ترانزيت كاال در مسير كريدور شمال - جنوب و زمينه توسعه همكاري ها 
و افزاي��ش درآمده��اي ارزي دو كش��ور فراهم ش��ود و همكاري هاي دو 

جانبه ارتقاء يابد.

رييس شوراي تجارت روسيه و ايران:

 در اجراي توافقنامه همكاري اوراسيا با ايران 
شاهد  فعاليت چشمگير اتاق مشترك ايران و روسيه هستيم

والديمير اوبيدنوف رييس ش��وراي تجارت روسيه و ايران، با بيان اينكه بعد 
از اجراي توافقنامه همكاري ايران با اتحاديه اقتصادي اوراسيا شاهد فعاليت 
چشمگير اتاق مشترك ايران و روسيه در مسير توسعه همكاري ها و مراودات 
فيمابين مي باشيم، اظهار داش��ت: خوب بودن روند همكاري ها با توجه به 
زيرساخت هاي لجستيك موجود و نزديكي منافع ناشي از روابط دو و چند 
جانبه در بستر همكاري مناطق و استان هاي مختلف ايران و روسيه قابل تحقق 

است. وي با اظهار ناخرسندي از حجم مبادالت اقتصادي ۱.۵ ميليون دالري 
موجود، با وجود عاليق و ظرفيت هاي خوب براي توسعه همكاري ها افزود: 
فعاليت شوراي تجارت روسيه و ايران ظرفيت باالي روابط دو كشور را نشان 
مي دهد و مشكالت رشد تجاري فيمابين مربوط به حالت داخلي دو كشور 
اس��ت كه بايد در پرتو همكاري دو طرف و تالش بر رفع اين موانع و ارتقاي 

سطح مبادالت گام برداشت.

رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و روسيه: 

منطقه آزاد انزلي يكي از سكوهاي مهم تجارت ايران با اوراسيا
هادي تيزهوش تابان رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و روسيه برگزاري 
همايش بين المللي اتحاديه اقتصادي اوراسيا را فرصتي براي توسعه تجارت 
و بازرگاني جمهوري اسالمي ايران برشمرد و اظهار داشت: بررسي و معرفي 
راهكارهاي برون رفت از برخي مش��كالت پيش روي توس��عه همكاري ها و 
صادرات محصوالت توليدي به كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا از 
مهم ترين اهداف برگزاري همايش علمي منطقه آزاد انزلي ارزيابي مي شود.

وي با اشاره به بهره مندي كشورمان از تمام ظرفيت هاي ممكن جهت نقش 
آفريني در ارتباط با كش��ورهاي عضو اوراسيا، برگزاري همايش بين المللي 
منطقه آزاد انزلي در زمينه اوراس��يا را فرصت مهمي براي فراهم س��اختن 
زمينه هاي آشنايي بيشتر تجار طرفين با ظرفيت ها و توانمندي هاي بازارهاي 
در دسترس و انجام مطالعات پژوهشي و همكاري هاي دانشگاهي عنوان كرد و 
افزود: منطقه آزادانزلي به عنوان تنها منطقه آزاد شمال كشور با داشتن قابليت 
توسعه مراودات تجاري و ترانزيتي با كشورهاي حاشيه درياي كاسپين، نقش 
تاثيرگذاري در توس��عه تجارت و بازرگاني كشور با كشورهاي عضو معاهده 

اقتصادي اوراسيا دارد.
رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و روسيه، تقويت زيرساخت هاي حمل و 
نقل ريلي، زميني، هوايي و توسعه ناوگان كشتيراني در درياي كاسپين را كمك 
به صادرات كشور بيان داشت و با اشاره به اينكه با وجود موقعيت منحصر به 
فرد كشورمان، در بهره گيري از اين مزيت ها موفق نبوديم، افزود: روسيه به 
عنوان يكي از شركاي مهم اقتصادي كشورمان، و با داشتن روابط سياسي بسيار 
قوي با جمهوري اسالمي ايران، متاسفانه در مراودات با اين كشور موفق عمل 
نكرده ايم. اما هدف اتاق بازرگاني بهره گيري از تجربيات همكاري با روسيه در 

زمينه حضور قوي دربازارهاي عضو اوراسيا است.
وي همكاري با اوراس��يا را نقطه عطفي در اقتصاد ايران از جمله مناطق آزاد 
عنوان كرد كه در اين ميان نقش منطقه آزاد انزلي به عنوان يكي از مناطق آزاد 
داراي مزيت هاي متعدد از جمله برخوردار از حمل و نقل تركيبي بسيار پررنگ 
است  و افزود: كريدور بين المللي شمال- جنوب كه ارتباط ترانزيتي كشورهاي 

شمال اروپا و روسيه را از طريق ايران و درياي خزر به كشورهاي حوزه اقيانوس 
هند، خليج فارس و جنوب آسيا برقرار مي سازد و در اين ميان نقش منطقه 
آزاد انزلي و بندر چابهار در اين كريدور بس��يار بااهميت است كه مي توان به 
تالش هاي اين دو منطقه از طريق انعقاد تفاهم نامه با منطقه لوتوس آستراخان 
اشاره كرد كه به منظور احياء و رونق بيشتر كريدور بين المللي شمال - جنوب 
منعقد شد و در عين حال همين مسير همكاري از سوي منطقه آزاد انزلي در 

ارتباط با منطقه ويژه اقتصاد اكتائو نيز ترسيم شد.
رييس اتاق بازرگاني ايران و روسيه ايجاد سراي تجاري ايرانيان در آستراخان 
روسيه را يك پتانسيل مهم براي توليد و تجارت و بازرگاني كشورمان برشمرد 
و در اين رابطه با تاكيد بر اينكه اين س��را با محوريت اتاق بازرگاني گيالن به 
منظور ورود محصوالت توليد داخل به بازارهاي جهاني در دوم آبان ماه سال 
۹۶ راه اندازي شده، افزود: اجرايي كردن پروژه ايجاد شبكه  بازاريابي مويرگي 
براي ۱۲ استان روسيه از مهم ترين برنامه هاي در دست اجراي اتاق بازرگاني 
است كه با توجه به روابط ديرينه تجاري كشورمان با روسيه و عضويت آن در 
اوراسيا، استفاده از مزيت هاي منطقه آزاد انزلي مي تواند زمينه توسعه تجارت 

كشورمان به ويژه گيالن با اين اتحاديه را فراهم  كند.

سفير ايران در روسيه:

 مناطق آزاد اقتصادي مولفه اي مهم و راهبردي 
و يكي از اشكال ويژه و كارآمد تنظيم فعاليت اقتصادي خارجي 

در راستاي توسعه همكاري هاي منطقه اي و بين المللي است
دكتر كاظم جاللي س��فير ايران در جمهوري فدراتيو روسيه با بيان اينكه ايران 
تحريم شدني است، اما تحديدشدني نيست، اظهار داشت: ژئوپليتيك ايران اساسا 
مفصل دنيا و مركز ارتباطات است و بايد عمال قدران اين موقعيت باشيم و تالش 
كنيم كريدورهاي جهاني از اينجا عبور كند لذا امروز اتحاديه اقتصادي اوراسيا 
بزرگ ترين فرصت اقتصادي كشور محسوب مي شود و بايد از آن استفاده كنيم. وي 
با اشاره به اينكه بر هم خوردن ثبات سنتي ژئوپليتيك در نتيجه از بين رفتن نظام 
دو قطبي در جهان و تاثيرات ناشي از آن در سياست و اقتصاد جهاني، كشورهاي 
جهان را با شماري از مشكالت جدي سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و 
رشد بيكاري و از بين رفتن روزافزون فرصت هاي شغلي و... روبه رو ساخته، اضافه 
كرد: اتحاديه هاي اقتصادي فعال در عرصه هاي سياسي، مالي، تجاري، توليدي، 
صنعتي و فرهنگي بسيار مهم است و اتحاديه هاي اقتصادي موجب رشد و رونق 
اقتصادي كشورهاي عضو، تامين كننده ثبات و امنيت كشورها، ايجاد فرصت هاي 
شغلي، باال رفتن سطح رفاه مردم و پيونددهنده كشورهاي عضو با ساير مناطق 
جهان مي ش��وند. سفير ايران در روس��يه اضافه كرد: نقش فزاينده مناطق آزاد 
اقتصادي در توسعه اقتصاد كشورها، بسياري از دولت ها ايجاد و گسترش مناطق 
آزاد اقتصادي را به عنوان مولفه اي مهم و راهبردي و نيز يكي از اشكال ويژه و كارآمد 
تنظيم فعاليت اقتصادي خارجي در راستاي توسعه همكاري هاي منطقه اي و 
بين المللي تلقي مي كنند و برنامه ريزي اقتصادي خود را براي ايجاد و حمايت از 
اين مناطق در اولويت قرار مي دهند. وي با اشاره به حجم مبادالت دو ميليارد و 
۷۹۱ ميليون دالري كشورمان با اتحاديه تا مردادماه كه بيانگر رشد ۶ درصدي به 
نسبت مدت مشابه سال گذشته است، افزود: يكي از بزرگ ترين مسائلي كه بايد 
در چنين همايش هايي به تبيين آن پرداخت، توسعه زيرساخت ها است كه در اين 

عرصه ايجاد اتصال بين كشورهاي عضو اتحاديه از طريق راه آهن نقش بسيار مهمي 
دارد. سفير جمهوري اسالمي ايران در روسيه، بزرگ ترين پيام همايش مذكور را 
تكميل هرچه سريع تر راه آهن رشت � آستارا عنوان و متذكر شد: راه آهن رشت � 
آستارا خأل كريدور چين تا فنالند شامل چين، هند، پاكستان، افغانستان و ايران 
است لذا نبايد اين راه آهن را فقط براي گيالن ببينيم، بلكه رسيدگي به كل كشور 
محسوب مي شود. وي با اشاره به اراده جدي روس ها براي فاينانس راه آهن آستارا  
و حجم ۲۵۰ميليون كانتينري حمل كاال از هند به اروپا و لزوم جذب اين ميزان 
كاال كه از نظر زماني و هزينه اي بسيار كمتر است، گفت: راه آهن رشت - آستارا 
و چابهار- زاهدان به ترتيب اولويت هاي كريدور ايران هستند و مي توانيم منطقه 
آزاد چابهار را به منطقه آزاد انزلي متصل كنيم؛ البته كريدور ش��رقي نيز داراي 

اهميت است كه به دنبال راه آهن زاهدان-  بيرجند هستيم. 

دكتر روزبهان در همايش بين الملل اوراسيا: 

 نقش محوري منطقه آزاد انزلي  در تسهيل مبادالت تجاري
با كشورهاي  عضو اتحاديه اوراسيا و با كشورهاي جنوب ايران

دكتر محمد ولي روزبهان، رييس هيات مديره و مديرعامل 
س��ازمان منطقه آزاد انزلي، در هماي��ش اتحاديه اقتصادي 
اوراس��يا و نقش ژئوپليتي��ك مناطق آزاد ايران در توس��عه 
رواب��ط منطقه اي با بيان اينكه منطق��ه آزاد انزلي به عنوان 
تنها منطقه آزاد ش��مال كشور، از نقش محوري منطقه آزاد 
انزلي در تسهيل مبادالت تجاري با كشورهاي عضو اتحاديه 
اوراسيا و با كش��ورهاي جنوب ايران برخوردار است، اظهار 
داش��ت: با رفع موانع ومش��كالت جاري در دوره آزمايشي 
موافقتنامه، زمينه هم افزايي و توسعه ارتباطات و همچنين 
اقدامات مبتني بر سياس��ت هاي راهبردي اقتصاد مقاومتي 
و با بهره مندي از زير س��اخت ها و ظرفيت هاي ژئواكونومي 
كش��ور از جمله مناطق آزاد انزلي و چابهار، و بنادر شمالي 
و س��واحل جنوبي مكران كشور در مس��ير كريدور شمال و 

جنوب فراهم مي شود
وي با تصريح براينكه قلمرو جمهوري اسالمي ايران كانون 
اصلي پيوندهاي اقتصادي كشورهاي همسايه و در جايگاه 
هارتلندي جهاني اس��ت، افزود: همراهي اي��ران با اتحاديه 
اقتصادي اوراس��يا بيانگر رويكرد آينده نگرانه كشورمان در 
منطقه به منظ��ور نقش آفريني بيش از پيش در عرصه هاي 
جهاني اس��ت، چراكه از نقاط قوت اين اتحاديه مي توان به 
قرار گرفتن آن در منطقه ژئواس��تراتژيك بسيار مهمي  بين 
ش��رق و غرب و در ميان اتحاديه اروپا، چين، هند، آس��ياي 
ميان��ه و خاورميانه و قاره م��ورد توجه ده��ه كنوني يعني 
كش��ورهاي آفريقايي و قابليت دسترسي به هر چهار گوشه 
جهان؛ تنوع منابع و برخورداري از زيرساخت ها، شهرك هاي 
بزرگ صنعتي و نيروي انس��اني ماهر، مزارع كش��اورزي و 

مجموعه هاي صنعتي اشاره كرد.
مديرعامل س��ازمان منطق��ه آزاد انزلي با اش��اره به اينكه 
پيوس��تن كش��ورهاي حوزه آسياي ش��رقي و آفريقايي به 

اتحاديه اقتصادي اوراسيا، شاهد رونق كامل خط ترانزيتي 
كريدور شمال و جنوب خواهيم بود و اين درحالي است كه 
روس��يه نيز اقدامات مهم و بزرگ توس��عه بنادر جنوبي به 
منظور افزايش ظرفيت هاي حمل ونقلي خود در دست اجرا 
دارد، بر اهميت تكميل زنجيره لجس��تيك علي الخصوص 
تسريع در تكميل اتصال خط ريلي به بندر كاسپين و توسعه 
و نوس��ازي ناوگان دريايي در مسير توسعه روابط في مابين 
تأكي��د كرد. وي با بيان اينكه توانمندي هاي مجتمع بندري 
كاسپين به عنوان يك بندرنسل سوم كه در فضاي پسكرانه 
آن دو شهرك صنعتي فعال و سومين شهرك صنعتي نيز در 
حال آماده سازي و تحويل هستند، اشاره اي به اظهارات دكتر 
روحاني رييس جمهور ايران در اجالس مجازي شانگهاي نمود 

كه براس��اس آن اتصال اين منطقه و بندر كاسپين در آينده 
نزديك به خط ريل سراس��ري، مهم ترين زيرساخت جهت 
افزايش ظرفيت و ميزان ترانزيت كاال ميان كشورهاي جنوبي 
و شمال كشور اسالمي است، افزود: منطقه آزاد انزلي به عنوان 
دروازه ورود به اوراسيا، ارتقاء و تنوع بخشيدن به ظرفيت ها و 
فرصت هاي سرمايه گذاري در حوزه هاي دانش بنيان، فرآوري 
 High-Tech محصوالت كش��اورزي و ش��يالتي، صنايع
)هاي تك( و س��اير صنايع و توليد كاالهاي تأمين كننده نياز  
بازارهاي منطقه اي را در اولويت كاري خود قرار داده است. وي 
اضافه كرد: از تمام سرمايه گذاران جهت بهره برداري از مزيت ها 
و طرح هاي سرمايه گذاري اين منطقه در ارتباط با كشورهاي 

اوراسيا دعوت به عمل مي آورد.

وزير راه و شهرسازی در همايش بين المللی اوراسيا در منطقه آزاد انزلی مطرح کرد 

استاندار گيالن در همايش بين المللی اتحاديه اقتصادی اوراسيا در منطقه آزاد انزلی:

منطقه آزاد انزلی در حاشيه دريای خزر از مزيت های متنوع 
ترانزيتی و تعامالت ميان منطقه ای برخوردار است

نقش موثر منطقه آزاد انزلی در تقويت اتحاديه اقتصادی اوراسيا  

مهندس محمد اسالمی، وزير راه و شهرسازی با بيان اينکه گسترش ظرفيت 
های حمل و نقلی و تجارت دستور کار دولت است؛ اظهار داشت: جمهوری 
اسالمی ايران با تصويب و ابالغ موافقتنامه کنونی برای همکاری با اتحاديه 
اقتصادی اوراسيا، گام اوليه و اساسی را به سوی گسترش ارتباطات در کليه 
حوزه های تجاری و اقتصادی با اعضای اين اتحاديه برداشته و پيوستن به اين 
تشکل اقتصادی منطقه ای فرصت بی نظيری را برای کشور به وجود آورده 
است. وزير راه و شهرس��ازی با اشاره به توانمندی ها و فرصت های بی شمار 
پيش روی ترانزيت ايران، گفت: توسعه تجارت و ترانزيت يکی از ضرورت های 
ش��کوفايی اقتصادی کشور اس��ت،از اين رو در دولت تدبير و اميد گسترش 
ظرفيت راه های ترانزيتی و توسعه شبکه ريلی به صورت ويژه در دستور کار 
بوده و تا آخرين روز کاری دولت هم اي��ن روند تداوم دارد.  وی با بيان اينکه 
منطقه آزاد انزلی در حاشيه دريای خزر از مزيت های متنوع ترانزيتی و تعامالت 

ميان منطقه ای برخوردار است، اضافه کرد: يکی از پروژه های ويژه در حال 
ساخت کشور،اتصال راه آهن قزوين � رشت به بندرانزلی و اتصال به آستارا 
می باشد که تالش زيادی برای انجام آن شده است.  مهندس اسالمی بااشاره 
به اينکه اتصال بندر کاسپين به راه آهن در همين دولت عملياتی می شود، 
افزود: پروژه راه آهن رشت � آستارا نيز بر اساس زمان بندی مشخص در حال 
اجرا بوده،و اتصال راه آهن ايران به شبکه ريلی افغانستان و اتصال چابهار به 
زاهدان از طريق خط آهن در دس��ت اجرا و در آستانه افتتاح است. وزير راه 
و شهرس��ازی با تأکيد بر لزوم راهبرد و الگوی واحد در مسير ترانزيت و جابه 
جايی کاال و خدمات به کشور کريدورهای مرتبط با کشورمان، افزود: بايد از 
طريق ايجاد مزيت رقابتی، سهم کشور را در اقتصاد بين الملل افزايش داد، 
موضوعی که با بهره برداری از استعدادهای انسانی و جغرافيايی جمهوری 

اسالمی ايران، قابل دستيابی است.

دکتر ارسالن زارع استاندار گيالن با بيان اينکه توسعه پيوندهای اقتصادی 
با کشورهای هدف بهترين راهکار برای تقابل با اثرات مخرب فشار تحريم ها 
است، اظهار داشت: برگزاری اين همايش بين المللی در شرايط سخت متاثر 
از کرونا نش��انگر اهميت اتحاديه اقتصادی اوراسيا برای جمهوری اسالمی 
ايران در موضوع بهبود مناسبات اقتصادی است. وی عضويت در اتحاديه ها 
و تشکل های منطقه ای و نيز بهره مندی از مزايای آن را در افزايش مبادالت 
تجاری موثر عنوان کرد و افزود: استان های مرزی در صادرات به کشورهای 
همسايه همواره پيش��رو و فعال بوده اند و در ايجاد پيوند اقتصادی ، توسعه 
صادرات غيرنفتی و جذب سرمايه گذارهای خارجی نيز جايگاه ارزشمندی را 
به خود اختصاص داده اند. استاندار گيالن منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی 
را به عنوان تنها منطقه آزاد شمال کشور که در سال های اخير با سرعت در 
حال توسعه است و در آينده ۲۲ اسکله آن فعال می شود بيان نمود و تصريح 
کرد: با توجه به وجود معافيت های گمرکی،مالياتی و ساير تمهيدات قانونی، 
منطقه آزاد انزلی می تواند در تقويت اتحاديه اقتصادی اوراسيا و در توسعه 
مناسبات تجاری و اقتصادی با کشورهای عضو اين اتحاديه نقش مؤثری داشته 

باشد و به عنوان هاب لجستيکی ارتباطات موضوع اين تفاهم نامه عمل کند.  
دکتر زارع با بيان اينکه استان گيالن فعاليت هايی را در خصوص بهره مندی 
از مزايای عضويت در اين اتحاديه به انجام رس��انده ، تشکيل ميز دبيرخانه 
اوراس��يا با عضويت ۱۳ نفر از مديران دس��تگاه های مرتبط جهت بررسی 
موضوعات مختلف و ايجاد هماهنگی بين دستگاهی درخصوص چگونگی 
بهره مندی از اين فرصت را نمونه ای از اين اقدامات خواند. وی با تاکيد بر اينکه 
بايد زيرساخت های الزم جهت نيل به اهداف تعيين شده تکميل شود ،گفت: 
تکميل راه آهن رشت - بندر کاسپين، ساخت راه آهن رشت- آستارا،فعاليت 
کش��تی های رو رو و به کارگيری کانتينرهای يخچال دار در دريای خزر می 
تواند به عنوان زيرس��اختارهای الزم، نقش بس��يار مؤثری در توسعه روابط 
اقتصادی با کشورهای عضو اين اتحاديه داشته باشد. استاندار گيالن برگزاری 
دوره های آموزشی در خصوص توافقنامه اوراسيا برای کارکنان دولت، تجار و 
بازرگانان و همچنين تشکيل کارگروه مشترک با همتايان خارجی برای رفع 
موانع احتمالی را امری مهم خواند و ابراز اميدواری کرد که با تقويت اين تشکل 
منطقه ای، بتوان شرايط مطلوب را برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری با 

کشورهای هدف به وجود آورد ، زيرا استان گيالن با داشتن زيرساخت های 
الزم، اين ظرفيت را دارد که در عرصه گس��ترش مناسبات اقتصادی و از آن 
مهم تر، ارتقای تراز تجاری ايران در عرصه مبادالت بازرگانی نقش آفرين باشد.
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چهرهروز

صداي باصالبت سينما درگير كروناست
چنگيز جليلوند، هنرمند با سابقه عرصه دوبالژ، به دليل ابتال به كرونا در بيمارستان بستري شده است.ناصر ممدوح، ديگر دوبلور و بازيگر نيز 
درباره وضعيت جسماني جليلوند بيان كرد: ظاهرا درصدي از ريه ايشان درگير شده و فعال در بيمارستان بستري است. اميدوارم هرچه زودتر 
بهبود يابد و به روند عادي بازگردد.چنگيز جليلوند، كه به مرد حنجره طاليي شهرت دارد، زاده ۶ آبان سال ۱۳۱۷ در شيراز است كه در كودكي 
با ديدن فيلم »فاتح« با بازي جان وين و شنيدن صداي با صالبت زنده ياد محتشم كه به جاي اين بازيگر، صحبت مي كرد، به گويندگي عالقه مند 
شد.او كار خود را با گويندگي فيلم هاي خارجي آغاز و سپس به جاي بازيگران ايراني نيز صحبت كرد.جليلوند با گويندگي به جاي بازيگراني 

مانند مارلون براندو، پل نيومن، محمد علي فردين، بهروز وثوقي و ... خاطرات شيريني براي عالقه مندان سينما ساخته است.

میراثنامه

فرمانده ي��گان حفاظ��ت اداره كل ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دس��تي استان كرمان از كشف 
۳۲ ش��ي تاريخي توس��ط فرهنگ س��ازي و جلب 
مشاركت هاي اجتماعي در منطقه اسفندقه شهرستان 
جيرفت خبر داد. سرهنگ سيد علي حسيني گفت: 
اين آثار كه قدمت آنها به دوره تاريخي و پيش از تاريخ 
برمي گردد از طريق يكس��ري تمهيدات اطالعاتي، 
فرهنگ س��ازي و جلب مش��اركت هاي اجتماعي از 
شخصي به نام دادموال كوشكي توسط كاركنان پايگاه 
حفاظتي اسفندقه )جيرفت( كشف شده است. اين 
اشيا شامل ۱۸ پيكره حيواني سفالي، ۲ پيكره انساني 
س��فالي، يك خنجر فلزي و مابقي كاسه و پياله هاي 
سفالي مي شود. او در ادامه از كشف چهار اثر تاريخي 
در شهرستان كهنوج خبر داد و گفت: اين ۴ شي نيز 
از راه فرهنگ سازي از شخصي به نام احمد زينعلي به 
دس��ت آمده اند كه از جنس سفال هستند و در حال 
حاضر ب��راي تعيين قدمت در اختيار كارشناس��ان 
باستانشناسي قرار گرفته اند. حسيني تصريح كرد: 
خوشبختانه اس��تان كرمان در زمينه مشاركت هاي 
اجتماعي در س��طح كش��ور حائز رتبه است كه اين 

مساله نشان دهنده تالش هاي شبانه روزي نيروهاي 
يگان حفاظت اداره كل ميراث فرهنگي استان كرمان 
است. او افزود: از مردم فرهنگ دوست استان كرمان 
درخواس��ت داريم كه در راس��تاي حفظ و صيانت از 

ارزش هاي تاريخي و فرهنگي كه نشان دهنده هويت 
ملي كشورمان است، همواره احساس مسووليت كرده 
و اخبار و اطالعات خ��ود را در اختيار يگان حفاظت 
ميراث فرهنگي استان و ساير ضابطان قضايي بگذارند.

۳۲  شيء تاريخي در كرمان كشف شد

ادبیات

ترجمه كتاب »ذهني براي اعداد )چگونه در رياضي و علوم از همه بهتر باشيم 
حتي اگر از جبر نمره نياورده باشيم( « نوشته باربارا اوكلي منتشر و راهي بازار 
نشر شد.باربارا اوكلي مي گويد اين كتاب مي تواند در شيوه نگرش مخاطب به 
يادگيري و دركش از آن، تغيير شگرفي ايجاد كند چون او ساده ترين، موثرترين 
و بهينه ترين تكنيك هايي را كه پژوهش��گران در م��ورد يادگيري مي دانند، 
در اين كتاب ذكر كرده اس��ت. انجام دادنشان نيز لذت بخش خواهد بود. او به 
مخاطبش مي گويد مهم نيست چقدر در رياضي مهارت دارد، چون با استفاده از 
روش هايي كه در كتاب آموزش مي دهد، مخاطب مي تواند شيوه تفكر و نگاهش 
به زندگي را تغيير دهد.نويسنده »ذهني براي اعداد« در اين كتاب، به آموزش 
تكنيك هايي پرداخته كه مهارت ها و توانايي هايي را در يادگيري و برنامه ريزي، 
به ويژه در دروسي مانند علوم و رياضي، ارتقا مي دهند. »ذهني براي اعداد« ۱۸ 
فصل دارد. در قسمتي از اين كتاب مي خوانيم: آخرين ترفند مهم اين است كه 

توجه خود را منحرف كنيد.

»ذهني براي اعداد« 
چاپ  شد

هنر

كمپاني برادران وارنر از اولين تيزر فيلم-انيميشن جديد »تام و جري« رونمايي 
كرد.اين فيلم-انيميشن كه قرار است سال آينده ميالدي اكران شود، دنباله اي 
بر دعواي۸۰ ساله اين موش و گربه است كه داستان آن در هتلي در نيويورك 
اتفاق مي افتد و يكي از كارمندان هتل با بازي »كلوئي گريس« مامور بيرون 
كردن جري از هتل مي شود و تام نيز قرار است به او كمك كند.»مايكل پنا«، 
»كالين جاست« و »كن ژئونگ« ديگر بازيگران اين فيلم هستند كه تلفيقي 
از فيلم و انيميشن است و كمپاني برادران وارنر ماه مارس ۲۰۲۱ را براي اكران 
گسترده اين فيلم-انيميشن در نظر گرفته و اميدوار است شرايط شيوع ويروس 
كرونا در چند ماه آينده اين امكان را فراهم كند.»تيم استوري« كارگرداني اين 
فيلم-انيميشن جديد »تام و جري« را بر عهده دارد و »كريس كلومبوس« نيز از 
پيش به عنوان تهيه كننده اين فيلم انتخاب شده است. مجموعه انيميشن هاي 
كوتاه »تام و جري« اولين بار در سال ۱۹۴۰ و توسط »ويليام هانا« و »جوزف 

باربارا« خلق شد.

»تام و جري« 
به دنياي  واقعي آمدند

جامعه ادامهازصفحهاول

 آقاي فرماندار! 
ساعت خواب

اما نكته عجيب تر عذرخواهي فرماندار بندرعباس 
اس��ت، از اينكه پخش اين فيلم اف��كار عمومي را 
جريحه دار كرده و از شهرداري خواسته از اين زن و 
كودكش دلجويي شود و فكري هم به حال مسكن 

آنها بكنند. 
ساعت خواب آقاي فرماندار! آن موقعي كه داشتند 
ديواره��اي آلونك اي��ن زن را روي س��رش خراب 
مي كردند ش��ما كجا بودي؟ چرا نباي��د از آنچه در 
محدوده فرمانداري ات مي گذرد خبر داشته باشي؟ 
چرا تازه وقتي كار از كار گذشت فقط براي دلخوشي 
مردم چند جمله بگويي و بعد هم پيش خودت فكر 

كني كه خب ديگر كسي پيگير ماجرا نمي شود.
البته هنوز هيچ مقام مس��وولي درباره دستگيري 
فردي ك��ه فيلم را پخش ك��رده صحبتي به ميان 
نياورده است!جاي تعجب دارد، چون هميشه اولين 
كسي كه از نظر مسووالن مقصر شناخته شده و مورد 
تعقيب و بازداش��ت قرار مي گيرد، فردي است كه 
اين صحنه هاي دردآور را به ثبت مي رساند و كاري 
مي كند تا مردم از اين ظلم هاي روداشته شده در حق 

مستضعفان جامعه با خبر شوند. 
مشخص است كه اين اولين بار نيست و آخرين بار 
هم نخواهد بود كه وجود شبكه هاي مجازي باعث 
مي شود تا مس��ووالن مجبور به پاسخگويي شوند 
و اين واكنش ه��اي مردمي باالخ��ره كار خودش 
را مي كن��د و مانع از رفتارهاي خش��ونت بار و غير 
كارشناس��ي و البته پر از جنون افرادي مي شود كه 
خود را مامور و معذور مي دانند. آن مرداني كه آلونك 
را بر سر زن بندرعباسي خراب مي كنند و هيچ كجاي 
انسانيت شان هم به درد نمي آيد، افرادي هستند پر 
از عقده هاي فروخورده، كساني هستند كه با هزار و 
يك مشكل روحي و رواني به كاري گمارده شده اند 
كه انگار تنها كاري است كه مي توانند از پس آن بر 
بيايند، بي رحمي و خشونت. مثل همان پيمانكاران 
ش��هرداري كه مامور برخورد با دس��ت فروش��ان 
مي شوند. بساط آنها را از دستشان مي گيرند و صداي 
فرياد و التماس هاي آنها نه تنها چراغ رحم و مروت 
را در دلش��ان روش��ن نمي كند، كه باعث مي شود 
خشونتشان صد برابر بشود. اين آدم ها نرمال نيستند. 
اينها بايد قبل از هر چيزي دوره هاي روان درماني را 
بگذرانند، اينها نبايد، مامور و معذور ارگان هاي دولتي 
باشند. ما كه براي كشته شدن يك فرد سياهپوست 
به دس��ت پليس امريكا جامه مي دريم و فرياد سر 
مي دهيم و رگ انسانيتمان چنان متورم مي شود كه 
مي خواهيم زمين و زمان را به هم بدوزيم. چرا در برابر 
ضجه هاي يك زن تنها و كودكش چنين بي تفاوت و 
بي مقدار رفتار مي كنيم. آن زن اگر پشتوانه داشت و 
مي توانست از پس هزينه هاي زندگي اش بربيايد قطعا 
زندگي در آلونكي ويرانه را انتخاب نمي كرد كه حاال 
شما بخواهيد همان ويرانه را هم بر سرش خراب كنيد.

بارش باران در ۱۵ استان
اداره كل پيش بيني سازمان هواشناسي از 
ورود سامانه بارشي به كشور خبر داد. اداره 
كل پيش بيني و هشدار سريع سازمان 
هواشناسي كشور اعالم كرد: سامانه بارشي 
از غرب وارد كش��ور مي شود. اين سامانه 
بارشي ش��مال غرب، غرب، دامنه هاي 
جنوبي البرز، بخش هايي از جنوب غرب 
و مركز را تحت تاثير قرار مي دهد.در پي 

ورود اين سامانه بارشي، بارش باران، گاهي رعد و برق و 
وزش باد شديد موقت در مناطق ذكر شده پيش بيني 
مي شود همچنين در ارتفاعات زاگرس مركزي، البرز 
مركزي، ارتفاعات غرب و شمال غرب كشور بارش برف 
رخ خواهد داد و در مناطق مستعد غرب و جنوب غرب 
كشور ريزش تگرگ دور از انتظار نيست. همچنين امروز 
شدت بارش در استان هاي لرستان، غرب چهارمحال و 
بختياري، ايالم، شمال خوزستان و كرمانشاه است. فردا 
)۱ آذرماه( عالوه بر تقويت سامانه بارشي در نيمه غربي 
كشور گستره فعاليت آن شمال شرق را نيز دربرمي گيرد.

سازمان هواشناسي اعالم كرد كه شدت 
بارش ف��ردا در خوزس��تان، چهارمحال 
و بختي��اري، كهگيلوي��ه و بويراحمد، 
لرس��تان، ايالم، كرمانش��اه، كردستان، 
همدان، مركزي، غرب اصفهان، زنجان، 
قزوين، تهران، قم و البرز خواهد بود.طي 
روز يكش��نبه )۲ آذرماه( نيز در سواحل 
شمالي، شمال شرق، شرق، جنوب غرب، 
مركز، جنوب و در بخش هايي از جنوب شرق، شمال 
غرب و غرب كشور بارش باران و در ارتفاعات و مناطق 
سردسير بارش برف پيش بيني مي شود.همچنين طي 
روزهاي دوشنبه و سه شنبه )۳ و ۴ آذرماه( در سواحل 
درياي خزر، بخش هايي از جنوب ش��رق و هرمزگان 
بارش باران و در ارتفاعات و مناطق سردسير بارش برف 
خواهيم داشت. طي س��ه روز آينده غرب درياي خزر 
مواج است. همچنين از عصر امروز )۳۰ آبانماه( به تدريج 
 ش��مال خليج فارس و طي روزهاي شنبه و يكشنبه 

)۱ و ۲ آذرماه( خليج فارس مواج است.

۴۷۹ بيمار مبتال به كرونا جان باختند
بنابر اظهارات سخنگوي وزارت بهداشت 
و بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، 
۱۳ ه��زار و ۲۶۰ بيم��ار جديد مبتال به 
كوويد۱۹ در كش��ور شناسايي شد كه 
سه هزار و ۴۴ نفر از آنها بستري شدند.
سيما سادات الري افزود: مجموع بيماران 
كوويد۱۹ در كشور به ۸۲۸ هزار و ۳۷۷ 
نفر رس��يد. او با بيان اينكه متاسفانه در 

طول ۲۴ ساعت گذشته، ۴۷۹ بيمار كوويد۱۹ جان 
خود را از دس��ت دادند، مجموع ج��ان باختگان اين 
بيماري را ۴۳ هزار و ۸۹۶ نفر اعالم كرد.س��خنگوي 
وزارت بهداشت با اشاره به اينكه خوشبختانه تاكنون 
۵۸۹ ه��زار و ۲۵ نفر از بيم��اران، بهب��ود يافته يا از 
بيمارس��تانها ترخيص ش��ده اند اظهار كرد: ۵۷۵۶ 
نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در وضعيت ش��ديد 

 اين بيماري تحت مراقب��ت قرار دارند .
به گفت��ه الري تاكنون پن��ج ميليون و 
۷۰۶ ه��زار و ۸۳۴ آزمايش تش��خيص 
كوويد۱۹ در كش��ور انجام شده است. 
اوخاطرنشان كرد كه استان هاي تهران، 
اصفهان، قم، آذربايجان شرقي، خراسان 
جنوب��ي، س��منان، قزوين، لرس��تان، 
اردبيل، خوزستان، كرمانشاه، كهگيلويه 
و بويراحمد، گيالن، بوش��هر، زنجان، ايالم، خراسان 
رضوي، مازن��دران، چهارمحال و بختي��اري، البرز، 
آذربايجان غربي، مركزي، كرمان، خراسان شمالي، 
همدان، يزد و كردستان در وضعيت قرمز قرار دارند.
الري همچنين تاكيد كرد: اس��تان هاي هرمزگان، 
فارس، گلستان و سيستان و بلوچستان نيز در وضعيت 

نارنجي و زرد قرار دارند.

اجراي ممنوعيت تردد بين شهري از ساعت صفر شنبه
دبير كميته امنيتي و اجتماعي س��تاد 
ملي مبارزه با كرونا با اشاره به طرح جامع 
مديريت هوشمند از اجراي اين طرح در 
س��اعت صفر روز شنبه خبر داد. حسين 
قاسمي دبير كميته امنيتي و اجتماعي 
س��تاد ملي مبارزه با كرونا در گفت وگو با 
خبرنگار ايلنا درباره اجراي محدوديت هاي 
كرونايي از اول آذرم��اه اظهار كرد: طرح 

جامع مديريت هوشمند از فردا اول آذرماه اجرا مي شود. 
يكي از محورهاي مشمول اين محدوديت ها، ممنوعيت 
تردد بين شهري در شهرهاي نارنجي و قرمز است كه 
از ساعت صفر روز شنبه آغاز خواهد شد. او همچنين 

درباره فعاليت برخي از مشاغل در ساعت 
ممنوعيت تردد درون ش��هري از ساعت 
۲۱ ت��ا ۴ صبح توضي��ح داد و گفت: اين 
محدوديت صرفا در شهرهاي قرمز اجرايي 
مي شود. دبير كميته امنيتي و اجتماعي 
ستاد ملي مبارزه با كرونا خاطرنشان كرد: 
برابر آن چيزي ك��ه در طرح پيش بيني 
شده است فرمانداري ها نسبت به احصاء 
مشاغلي كه بايد در اين ساعات فعاليت داشته باشند 
اقدام مي كنند و موارد را به پليس راهنمايي و رانندگي 
شهرستان و استان اعالم مي كنند تا نسبت به اعمال 

جريمه براي اين دسته از مشاغل خودداري شود.
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گليماندگار| منع تردد و البته تعطيلي 
برخي از مش��اغل از امروز در دستور كار 
قرار گرفته و اين در حالي است كه خيلي 
از مردم نس��بت به اين ممنوعيت ها و تعطيلي مشاغل 
س��واالت زيادي دارند، خيلي از اف��راد هنوز با تعريف 
ش��هرهاي قرمز و نارنجي و زرد آشنايي كاملي ندارند 
و خيلي ديگر مي پرسند كس��اني كه مجبورند به سر 
كار بروند و بعد از ساعت ۹ شب بايد راهي منزل شوند 
از چه راهكارهايي بايد اس��تفاده كنند. البته بماند كه 
در تم��ام اين يك هفته اي كه قرار بود اطالع رس��اني و 
آموزش به مردم در دستور كار دولت قرار بگيرد و اصال 
تعطيلي ها را به اين منظور يك هفته به تعويق انداختند 
اما گويا باز هم س��واالت بي شماري ذهن شهروندان را 
به خود مشغول كرده است. سواالتي كه مي شد با يك 
نشست خبري يك ساعته از سوي يكي از مسووالن و 
پخش سراسري و همزمان آن به تمام مردم در اين باره 
اطالع رساني كرد. اما از آنجايي كه دولت به تصميم هاي 
لحظه آخري معروف است و مثال محدوديت سفر را كه 
قرار بود از چهارشنبه ۱۰ صبح اعمال شود ناگهان لغو 
و به روز شنبه موكول كرد، پس اطالع رساني جامع در 
اين زمينه هم نمي توانست چندان راهگشا باشد. حال 
اگر شما هم جزو آن دسته از افراد هستيد كه سواالتي 
درباره چگونگي اجرايي شدن محدوديت ها و تعطيلي ها 
داريد اين گزارش پاسخي براي تمام سواالت شما است.

     رانندگان اينترنتي فعال هستند
تنها مش��اغل و فعاليت هايي مستثني ش��ده اند كه با 
نيازهاي روزانه و ضروري مردم ارتباط دارد. تاكسي هاي 
اينترنت��ي در زمره حم��ل و نقل عمومي قرار داش��ته 
كه مشمول ممنوعيت نخواهند ش��د به ويژه كه تردد 
خودروهاي شخصي در ساعاتي از شبانه روز كه اعالم 

شده، ممنوع است.

    700 هزار واحد شغلي فعال هستند
حدود ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار واحد صنفي در كشور وجود 
دارد كه تنها گروه اول مشاغل صنفي حدود ۷۰۰ هزار 
واحد را شامل مي شود و همين گروه به دليل نياز مردم در 
دوران اجراي طرح، فعاليت مي كنند. ضمن اينكه حوزه 
ادارات، آموزشي، فرهنگي و اجتماعي نيز در اين طرح 
مشمول محدوديت شده اند كه در مجموع بخش اعظمي 

از فعاليت هاي كشور را در بر مي گيرد.

     نحوه تردد در ساعات قرنطينه
منع تردد در ساعات ۹ تا ۴ بامداد صرفا مشمول شهرهاي 
قرمز است. مشاغل ضروري از طريق فرمانداري ها احصا 
و ليست آنها به راهور اعالم خواهد شد تا از اعمال قانون 

خودداري شود.

     حمل و نقل عمومي و ممنوعيت ها
در اين طرح محدوديت ساعت براي فعاليت حمل و نقل 
عمومي پيش بيني نشده است. پيشنهاداتي به ستاد ملي 
ارسال شده تا براي تقويت ناوگان حمل و نقل عمومي 
درون شهري اقدام ش��ود تا با افزايش ظرفيت از تراكم 
كاسته شود. البته با توجه به تعطيلي بسياري از حوزه ها 
در شهرهاي قرمز عمال تقاضا براي سفر كاسته مي شود 

و اين امر نيز موجب كاهش تراكم خواهد شد.
 حمل و نقل عمومي بار و كاالهاي اساس��ي و مس��افر
 بين ش��هري اعم از ريلي، جاده اي و هوايي نيز در اين 
طرح مشمول محدوديت نشده ليكن وزارت راه موظف 
است فعاليت آنها را نظارت تا برابر پروتكل هاي بهداشتي 

اقدام كنند.

    نهاد مسوول نظارت بر تعطيلي ها
مسووليت نظارت بر اجراي اين طرح با كميته عالي نظارت 
مستقر در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي است. 
در سطح استان ها و شهرستان ها كميته نظارت با حضور 
بسيج اصناف، بازرسان اتاق اصناف، پليس اماكن ناجا و 
هالل احمر تشكيل شده و به صورت ميداني بر اجراي اين 
طرح نظارت مي نمايند. عالوه بر اينها ناظرين اصلي مردم 
عزيز هستند كه با اطالع رساني به موقع مسووالن را در 

اجراي موفق اين طرح ياري مي كنند.

   فعاليت كارخانه هاي توليدي  
و رفت وآمد كارگران

كارخانه هاي مجاز برابر گروه اول مشاغل فعاليت خواهند 
داش��ت. البته در اي��ن كارخانه ها ني��ز موضوع رعايت 
پروتكل ها و غربالگري از مهم ترين موضوعات اس��ت 
كه مي بايست از طرف مسووالن اين واحدها به صورت 

جدي محقق شود .تردد كارگران اگر نيازي به خروج از 
شهر محل سكونت نداشته باشند، مشكلي ندارد اما اگر 
مي بايست از شهر محل سكونت خارج شوند با هماهنگي 

نيروي انتظامي و ارايه اسناد مثبته بالمانع خواهد بود.

    بازار تعطيل است يا نه؟
برابر اطالع رس��اني هاي صورت گرفته و اطالعيه هاي 
صادره بعيد اس��ت كه كسبه از اجراي طرح يا جزييات 
آن خبر نداشته باشد ضمن اينكه از طريق اتاق اصناف 
به تم��ام واحدهاي صنفي و اتحاديه ه��ا، طرح مذكور 
اطالع رس��اني ش��ده اس��ت. كاركنان ادارات نيز برابر 
بخشنامه صادره س��ازمان اداري و استخدامي از طرح 

مطلع هستند.

    چه كساني كاسبي شان تعطيل است
از ۹ ماه پيش مشاغل در چهارگروه تقسيم شده اند كه 
در اين طرح نيز از همان گروه ها اس��تفاده شده لذا اگر 
كاسبان عزيز در زمره گروه اول باشند، شامل محدوديت 

و ممنوعيت در وضعيت ها نخواهند ش��د.در شهرهاي 
زرد مشاغل گروه ۴ ممنوع هستند.در شهرهاي نارنجي 
گروه، ۳ و ۴ ممنوع هستند.در شهرهاي قرمز گروه هاي 

۴، ۳، ۲ ممنوع هستند. 

     ممنوعيت رفت و آمد ساعتي 
چگونه اجرا مي شود؟

ترددهاي ضروري در ممنوعيت تردد از ساعت ۹ شب با 
هماهنگي فرمانداري ها انجام خواهد شد.اين ممنوعيت 
شامل عابران پياده نخواهد شد.اين ممنوعيت مربوط به 
شهرهاي قرمز بوده و در ساير شهرها اعمال نخواهد شد.

   شركت هاي خصوصي هم تعطيل هستند 
يا نه؟

شركت هاي خصوصي و دفاتر مربوط به گروه ۱ مشاغل 
فعاليت داشته و شامل محدوديت نمي شوند. در ساير 
گروه ها نيز با توجه به وضعيت شهرها و نوع محدوديت 
و الزامات تعيين ش��ده مي توانند فعاليت نمايند. دفاتر 

و ش��ركت هاي خصوصي حوزه آموزش��ي فرهنگي و 
اجتماعي نيز بر اساس وضعيت شهرهاي زرد نارنجي و 

قرمز فعاليت خواهند نمود.

  در دوران تعطيلي 
امرار معاش مردم چگونه است؟

بسته كامل حمايت از اصناف با هماهنگي اتاق اصناف 
ايران در بخش هاي مختلف مالياتي، بيمه، استمهال، 
عوارض، هزينه اجاره، چك بانكي، هزينه هاي آب، برق، 
گاز و ... تهيه و براي س��تاد ملي ارسال تا در جلسه آتي 
بررسي و تصميمات الزم اتخاذ شود. با توجه به نقش اتاق 
اصناف ايران در تهيه اين بس��ته قطعا تمام مالحظات 

ديده شده است.

     شركت هاي صنعتي تعطيل نيستند
كارخانه هاي توليدي صنعتي در زمره گروه اول قرار 
داشته كه مش��مول محدوديت و تعطيلي نخواهند 
شد ليكن كارفرمايان موظف هستند تا ضمن رعايت 
دستورالعمل هاي ابالغي نسبت به غربالگري مستمر 
كاركنان و كارگران اقدام نمايند. تردد اين واحدها با 
هماهنگي صورت خواهد پذيرفت و   مشمول جريمه 

نخواهند شد.

    طرح ترافيك برقرار است
طرح ترافيك برقرار بوده و لذا اگر خودروي مذكور فاقد 

طرح باشد جريمه طرح ترافيك اعمال خواهد شد.

    خبرنگاران با تاكسي اينترنتي 
رفت و آمد كنند

مش��اغل هماهن��گ ش��ده از جمله خبرن��گاران، با 
هماهنگ��ي فرمانداري ها و راهور اقدام مي ش��ود لذا 
جريمه شامل آنها نخواهد شد. اين افراد و ساير مردمي 
كه به ضرورت نياز به تردد دارند مي توانند از راننده هاي 
اينترنتي در س��طح شهر اس��تفاده كنند.همچنين 
ممنوعيت تردد در شهرهاي قرمز انجام شده كه برابر 
هماهنگي فرمانداري ها موارد ضروري احصا و به راهور 

اعالم مي ش��ود تا اعمال قانون نشوند. ساير موارد در 
صورت عدم رعايت جريمه خواهند شد. سازوكار آن 

هم دوربين هاي راهور هستند.

  كمك هزينه 100 هزار توماني شوخي است
اما مساله مهم در مورد محدوديت ها وتعطيلي ها مساله 
اقتصادي مردم در اين ش��رايط اس��ت، محمود خرمي، 
كارشناس اقتصاد در اين باره به تعادل مي گويد: مساله 
مهم معيشت است اما از طرف ديگر اين سالمت مردم است 
كه بر معيشت آنها برتري دارد، به اين ترتيب تصميمي كه 
دولت براي تعطيلي و اعمال محدوديت ها در اين شرايط 
گرفته درست است، ولي در مورد معيشت مردم كار خاصي 
انجام نشده است. اينكه رييس جمهور اعالم مي كند تنها 
به يك سوم مردم كمك هزينه اي معادل ۱۰۰ هزار تومان 
براي هر نفر در ماه پرداخت مي شود بيشتر به يك شوخي 
شبيه است. در اين ش��رايط كه تورم بيش از ۴۰ درصد 
است و خيلي از افراد با اينكه كار مي كنند توان پرداخت 
هزينه هاي زندگي شان را ندارند، چطور ممكن است يك 
خانواده مثال ۴ نفره بتواند با ماهي ۴۰۰ هزار تومان زندگي 
كند.  او در بخش ديگري از س��خنانش مي گويد: دولت 
نمي تواند به اين مسائل بي توجه باشد، شما زماني مي تواني 
از كمك هزينه ۱۰۰ هزار توماني صحبت كني كه بتواني 
قيمت ها را كنترل كني و هزينه زندگي را پايين بياوري، 
در غير اين صورت اين ۱۰۰ هزار تومان هيچ دردي را از 
مردم دوا نمي كند. ما نبايد به مردم صدقه بدهيم. حاال كه 
قرار نيست تمام اقشار جامعه از اين كمك بهره مند شوند، 
بايد راهكاري باشد كه با شناسايي اقشار كم درآمد واقعي 
بتوانيم هزينه واقعي زندگي آنها را در اين دو هفته تعطيلي 
و محدوديت پرداخت كنيم. ضمن اينكه اگر قرار باشد اين 
محدوديت ها ادامه پيدا كند، ممكن است خيلي از مردم با 

مشكالت جدي اقتصادي مواجه شوند. 
خرمي به اشاره به خط فقر ۱۰ ميليون توماني مي افزايد: 
خنده دار نيست ما خط فقر را ۱۰ ميليون تومان اعالم 
كنيم و از آن طرف كمك هزينه ۱۰۰ هزار توماني ماهانه 
براي مردم در نظر بگيريم؟ واقعا كارشناسان اقتصادي 
در اين تصميم دولت چقدر س��هيم بوده اند. قطعا هيچ 
كارشناسي اين رويه را قبول ندارد. دولت نمي تواند از زير 
بار مسووليت شانه خالي كند و بايد هر چه زودتر فكري به 
حال مردم و معيشت آنها بكند. البته كه اگر فشار وزارت 
بهداشت و مجلس و شوراي شهر و ... نبود دولت اصال تن 

به تعطيلي و اعمال محدوديت ها نمي داد. 

گزارش
چرايي و چگونگي اعمال محدوديت ها در شهرهاي مختلف

كمك هزينه 100 هزار توماني يك شوخي است
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