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 صفحه 2 

يادداشت- 1

 خروج غيرحرفه اي ها 
از اقتصاد

خيلي صريح بايد بگويم 
كه ب��ه نظر م��ن اولين 
كاري ك��ه بنگاه ه��اي 
اقتصادي و شركت ها در 
شرايط فعلي اقتصادي 
بايد م��ورد توج��ه قرار 
دهن��د، آن اس��ت ك��ه 
مالي شان  گزارش هاي 
بايد به روز باشد. فهم من اين اس��ت كه بسياري از 
بنگاه هاي اقتصادي در كش��ور در حال زيان دادن 
هس��تند، اما متوجه اين ضرر و زيان نيستند، چرا 
كه گزارش ها مالي به روز ش��ده اي ندارند. به نظرم 
ش��ركتي كه گزارش ماه قبل خود را نداشته باشد، 
نمي تواند تصوير درستي از وضعيت اقتصادي اش 
ارايه دهد چه برس��د به اينكه بنگاه��ي بخواهد در 
س��ال 99 مثال گزارش هاي مالي س��ال95 را ارايه 
كند. وقتي از بخش هاي مالي درخواس��ت گزارش 
مالي به روز شده مي ش��ود، اغلب به عوامل درستي 
اش��اره مي كنند كه باعث مي ش��ود، ارايه وضعيت 
مالي ش��ركت ها ممكن نش��ود. اما اين مشكالت 
در اقتصاد ام��روز قابل طرح و بحث كردن اس��ت و 
براي حل آنها پيش��نهادات عملياتي وج��ود دارد. 
بخش مالي شركت ها اگر به روز نباشند، در واقع يا 
در حال ضرر كردن اس��ت يا اينكه از سودي هم در 
ميان باشد، بيشتر اتفاقي اس��ت. اما معناي به روز 
بودن بخش هاي مالي شركت ها چيست؟ يعني هر 
دو هفته يك بار خالصه دفت��ر كل را بايد ارايه كند. 
خالصه دفتر كل بخش هاي مالي بايد به اين صورت 
تنظيم شوند كه وقتي كدهاي گزارشگري خالصه 
دفتر كل را مثال در پايان ديماه مي دهيد، ماه قبلش 
بايد كنارش باش��د، قيمت سال قبل هم در همين 
زمان نيز بايد لحاظ شده باش��د. ُحسن اين شكل 
گزارش دهي مالي اين است امكان قياس و تطابق را 
با ماه قبل و سال قبل ممكن مي كند. شركت هايي 
كه يك چنين المان هاي��ي را رعايت نمي كنند در 
واقع در حال زيادن دادن هستند. من خودم به هر 
شركتي كه مي روم مي گويم، مس��وول امور مالي 
بيايد گزارش ده��د، اغلب بنگاه ها حس��ابداران را 
معرفي مي كنند. در حالي كه حسابدار وظيفه احصا 
اطالعات گذشته را بر عهده دارد، مسوول امور مالي 
)متخصص ريس��ك( وظيفه اي احص��ا تحوالت و 
تبعات آينده است. از سال96 ميالدي به بعد عمده 
شركت هاي غربي عمدتا مسوول متخصص ريسك 
را در كنار حسابدار قرار مي دهند. متخصص ريسك 
اس��ت كه وظيفه احصا اطالعات آينده ب��ازار را بر 
عهده دارد، تلفيق ارزيابي آين��ده )مديريت مالي و 
متخصص ريسك( و گذش��ته )حسابدار( است كه 
تصوير واقعي از رشد يا زيان يك بنگاه را تصويرسازي 
مي كند. در اتريش در حال حاضر رش��ته ريسك و 
مديريت مالي وجود دارد اما در سطح آموزش عالي 
ايران هنوز اين ضرورت به درستي درك نشده است. 
وقتي ضرورت احساس نشده باشد طبيعي است كه 
بنگاه ها هم نمي توانند به درستي از اين ظرفيت ها 
استفاده كنند. اينگونه است كه در هر برهه اي برخي 
از مديران اقتصادي ايراني س��ورپرايز مي ش��وند. 
چرا كه س��اختاري را براي تحليل آينده اقتصادي 
تدارك نديده اند. از برخورد گذش��ته و آينده است 
كه شركت ها و كسب و كارها پيش مي روند. از سال 
سوم رياست جمهوري سيدمحمد خاتمي در دوره 
اصالحات من تحليل ها، مشاوره ها و سخنراني هاي 
اقتصادي ام را آغاز كردم . در آن زمان فرض را بر اين 
مي گذاش��تم كه اگر اقتصاد ايران هر سال 5درصد 
رقابتي تر مي شود، چه اتفاقي مي افتد و آنها را اعالم 
مي كردم.برخي ه��ا تعجب مي كردن��د كه چطور 
تحليل ها درست محقق مي ش��وند. هيچ توانايي 
خاصي در ميان نبود، در واقع احصا درست اطالعات 
آينده بازار قدرت تحليل ه��ا را افزون تر مي كند. 
امروز ه��م پيش بيني مي كنم كه اقتص��اد ايران 
سال آينده 15درصد رقابتي تر از امسال مي شود. 
من متوجه حرفي كه مي زنم هستم. معناي اين 
جمله اين اس��ت كه اگ��ر 18درصد تورم س��ال 
آينده باش��د، مديران بنگاه ها، 3درصد قيمت ها 
را مي توانند اضافه كنند و 15درصد بعدي را بايد 
با ارتقاي بهره وري جبران كنند. يعني 15درصد 
افزايش هزينه ها را با ارتقاي سطح بهره وري بايد 
جبران ش��ود نه افزايش قيمت ها. چرا؟ چون به 
دليل كاهش قيمت نفت و فقدان ارز ارزان اقتصاد 
رقابتي تر شده اس��ت. اگر ش��ركتي نتواند يك 
چنين اصالحاتي را محقق كند، ناچار از اتمسفر 
اقتصادي كشور حذف خواهد شد. در واقع سال 
آينده س��ال خروج غيرحرفه اي ها از بخش هاي 
مختلف اقتصادي است. دهه 80 و ارز ارزان باعث 
ش��د تا فضاي اقتصادي از حضور غيرحرفه اي ها 
آسيب ببيند كه يك چنين ش��رايطي با شرايط 
فعلي اقتصادي قاب��ل تداوم نيس��ت.اين اثرات 
سقوط قيمت نفت است كه اقتصاد ما را رقابتي تر 
مي كند. بنگاه هاي اقتصادي بايد مراقب باشند تا 
يك ششم ميزان هزينه ها فقط مي توانند هزينه ها 
را باال ببرند و ...   ادامه در صفحه 6
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رشد و شكوفايي بورس در راه 
است، البته به شرط و شروط ها

 خصوصي سازي
 و مديران مياني

 اهميت ثبات
 در نرخ ارز

 عدم نظارت
 بر بورس

دردسرهاي توزيع قير رايگان 
در اقتصاد

بورس و بازار ارز و س��كه دو 
كفه يك ترازو هستند يعني 
هرگاه ي��ك كفه اي��ن ترازو 
سنگين و پايين باشد، كفه 
ديگر س��بك و ب��اال خواهد 
بود. زمانيكه ب��ورس در بهار 
رشد غيرطبيعي خود را آغاز 
كرد، ب��ازار ارز چن��دان گرم 
نبود و كفه آن سبك بود كه كفه بورس سنگين شد اما 
رفته رفته كه بازار ارز و سكه گرم و نرخ آن رشد و براي 
مردم سودآور شد، كفه آن سنگين و همين امر موجب 
گرديد تا رفته رفته كفه بورس سبك و ريزش آن آغاز 
گردد. اواسط بهار امسال بود كه به يك باره نام بورس 
بر سر زبانها افتاد و شاخص هاي آن بطور غيرمنتظره 
سير صعودي بخود گرفت و همين امر موجب شد تا 
بورس شيرين و رشد عجيب و غريب آن باعث شد تا 
جمعي از مردم ايران سرمايه هاي خود را با نيت كسب 
سودهاي آني روانه بورس كنند. طي يكي دو ماه اول، 
سودهاي خوب و كالني نصيب عده اي از سهامداران 
و ش��ركت هاي »بورس باز« ش��د و همين س��ودها، 
»بورس بازان« را سرمس��ت كرد و روز به روز جماعت 
بيشتري را با ده ها هزار ميليارد پول نقد به سمت بورس 
سرازير كرد.    ادامه در صفحه 6

در كش��ور ما، بح��ث درباره 
و كاهش  خصوصي س��ازي 
تصدي گري دول��ت، بحثي 
طوالن��ي و دامن��ه دار ب��وده 
است. از س��ال هاي قبل چه 
مقامات كش��ور و چه قوانين 
باال دس��تي بر لزوم كاهش 
تصدي گري اقتصادي دولت 
همواره تاكيد كرده اند اما در عرصه عمل ما همچنان 
با برخي ابهام��ات اي��رادات مواجه هس��تيم. يكي از 
اصلي ترين داليل اين ايرادات به تاريخ اقتصادي ايران 
باز مي گ��ردد. در دهه هاي گذش��ته، تمامي دولت ها، 
از منابع نفت��ي به عن��وان اصلي ترين مح��ل تامين 
هزينه هاي بودجه اس��تفاده كرده اند و همين موضوع 
توجه به س��اير بخش ها و بهبود ديگر شاخص ها را به 
حاشيه رانده است. وقتي دولت كش��ور را با پول نفت 
اداره كند، در نتيجه منابع مالي از باال بر ش��ركت هاي 
مختلف سرريز مي ش��ود و هيچگاه فضا براي فعاليت 
بخش خصوص��ي واقعي فراهم نمي ش��ود. در چنين 
بستري اس��ت كه وقتي مش��كلي مانند تحريم هاي 
اقتصادي به وجود مي آيد، اقتصاد به چالش هاي جديد 
مي افتد و تازه مقامات اجرايي به اين فكر مي افتند كه 
دولت را كوچك كنند.   ادامه در صفحه 7

بع��د از تح��والت اخي��ر بازار 
ارز برخ��ي گمان��ه زني ها در 
خصوص نرخ ارز در چشم انداز 
آين��ده مطرح مي ش��وند كه 
مبتني بر گزاره ه��اي واقعي 
اقتصادي نيستند و بر اساس 
رفتاره��اي  و  احساس��ات 
هيجاني ارايه مي شوند. برخي 
افراد و جريانات در اين فضاي معلق تالش مي كنند تا با 
ارسال پالس هاي مثبت يا منفي بهره سوداگرانه خود را از 
بازار ببرند. اما نكته اي كه به نظر مي رسد فعاالن اقتصادي 
و مردم بايد به آن توجه كنند، دوري از رفتارهاي هيجاني 
در بازار ارز و در بطن س��اير بازارهاست.اساسا پيش بيني 
كاهش يا افزاي��ش قيمت ارز بدون توج��ه به گزاره هاي 
اقتصادي مشخص، چندان معقول نيست. اما متاسفانه 
نقش عوامل فرامتني، آثار رواني و متغيرهاي بيروني در 
تعيين نرخ ارز بيشتر شده است كه بايد از طريق رفتارهاي 
درست اقتصادي در مقابل اين نوسانات ايستادگي كرد. 
كساني كه پيگير دستيابي به نرخ واقعي ارز هستند، بايد 
بدانند كه مهم تر از كاهش يا افزايش ن��رخ ارز، ثبات در 
نرخ ارز است. همان طور كه چند هفته قبل در زمان باال 
رفتن مستمر قيمت دالر و ارز پيش بيني چشم انداز آينده 
ممكن نبود...    ادامه در صفحه 7

پ��س از گ��ذر از تحوالت و 
انتخابات امريكا و احتمال 
كاخ نشيني جو بايدن نرخ 
ارز و ديگر بازارها كاهش��ي 
ش��د و اين كاه��ش نيز به 
بورس وبازار س��هام رسيد. 
نرخ دالر يك عامل مهم در 
نرخ گذاري در بازار س��هام 
اس��ت و كاهش قيمت دالر باعث مي ش��ود بورس 
كمي بيش از گذش��ته نزولي ش��ود چراكه؛ باعث 
افزايش ارزش جايگزيني ش��ركت ها و رشد فروش 
صادرات��ي و به صورت غير مس��تقيم باعث رش��د 
فروش كاالهاي داخلي مي شود اما؛ رشد بورس تنها 
با زار نيس��ت و اتفاقات و اخبار سياسي و اقتصادي 
مختلف باعث مي ش��ود كه بورس كم��ي مثبت يا 
منفي شود. در اينجا يك نكته مطرح مي شود بازار 
سهام اين روزها تنها با اخبار و هيجانات باال و پايين 
مي ش��ود و ربطي به دالر ندارد زيرا ما در بازار دالر 
32 هزار تومان��ي را نيز ديديم ام��ا؛ بورس تغييري 
نداش��ت و بدتر رون��د نزولي به خ��ود گرفت. حال 
بورس عجيب اس��ت و رابطه چنداني با دالر ندارد 
بلكه مهم ترين رابطه آن با سياست هاي خارجي و 
داخلي و اخبار متعدد است.    ادامه در صفحه 7

همان طور كه اكثر كارشناسان 
و صاحب نظران اعالم كرده اند، 
موض��وع توزيع قي��ر رايگان 
به اين ش��كل و ش��مايلي كه 
مجلس مصوب كرده، بس��يار 
ناپخته است و بر اساس اصول 
كارشناس��ي اراي��ه و تصويب 
نشده است. اصوال نگاه مجلس 
يازدهم به دولت مانند ن��گاه به يك ظرفيت پايان ناپذير 
اس��ت كه هر اندازه بار بودجه اي و هزينه اي بر او بار شود 
و هر اندازه از آن كنده شود، ايرادي ندارد. به نظر مي رسد 
براي نمايندگان چندان اهميت نداش��ته باشد كه ساز 
و كاري را نهادينه كنند كه نه تنه��ا دولت فعلي را دچار 
فشار زيادي مي كند، بلكه دولت هاي بعدي را نيز دچار 
مشكالت فراواني مي كند. چرا كه از عمر دولت دوازدهم 
كمتر از 1س��ال باقي مانده و به طي ماه هاي آينده قرار 
است مردم دولت جديدي را براي سپردن سكان هدايت 
ساختار اجرايي كش��ور انتخاب كنند. طرح توزيع اقالم 
اساسي، طرح توزيع قير رايگان، تخصيص رانت ارزي و...
نه تنها دولت فعلي و آينده را با مشكالت وسيعي روبه رو 
مي كند، بلكه اقتصاد كشور را نيز از پويايي و رشد مورد 
نظر دور مي كند. من فكر مي كنم توزيع قير رايگان نمونه 

بارز يك طرح رانت زا است. 
از قديم گفته اند، آزموده را آزمودن خطاست، مگر اقتصاد 
ايران از يك چنين طرح هاي خلق الساعه اي كم آسيب 
ديده كه باز هم يك چنين طرح هايي در دستور كار قرار 
مي گيرد؟ در ش��رايطي كه براي تهيه اقالم اساس��ي ارز 
ارزان و ترجيحي 4200 تومان��ي در اختيار برخي افراد 
و جريانات قرار گرفت اما نه تنها اق��الم مصرفي مردم با 
قيمت تعديل شده به دست آنها نرسيد بلكه توزيع اين 
ارزهاي حمايتي خود به عاملي براي توسعه پايه پولي و 
تورم بيش��تر بدل ش��د. اين همه اصرار براي طرحي كه 
كارشناسان با اس��تفاده از آمار مس��تند آن را فسادآور و 
رانت خيز ارزيابي مي كنند، چه معنا و مفهومي مي تواند 
داشته باشد، جز اينكه پاي منافع كالني در ميان است. 
تجربيات گذشته نشان مي دهد كه بخش قابل توجهي 
از اين قيرها راهي بازارهاي آزاد و صادراتي مي شوند. اگر 
قرار است اعانه اي داده شود، در كشور مسوول پرداخت 
يارانه حمايتي و اعانه، كميته امداد و سازمان بهزيستي 
اس��ت. مس��ووالن كميته امداد بعد از بررسي وضعيت 
راه هاي روستايي مي تواند اعالم كند كه با استفاده از چه 
مكانيسمي بايد اين توزيع را ساماندهي كنند. ضمن اينكه 
محصولي مانند قير هيچ ويژگي خاصي ندارد كه بتوان آن 
را در زمره اقالم حمايتي قرار داد. تنها استفاده اي كه براي 
اين محصول مي توان در نظر گرفت، در بخش توس��عه 
راه هاي روستايي اس��ت. راه هاي روس��تايي هم توسط 
وزارت راه و شهرس��ازي يا بنياد مس��كن و... ساماندهي 
مي شوند.   ادامه در صفحه 7

گزارش روز

فروشگاهمتقلبشهركغربتعطيلو6۸0هزارتومانجريمهشد

هجوم مردم براي خريد از حراج��ي 39 هزارتوماني 
در پاس��اژ ليدوما آنچنان در فضاي مجازي منتشر و 

تبديل به يكي از پربازديدترين خبرهاي روز شد. 
درحالي كه كرونا نزديك به 500 نفر از هموطنان مان 
را از بين مي برد مردم بي واهمه براي يك خريد ارزان 
سرودست مي شكنند.  اين اتفاق بدون واكنش نبود 
و عالوه بر واكنش گسترده در فضاي مجازي جامعه 
اصناف را نيز مجبور به پيگيري ك��رد. فكري بازرس 
اصن��اف در واكنش به اي��ن حراجي اعالم ك��رد: روز 
گذش��ته ويديويي در فضاي مج��ازي مبني بر حراج 
يك فروش��گاه در يكي از پاس��اژهاي ش��هرك غرب 
تهران منتش��ر ش��د كه با تخفيف كاال باعث ازدحام 
جمعيت ش��ده بود. امروز بازرس��ان اصناف به محل 
وقوع تخلف مراجعه كردند و با بررس��ي هاي به عمل 
آمده اين واحد صنفي به ارزش 6 ميليون و 840 هزار 
ريال جريمه نقدي ش��د. بازرس اصناف گفت: واحد 
صنفي واقع در ش��هرك غرب عالوه بر جريمه نقدي 

با دس��تور نماينده دادس��تاني تهران تا اطالع ثانوي 
تعطيل ش��د. به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان؛ 
فكري بازرس اصن��اف گفت: روز گذش��ته ويديويي 
در فضاي مج��ازي مبني بر حراج يك فروش��گاه در 
يكي از پاس��اژهاي ش��هرك غرب تهران منتشر شد 
كه با تخفيف كاال باعث ازدحام جمعيت شده بود. او 
ادامه داد: امروز بازرسان اصناف به محل وقوع تخلف 
مراجعه كردند و با بررسي هاي به عمل آمده اين واحد 
صنفي به ارزش 6 ميلي��ون و 840 هزار ريال جريمه 
نقدي ش��د. عالوه برجريمه نقدي اي��ن واحد صنفي 
به دليل عدم رعايت نكات بهداشتي و فاصله گذاري 
اجتماعي با دستورنماينده دادستاني تهران تا اطالع 
ثانوي تعطيل شد. جلوگيري از فعاليت واحد صنفي 
متخلف در ش��هرك غرب مركز اطالع رساني پليس 
پايتخت اع��الم كرد: در پي انتش��ار فيلمي در فضاي 
مجازي از يكي از مجتمع هاي تجاري ش��هرك غرب 
كه در آن به دليل حراج اجناس يكي از فروشگاه هاي 

رقيه نداييمهدي طغيانيمرتضي دلخوشمحمدرضا     سبزعليپور حسن مرادي

حراج مرگ 39هزار تومان!

اين مجتمع تج��اري، تعداد زيادي از ش��هروندان در 
فضاي بس��ته بدون رعايت فاصله گ��ذاري اجتماعي 
ب��راي خريد تجمع ك��رده بودند، موضوع بررس��ي و 
براي حفظ س��المت ش��هروندان، اداره اماكن پليس 
امنيت عموم��ي پايتخت از ادامه فعالي��ت اين واحد 

صنف��ي جلوگيري به عم��ل آورد. با توج��ه به اينكه 
تجمع و عدم رعايت فاصله گذاري اجتماعي از جمله 
داليل اصلي شيوع بيماري كرونا محسوب مي شود، 
توصيه مي ش��ود ش��هروندان گرامي به ط��ور جدي 

دستورالعمل هاي بهداشتي را رعايت كنند.



وزير امور اقتصادي و دارايي در پي اس��تعفاي »عليرضا 
صالح« رييس سازمان خصوصي سازي، ضمن موافقت 
با اين استعفا، »حسن اعاليي« را با حفظ سمت به عنوان 
سرپرست اين س��ازمان منصوب كرد. حسن عاليي در 
حال حاضر عضو هيات عامل سازمان خصوصي سازي 
اس��ت كه با پذيرش اس��تعفاي عليرضا صالح از سوي 
وزير اقتصاد، با حفظ سمت به عنوان سرپرست سازمان 
خصوصي س��ازي منصوب شده اس��ت. اين خبري بود 
ك��ه روز گذش��ته وزارت امور اقتص��ادي و دارايي آن را 
منتش��ر كرد. خبري كه تغيير دوباره در راس سازمان 

خصوصي سازي را تاييد كرد.
علي رضا صالح از شهريور سال گذشته و به دنبال حواشي 
و گمانه زني هايي كه درباره مديرعامل س��ابق سازمان 
مطرح شده بود، كار خود را آغاز كرد. كاري كه هرچند 
تنها حدود 15 ماه دوام داشت اما باز هم اين سازمان مهم 
را از مسير حاشيه ها دور نكرد. بر اساس اصل 44 قانون 
اساسي، دولت موظف اس��ت با فراهم آوردن مقدمات 
الزم، در حوزه هايي كه واگذاري آنها، منع قانوني ندارد، 
وظيف��ه تصدي گري اقتص��ادي را به بخش خصوصي 
منتقل كند. با اين وجود اما اجازه حيات همزمان دادن 
به سه بخش اقتصادي در اين اصل، نحوه تفسير قانون را 
در سال هاي گذشته با اما و اگرهايي مواجه كرده است. 
در بخش��ي از متن اصل 44 قانون اساس��ي آمده: نظام 
اقتصادي جمهوري اس��المي ايران بر پايه س��ه بخش 
دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح 
استوار اس��ت. بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، 
صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانك داري، 
بيمه، تأمين نيرو، س��دها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، 
راديو و تلويزيون، پس��ت و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، 
كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينها است كه به صورت 
مالكيت عمومي و در اختيار دولت است. بخش تعاوني 
نيز شامل ش��ركت ها و موسسات تعاوني توليد و توزيع 
است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسالمي تشكيل 
مي شود بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، 
دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي شود كه مكمل 
فعاليت هاي اقتصادي دولتي و تعاوني است. مالكيت در 
اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق 
باشد و از محدوده قوانين اسالم خارج نشود و موجب رشد 
و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود 
مورد حمايت قانوني جمهوري اسالمي است. بر اساس 
اين اصل قانون��ي، دولت همچنان بايد اداره بخش هاي 
مهمي از اقتصاد را در اختيار خ��ود نگه دارد و جداي از 
بخش تعاوني، بخش خصوصي ني��ز امكان فعاليت در 
س��اير حوزه ها را خواهد داش��ت. در سال هاي گذشته 
در كنار صراحت هاي قانوني، رهبري معظم انقالب نيز 
بارها بر لزوم اجراي كامل اين اصل تاكيد كرده اند و در 
اين بين دولت ها نيز از اين مي گويند كه در دوران تصدي 
خود، اقداماتي را براي سرعت گرفتن خصوصي سازي 
در دس��تور كار ق��رار داده اند. يك��ي  از مهم ترين نقاط 
ابهام برانگيز در مسير خصوصي س��ازي به دوره هشت 
ساله دولت احمدي نژاد باز مي گردد. دولت قبل با وجود 
شعارهايي كه در زمينه خصوصي س��ازي داد و از ارايه 
سهام ش��ركت هاي بزرگ دولت مانند مخابرات سخن 
گفت اما در عرصه عمل هيچ كارنامه شفافي از خود به 
يادگار نگذاشت. برخي از دولتمردان كنوني مي گويند 

كه درصد بسيار محدودي از واگذاري ها در دولت هاي 
نهم و دهم به بخش خصوص��ي واقعي صورت گرفته و 
مابقي به شبه دولت ها رسيده است. شبه دولتي هايي كه 
در سال هاي بعد، خود به عنواني جديد در اقتصاد ايران 

رسيدند: خصولتي ها.

نگاهجديدولتبهواگذاريها
بررسي كارنامه دولت روحاني در عرصه واگذاري ها، نيز 
نقاط منفي و مثبت��ي دارد. در حوزه نقاط منفي به نظر 
مي رسد حتي تصميم گيران اين دولت نيز در واگذاري 
مديري��ت نهادها و ش��ركت هاي دولتي، با ام��ا و اگر و 
ترديدهاي زيادي مواجه بودند و همين امر در سال هاي 
گذشته، سرعت خصوصي سازي را كاسته است. از سوي 
ديگر اما با درس گرفتن از تجارب سال هاي گذشته، اگر 
خصوصي سازي صورت گرفته، سهم بخش خصوصي 
واقعي در آن بسيار بيشتر از دولت هاي گذشته بوده است.

اين روند در سال هاي اخير با تبديل كردن تهديد تحريم ها 
به فرصت، س��رعت بيشتري نيز گرفته است. وابستگي 
اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي كه محدود به يك يا دو 
دولت خاص نيز نمي شود، باعث شده در سال هايي كه 
درآمدهاي سهل الوصول نفتي به اقتصاد ايران رسيده اند، 
دولت ها عمال خصوصي سازي را فرموش كنند و با تزريق 
بودجه دولتي، به حيات بسياري از شركت هاي دولتي 
ادامه دهند. در دو س��ال گذش��ته اما ب��ا كاهش جدي 
درآمدهاي نفتي، بس��ياري از اين ش��ركت هاي دولتي 
براي ادامه فعاليت با محدويت هاي منابع اعتباري مواجه 
شدند. از سوي ديگر دولت نيز به دليل نياز به منابع مالي 
جديد بحث فروش دارايي ها و سهام خود در شركت هاي 
مختلف را با جديت بيش��تري دنبال كرد و همين امر به 
عرضه بيشتر س��هام شركت هاي دولت در بورس منجر 

شد. در ماه هاي گذشته بخشي از رشد قابل توجه بورس، 
تحت تاثير عرضه هاي اوليه دولتي شكل گرفت و براي 
مثال با عرضه س��هام هلدينگ شس��تا، رك��ورد عرضه 
اوليه در بورس شكسته ش��د.يكي از اصلي ترين داليل 
سرعت گرفتن عرضه سهام شركت هاي دولتي به بخش 
خصوصي، جديت فرهاد دژپسند وزير اقتصاد در پيگيري 
اين موضوع بوده است. وزير اقتصاد بارها گفته در شرايطي 
كه دولت تحت تاثير تحريم ها و شيوع كرونا، با كسري 
بودجه مواجه شده، به سراغ استقراض از بانك مركزي 
نخواهد رفت و يكي از راه هاي جبران اين كسري بودجه، 
اس��تفاده از منابع حاصل از فروش س��هام شركت هاي 
دولتي و واگذاري دارايي ها بوده است. او حتي اخيرا اعالم 
كرده كه احتماال تا پايان سال، 100 عرضه اوليه جديد 
در بورس انجام ش��ود كه همين ام��ر مي تواند، به روند 
خصوصي سازي رونقي تازه بدهد.در اين بين اما همانطور 
كه بسياري از كارشناسان بارها تذكر داده بودند، همراهي 
مديران مياني و حمايت جدي از روند خصوصي سازي 
بيش��ترين اهميت را خواهد داشت. گمانه زني ها نشان 
مي دهد كه يكي از اصلي ترين داليل اختالف نظر ميان 
دژپسند و علي رضا صالح رييس سابق و مستعفي سازمان 
خصوصي سازي نيز همين موضوع بوده است. دژپسند از 
لزوم حمايت از بخش خصوصي واقعي مي گويد و معتقد 
است برخي سرمايه گذاران كه در سال هاي گذشته، در 
جريان خصوصي سازي مديريت بنگاه هاي جديد را در 
اختيار گرفته بودند، به دليل ش��رايط به وجود آمده در 
دوران تحريم و كرونا با مشكالت اقتصادي جدي مواجه 
ش��ده اند و دولت بايد در اين مسير از آنها حمايت كند. 
به اين ترتيب راه چاره فس��خ قرارداد واگذاري و دولتي 
كردن دوباره اين شركت ها نيست.به نظر مي رسد يكي از 
محل هاي اصلي اختالف نظر در رابطه با فسخ واگذاري 

نيشكر هفت تپه بوده است. اين شركت بزرگ كه در شوش 
استان خوزستان فعال است و چند هزار كارگر دارد، چند 
سال قبل در قالب يك قرارداد واگذاري به بخش خصوصي 
واگذار ش��د اما بر هم خوردن شرايط اقتصادي كشور از 
يك س��و و بار مالي باقي مانده از سال هاي قبل از سوي 
ديگر باعث شد، اين شركت به مرز ورشكستگي برسد و 
تعويق در پرداخت حقوق كارگران هفت تپه به موضوعي 
طوالني مدت بدل شد. شنيده ها از وزارت اقتصاد نشان 
مي دهد كه در هفته هاي گذشته، تالش شده چند ماه از 
حقوق معوق كارگران اين شركت پرداخت شود و وزير 
معتقد اس��ت وقتي در جريان يك واگذاري، كار خالف 
قانوني صورت نگرفته و مسائل اقتصادي موجود در تمام 
بخش هاي اقتصاد ايران بر اين شركت نيز سايه افكنده 
اس��ت، بايد به جاي رفتن به س��راغ آخري��ن راهكارها، 
تالش شود با استفاده از ابزارهاي الزم در شرايط موجود 
بهترين تصميم گرفته شود، موضوعي كه احتماال يكي 
از اخت��الف نظرهاي اصلي ميان وزي��ر اقتصاد و رييس 
سازمان خصوصي را شامل مي شده كه چند روز قبل به 
انتشار نامه اي درباره فسخ قرارداد خصوصي سازي هفت 
تپه نيز منجر شد. گمانه زني ها از اين حكايت مي كند كه 
صالح در طول هفته هاي گذشته بارها از وزير در خواست 
داشته تا با استعفايش موافقت كند و سرانجام دژپسند 
روز گذشته اعالم كرد كه با اين درخواست موافقت كرده 
است.هرچند تنها چند ماه به پايان عمر دولت باقي مانده 
اما به نظر مي رسد با اين تغيير و تحوالت، احتمال افزايش 
هماهنگي ميان بدنه اجرايي وزارت اقتصاد قوت گرفته و 
در صورتي كه نگاه مثبت موجود در ديدگاه هاي وزير به 
بدنه مديران اين وزارتخانه نيز برسد، اين احتمال وجود 
دارد كه در س��ال پاياني دولت روحاني، اتفاقات مثبت 

جديدي در عرصه خصوصي سازي به ثبت برسد.
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پيامتسليترهبرانقالبدرپي
درگذشتحجتاالسالماژهاي

حجت االسالم والمسلمين اژه اي، داماد ارشد شهيد 
آيت اهلل دكتر بهشتي بر اثر ابتال به كرونا درگذشت.

حجت االسالم والمسلمين اژه اي، داماد ارشد شهيد 
آيت اهلل دكتر بهش��تي و برادر شهيد اكبر اژه اي از 
ش��هداي انفجار حزب جمهوري اس��المي، صبح 
ديروز بر اثر كرونا دار فان��ي را وداع گفته و به برادر 

شهيدش پيوست.
 ايش��ان در دهه ش��صت س��ازمان مل��ي پرورش 
استعدادهاي درخشان )سمپاد( را تأسيس كرد و 

دو دهه رييس سمپاد بودند.
رهب��ر انق��الب ب��ا ص��دور پيام��ي، درگذش��ت 

حجت االسالم جواد اژه  اي را تسليت گفتند.
متن پيام تسليت رهبر انقالب اسالمي بدين شرح 

است: 
بسمه تعالي

با اندوه و تأسف فراوان خبر درگذشت عالم مجاهد 
جناب حجت االس��الم آقاي دكتر ج��واد اژه اي را 
دريافت كردم؛ ش��خصيت برجسته و ممتازي كه 
سال هاي متمادي مجاهدت هاي بزرگ و مبارك 
را بااخالص و بدون اندك تظاهري عهده دار ش��د. 
يادگارهاي فراموش نش��دني براي كشور و انقالب 

برجاي گذاشت.
تشكيل انجمن هاي اسالمي دانشجويان در اروپا، 
تشكيل مدارس اس��تعدادهاي درخشان كشور، 
مديريت پدرانه بر مجموعه هاي نخبگاني جوان، 
و س��ازنده در دوران طاليي مدال آوري هاي علمي 
بين المللي از جمله اين يادگارهاي بي همانند است.

اين مجاهد خاموش كه خود برادر ش��هيدي عزيز 
و داماد ش��هيد عاليقدر آيت اهلل بهشتي بود بناي 
نخبگ��ي و نخبه پروري را بر ش��الوده هاي محكم 
ايمان وانقالب استوار ساخت و سپيدروي و سرافراز 
به مالقات خداوند رحيم شتافت. اينجانب با تأسف 
عميق به همس��ر گرامي و صبور و فرزندان عزيز و 
ديگر منسوبان و بازماندگان ايشان و نيز عموم جامعه 
نخبگاني كشور تسليت عرض مي كنم . رحمت و 

مغفرت الهي را براي آن مرحوم مسألت مينمايم.
سيدعليخامنهاي

تاكيدگروه77
برلغوفوريتحريمهايايران

چهل و چهارمين اجالس وزراي خارجه »گروه ۷۷ به 
اضافه چين« بر برداشته شدن فوري تحريم هاي ضد 
جمهوري اسالمي ايران تاكيد كرد.در بيانيه ساالنه 
نشست وزراي خارجه كشورهاي عضو اين گروه كه 
در حاشيه هفتاد و پنجمين مجمع عمومي سازمان 
ملل متحد به تصويب رسيد، آمده است: وزراي »گروه 
۷۷ به عالوه چين« تحريم هاي يكجانبه اقتصادي 
عليه جمهوري اسالمي ايران را كه داراي تاثير منفي 
بر توس��عه و رفاه مردم اي��ران دارد، مردود مي دانند 
و خواس��تار لغو فوري اين تحريم ها هستند.در اين 
بيانيه درباره برجام تصريح ش��ده است: وزرا بر لزوم 
حمايت از چندجانبه گرايي تاكيد مي كنند و اعالم 
مي دارند كه برنامه جامع اقدام مشترك ميان ايران 
و س��اير طرف ها، نمونه اي قوي از چندجانبه گرايي 
موفق براي حل مسائل جهاني است. گروه ۷۷ به عالوه 
چين با 1۳۶ كشور عضو، بزرگ ترين و قدرتمندترين 
گروه در سازمان ملل متحد به شمار مي رود. اجالس 
وزراي خارجه گروه ۷۷ به عالوه چين بطور س��االنه 
در حاش��يه اجالس مجمع عمومي س��ازمان ملل 
متحد در نيويورك برگزار مي شود كه امسال به دليل 
همه گيري كرونا به صورت مجازي برگزار شد.ولكان 
بازكر رييس هفتاد و پنجمين مجمع عمومي سازمان 
ملل متحد هم در اين نشس��ت بر ل��زوم همكاري 
جمعي براي مقابله با كوييد-1۹ و آثار آن به ويژه در 
كشورهاي در حال توسعه تاكيد كرد. آنتونيو گوترش 
دبيركل س��ازمان ملل متحد هم در اين نشست از 
چندجانبه گرايي س��خن گفت و گروه ۷۷+چين را 

پيشرو در اين زمينه دانست.

طومارهرمتجاوزيرا
درهمميپيچيم

فرمانده نيروي زميني ارتش با تاكيد بر اينكه نيروي 
زميني ارتش مي تواند طومار هر متجاوز نابخردي را 
به سرعت در هم بپيچد، گفت: نيروي زميني آماده 
اجراي ماموريت هاي مختلف است و كاركنان خود 
را به گونه اي ارتقا داده كه در هر لحظه توان اجراي 
عمليات در صحنه ها و عرصه هاي مختلف را دارند.به 
گزارش ايسنا به نقل از ارتش، امير سرتيپ كيومرث 
حيدري فرمانده نيروي زميني ارتش روز شنبه در 
حاشيه مراس��م افتتاح پروژه 4۷ واحدي مسكن 
س��ازماني مهر واليت و مجموعه فرهنگي رفاهي 
شهيد سالمت بخش با اشاره به تاكيد فرمانده معظم 
كل قوا )مدظله العالي( بر ارتقاي سطح معيشت و 
كرامت انساني كاركنان، گفت: در حوزه معيشتي و 
امتثال اوامر معظم  له، ۲۸ طرح لبيك براي جامعه 
هدف را تعريف كرديم كه هر كدام يك شامل گروه 
خاصي، مانند مسكن سازماني، مسكن شخصي، 
كمك به ازدواج كاركنان، كمك به بهبود بيماران 
و... است.وي افزود: تالش داريم تا در ابعاد مختلف 
معيشت كاركنان گام برداريم، تا يك نيروي زميني 
در تراز انقالب اسالمي داشته باشيم.امير سرتيپ 
حيدري درباره آمادگ��ي يگان هاي مختلف نزاجا 
گفت: امروز نيروي زميني در حوزه پهپاد وضعيت 
مطلوبي دارد و مي تواند پاسخگوي تهديدات باشد 
و اع��الم مي كنيم كه نيروي زمين��ي در باالترين 
وضعيت آمادگي رزمي قرار دارد كه مي تواند طومار 

هر متجاوز نابخردي را به سرعت در هم بپيچد.

حداقلهزينهتامينمواد
خوراكيبرايخانوارچقدراست؟

يك خانواده 4نفره براي تأمين مواد غذايي مورد نياز در 
حد بخورنمير بيش از 1.۶ميليون تومان بايد هزينه كند، 
حال اين سوال پيش مي آيد كه يك حقوق بگير هزينه 
مسكن، درمان، پوشاك، حمل ونقل، آب، برق، گاز و... 
را از كجا بياورد؟به گزارش تس��نيم، گراني و افزايش 
قيمت هاي هرروزه، نه تنها زندگي را براي مردم سخت 
كرده، بلكه توانايي خريد و امرار معاش را نيز با مشكل 
روبرو كرده است. تأمين اقالم سفره مردم، يك نياز اوليه 
است كه نبايد به دغدغه تبديل شود، اما متأسفانه اين 
روزها جداي از دغدغه و استرسي كه براي بيماري كرونا 
وجود دارد، كاالهاي اساس��ي و به نوعي نيازهاي اوليه 
سفره مردم به سختي تأمين مي شود، شايد هم تأمين 
نشود.يك سرپرست خانوار براي خريد و تأمين گوشت، 
مرغ، برنج، روغن و... كه نياز اوليه زندگي است، چقدر 
بايد كار كند، آن هم براي اقش��ار كم درآمد و كارگران 
و مستمري بگيران كه بيشترين قشر جامعه را تشكيل 
مي دهند.با احتساب مصرف هفتگي ۲00 گرم گوشت 
براي هر نفر، مصرف ماهانه يك خانوار 4نفره ۳ كيلوگرم 
گوشت قرمز مي ش��ود كه با احتساب متوسط قيمت 
كيلويي 1۲0 هزار تومان، بايد ماهانه اين خانوار ۳۶0 هزار 
تومان براي خريد گوشت هزينه كند، در خصوص مرغ 
نيز به عنوان يكي ديگر از اقالم مورد نياز مردم كه شايد 
سهم بيشتري نيز از گوشت قرمز دارد، اگر اين خانوار 
4نفره هفته اي يك كيلوگرم مرغ صرف كند، بر اساس 
اينكه هر كيلوگرم مرغ ۲4 هزار تومان است، ماهانه اين 
خانوار بايد ٤ كيلوگرم مرغ معادل ۹۶ هزار تومان هزينه 
كند.برنج قوت غالب خانواده هاي ايراني است، و در زمان 
حاضر نيز اين كاال به خالف اينكه فصل برداشت است، 
با افزايش قيمت روبرو شده است، اما به هرحال هنوز در 
سفره ايراني ها جايگاه خاصي دارد، بر همين اساس اگر 
يك خانوار 4نفره، هفته اي 5 بار برنج مصرف كند، با توجه 
به اينكه تقريباً هر يك كيلو برنج، معادل ۸ پيمانه است، 
اين خانوار هفته اي ۲.5 كيلوگرم و در ماه 10 كيلوگرم 
برنج مصرف مي كند، در زمان حاضر قيمت برنج هاشمي 
درجه يك ۳۳ تا ۳4 هزار تومان است، اگر نرخ متوسط 
برنج ايراني را ۲۸ هزار تومان در نظر بگيريم، هزينه برنج 
ماهانه اين خانوار ۲۸0 هزار تومان مي شود.روغن يكي 
از اقالم مصرفي خانواده هاست كه در زمان حاضر نيز 
با كمبود و افزايش قيمت ش��ديد روبرو شده است، اما 
معمواًل ماهانه ۳ تا 4 ليت��ر روغن مايع در يك خانواده 
ايراني 4نفره مصرف مي ش��ود، كه قيمت فعلي روغن 
مايع نرخ مصوب كارخانه اي آن 1۳ هزار و ۳00 تومان 
است ولي در شرايط فعلي كه كمبود وجود دارد، ليتري 
۲0هزار تومان هم فروخته مي ش��ود، بنابراين هزينه 
روغن يك خانوار با نرخ كارخانه ماهانه حدود 50 هزار 
تومان است.يكي ديگر از اقالم مصرفي ماهانه مردم، رب 
گوجه فرنگي است كه در زمان حاضر قيمت هر كيلوگرم 
رب گوجه فرنگي بين 10 تا 14 هزار تومان است و ماهانه 
تقريباً يك كيلوگرم رب گوجه فرنگي استفاده مي شود 
كه متوسط هزينه آن 1۲ هزار تومان است.حبوبات هم 
امروزه جايگاه مهمي در س��بد خانوار دارد چرا كه اين 
روزها به دليل گراني گوشت، برخي از خانواده ها حبوبات 
را جايگزين كرده اند. ميانگين مصرف هر خانوار 4نفره 
ماهانه دو كيلوگرم حبوبات اس��ت، كه با توجه به نرخ 
حبوبات، اگر ميانگين هر كيلوگرم را ۳0 هزار تومان در 
نظر بگيريم، ماهانه يك خانوار 4نفره ۶0 هزار تومان براي 
خريد آن هزينه مي كند.تخم مرغ و لبنيات يكي ديگر از 
اقالم پروتئيني است كه بايد هر خانواده از آن استفاده 
كند، هرچند كه گراني مدت هاست باعث شده سهم 
مصرف لبنيات در خانواده ها كاهش يابد، اما به هرحال 
از واجبات مصرفي مردم اس��ت و اگر هر فرد در هفته 
4 بار شير مصرف كند ماهانه 4 ليتر مي شود كه يعني 
براي يك خانواده 4نفره بايد 1۶ ليتر شير تهيه كنند كه 
با محاسبه قيمت هر ليتر شير كم چرب ۶۷00 تومان، 
ماهانه اين خانواده 10۷ هزار تومان شير مصرف مي كند.

تخم مرغ نيز به عنوان يك ماده غذايي كه مصرف بااليي 
در سبد خانوار دارد، با توجه به اينكه با متوسط قيمت 
هر عدد 1100 تومان فروخته مي شود، در صورتي كه 
هر نفر در هفته 4 عدد مصرف كند، براي يك خانواده 
4نفره هفته اي 1۶ عدد و ماهي ۶4 عدد كه هزينه آن 
5۷ هزار تومان مي ش��ود، همچنين، نان نيز همانند 
برنج جزو پرمصرف ترين كاالهايي است كه استفاده 
مي شود، و اگر روزانه يك خانواده 4نفره 4 نان تافتون 
كه دانه اي 550 تومان اس��ت استفاده كنند، ماهانه 
۶۶هزار تومان براي خري��د نان بايد هزينه كنند.هر 
نيم كيلوگرم چاي بس��ته بندي به قيمت ۹0 تا 115 
هزار تومان فروخته مي شود كه اگر يك خانواده 4نفره 
در م��اه ۲50 گرم چاي مصرف كنند، بطور ميانگين 
50 هزار تومان بايد براي اين كاال در ماه كنار بگذارند. 
همچنين پنير و كره نيز براي اين خانواده ميانگين اگر 
هر بسته ۳00گرمي پنير 11 هزار تومان باشد و سه 
بسته مصرف ماهانه 4 نفر باشد، مبلغي معادل ۳۳ هزار 
تومان براي پنير و همچنين اگر ماهانه نيم كيلوگرم 
كره مصرف كنند، 40 هزار تومان نيز براي كره هزينه 
مي كنند. قند و شكر نيز از ديگر كاالهاي مصرفي است 
كه شايد هر خانوار 4نفره ماهانه دو كيلوگرم شكر و دو 
كيلو قند مصرف كند كه هزينه دو كيلوگرم شكر 1۸ 
هزار تومان و قند 14 هزار تومان است. در زمان حاضر 
در ميادين تره بار سيب زميني حدود 5 هزار تومان و 
پياز ۶ هزار تومان اس��ت كه ماهانه يك خانوار 4نفره، 
سه كيلوگرم سيب زميني و سه كيلوگرم پياز مصرف 
مي كند، كه مجم��وع هر دو ح��دود ۳0 هزار تومان 
مي شود.در فصل پاييز ميوه هاي مصرفي مردم بيشتر 
پرتقال، نارنگي و سيب است كه به ترتيب قيمت هر 
كدام در ميادين ميوه و تره ب��ار ۹ هزار تومان، ٨ هزار 
تومان و ۷ هزار تومان است كه البته همه اين اقالم در 
مغازه حداقل هر كيلو 5 هزار تومان گران تر فروخته 
مي شود.اگر هر نفر هفته اي يك كيلوگرم پرتقال و يك 
كيلوگرم س��يب و نيم كيلوگرم نارنگي مصرف كند، 
هزينه آن ماهانه ۸0 هزار تومان است كه براي 4 نفر 

اين رقم ۲۸0 هزار تومان مي شود. 

 وزير اقتصاد با كناره گيري  »عليرضا صالح«   رييس سازمان خصوصي سازي موافقت
 و »حسن اعاليي« را به عنوان سرپرست منصوب كرد

استعفا يي  با طعم هفت تپه

رييسجمهور:ازابتدايآذرمحدوديتهايجديداعمالميشود
رييس جمهور گفت: از شنبه آينده اول آذر ماه، در سراسر 
كش��ور محدوديت هايي اجرا مي ش��ود. حجت االسالم 
والمسلمين حسن روحاني در جلسه ستاد ملي مقابله با 
كرونا با اشاره به لزوم اعمال محدوديت هاي بيشتر براي 
مقابله با ش��يوع اين ويروس اظهار كرد: از ش��نبه هفته 
آينده يعني اول آذر طرحي اجرا مي ش��ود كه مربوط به 
كل كشور است و البته در هر شهر بنا بر اقتضائات آن شهر 
اجرا مي شود و كليت آن تا پايان كرونا ادامه خواهد داشت.

وي افزود: ظاهر اين طرح درست است كه با جريمه ها و 
تعطيل مراكز فرهنگي و نظاي��ر آن خود را بروز و ظهور 
مي دهد اما بيشتر يك هشدار براي مردم است كه بدانند 
اين ويروس، ويروس فروردين و ارديبهش��ت نيست. در 

همه سال امكان شيوع وجود دارد.
رييس جمهور تاكيد كرد: امروز چارچوب كلي اين طرح 
مشخص شد كه سخنگوي ستاد آنها را براي مردم توضيح 
خواهد داد و اميدوارم مثل دور اول شيوع كرونا كه سرافراز 
عبور كرديم و همه به هم كمك مي كرديم در اين دور كه 

سخت تر هم هست با سرافرازي عبور كنيم.
روحاني در ابتداي اين نشست با يادآوري اينكه نزديك ۹ 
ماه است با معضل شيوع كرونا مواجه هستيم، تصريح كرد: 
متاسفانه موج جديد اين ويروس در جهان ظهور و بروز 
پيدا كرده و مشكالت زيادي را براي كشورها و مردم ايجاد 
كرده است. خيلي از دولت ها ناچار شدند كه محدوديت ها 
را از نو افزايش دهند، ما هم به همين دليل در هفته هاي 
اخير يك بار در 4۳ شهرستان و يك بار در 4۶ شهرستان 
حدود ۹0 شهرستان محدوديت زيادي را ايجاد كرديم.

وي با بيان اينكه هدف از اين محدوديت ها ملموس شدن 
ش��رايط فوق العاده براي مردم است، گفت: ما از شرايط 
ع��ادي عبور كرديم، همه بايد كمك كنند كه بتوانيم از 
اين مساله با كمترين ضرر عبور كنيم و آنچه در مرحله 
اول مهم است آموزش دادن است؛ ما بايد سواد سالمت 
م��ردم را باال ببريم. مردم بايد به خوبي بدانند عالئم اين 

بيماري چيست.
رييس جمهور تصريح ك��رد: هنوز هم در جامعه افرادي 
هس��تند كه مي گويند من عالمتي ندارم، فقط يه درد 

عضالني دارم. وقتي باز هم از او مي پرسند عالمتي داري؟ 
مي گويد يك چند روزي است كه حس چشايي و بويايي 
كار نمي كند معلوم است آموزش به اندازه كافي به مردم 
داده نشده است.روحاني ادامه داد: مردم فكر مي كنند بايد 
تب شديد داشته باشند، فكر مي كنند در شرايطي باشند 
مدام سرفه كنند تا احساس كنند اين بيماري سراغ آنان 
آمده است. ما بايد سطح آموزش را باال ببريم و همچنين 
مردم هم بايد اعتماد كامل به ستاد ملي كرونا و قرارگاه 
داشته باشند. اين اعتماد هر چه كمتر شود به ضرر ماست.
وي تاكيد كرد: كاري به صحبت هاي اينها كه در داخل 
يا در رسانه هاي خارجي مصاحبه مي كنند و انتقادهاي 
ناپخته اي را بيان مي كنند، ندارم اما هر چيزي كه اعتماد 
مردم را به ستاد ملي كرونا و به قرارگاه و وزارت بهداشت 
كاهش دهد به ضرر ماست، به محض اينكه اعتماد كم 

شود دقت مردم براي اجراي مصوبات كم مي شود.
رييس جمهور تاكيد كرد: مورد سوم اين است كه دولت و 
آناني كه به دولت ياري مي رسانند به الزامات پروتكل توجه 
كنند، وقتي پروتكلي اعالم مي كنيم الزاماتي دارد، وقتي 

مي گوييم ماسك بزنيد ماسك بايد به وفور در اختيار مردم 
با قيمت كم قرار گيرد، البته هم اكنون براي تهيه ماسك 
توسط مردم مشكلي نيست و مشكالت حل شده است.

روحاني با تاكيد بر توسعه دولت الكترونيك، اظهار كرد: 
وزير بهداشت مي گويد در مقابله با اين ويروس، روز براي 
ما مهم نيست ساعت مهم است ما بايد هرچه مي توانيم 
همه چيز را به سمت فضاي ديجيتال و مجازي ببريم كه 

مردم نيازمند اين نباشند به ادارات مراجعه كنند.
وي تاكيد كرد: نيروهاي مس��لح نيز باي��د تجهيزات و 
امكاناتش��ان در اختيار باش��د كه البته در اختيار است؛ 
چرا كه خس��تگي كادر درمان از سوي نيروهاي مسلح 
مي تواند كاهش يابد.رييس جمهور ادامه داد: همچنين 
بيمارستان ها و تاسيساتي كه براي نيروهاي مسلح نيست 
بلكه براي دولت اس��ت ولي مربوط به وزارت بهداش��ت 
نيس��ت و مربوط به دس��تگاه هاي ديگر است بايد همه 

پاي كار بيايند.
 روحاني تاكيد ك��رد: اگر مصوباتي تاييد و ابالغ ش��ود 
اما توس��ط عده  و اقليتي اجرا نشود، بايد با آنان برخورد 

شود. اگر برخورد نشود، كل كار لنگ مي شود. بيشترين 
مسووليت در اين باره با قرارگاه است.وي با يادآوري اينكه 
تجمع و تردد بايد به حداقل ممكن برسد، ادامه داد: اگر 
تردد و تجمع كم شود بسياري از مسائل ما حل مي شود. 
در بس��ياري از ش��هرها افزايش ابتالها به خاطر تجمع 
غيرضرور و غيرقانوني است. يك تيم فوتبال برنده شده 
كه دليلي بر تجمع نمي ش��ود. هر حادثه بعد از دو هفته 
مراجعه به بيمارستان را افزايش مي دهد و بعد از سه، چهار 
هفته مراجعه به آرامستان را بيشتر مي كند.رييس جمهور 
تصريح كرد: در شهري مانند مشهد، اجتماعي درست 
مي شود كه رنگ وبوي مذهبي داشته اما مجوز نداشته 
است. مشهد در روزهاي گذشته در برخي از روزها از نظر 
آماري وضعيتي بدتر از تهران داش��ت، حاال از هر كسي 
مي پرسيم مي گويند مجوزي نداشتند. اصل تجمع و تردد 

غيرضروري را بايد رعايت كنيم.
روحاني با يادآوري اينكه ۸0 درصد كساني كه به كرونا 
مبتال مي شوند عالمت روشن ندارند، افزود: چون اين افراد 
عالمت ندارند، فكر مي كنند سالم هستند اما ديگران را 
مبتال مي كنند. بايد تست تشخيصي را افزايش دهيم. 
وزارت بهداشت خود را براي اين كار آماده كرده و دولت 
آماده ياري رساني است. ش��ركت هاي دانش بنيان هم 
كمك مي كنند تا كيت هاي تشخيصي كه در زمان كوتاه 

جواب دهند را افزايش دهيم.
وي ادام��ه داد: فرد مبتال بايد از جامعه جدا ش��ود. براي 
جداسازي فرد بايد در مكاني قرنطينه شود و اگر اين كار 
رخ نداد، بايد ب��ا آن فرد برخورد كرد. در رديابي بيماران 

وزارت ارتباطات نيز بايد كمك كند.
رييس جمهور با تاكيد بر اينكه وقتي اين مراحل را پيش 
مي بريم اما موثر نمي شود، ناچاريم محدوديت شديدي 
قائل شويم، گفت: اكنون در شرايطي هستيم كه ناچار به 
افزايش محدوديت ها هستيم و تصميمات كلي درباره 
محدوديت ها گرفتيم كه از اول آذر اجرايي ش��ود. البته 
ريزه كاري هاي��ي در اين طرح وج��ود دارد كه اين هفته 
تعيين مي ش��ود و قرارگاه و وزارت بهداشت بيشترين 

مسووليت را براي اجراي آن برعهده دارند.



گروه بانك و بيمه|
ايران چك 100 و 50 و اس��كناس 10 توماني جديد تا 
پايان س��ال به بازار مي آيد كه در آن به صورت نمادين و 
كم رنگ چهارصفر حذف شده است. حذف چهار صفر از 
پول ملي يكي از موضوعات مهمي است كه از سال ها قبل 
در اقتصاد ايران مطرح بوده و سرانجام با تصويب كليات 
آن در مجلس به مرحله اجرا نزديك شد.چندي پيش، 
عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي درباره حذف 
چهار صفر از پول ملي گفته اس��ت: حذف چهار صفر در 
مجلس جديد نيز در حال پيگيري است، اما بانك مركزي 
در اسكناس هاي جديدي كه چاپ مي كند صفرها را به 
شكل كمرنگ چاپ مي كند تا به نوعي نشانه دوران گذار 
باشد.همانطور كه در ظاهر ايران چك هاي جديد 50 و 
100 هزار توماني پيداست، بانك مركزي چهار صفر را 
كمرنگ كرده و با برجسته كردن 50 و 100 »تومان« را 

در اين اسكناس ها زنده كرده است.
ايران چ��ك صد هزار توماني جدي��د كه با خصوصيات 
امنيتي نوين طراحي شده در پاسخ به نيازهاي مبادالتي 
نقد هموطنان عزيز عرضه خواهد شد. همچنين اسكناس 
ده هزار توماني جديد در مقايسه با اسكناس هاي جاري 
از فاكتوره��اي امنيتي باالتري برخوردار اس��ت.برخي 
خصوصيات امنيتي ايران چك و اسكناس جديد مشتمل 
بر واتر مارك س��ه بعدي، الكتروتايپ، فايبرهاي نامرئي 
فلورسنتي چند رنگ، نخ امنيتي با ويژگي تغيير طيف، 
چاپ نوري مغناطيسي و نوار طاليي درخشان است كه 
احراز اصالت را براي عموم مردم تسهيل مي كند.الزم به 
ذكر اس��ت بانك مركزي به منظور آمادگي براي اجراي 
طرح حذف چهار صفر از پول ملي، اقدام به كم رنگ كردن 

چهار صفر در اين اسكناس ها كرده است.
رييس سازمان توليد اسكناس و مسكوك بانك مركزي با 
توضيح درباره علت توليد اسكناس 10 هزار توماني جديد 
از رونمايي سه قطعه اسكناس ديگر تا پايان سال خبر داد.

امير شكري« در زمينه رونمايي از اسكناس هاي 10 هزار 
توماني توضيح داد: تغيير واحد پولي كش��وردر مقطع 
كنوني محتمل است و اليحه اصالح ماده يك قانون پولي 
و بانكي كش��ور در مجلس شوراي اسالمي تصويب و به 
شوراي نگهبان ارجاع شده است.شوراي نگهبان ابهامي در 
ارتباط با يكي از تبصره ها داشت كه درحال برطرف شدن 
است و با تصويب اليحه و تغيير واحد پول ملي محتمل 
به نظر مي رسد، اين تغييرات برخي اقدام هاي الزم را نياز 
دارد كه در اي��ن ارتباط و به منظور مديريت هزينه هاي 
تغيير اسكناس و استفاده بهينه از زمان و منابع محدود 

اسكناس هاي بين نسلي طراحي و از آن رونمايي شد.
به گفته رييس سازمان توليد اسكناس و مسكوك بانك 
مركزي، برابر اين اليحه دوره پنج س��اله مشتمل بر دو 
سال دوره فراهم س��ازي مقدمات و سه سال دوره گذار 
پيش بيني ش��ده كه در اين مدت بايد تمامي تغييرات 

الزم براي تغيير واحد پول ملي انجام شود.بانك مركزي 
با طراحي سلس��له اقدام هايي به ش��كل فعال اقدام به 
برنامه ريزي كرده و گونه اي از اسكناس ها طراحي شد كه 
با تصويب اليحه ياد شده و يا تصويب نشدن آن، كارآمدي 

و منافع خود را داشته باشد.
شكري ضمن تاكيد بر اينكه عمر مفيد اسكناس به طور 
متوسط در ايران پنج سال است و در زمينه قطعاتي كه 
ارزش اسمي باالتري دارند، عمر مفيد نيز بيشتر است، 
گفت: با تصويب اليحه مزبور، يكي از سناريو هاي پيش رو 
اين بود كه به يك باره تمام اسكناس هاي كشور جمع آوري 
و جاي خود را به اسكناس هاي جديد بدهند كه در اين 
ارتباط ميليون ها قطعه اسكناس پيش از پايان عمر مفيد 
خود به دليل تغيير واحد پولي مي بايست امحاء و باز توليد 
مي ش��دند.در حالي كه با تدبير انجام شده توسط بانك 
مركزي گونه اي از اس��كناس موسوم به »اسكناس هاي 
بين نسلي«  توليد شد كه در صورت اجراي پروژه و تغيير 
واحد پولي از ريال به تومان و يا حتي اس��تمرار وضعيت 

موجود، واجد منافع متعددي خواهد بود.
وي در ادامه درباره توليد اسكناس هاي بين نسلي افزود: 
اتفاقي كه با توليد اين اسكناس ها خواهد افتاد اين است 
كه اسكناس هاي جديد تا پايان عمر خود قابليت استفاده 
دارند و به دليل س��اختار خاص طراحي شده براي اين 

اسكناس هاديگر نيازي به جمع آوري يك باره آنها وجود 
ندارد و به ش��كل خودكار اين اسكناس ها در پايان عمر 
مفيد از چرخه خارج خواهند ش��د.اجراي پروژه مزبور 
سبب مي شود كه اسكناس هاي ياد شده بتوانند تا پايان 
عمر مفيد خود در چرخه پرداخت باقي بمانند تا هزينه 
جديدي از حيث جم��ع آوري و بازتوزيع »اس��كناس 
تومان« به كشور تحميل نشود.پروژه 10 هزار توماني و 
100 هزار توماني جديد نيز در قالب بين نسلي طراحي 
شده كه چهارصفر روي اين اسكناس ها كمرنگ شده كه 
در صورت اجرا نشدن اليحه اصالح ماده يك قانون پولي 
و بانكي و ابقاي واحد پول فعلي نيز داراي امتيازاتي است.

ش��كري ضمن تاكيد بر اينكه اتفاق مثب��ت توليد اين 
اسكناس ها، افزايش ويژگي هاي امنيتي اسكناس هاي 
فعلي اس��ت درباره اين ويژگي ها توضي��ح داد: يكي از 
ويژگي هاي امنيتي اجرايي شده در اسكناس هاي بين 
نسلي، نخ امنيتي متغير رنگي است كه اين ويژگي در حال 
حاضر در اسكناس هاي مطرح دنيا در حال اعمال است و 

ويژگي هاي امنيتي بسيار بااليي دارد.
وي درباره زمان عرضه اين اس��كناس ها نيز توضيح داد: 
اميدوار هستيم تا پايان سال جاري تعداد مناسبي از اين 
اسكناس ها عرضه شود. در حال حاضر تعداد قابل توجهي 
توليد شده است و فرآيند انتش��ار اين اسكناس ها تابع 

ضوابط قانون پولي و بانكي و تحت مديريت بانك مركزي و 
نظارت هيات نظارت بر اندوخته اسكناس از حيث انطباق 
با پشتوانه است؛ اما برنامه ريزي انجام شده به گونه اي است 
كه انشااهلل اين اسكناس ها در سال جاري به دست مردم 
خواهد رسيد. رييس سازمان توليد اسكناس و مسكوك 
بانك مركزي با اش��اره به اينكه طرح مابقي اسكناس ها 
نيز با توجه به مجوز اخذ شده تغيير خواهد كرد، در ادامه 
توضيح داد: در حال حاضر طرح اس��كناس هاي 5 هزار 
توماني، دوهزار توماني و يك هزار توماني به تاييد رياست 
كل محترم بانك مركزي و وزير محترم امور اقتصادي و 
دارايي رس��يده و تا پايان سال جاري نيز شاهد رونمايي 

اسكناس هاي جديد خواهيم بود.
به گفته وي، همچنين اس��كناس هاي 10 و 100 هزار 
توماني تا پايان امس��ال به دس��ت مردم خواهد رسيد. 
همچنين الزم به ذكر اس��ت، اس��كناس هاي50 هزار 
توماني كه در نيمه دوم سال 1۳۹۷ نيز رونمايي شد در 
چارچوب طرح اسكناس هاي بين نسلي بود.پروژه تغيير 
واحد پول ملي مشخصه هاي متعددي دارد كه با تصويب 
نهايي اليحه مزبور، ضرورت دارد عالوه بر بانك مركزي 
ساير دستگاه ها و سازمان ها ذيربط نيز به شكل هماهنگ 
ايفاي نقش نمايند و با برنامه ريزي دقيق نسبت به اجراي 

قانون اقدام نمايند.

خبر ويژهرويداد

اخبار
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رايزني براي بازگشت منابع ارزي 
بلوكه شده ايران ادامه دارد

گروه بانك و بيمه | در ماه هاي گذش��ته، با افزايش 
فش��ارهاي حداكث��ري و خصمانه دول��ت امريكا، بر 
اقتصاد و شبكه بانكي و ارزي ايران، حجم قابل توجهي 
از مناب��ع ارزي كش��ورمان در برخي كش��ورها  نظير 
عراق و كره جنوبي، بلوكه شده است. اما كارشناسان 
پيش بيني كرده اند كه با شكست ترامپ در انتخابات 
رياست جمهوري امريكا، كشورهايي نظير كره جنوبي، 
تغيير سياس��ت بدهن��د و براي تعامل با كش��ورمان 

پيش قدم شوند.
مسووالن مي گويند: رايزني هايي با كشورهايي مورد 
نظ��ر داريم و هر روز بطور خ��اص رايزني با عراق، كره 
جنوبي و ژاپ��ن داريم به خاطر اينك��ه مبالغي كه در 
اين كشورها هست بيش��تر از كشورهاي ديگر است. 
موانعي كه وجود دارد مقداري واقعي است. به هر حال 
تحريم هاي امريكا و تهديد امريكا به اينكه اگر اين پول ها 
را بلوكه نكنند و به ايران بدهند با مجازات هاي امريكا 
مواجه خواهند شد اگر چه غيرقانوني است اما به خاطر 
سلطه مالي امريكا يك واقعيت است كه بايد بپذيريم. 
يك مقداري هم بهانه جويي اس��ت كه آن كشورها از 
فرصت سوءاستفاده هم مي كنند. با اينكه گاهي اوقات 
راه هايي هم باز مي شود كه مي توانند انجام دهند ولي به 
بهانه تحريم ها خودداري مي كنند. در اين ميان، تالش 
مقامات مسوول براي آزادسازي ميلياردها دالر منابع 
بحق ايران ادامه داش��ته است. به عنوان نمونه همتي 
رييس كل بانك مركزي طي سفرهاي متعدد به كشور 
عراق، مذاكراتي را در جهت بازگشت اين منابع به چرخه 
اقتصادي ايران داشته يا سفر اخير دكتر ظريف به كشور 
چين در جهت تسهيل تجارت دو كشور، بر اين موضوع 
اشاره دارد. هرچند در سفر وزير امور خارجه به چين، 
از سوي سخنگوي اين وزارت خانه تاكيد شده كه »ما 
پول بلوكه شده اي در چين نداريم؛ منابع ارزي كه در 
چين وجود دارد، جدا از پول هاي ماس��ت كه در ژاپن، 
عراق يا كره جنوبي بلوكه شده است« خطيب زاده در 
ادامه يادآور شده بود كه منابع ما در كره جنوبي چندين 
ميليارد دالر است و مذاكرات براي انتقال اين منابع يا 
استفاده از اين منابع براي خريد دارو و مواد اوليه آن در 
حال انجام است، ولي متاسفانه اين مذاكرات به كندي 
پيش مي رود و اين كندي ما را اذيت مي كند. حال در 
جديدترين اظهارات حسن روحاني؛ رييس جمهور نيز 
بر اين امر تاكيد كرده اس��ت. دكتر روحاني در جلسه 
ستاد هماهنگي اقتصادي دولت بر ضرورت هماهنگي 
بيش��تر و موثر وزارت امور خارجه و بانك مركزي در 
زمينه آزادسازي منابع مالي بلوكه شده ايران در برخي 
كش��ورها، تاكيد كرد. اما همان گونه كه پيش تر سيد 
حميد حس��يني از فعاالن و كارشناسان اقتصادي به 
ايِبنا گفته بود، با تغييرات سياسي در امريكا، بايد منتظر 
تغيير رويكرد برخي از كشورها نظير كره جنوبي باشيم.

يك سري كشورها در حال مذاكره با ما هستند و چراغ 
سبز هم نشان مي دهند ولي همزمان منتظر هستند 
تا ببينند انتخابات امريكا چه خواهد شد و بر آن مبنا 
اگر اتفاقاتي بيفتد و ترامپ شكست بخورد چرخش 
خوبي را ما در سياست هاي بين المللي به طرف ايران 
شاهد خواهيم بود. حال با شكست ترامپ در انتخابات 
رياس��ت جمهوري امريكا، پيش بيني مي ش��ود كه 
كشورهايي نظير كره جنوبي، تغيير سياست بدهند و 
براي تعامل با كشورمان پيش قدم شوند. موضوعي كه 
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
نيز به آن اشاره كرده و از پالس مثبت كره جنوبي براي 
پرداخت پول هاي بلوكه ش��ده ايران خبر داده است. 
فداحسين مالكي گفته است: كره جنوبي پس از مطرح 
شدن توافق ۲5 ساله ايران و چين به تهران پيام داد و 
براي آزادي سازي پول هاي ايران اعالم آمادگي كرد. 
همچنين عباس عراقچي معاون سياس��ي وزير امور 
خارجه نيز درباره آخرين وضعيت پول هاي بلوكه شده 
گفته اس��ت: در اين زمينه رايزني هايي با كشورهاي 
مورد نظر داريم و ه��ر روز بطور خاص رايزني با عراق، 
كره جنوبي و ژاپن داريم به خاطر اينكه مبالغي كه در 
اين كشورها هست بيش��تر از كشورهاي ديگر است. 
موانعي كه وجود دارد مقداري واقعي است. به هر حال 
تحريم هاي امريكا و تهديد امريكا به اينكه اگر اين پول ها 
را بلوكه نكنند و به ايران بدهند با مجازات هاي امريكا 
مواجه خواهند شد اگر چه غيرقانوني است اما به خاطر 
سلطه مالي امريكا يك واقعيت است كه بايد بپذيريم. 
يك مقداري هم بهانه جويي اس��ت كه آن كشورها از 
فرصت سوءاستفاده هم مي كنند. با اينكه گاهي اوقات 
راه هايي هم باز مي شود مي توانند انجام دهند ولي به 
بهانه تحريم ها خودداري مي كنن��د. عراقچي اظهار 
داشت: رايزني هاي ما بطور مستمر وجود دارد. در قالب 
مكانيس��م هاي خالقانه اي كه توانستيم ابداع كنيم 

بخشي از اين پول ها برگشته است. 

خريد اعتباري از فروشگاه هاي 
ايران مال با طرح »آينده داران1«

بانك آينده، با هدف ارزش آفريني هر چه بيشتر و امكان 
خريدي آس��ان و متنوع براي مشتريان، طرح جديد 
خريد اعتباري خود با عنوان ط��رح »آينده داران1« را 
معرفي  مي كند. تمام  مشتريان بانك آينده كه داراي 
انواع سپرده هاي سرمايه گذاري از جمله: سپرده هاي 
قرض الحسنه )جاري و پس انداز(، سپرده هاي بلندمدت 
شتاب، آينده ساز و واحدهاي سرمايه گذاري صندوق 
گس��ترش فرداي ايرانيان باش��ند، مي توانن��د تا ۲۲ 
 آذر امس��ال، با ثبت نام در س��امانه پيشخوان مجازي،

 abpuls.ir يا با مراجعه به شعب بانك آينده، بر اساس 
موجودي حس��اب انتخابي، اعتباري بين ده ميليون 
ريال تا س��قف يك صدميليون ريال، دريافت كرده، با 
مراجعه حضوري به فروشگاه هاي طرف قرارداد مركز 
خريد ب��ازار بزرگ ايران )ايران مال( و هايپراس��تار آن 
از مزاياي اين طرح، بهره مند ش��وند؛ فهرس��ت كامل 
فروشگاه ها را مي توانيد روي ba۲4.ir ببينيد. اعتبار 
و مهلت استفاده از اعتبار  »آينده داران1« تا پايان آذر 
امسال است؛ مشتريان محترم فرصت دارند تا ۲۲ آذر 
براي دريافت اين كارت و بهره مندي از مزاياي آن، اقدام 
نمايند. بازپرداخت اعتبار درنظر گرفته شده در طرح 
»آينده داران1« نيز تا زمان سررسيد آن يعني ۳0 آذر 
به صورت رايگان و بدون دريافت س��ود خواهد بود؛ در 
صورت عدم تس��ويه اعتبار كارت در بازه زماني اجراي 
طرح، ميزان مصرف شده اعتبار كارت ها در روز اول دي 
۹۹، محاسبه خواهد شد؛ بدين ترتيب كه ۲0درصد از 
كل اعتبار مصرف شده، به صورت رايگان و بدون سود از 
اصل اعتبار، بازگردانده خواهد شد و مبلغ باقي مانده در 
4 قسط تا تسويه كامل كارت از سوي مشتري پرداخت 
خواهد شد. براي اطالعات بيشتر به يكي از شعب بانك 
آينده مراجعه ي��ا با مركز ارتباط اين بانك به ش��ماره 
۲۷66۳۲00 - 0۲1، در تمام شبانه روز، تماس بگيريد.

ظرفيت ۴ تا ۵ ميليارد دالري
رمز ارزها

يك نماينده مجلس گفت: پيش بيني مي ش��ود كه با 
فعال س��ازي رمزارزها در ايران بتوانيم 4 تا 5 ميليارد 
دالر ظرفيت ايجاد كنيم. رمز ارز نوعي پول ديجيتال 
محسوب مي ش��ود كه در آن توليد واحد پول و تاييد 
اصالت نقل و انتقال با استفاده از الگوريتم هاي رمزگذاري 
به كنترل در مي آيد و معم��واًل بطور غيرمتمركز كار 
مي كند. اكن��ون كه ايران با انواع تحريم ها دس��ت در 
گريبان است، براي نقل و انتقال ارز گسترش اين پول 
ديجيتال فرصت خوبي به حساب مي آيد كه نبايد آن را 
از دست داد. البته كشورهايي كه استفاده از رمز ارز در 
آنها رشد داشته، داليل مشابه ايران را نداشتند و صرفا 
جنبه اقتصاديش را مدنظر قرار داده اند. به طور نمونه و 
براس��اس گزارش صندوق بين المللي در ميان دوازده 
كشور داراي اقتصادهاي كم درآمد و متوسط، هند شاهد 
بزرگ ترين جهش در تعداد حساب هاي پول ديجيتال 
ثبت شده از سال ۲015 تا ۲01۹ بوده است.  كميسيون 
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي ايران نيز هفته گذشته 
نشستي در همين زمينه برگزار كرده بود. گرچه هنوز 
جزييات اين جلسه مشخص نشده، اما تا همين اندازه هم 
نشان دهنده ميزان اهميت توليد رمز ارز در كشور است.

جعفر قادري؛ نماينده مجلس يازدهم در رابطه با تاثير 
استفاده از رمزارزها در شرايط فعلي جهت نقل و انتقاالت 
مالي و دورزدن تحريم ها در گفت وگو با ايِبنا گفت: حدود 
4 ي��ا 5 ميليارد دالر از طريق رمز ارز مي تواند به كمك 
كشورمان ايد. اكنون در ش��رايطي قرار داريم هر عدد 
كوچكي كه در بخش ارز توانايي رفع كمي از مشكالت 
را داشته باشد، بايد مورد توجه قرار گيرد.استفاده از اين 
ظرفيت به سود ايران است، بنابراين بايد هرچه سريعتر 
آن را انجام دهيم كه انشااهلل از اين طريق كسب درآمد 

ارزي و نقل و انتقاالت فراهم  آيد.

نتايج كنترل ترازنامه هاي بانكي
يك تحليل گر اقتصادي گفت: بانك مركزي به تازگي 
اعالم كرده كه مي خواه��د ترازنامه بانك ها را كنترل 
كند. اين مس��ير بسيار سياست درست و خوبي است 
و مطمئنًا هم اگر شروع شود نتايج خوبي از آن حاصل 
مي شود. رييس كل بانك مركزي ايران، چند ماه پيش 
با اش��اره به تغيير رويكرد بانك مرك��زي براي اصالح 
ساختار پولي كشور گفته بود: »ما سياست هاي ارزي را 
اصالح كرده ايم و به سمت مديريت علمي ارز و تامين 
كاالهاي اساسي دارو و مواد اوليه رفته ايم و سياست هاي 
اعتباري را در جهت تامي��ن منابع براي توليد و مولد 
كردن تس��هيالت بانكي اصالح كرده ايم تا مستقيم 
به توليد برس��د و در سياست هاي نظارتي، كنترل بر 
بانك ها و كاه��ش ناترازي آنها را هدف ق��رار داديم و 
انشاءاهلل سياست هاي احتياطي را ترميم مي كنيم و 
در سيستم هاي فناوري، كنترل هاي بسيار جدي را بر 
روي تراكنش ها گذاشته ايم و با پولشويي بطور جدي 
مبارزه مي كنيم«. حاال با گذشت دو ماه از اين سخنان، 
اقدامات زيادي از س��وي بان��ك مركزي براي كنترل 
تورم صورت گرفته است. با اين حال، نرخ تورم عالوه 
بر سياست هاي بانك مركزي از شاخص هاي ديگري 
نيز تاثير مي پذيرد. كه بخش��ي از آن متوجه اتفاقات 
بين المللي و بخشي نيز متوجه وزارتخانه ها است كه 
وظيفه مديريت و ريل گذاري مسير حركت نقدينگي 
شركت ها و كارآفرينان در جهت توليد را به عهده دارند. 
بسياري از كارشناس��ان اقتصادي با ابراز اميدواري به 
سياس��ت هاي بانك مركزي، به دولت و وزارتخانه ها 
توصيه مي كنند همزمان با اين سياست ها، با كاهش 
هزينه ها و مديريت تخصي��ص منابع، نقدينگي را به 
سمت توليد واقعي هدايت كنند كه عامل مهمي در 

كاهش تورم رواني كاالها و خدمات است.

اونس جهاني 1890 دالر شد
قيمت هر اونس طال در پايان معامالت روز جمعه با 0.66 
درصد رشد به 1۸۸۹ دالر و ۲0 سنت رسي و عصر شنبه 
نيز 1۸۹0 دالر را ثبت كرد.به گزارش رويترز، در حالي كه 
موارد ابتال به ويروس كرونا در جهان مجددا افزايش يافته 
و نگراني ها از تبعات اقتصادي بحران را شدت بخشيده 
است قيمت طال روز جمعه افزايش داشت. ترديدها در 
مورد توزيع زودهنگام واكسن كرونا نيز بيش از پيش به 
رشد قيمت طال كمك كرده است. بر اساس اين گزارش، 
قيمت هر اونس طال در پاي��ان معامالت روز جمعه با 
0.66 درصد رش��د به 1۸۸۹ دالر و ۲0 س��نت رسيد. 
قيمت فلز زرد در پايان معامالت آتي ديروز نيز با 0.6۹ 
درصد رشد به 1۸۸6 دالر و ۲0 سنت رسيد.قيمت فلز 
زرد با وجود رشد قيمت ديروز همچنان در مسير ثبت 
بدترين عملكرد هفتگي از اواخر ماه سپتامبر قرار گرفت 
و ۳.4 درصد افت كرد. جيم ويكوف تحليلگر بازار طال در 
موسسه كيتكو متالز گفت: »شاهد افزايش موارد ابتال 
به ويروس كرون��ا در امريكا و نگراني ها در مورد تبعات 
اقتصادي گسترش بيماري در ماه هاي آتي هستيم. همه 

اينها به سود قيمت طال تمام مي شود.«

سه اسكناس جديد به بازار مي آيد

داليل مختلف نوسان نرخ دالر از FATF تا سرنوشت برجام و پيگيري پول هاي ايران 

حذف نمادين چهار صفر در سه اسكناس تا پايان سال

 سبز شدن تدريجي بازارهاي جهان با توزيع واكسن كرونا 
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|

 قيمت دالر در صرافي هاي بانكي با ثبات نسبي همراه شده 
و قيمت فروش دالر در صرافي ها ۲6 هزار و ۸50 تومان و 
قيمت خريد دالر نيز با اختالف 1000 توماني نسبت به 
قيمت فروش، ۲5 هزار و ۸50 تومان تعيين ش��ده است.

قيمت فروش يورو نيز با ثبات نسبت به قيمت هاي پاياني 
روز كاري قبل معادل ۳1 هزار و ۷۷0 تومان و قيمت خريد 

يورو نيز ۳0 هزار و ۷۷0 تومان اعالم شده است.
در بازار آزاد ارز نيز قيمت دالر ۲۷ هزار و ۲00 تومان، يورو 
۳۲ هزار و ۳00 تومان و درهم امارات ۷ هزار و 5۲0 تومان 

معامله شد.

      سكه 13 ميليون و 200 هزار تومان شد
با اعالم قيمت دالر در بازار آزاد به قيمت ۲۷۲00 تومان و 
هر اونس جهاني طال به قيمت 1۸۹0 دالر، سكه در كانال 
1۳ ميليوني قرار گرفت. هر گرم طالي 1۸عيار يك ميليون 
و ۲۳۲ هزار تومان، مظنه هر مثقال طال 5 ميليون و ۳40 
هزار تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 1۳ 
ميليون و ۲00 هزار تومان، سكه طرح قديم 1۲ ميليون 
و 600 هزار تومان، نيم سكه بهار آزادي ۷ ميليون و ۲50 
هزار تومان، ربع س��كه بهار آزادي 4 ميليون و ۸00 هزار 
تومان و سكه گرمي ۲ ميليون و ۷00 هزار تومان معامله 
شد. در س��اعات عصر نيز سكه تا 1۲ ميليون و ۷50 هزار 
تومان كاهش داش��ت.  در ارتباط با قيمت طالي جهاني 
نيز نتايج نظر سنجي كيتكو حكايت از افزايش قيمت در 
ماه هاي آينده دارد زيرا با احتمال پيروزي بايدن در انتخابات 
و سياست هاي وي در اقتصاد، احتماال قيمت طال افزايش 
يافته و محدوديت ه��ا و هزينه هاي براي اقتصاد از جمله 

افزايش ماليات ها ايجاد خواهد شد.

    نوسانات نرخ ارز داليل مختلفي دارد
از سوي ديگر، كارشناسان در مورد نوسان نرخ ارز از 16 هزار 
تومان در ارديبهشت به ۳۲ هزار تومان در مهرماه و پس از 
آن كاهش تا ۲۲ هزار تومان در روز نتايج انتخابات امريكا و 
افزايش دوباره به ۲۷ هزار تومان در روزهاي اخير، نكات و 
داليل مختلفي را مطرح مي كنند. عده اي از صاحب نظران 
مي گويند كه موضوع پولهاي بلوكه ش��ده ايران و تالش 
و پيگيري براي آزادس��ازي آنها، تحريم هاي امريكا و قرار 
گرفتن در ليست گروه اقدام مالي FATF، اميدواري و انتظار 
بازار از بهبود شرايط و احتمال مذاكرات و بازگشت امريكا 
به برجام، زمان بر بودن اقدامات امريكا در يكسال آينده و... 

نكاتي است كه موجب نوسان هاي اخير شده است.
از س��وي ديگر، برخي صاحب نظ��ران معتقدند كه در 

يكسال آينده توليد و توزيع واكسن كرونا، ترس و خطر 
را كاهش خواه��د داد و روش هاي ديگري براي افزايش 
توزيع واكس��ن و نگهداري آن و افزايش ايمني، كاهش 
تلفات و مبتاليان ارايه خواهد شد و همين موضوع رنگ 
تمام بازارها، بورس، طال و ارز و س��كه، مسكن و خودرو، 
مسكن و ساخت و س��از و خريد وفروش را سبز خواهد 
كرد.  لطفعلي بخشي اقتصاددان با اشاره به داليل مختلف 
نوسان نرخ ارز، معتقد است: واردات نياز به ارز دارد و اگر 
ارزي نباشد واردات هم صورت نمي گيرد و به دنبال آن 
شاهد توليد و صادرات  خوبي هم نخواهيم بود. بازار ارز در 
حالي اواخر هفته گذشته با كاهش قيمت ها مواجه شد كه 
كارشناسان، عرضه فراوان ارز از سوي بانك مركزي به بازار 
متشكل ارزي و همچنين پيشتازي جو بايدن در كارزار 
انتخاباتي ۲0۲0 در آن روزها را از داليل اين روند كاهشي 
اعالم كردند. به نظر مي رس��د با توجه به اقداماتي كه در 
دستور كار قرار دارد كانال قيمتي ارز در سراشيب كاهش 
بماند و نوسانات برخي روزها مقطعي باشد؛ در عين حال، 
روند بازار كاهش نرخ ها اس��ت. اين در حالي است كه به 
تازگي نيز رييس جمهوري طي دستوري، بانك مركزي 
را به تداوم منطقي سازي نرخ ارز موظف كرد. در همين 
باره عضو هيات علمي دانشگاه عالمه طباطبايي با بيان 
اينكه ما ميزان عرضه و تقاضا را در حال حاضر نمي دانيم؛ 
بنابراين نمي توان نرخ منطقي را براي بازار تعيين كرد، 
گفت: ما نمي دانيم ميزان عرضه در بازار چه مقدار است 
چرا كه در يك سو با كاهش صادرات نفت و افت صادرات 
غيرنفتي روبرو هستيم و از س��وي ديگر نمي دانيم چه 
ميزان ارز صادراتي به كشور باز مي گردد يا اينكه منابع 
مالي بلوكه شده ارزي چه زماني آزاد خواهد شد. لطفعلي 
بخشي با تاكيد بر اينكه اين مجهول هاي كنوني اقتصاد 
بايد حل شود و بعد به رقم منطقي ارز برسيم، تصريح كرد: 
اقتصاد در حال حاضر با پيچيدگي هاي خاصي روبروست 
كه نمي توان پيش بيني در آن داشت چرا كه نمي دانيم 
محدوديت ها و تحريم ها تا چه زماني ادامه دارد يا حتي 
موضوع پيوستن ما به FATF چه خواهد شد؟ بنابراين با 
اين شرايط چه كسي و چگونه مي تواند نرخ منطقي ارز را 
مشخص كند؟ اين اقتصاددان با تاكيد بر اينكه نوسانات 
قيمت ارز وابسته به عوامل سياسي و تفسيرهاي مختلف 
است، اظهار كرد: اقتصاد بايد از سياست تفكيك شود، اما 
در حال حاضر اقتصاد در اختيار سياست است و سياست 
همه مسيرهاي اقتصادي را تعيين مي كند. در شرايط 
كنوني واردات نياز به ارز دارد و اگر ارزي نباش��د واردات 
هم صورت نمي گيرد و به دنبال آن شاهد توليد و صادراتي 
خوبي هم نخواهيم بود؛ بنابراين اي��ن زنجيره دچار 

مشكل مي ش��ود و نمي توانيم چشم انداز روشني از 
بازار ارز و تجارت كشور داشته باشيم. 

     دالر در معامالت جهاني
شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي 
جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت ديروز با 0.۲۲ درصد 
كاهش نسبت به روز گذشته در سطح ۹۲.۷4۸ واحد بسته 
شد. نرخ برابري هر فرانك سوييس نيز معادل 1.0۹5 دالر 
اعالم شد.در تازه ترين دور از معامالت، پوند با 0.55 درصد 
افزايش نسبت به روز قبل خود و به ازاي 1.۳1۸ دالر مبادله 
ش��د. يورو 0.۲1 درصد باال رفت و با باقي ماندن در كانال 
1.1۸ به 1.1۸۲ دالر رس��يد. در معامالت بازارهاي ارزي 
آسيايي، هر دالر با 0.5۷ درصد كاهش به 104.604 ين 
رسيد. در برابر همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 
1.۳۷5 دالر مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر معادل 
6.605 يوان چين اعالم شد. براي دومين روز متوالي ارزش 
دالر در مقابل بسياري از همتايانش كاهش يافت. به گزارش 
رويترز، با احتمال كاهش شتاب رشد اقتصاد جهاني در 
ماه هاي پيش رو، معامله گران با احتياط بيشتري در حال 
معامله هستند و منتظرند تا بانك هاي مركزي و مقامات 
اقتصادي كشورهاي جهان موضع گيري مشخص تري را 
براي هفته ها و ماه هاي آينده اعالم كنند. در برخي از نقاط 
شاهد بازگشت قرنطينه ها بوده ايم: وزير بهداشت آلمان 
گفته است نمي توان تاريخ دقيقي براي پايان محدوديت ها 
اعالم كرد و در فرانس��ه نيز نخست وزير اين كشور خبر از 
تداوم محدوديت هاي كنوني داده است.  وادار شدن دولت ها 
به حمايت از كسب و كارها و افراد بيكار شده، خود را به شكل 
افزايش كسري بودجه و تشديد بحران بدهي در شماري از 
كشورها نشان داده است و اين مساله خود ريسك مضاعفي 
براي رشد اقتصادي ماه هاي آينده محسوب مي شود. براي 
نمونه و تنها در ماه اكتبر، ميزان مخارج دولت امريكا 1۳4.4 
ميليارد دالر بيش��تر از ميزان درآمدهاي آن بوده است. 
درآمدهاي دولت طي اين ماه 1.۲ ميليارد دالر نسبت به 
ماه قبل كاهش پيدا كرده است. دولت امريكا براي حمايت 
از اقتصاد اين كشور در برابر كرونا مجبور به تخصيص يك 

بسته ۲.۲ تريليون دالري شده بود.
رش��د اقتصادي در نق��اط مختلف جهان مجددا از س��ر 
گرفته ش��ده اما نرخ تورم پايين بيانگر اين وضعيت است 
كه بانك هاي مركزي كار س��ختي را براي تداوم حمايت 

از بازارهاي مالي و تقويت رشد اقتصادي خواهند داشت.
مركز آمار انگليس در گزارشي اعالم كرد كه رشد اقتصادي 
اين كش��ور در سه ماه منتهي به سپتامبر امسال به 15.5 
درصد رس��يده اس��ت كه بهترين رشد فصلي ثبت شده 

تاريخ معاصر اين كشور محسوب مي شود. اين رشد نسبت 
به مدت مش��ابه منتهي به ماه قبل ۳5.۳ درصد بيش��تر 
شده است. رشد اقتصادي در بسياري از بخش هاي مهم 
اقتصادي اين كشور در حال حاضر در سطح مثبت قرار دارد. 
تنش هاي تجاري بين اتحاديه اروپا و امريكا ممكن است بار 
ديگر شعله ور شود. اتحاديه اروپا با انتقاد از رويكرد امريكا 
در مذاكرات و اشاره به پيشرفت اندك در مذاكرات طرفين 
اعالم كرده است حدود چهار ميليارد دالر تعرفه تجاري 
بيشتر بر روي واردات خود از امريكا وضع خواهد كرد. پيش 
از اين سازمان تجارت جهاني در پرونده شكايت اتحاديه اروپا 
از امريكا، حق را به اين اتحاديه داده بود. با اين حال اتحاديه 
اروپا اعالم كرده است در صورتي كه امريكا از موضع قبلي 
خود در اضافه كردن تعرفه ها عقب نشيني كند، تعرفه هاي 
جديد اروپا نيز ملغي خواهد ش��د.  تشديد نوسانات ارزي 
موجب شد تا بازارساز تصميم جدي براي مديريت عرضه 
و تقاضا بگيرد و برهمين اساس عالوه بر افزايش عرضه در 
بازار با برداشتن سقف فروش در سامانه نيما، از سرگيري 
فروش ارز سهميه اي، آزاد شدن فروش ارز پتروشيمي ها 
در صرافي هاي غيربانكي و كاه��ش اختالف دالر در بازار 
رسمي و آزاد مقدمات كاهش نوسانات قيمتي را در بازار ارز 
فراهم كرد. بانك مركزي البته اعالم كرده از روز دوشنبه 
۲1 مهرماه نيز روزانه 50 ميليون دالر اسكناس وارد بازار 
خواهد كرد ضمن اينكه سقف خريد بانك ها و صرافي ها در 
بازار متشكل ارزي را به 500 هزار دالر افزايش داده است. 
با افزايش قيمت ارز در بازار آزاد، قيمت خريد و فروش ارز 
در صرافي هاي بانكي نيز افزايش يافت؛ قيمت دالر براي 
اولين بار طي روز يكشنبه ۲0 مهر در صرافي هاي بانكي 
وارد كانال ۳1 هزار تومان شد؛ فعاالن بازار براين باورند كه 
رشد چشم گير قيمت طال و ارز و دالر واكنش هيجاني بازار 
به اقدام جديد امريكا بود كه 1۸ بانك ايراني را در ليست 
تحريم هاي ثانويه خود قرار داد. برخالف هفته هاي قبل طي 
سه چهار گذشته بازار ارز نزولي شد؛ سير نزولي قيمت ها 
در حالي در بازار ارز از عصر چهارشنبه 14 آبان ماه آغاز شد 
كه قيمت دالر با كاهش حدود ۷ هزار توماني همراه بوده 
و دالر از ۳0 هزار تومان ظهر چهارشنبه به ۲۳ هزار تومان 
در صبح روز يك ش��نبه 1۸ آبان رسيد. مهم ترين عامل 
تأثيرگذار در ب��ازار ارز از ديدگاه فعاالن حاضر در خيابان 
فردوسي، چشم انداز مثبت به آينده بازار است؛ از آنجايي 
كه از ماه قبل بازار به انتخابات امريكا چش��م دوخته بود و 
براساس نظرسنجي هاي قبل از انتخابات جهت گيري ارز 
مشخص مي شد با نهايي شدن گزينه رياست جمهوري 
امريكا، سناريوهاي بدبينانه براي آينده كنار رفته و بازار با 

اميدواري به آينده شاهد ريزش قيمت هاست.
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وزير اقتصاد بايد پاسخگوي 
سقوط بورس باشد!

محمد باقري، نماينده مردم بناب در مجلس 
شوراي اسللامي در خصوص اخباري كه در 
رابطلله با نقش مخللرب حقوقي هللا در نزول 
شاخص بورس منتشر مي شود، گفت: بررسي 
عملكرد و نقش حقوقي ها در نزول شللاخص، 
يكي از ابهاماتي اسللت كه هنوز اطاع رساني 

شفافي در خصوص آن نشده است. 
به هللر حال سللوءمديريت هايي كلله وزارت 
اقتصللاد و متوليان بللورس در بحث صيانت 
از بازار داشللته اند، خسللارت هاي فراواني به 
سللهامداران خرد وارد كرده اسللت. مردم و 
رسانه ها حق دارند بدانند چه فرايندي منجر 
به اين خسارت ها شده است. باقري در ادامه 
افزود: بعد از تصميم روز دوشنبه نمايندگان، 
دژپسللند در مجلللس حاضر مي شللود تا به 
پرسللش هايي از اين دسللت كه چرا با وجود 
هشدار كارشناسان و نمايندگان درباره خطر 
رشد بي رويه شاخص و تشكيل حباب قيمتي، 
پيش بيني هاي الزم براي صيانت از بازار انجام 

نشد، پاسخ دهد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس در خصوص 
اظهارنظر يكي از اعضاي هيات رييسه مجلس 
يازدهللم دربللاره ورود قوه قضاييلله به بحث 
بررسللي عملكللرد حقوقي ها گفت: شللخصا 
معتقللدم موضوعللات اقتصادي، بيشللتر از 
هر عامللل ديگري به راه حل هللاي اقتصادي 
نيللاز دارند. بايد مراقب باشلليم، ورود سللاير 
دستگاه هاي حاكميتي و نظارتي، بر التهابات 
و اضطرابات بازارها نيفزايد و خروج حقيقي ها 
و حقوقي ها را تسريع نكند. تجربه ثابت كرده 
كه برخورد سلبي با موضوعات اقتصادي نتايج 

مناسبي ندارد.
او در اداملله گفت: بللر اين اسللاس معتقدم، 
بررسي مسللائل مرتبط با بورس، بهتر است 
ابتدا از مجراي مجلس با حضور وزير اقتصاد 
و متوليان سللازمان بللورس و اوراق و بهادار 
صللورت گيرد.افزايش برخوردهاي سلللبي، 
بخشنامه اي و قضايي با مقوله هاي اقتصادي 
ممكن است، شللرايط كلي سرمايه گذاري در 
كشور را از وضعيت فعلي بغرنج تر كند. بايد با 
احتياط بيشللتر با اين موضوعات روبه رو شد 
و از اخذ تصميمات هيجاني و احساسللي در 

اقتصاد پرهيز كرد.
 باقللري درباره نقش حقوقي ها در نوسللانات 
بورس گفت: به هللر حال كارتل هاي حقوقي 
و حقيقللي در بازارها، همواره به دنبال سللود 
بيشتر هستند.اين وظيفه متوليان بازار است 
كه با پيش بيني درسللت تحللوالت آينده و 
اتخللاذ راهبردهاي مدبرانه از جريان سلليال 
سللرمايه گذاري ها در بللورس صيانت كنند. 
ريشه اصلي مشللكات بورس را به نظرم بايد 
در جايي ديگللر و در عملكرد وزارت اقتصاد و 
سازمان بورس و اوراق بهادار جست وجو كرد.

به باور باقري وزير اقتصاد بايد پاسللخ دهد در 
شرايطي كه 80 درصد تحركات بازار در اختيار 
حقوقي هاي بانفود مثل بانك ها، شركت هاي 
سرمايه گذاري بزرگ و نهادهاي با نفوذ است، 
چرا هماهنگي الزم براي صيانت از ثبات بازار 

صورت نگرفته است.
او در ادامه گفت: معتقدم نطفه اصلي مشكات 
بورس در زمان رشد افسارگسيخته شاخص 
بازار سللرمايه ايجاد شللد. همان برهه اي كه 
كارشناسللان دلسللوز فرياد مي زدند كه اين 
رشد هيجاني در ادامه باعث تكانه هاي نزولي 
مي شللود، اما توجهي به اين هشللدارها نشد. 
ضمن اينكه مسووالن وزارت اقتصاد و متوليان 
بورس در پاسخ به اين ديدگاه هاي كارشناسي 
اعللام مي كردند كه منتقدان مخالف رشللد 

بورس هستند!
عضو كميسلليون اقتصادي مجلس در بخش 
ديگللري از گفت وگو در خصللوص مخالفت 
شللوراي نگهبان با طرح توزيع اقام اساسي 
گفت: برخي طرح هاي اقتصادي مانند طرح 
تامين اقام اساسي به نظرم مبتني بر منافع 
بلندمت مردم تدوين و ارايه نمي شوند. بيشتر 
اين طرح هللاي اقتصادي، اثللرات مقطعي و 
كوتاه مدت اما تبعات مخرب بلندمدت ايجاد 
مي كنند. ضمن اينكه در نهايت نيز كمكي به 

معيشت طبقات محروم نمي كنند. 
او در اداملله افزود: طرحي كلله دولت از آغاز 
اعام كرده مخالف آن اسللت، طبيعي است 
كه به سللرانجام نمي رسد. به نظرم اگر پول و 
منبعي براي سرمايه گذاري وجود دارد، بايد 
براي رونق توليد و بهبود محيط هاي كسللب 
و كار از آنها اسللتفاده شللود. نه اينكه در كنار 
40هزار ميليارد تومان براي تخصيص يارانه 
بلله 80 ميليون ايراني كه منشللأ مشللكات 
زيادي در اقتصاد بوده است، طرحي ديگري 
با 30هزار ميليارد تومللان براي توزيع كوپن 
تدوين شود. باقري با اشاره به آسيب طرح هاي 
غير كارشناسي بر اقتصاد گفت: مگر اقتصاد 
ايران از اين نوع طرح هاي بدون پشتوانه، كم 
آسلليب ديده كه دوباره سراغ نمونه جديدي 
رفته اسللت.  بر اساس آمارهاي مستند، طرح 
يارانه هاي نقدي دولت دهم نه تنها كمكي به 
معيشت اقشار محروم نكرده، بلكه سفره هاي 

آنان را خالي تر كرده است. 
منافع طرح توزيع اقام نيز مشخص است به 
جيب سوداگران، دالالن و رانت خواران خواهد 
رفت. البته از قبل مشللخص بود كه شللوراي 
نگهبان بلله اين طرح ايراد مي گيللرد و آن را 

مخالف قانون تشخيص خواهد داد.

 جذابيت بورس
براي سرمايه گذاري

محمدمهدي بحرالعلوم، تحليلگر بازارسرمايه اظهار 
داشللت: بانك ها نبايد با افزايش نرخ بهره، چالش 
جديدي براي بازار سرمايه ايجاد كنند و مانعي براي 
هدايت نقدينگي به بورس شللوند. وي در ادامه به 
مقايسه بازار سرمايه با ساير بازارهاي موازي پرداخت 
و گفت: بديهي اسللت كه بازارهايي مانند مسكن 
و خللودرو قيمت گللذاري را بر مبنللاي دالر باالي 
٤٠ هزار تومان انجللام داده و گراني بيش از حدي 
را ايجاد كرده اند بنابراين آنهللا بازار هدف جذابي 
براي ورود نقدينگي نيسللتند. اين تحليلگر بازار 
سرمايه افزود: از طرفي روي كار آمدن دموكرات ها 
و احتمال آرام تر شللدن واكنش ها و شايد برگشت 
به برجام يا گشايش هاي اقتصادي در كشور، باعث 
افت نرخ ارز يا ثبات نسللبي قيمت ها در بازارهاي 
طا و ارز مي شللود؛ به همين علت در حال حاضر 
چشم انداز روشني براي سرمايه گذاري در اين دو 

بازار متصور نيست.
بحرالعلوم خاطرنشللان كللرد: به نظر مي رسللد 
سللپرده هاي بانكي بلندمدت و بازار سرمايه محل 
امن تري براي ورود نقدينگي باشللد. در قياس اين 
دو بللازار نياز به مرور عوامل بنيادي بازار سللرمايه 
داريللم، اما بطور كلي با نگاهي به قيمت سللهم ها 
شاهد آن هستيم كه P/E فوروارد برخي شركت ها 
به رقم ٥-٦ رسيده و با در نظر داشتن ريسك هاي 
احتمالي كه هميشلله بللراي بورس وجللود دارد، 
بايد گفت سللرمايه گذاري در بازار سهام منطقي و 
جذاب تر از ديگر بازارها اسللت و مي توانيم جذب 
نقدينگي فراتر از انتظار را شاهد باشد.مديرعامل 
كارگزاري بانك مسكن با اشاره به لزوم بازنگري در 
نرخ بهره بانكي بيان كرد: بازار پول نياز به بازنگري 
قوانين دارد و اگر قرار باشد بانك ها به سپرده هاي 
بزرگ خود حواله هايي باالي ٢٠ درصد بدهند، اين 
موضوع چالشللي براي جذب نقدينگي در بورس 
ايجاد مي كند. بحرالعلوم افزود: توصيه ما اين است 
كه پيگيري هاي وزارت اقتصاد كه در راستاي توسعه 
بازار سرمايه است، جدي تر دنبال شود و رايزني هاي 
الزم با بانك مركزي جهت نگه داشتن نرخ بهره تا ١٨ 
درصد انجام شود تا جذابيت و كشش بازار سرمايه 
همچنين سرمايه گذاري ميان مدت بيشتر شود.

بحرالعلللوم ادامه داد: هم اكنون بازار سللهام از ُبعد 
ارزندگي و مولفه هاي بنيادي مشكلي ندارد، بحث 
اصلي آشتي دادن نقدينگي با بورس است كه تعديل 
نسللبي نرخ بهره بانكي مي تواند هدايتگري براي 
ورود نقدينگي جديد به اين بازار باشد. اگر اين اتفاق 
بيفتد راحت تر مي شود نرخ ارز و بهره را كنترل كرد، 
يعني سياست گذار در فضايي كه سرمايه گذاري در 
بازار ارز با ريسك مواجه شده بايد استفاده بهينه اي 
داشته باشللد. مديرعامل كارگزاري بانك مسكن، 
در خصللوص صف هاي فروش غير طبيعي هم كه 
تشكيل مي شود، گفت: بهتر است محدوديت هايي 
كه تنها در شللرايط و روزهاي خاص اجرا مي شود 
مانند گذشته به روال طبيعي برگردد؛ چرا كه يكي 
از نگراني بزرگ فعاالن بازار، چالش هاي معامات 
حقوقي ها است كه بخش قابل توجهي از تقاضا را 
سركوب مي كند.وي اظهار كرد: هم اكنون شرايط 
در بازار سرمايه شرايط خوبي است؛ چرا كه تعدادي 
عرضه اوليه در صف ورود هستند، صندوق داراي 
يكم ارزنده تر از سابق است و به طور كلي نسبت به 
قبل، زير ساخت هاي قوي تري براي ورود نقدينگي 

ايجاد شده است.

8. 1 ميليون دارنده كارت عدالت 
در  انتظار تصميم  دولت

بهمن عبداللهي در پاسخ به اين پرسش كه حدود 
۱.8 ميليون نفر با وجود اينكه كارت پرس شللده 
سللهام عدالت دارند، اما در سللامانه سهام عدالت 
به عنوان سللهامدار عدالت شللناخته نمي شوند 
براي آنها چلله كاري انجام مي دهيد، گفت: دولت 
منابعي براي سللهام عدالت در نظر گرفته بود و در 
ليست سهام عدالت كه ۲ سال قبل توسط سازمان 
خصوصي سازي اعام شللده بود، باقيمانده سهام 
عدالت را به دولت برگشت داد، چون اعام كرد اين 
مقدار سللهام مازاد بر نياز است. در حالي كه همان 
موقللع بايد براي دارندگان كارت سللهام عدالت يا 
دعوتنامه هاي سهام عدالت تعيين تكليف مي كرد، 
اما اين كار را انجام نداد. وي افزود: در حالي حاضر 
سللهام جديدي از 3۶ بنگاه بورسللي كه در سهام 
عدالت هسللتند، وجود ندارد كه به اين افراد داده 
شللود، مگر اينكه دولت مكلف شللود از بنگاه هاي 
موجود خود براي اين افراد سللهام عدالت در نظر 
بگيرد، در غير اين صورت كاري نمي شللود، انجام 
داد. رييس اتاق تعاون ايران گفت: مجلس شوراي 
اسامي هم دنبال اين اسللت كه مشكل اين افراد 
را حل كنللد، اما دولت مقاومت مي كند و مي گويد 
سهامي از بنگاه هاي سهام عدالت در اختيار ندارد 
كه به اين افراد بدهد. البته بنگاه هاي زيادي ديگري 
در ليسللت فروش دولت وجود دارد كه قرار است 
واگذار شود، اما بايد خود دولت تصميم بگيرد كه 
از محل بنگاه هايللي كه براي فروش قرار داده براي 
اين ۱.8 ميليون نفر كه كارت سهام عدالت دارند، 
سهام عدالت اختصاص دهد تنها راه اين است كه 
دولت تصميم بگيرد، وگرنه از دست كسي كاري 
برنمي آيد. عبداللهي در مورد اينكه باقيمانده سهام 
دولت در دارا يكم قرار بود به عنوان دارا سوم به مردم 
داده شللود، آيا نمي توان از آن براي سللهام عدالت 
اختصاص داد، گفت: ۲ ماه قبل قرار بود صندوق دارا 
سوم ارايه شود، اما اشكاالتي در خود وزارت اقتصاد 
پيدا شد كه اين امر را متوقف كردند و منتظر شدند 
كه شرايط بورس بهتر شود تا سهام دارا سوم به مردم 
عرضه شود و باالخره اين سهام از طريق بورس به 

مردم عرضه مي شود.

بازارسرمايه هفته گذشته روندي سخت و طاقت فرسا 
داشت اما  در روزهاي آخر هفته كمي جان گرفت و به 
سمت و سوي سبزپوش شدن حركت كرد. اين بازار 
در اولين روز هفته نزول خوبي را تجربه كرد و اين نزول 
خوب ناشللي از خبر پيروزي نصفه و نيمه جو بايدن 
در انتخابات رياست جمهوري امريكا بود و پس از اين 
خبر بازارهاي موازي بورس همانند؛ ارز، خودرو و.. نيز 
سرخ پوش شللدند و نزول قيمت در اين بازارها مانند 
بورس ادامه دارد با اين تفاوت كه ميزان نوسان در بازار 

بورس بيش از بازارهاي ديگر است.
بورس در هفته هاي گذشته اخبار بسياري را متحمل 
بود همانند تجمع سهامداران مقابل سازمان بورس. 
براي چندمين بار كه تجمعات طي ماه جاري توسط 
سهامداران بورسي انجام مي شد اما اين بار هم مانند 
هفته هاي گذشللته   نتيجه  اي نداشت و نهايت وقت 
سهامداران تلف شد و هيچ نتيجه اي خوبي نداشت. 
درسللت اسللت كه روز چهارشنبه بازار سللهام روند 
صعللودي به خود گرفت ولي اين روند تنها ناشللي از 
حمايت درست سللهامداران از بازار بوده و دولتي ها و 
مسووالن نقشي در اين رشد نداشته اند. در ميان خبري 
كه باعث شد هفته گذشته بازار روند نزولي بيشتري 
به خود بگيرد، خبر هك سايت سللازمان بورس بود 
كه باعث شد بي اعتمادي در بازار سهام بيش از پيش 
تزريق شللود و در نتيجه سهامداران سعي مي كردند 

نقدينگي خود را از اين بازار خارج كنند. 
در معامات اولين روز بازار سللرمايه شللاخص كل با 
۲۶ هزار و ۵۱۶ واحد افزايش رقم يك ميليون و ۲4۷ 
هزار واحد را ثبت كرد. شللاخص كل با معيار هم وزن 
نيز 4۵۲3 واحد افزايش يافت و رقم 3۶۹ هزار و ۵۲۷ 
واحد را ثبت كرد. فرابورس هم روز گذشللته روندي 
صعودي داشللت و شاخص كل اين بازار با 3۹۹ واحد 
افزايش رقللم ۱۵ هزار و ۹۹4 واحد را در كارنامه خود 
داشللت، همچنين قيمت حداقل 300 نماد نسبت 
به روز گذشللته خود افزايش داشتند و ۲0۶ نماد نيز 
كاهش بيش از سلله درصدي قيمللت را همراه خود 
داشتند و ارزش معامات خرد بازار سهام در مجموع 
بيش از هفت هللزار و 300 ميليارد تومان عبور كرد.

برگزاري مجامع عمومي عادي سللاالنه و فوق العاده 
درخصوص تغيير سرمايه باعث توقف نمادهاي »بيمه 
البرز« براي برگزاري مجمللع عمومي فوق العاده، در 
خصوص تغيير سرمايه باعث توقف نمادهاي »تامين 
سرمايه بانك ملت«، »صنايع شيميايي سينا«، »شير 
پاستوريزه پگاه خراسان«، »جام دارو«، »فروفيليس 
ايللران«، »الميران« و »سللرمايه گذاري ملي ايران« 
شد. همچنين نماد سرمايه گذاري تامين اجتماعي 
»شسللتا« به دليل برگزاري مجمع عمومي ساالنه و 
نماد معدني دماوند »كدما« نيز به دليل بررسي بيشتر 
معامات متوقف شللده اند. اردشيرسللعدمحمدي، 
مديرعامل شركت مس با بيان اينكه سازمان بورس بعد 
از اخذ تأييدهاي الزم از بازرس محترم قانوني شركت 
و هيات مديره شللركت مجوزهاي الزم را صادر كرده 
است، اظهار مي كند: در واقع، در اين افزايش سرمايه 
كه منبع مالي آن از داخل شركت و سهامداران است به 
سهامداراني كه تا پيش از مجمع عادي بطور فوق العاده 
سهامدار شركت باشند به ازاي هر ۱000 سهم، ۹۷0 
سهم جايزه تعلق مي گيرد. مديرعامل شركت مس 
عنوان مي كند: شركت مس به ياري خدا و با اخذ اين 
تأييديه از سللازمان بورس در ۱0آذرماه سال جاري 
به صورت مجازي و در بستر اينترنت مجمع فوق العاده 
خللود را با رعايت كامل پروتكل هاي بهداشللتي و به  

صورت محدود برگزار خواهد كرد.

    مصوبه هاي بازار چه مي گويند؟
مدتي مي شللود كه شللايعه افزايش ميزان نرخ سود 
بانكي دامنگير بازار سهام شده است اما  مسووالن اين 
خبر را تكذيب كردند دراين ميان برخي از بانك هاي 

خصوصي بدون توجه به تكذيبيه مسووالن نرخ سود 
بانكي خود را افزايش دادند. براساس مصوبه شوراي 
پول و اعتبار نرخ سود سپرده هاي بانكي از شهريور ماه 
سال ۱3۹۶ بدون تغيير و معادل ۱۵ درصد است، با اين 
وجود رقابت سودي ميان بانك ها متوقف نشده است 
و كار به جايي رسيده كه برخي از بانك هاي دولتي و 
خصوصي بيش از ۲۵ درصد سود به سپرده گذاران، 

سرمايه دار خود پرداخت مي كنند. 
در ماه هاي پاياني سال ۱3۶۹ بود كه بسته سياستي 
بانك مركزي براي كنترل بازار ارز به صورت سه طرح 
اجرا شد كه برجسته ترين و مهم ترين اين طرح انتشار 
اوراق گواهي سپرده با سود ۲0 درصد بود. اين اوراق 
در واقعيت تفاوتي با حساب سپرده ۱۵ درصد نداشت 
و حتي سود آن پنج درصد هم باالتر بود و بانك مركزي 
اين نرخ را براي ايجاد جذابيت و كشاندن نقدينگي به 
سمت شللبكه بانكي تعيين كرده تابتواند كمي بازار 
ارزي را كنترل نمايد و بعد از آن بانك به صورت علني 
و كاما رسمي از مصوبه شوراي پول و اعتبار تخطي 
كردند و نرخ سللود را به بيللش از ۲0 درصد افزايش 
دادند. از اين ماجرا در پاييز ۱3۹8 مني ماسته شد و 
برخي از بانك هاي خصوصي كه سود باالي ۲0 درصد 
پرداخت مي كردند نرخ سللود سللپرده خود را به ۱8 
درصد رساندند اما  براساس اخبار موجود سال جاري 
نيز اين قصه تكرار خواهد شد و بورس و بازار سهام در 

آتش بي اعتنايي بانك ها خواهد سوخت. 
براسللاس آخرين اخبللار فرهاد دژپسللند، وزير امور 
اقتصادي و دارايي اعام نمود كه نرخ سود بين بانكي 
كمي افزايش يافته است و سعي در برنامه ريزي براي 
جلوگيري از اين روند را داريم، ولي مي توان گفت كه 
وزير اقتصاد به طور غيرمسللتقيم به اين ماجرا اشاره 
كرده است. اساسي ترين موضوعي كه باعث مي شود 
بانك مركزي به صورت رسمي ميزان افزايش نرخ سود 
سپرده هاي بانكي را اعام نمايد، اين است كه اگر اين 
خبر به صورت رسمي اعام شود توليد كاما فلج و نابود 
مي شود و اين بدان معناست كه سود سپرده بانكي اگر 
۱8 درصد شود سود تسهيات 30 درصد خواهد شد 
و در نتيجه شللاهد اتفاقات ناگوار در اقتصاد خواهيم 
بود. از سوي ديگر چندماهي مي شود كه بورس كاما 
روند نزولي را تجربه مي كند و اگر اين خبر به صورت 
رسمي اعام شود شاهد وضعيت بسيار ناگوار در بورس 
خواهيم بود چراكه  در حال حاضر و با تكذيب افزايش 

نرخ سود بين بانكي توسط دولت، برخي از بانك هاي 
خصوصي پيشللنهاد سللود ۲0 تا ۲۵ درصدي را به 
سرمايه گذاران مي دهند. البته سود ۲۵ درصدي تنها به 
يك عده سرمايه بسيار هنگفت اختصاص دارد و اغلب 

پيشنهاد سود ۲0 تا ۲3 درصدي را ارايه مي دهند.
با اين حال حسن قاليباف اصل، رييس سازمان بورس 
و اوراق بهادار مي گويد: كه نرخ سود بانكي هر چقدر 
باالتر و غيربهينه تر باشللد، تأثير منفي بيشللتري بر 
فعاليت هاي سرمايه گذاري كشللور خواهد داشت و 
تسهيات و تأمين مالي را براي توليد گران مي كند. 
بخش هاي توليدي كه عمدتا حاشيه سود پايين دارند، 
فعاليت  هاي اقتصادي خود را كاهش و سرمايه خود را 

در بازار پول پارك مي كنند. 
وي عنوان مي كند: به اين ترتيب، اشتغال كشور آسيب 
خواهد ديد و در نتيجه خلق اعتبار، رشد نقدينگي و 
انتظارات تورمي ناشي از آن و مواجهه با چالش  هاي 
اقتصادي ديگر از جمله تشللديد ركود تورمي دور از 
انتظار نخواهد بللود. اين نرخ، ارتباط مسللتقيمي با 
نسبت قيمت به درآمد يا P/E دارد و در ساير روش هاي 
قيمت  گللذاري و ارزش  گذاري نيللز متغيري اثرگذار 
است.  رييس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان 
مي كند: معقوالنه آن است كه در تعيين بهينه نرخ سود 
بدون ريسك در كشور تعامل موثري صورت گيرد و 
اين نرخ متناسب با مختصات اقتصادي كشور باشد تا 

تعادل بازار سرمايه را بر هم نزند.
چنللد روز پيش بود كه خبري مبني بر هك سللايت 
سازمان بورس اعام شد اما  اصل اين خبر به روز رساني 
سامانه شركت بورس بود كه نيامدن كلمه شركت كمي 

ناهمواري در اين سازمان به وجود آورد.

    سرخ پوشي بورس هاي جهاني
در شللرايطي كه بانك مركزي امريكا در تاش است 
تا نرخ تورم را به سللطح باالي دو درصدي سوق دهد، 
وضعيت بللراي اين نهاد به طور دلخللواه پيش نرفته 
است چرا كه آمارها نشان مي دهند متوسط نرخ تورم 
بزرگ ترين اقتصاد جهان در ۱۲ ماه منتهي به اكتبر با 
0.۲ درصد كاهش نسبت به دوره مشابه منتهي به ماه 
قبل به سطح ۱.۲ درصد رسيد كه اين نرخ تورم 0.۱ 
درصد كمتر از نرخ مورد انتظار قبلي و كمترين سطح 
تورمي ثبت شده در امريكا در سه ماهه اخير بوده است.

برد مك ميان، كارشللناس ارشد سرمايه گذاري در 

موسسه كامن ولث فايننشلليال نتوورك گفت: بين 
رويكرد دموكرات ها و جمهوري خواهان در مباحث 
اقتصادي اختاف نظر زيادي وجود دارد اما اكثريت 
سللنا در دسللت جمهوري خواهان باقي مانده و اين 
يعني دولت بايدن براي پيشللبرد برنامه هاي خود با 
مقاومت هايي روبه روخواهد شد. اين مساله به ويژه در 
حوزه ماليات ها محسوس خواهد بود و بايد ديد آيا در 
نهايت دولت بايدن خواهد توانسللت نرخ ماليات ها را 
مجددا افزايش دهد يا جمهوري خواهان به حفظ نرخ ها 

در سطح كنوني اصرار خواهند كرد. 
در بللورس امريكا و وال اسللتريت، همه شللاخص ها 
صعودي بودند تا جايي كه هر سه شاخص اصلي بورسي 
در سطح باال تري از روز قبل خود بسته شدند. شاخص 
»داوجونز ايدانستريال اوريج« با ۱.۲8 درصد افزايش 
نسبت به روز قبل و در سطح ۲۹ هزار و 4۵3.۷۷ واحد 
بسته شد. شاخص »اس اند پي ۵00« با 0.۹۹ درصد 
صعود تا سللطح 3۵۷۲.0۶ واحدي باال رفت و ديگر 
شاخص مهم بورسي امريكا يعني »نزدك كامپوزيت« 
با 0.۶3 درصد افزايش در سللطح ۱۱ هزار و ۷83.۶۱ 
واحدي بسته شد. در معامات بازارهاي بورس در اروپا، 
شاخص »فوتسي ۱00« بورس لندن با 0.3۶ درصد 
ريزش نسبت به روز قبل و در سطح ۶3۱۶.3۹ واحد 
بسته شد. شاخص »دكس 30« بورس فرانكفورت در 
آلمان با افزايش 0.۱8 درصدي و ايستادن در سطح ۱3 
هزار و ۷۶.۷۲ واحدي به كار خود خاتمه داد و شاخص 
»كك 40« بورس پاريس با صعود 0.33 درصدي در 
سطح ۵380.۱۶ واحد بسته شد. در مادريد شاخص 
»ايبكللس 3۵« 0.۷۵ درصد باال رفت و به ۷۷83.۷0 
واحد رسيد. در معامات بورس هاي آسيا، شاخص ها 
عملكرد بدي داشتند؛ تا جايي كه شاخص »نيك كي 
۲۲۵« بورس توكيللو ژاپن با ريزش 0.۵3 درصدي تا 
سطح ۲۵ هزار و 38۵.8۷ واحدي پايين رفت.  شاخص 
»هانگ سنگ« بورس هنگ كنگ 0.0۶ درصد پايين 
رفت و در سطح ۲۶ هزار و ۱۵۶.8۶ واحد بسته شد. در 
چين شاخص »شانگهاي كامپوزيت« كاهش ۱.0۵ 
درصدي را تجربه كرد و در سللطح 48۵۶.8۵ واحد 
بسته شللد. در استراليا شللاخص »اس اند پي اس اند 
ايكس ۲00« بورس سلليدني با 0.۲ درصد كاهش و 
ايسللتادن در سللطح ۶40۵.۲۲ واحدي به كار خود 
خاتمه داد. در بين ديگر شللاخص هاي مهم آسيايي، 

شاخص »تاپيكس« ژاپن نزولي بود.

»تعادل« وضعيت مصوبات جديد بازارها را بررسي مي كند

آتش در بورس براي سود بيشتر بازارهاي موازي

لزوم توجه به همه ابزارهاي مالي براي سرمايه گذاري در بورس
سللياوش وكيلي، مدير روابط عمومي سازمان بورس 
و اوراق بهادار در يادداشللتي ضمللن بيان بورس ايران 
در مقابل بورس هاي دنيا نوپا به حسللاب مي آيد اما در 
طول همين مدت اندك فعاليت، از نظر تنوع ابزارها و 
نهادهاي مالي و نيز از لحاظ حجم و گردش معامات، 
رشد و توسعه قابل ماحظه اي داشته است، اظهار كرد: 
اگرچه ۵4 سال از زمان تصويب قانون بورس اوراق بهادار 
در كشورمان مي گذرد، اما بايد به اين نكته توجه داشت 
كه بخش زيادي از توسعه بازار سرمايه با تصويب قانون 
بازار اوراق بهادار در سللال ۱384 و اباغ سياست هاي 
كلي اصل 44 در اين سال ها، همراه بوده است. بورس 
ايران در مقابل بورس هاي دنيا نوپا به حساب مي آيد اما 
در طول همين مدت اندك فعاليت، از نظر تنوع ابزارها 
و نهادهاي مالي و نيز از لحاظ حجم و گردش معامات، 
رشد و توسعه قابل ماحظه اي داشته است، بنابراين 
توصيه مي شود سرمايه گذاران در سرمايه گذاري فقط 
به معامات خريد و فروش سهام بسنده نكنند و از همه 
قابليت هاي معاماتي اين بازارها بهره ببرند.  در بخش 
زيادي از تاريخ ۵0 ساله بازار سرمايه، تنها ابزار معاماتي 
بازار، معامات سهام و حقدم تقدم شركت ها – آن هم 
در قالب محدود - بوده كه سياست سرمايه گذاران تنها 
مي توانست buy-and-hold-and sell تعريف 
شللود اما اكنون ابزارهاي مالي رشد قابل توجهي پيدا 
كرده است. اكنون در مجموع دو بورس اوراق بهادار و دو 
بورس كااليي كشور حدود 40 ابزار و قرارداد وجود دارد 
كه به سرمايه گذاران توصيه مي شود از همه قابليت هاي 
اين ابزارها استفاده كنند، چرا كه سهامداران مي توانند 

از بابت رشد و هم از افت قيمت ها به سود آوري برسند يا 
خود را در برابر نوسانات قيمت ها بيمه كنند.

 ابزارهاي معاماتللي دو بورس اوراق بهللادار تهران و 
فرابورس ايران شامل سللهام، حق تقدم سهام، آتي و 
آتي سبد سهام، اختيار معامله سهام و فروش تعهدي 
است كه بسياري از آنها همانند دنيا قابليت معامله در 
بازارهاي دوطرفه يللا two-sided-market را به 
سللرمايه گذاران مي دهد. بازارهاي اوراق بهادار براي 
سللرمايه گذاراني كه محافظه كارتر هسللتند و تمايل 
به نرخ هاي سود بدون ريسللك يا كم ريسك را دارند 
انواع ابزارهاي درآمد ثابت يا fixe income شللامل 

اوراق مرابحه و مرابحه عام، اسناد و اوراق خزانه، اوراق 
مشاركت، خريد دين، رهني، وكالت و وكالت عام، اجاره، 
ساخت، منفعت، استصناع و گواهي سپرده را در جعبه 
ابزار مالي خود دارد، اين ابزارها از حيث تنوع نسبت به 
ساير بازارهاي مالي كشورهاي اسامي كم نظير هستند. 
در بورس هاي دنيا براي سللرمايه گذاراني كه فرصت 
زيادي براي آشنايي با بازار سرمايه را ندارند و به نوعي يا 
وقت، تجربه و دانش كافي را ندارند، شيوه سرمايه گذاري 
غير مستقيم يا Indirect investment پيشنهاد 
مي شود كه در ايران نيز اين موضوع در قابل قراردادهاي 
شركت هاي سبدگرداني يا صندوق هاي سرمايه گذاري 

مشترك دنبال مي شود، سرمايه گذاران مي توانند در 
انللواع صندوق هاي سللرمايه گذاري نظير صندوق در 
سهام، درآمد ثابت، مختلط، اماك و مستغات، كااليي، 
پروژه، جسورانه، خصوصي و اختصاصي سرمايه گذاري 

غيرمستقيم داشته باشند. 
در بورس هللاي كااليي كه مخاطبيللن تخصصي تر را 
دنبال مي كند نيز قراردادهاي نقد، نسلليه، سلللف و 
كشللف پرميوم و ابزارهللاي گواهي سللپرده كااليي، 
سلف اسللتاندارد، اوراق حق امتياز و اوراق ظرفيت نيز 
موجب شللده اين بورس ها ديگر بازارهايي مبتني بر 
تحويل يا market-based delivery نباشند و به 
عنوان بزرگ ترين مرجع براي قيمت گذاري و معامله 
بسللياري از فلزات اساسللي و محصوالت پتروشيمي 
و فرآورده هاي نفتي تعريف شللوند. مخاطبين بسيار 
تخصصي نيز مي توانند از معامات همزمان در بازارهاي 
نقد، آتي، اختيار معامله روي كاالها استفاده كنند كه 
در اين خصوص سال هاست استراتژي هاي معاماتي 
زيادي توسللط تحليلگران مالي در دنيا نوشللته شده 
اسللت. به نظر مي رسللد اكنون كه ۵0 سال از فعاليت 
بازار سللرمايه كشللورمان مي گذرد، فرصت مناسبي 
باشد تا هم سللازمان بورس و همه اركان زيرمجموعه 
اعم از بورس ها، مديريت فناوري بورس، شركت هاي 
كارگزاري، شركت هاي ارايه دهنده خدمات نرم افزاري 
همانند OMS و شركت هاي پردازش اطاعات مالي به 
توسعه ابزارهاي مالي به شكل جدي و متمايز نگاه كنند 
و همچنين سرمايه گذاران همه قابليت هاي اين ابزارها 

را بدانند و از آن استفاده كنند.



گروه راه و شهرسازي|
عبدالرضا گلپايگاني، معاون شهرسازي شهردار پايتخت در 
يك گفت وگوي مفصل از تبعات و پيامدهاي فروش تراكم 
بيشتر در افزايش قيمت مسكن پرده برداري كرد. به گفته 
او، رويكرد تراكم فروشي در آغاز دهه 1390 شعله 59 ساله 
تشديد قيمت هاي مسكن در تهران را افزون تر كرده است.

به گفته او، انگاره اي از گذش��ته در نگاه به ملك در تهران 
وجود داشته است، مبني بر اينكه »هر چه تراكم ساخت 
بيشتر باشد، قيمت زمين و خانه ارزان تر مي شود« اما آيا 
اين نگاه در همه جا درست است و مي شود آن را به شرايط 
تهران تعميم داد؟ تجربه 50 سال گذشته درباره تهران اين 
پيش فرض را تأييد مي كند؟ در اين زمينه بررسي هايي 
شده كه نش��ان مي دهد اين تصور و نگاه درست نيست و 
چنين نتيجه اي را به همراه نداشته است. سال 91 وقتي 
دو طبقه به زمين هاي تهران اضافه كردند و مجوز تراكم 
بيشتر داده شد، روند رشد قيمت مسكن در تهران نسبت 
به بقيه نقاط كشور تشديد شده است، يعني تراكم بيشتر 
دادن سبب افزايش قيمت مسكن در تهران شده است، 
اين يك واقعيت روي داده و نتيجه گيري كارشناسي است.

     قيمت ملك تهران 
چند برابر ساير كالن شهرها؟ 

گلپايگاني بر اين باور است كه نه تنها قيمت ملك در تهران 
5 برابر كالن شهرهاي ديگر است، بلكه حتي قيمت ملك 
در تهران با كالن شهرهاي ديگر دنيا هم قابل مقايسه است. 
اين در حالي است كه بررسي هاي »تعادل« نشان مي دهد، 
متوسط قيمت هر متر مربع در شهرهاي مشهد، اصفهان و 
تبريز حدود 10 ميليون تومان است. از اين رو، در حالي كه 
متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در تهران طي 
مهرماه س��ال جاري، 26 ميليون و 720 هزار تومان بوده 
است، مي توان گفت كه قيمت ملك در تهران دو تا سه برابر 
ساير كالن شهرهاي كشور است. معاون شهردار اما اظهار 
كرد: طبقه هاي اضافه  مي تواند سبب افزايش بهاي خانه 
و ملك شود. طبقات اضافه يك امتياز ويژه و يك رانت در 
حوزه بهره كشي از زمين بوده است و اين توزيع رانت، سود 
سرشار براي مالك زمين ايجاد مي كند. در اقتصادي كه 
زمينه هاي توليد سرمايه و كاربست مولد از دارايي بسيار كم 
است و بازارهاي سرمايه با ريسك باال روبرويند، نقدينگي 
و پ��ول يكجا جذب اين بازار مي ش��ود و اين حجم باالي 
نقدينگي و گردش باالي پول سبب گراني بيش  از اندازه 
در ملك شده است، در اين روند سرمايه كالن ملي جذب 

ساخت وساز و بورس بازي زمين در پايتخت شده است. 

    تقاضا مصرفي نبوده است
گلپايگاني گفت: اين سود سرش��ار و اين سرمايه تقاضا 
براي خريد ملك را افزايش داده و افزايش تقاضا، بيش��تر 
شدن قيمت  و روند تصاعدي آن را به همراه داشته است، 
شوربختانه بخش بزرگي از اين تقاضا، براي توليد واقعي و 
براي پاسخ به نياز خانه و مسكن نبوده است، بلكه براي پاسخ 
گفتن به سود مورد انتظار كسي بوده كه پولش را به سمت 
حوزه اقتصادي ملك آورده است. براي حفظ ارزش دارايي 

و نه توليد سرمايه بوده است. 

  300 هزار واحد مسكوني خالي  در تهران 
او افزود: شاهد آشكار اين ادعا ساخت و توليد خانه هايي 
اس��ت كه تعداد زيادي از آن فروش نرفته و خالي است! 
بر اساس آمار سال 95، 300 هزار واحد مسكوني خالي 
در تهران وجود داشته است كه اين خانه ها در واقع براي 
سوددهي بيشتر و نه براي فروش و بهره برداري توليد شده 
است. معاون شهردار تاكيد كرد: به طوركلي ارايه تراكم 
در تهران نتيجه معكوس داشته است و تجربه و ارزيابي 
اتفاقات 59 س��ال گذشته نش��ان مي دهد هر چه امكان 

جذب سرمايه در امالك تهران افزايش يابد، رانت حاصل 
از بهره كش��ي از زمين و زيرس��اخت هاي شهري قيمت 
آپارتمان را بيشتر مي كند. او افزود: شهرداري بر مبناي 
ضوابط و مقررات قانوني اجازه ساخت وس��از در پايتخت 
را مي دهد در غير اين صورت همه چيز به ضرر مردم تمام 
خواهد شد اگر منضبط باشيم و طرح هاي شهري كه توسط 
تيم هاي كارشناسي پيشنهاد مي شود را مدنظر قرار دهيم 
و برنامه هايي كه در نهاد كميسيون ماده 5 و شوراي عالي 
شهرسازي و معماري انجام مي گيرد را مبناي عمل كنيم 

همه جوانب در نظر گرفته خواهد شد.

    ضوابط توزيع تراكم در تهران
در حال حاضر در يك فرآيند كارشناسي روي مساله توزيع 
تراكم برنامه ريزي مي شود، در ضوابط فعلي تعداد طبقه ها 
بر دو ركن استوار است، يكي عرض گذر و ديگري مساحت 
قطعه زمين. به طور مثال پايين محور انقالب اگر مساحت 
200 متر و عرض گذر 8 متر باش��د، باالي محور انقالب 
مساحت زمين250 متر و عرض گذر 10 متر باشد، مالك 
5 طبقه مي تواند بسازد، اگر مساحت از حدنصاب كمتر 
باش��د، يك طبقه كاهش مي يابد، اگر مساحت كمتر از 
150 مترمربع باشد 2 طبقه كم مي شود، اگر مساحت از 
5 برابر حدنصاب بيشتر باشد 6 طبقه مي شود، تا دو سال 
پيش وضعيت بسيار آشفته تر هم بود و ساخت 7 طبقه و 
9 طبقه هم ممكن بوده است و اين ضابطه موجب شده كه 
در كوچه اي با عرض 10 متر به واسطه مساحت قطعات 
زمين ها ساختمان ها 6، 5، 4، 3، 2 و حتي 7 طبقه باشند، 
اين ضابطه حتي اگر درست هم اجرا مي شد سبب آشفتگي 

بصري و به هم ريختگي سيماي شهري شده است.

    مبناي تازه  براي توزيع تعداد طبقه ها 
عالوه بر آن شهروندان با اين  همه تفاوت احساس تبعيض 
مي كنند. مثاًل ملكي با مساحت 750 متر، 6 طبقه ساخته 
 شده و ملكي با مساحت 740 متر 5 طبقه در همان كوچه 
ساخته شده است كه از منظر شهرس��ازي خط آسمان 
آشفته ايجاد كرده و عالوه بر آن عدالت اجتماعي هم رعايت 
نشده است. بر همين اساس معاونت شهرسازي با 7 ماه كار 
كارشناسي توسط مشاور، مبناي تازه اي براي توزيع تعداد 

طبقه ها تبيين كرده اس��ت. بر اين مبنا اختالف طبقات 
در يك كوچه به نفع انسجام بخشي به كالبد شهر اصالح 
خواهد شد. اين پيشنهاد در حال طي شدن مراحل نهايي 
است و اميدواريم كه در كميسيون ماده 5 به تصويب برسد.

البته كليات آن در كميسيون ماده 5 به تصويب رسيده و 
در تالشيم كه قبل از سال 1400 اين موضوع نهايي شود.

     سرانجام ساخت خانه هاي نقلي در پايتخت
او درباره س��رانجام س��اخت خانه هاي كوچك و نقلي 
30 متري در پايتخت نيز اظه��ار كرد: ما پيگير محقق 
ش��دن اين مساله هس��تيم و اعتقاد داريم كه بايد براي 
مصرف كنندگان امكان انتخاب وجود داش��ته باش��د و 
خريدار بتواند بين اينكه در مركز ش��هر تهران خانه 30 
متري داشته باش��د يا با همان قيمت خانه اي 70 تا 80 
متري در پرديس، اسالمشهر يا پاكدشت داشته باشد حق 
انتخاب داشته باشد، خريدار يا مستأجر بايد بتوانند گزينه 
مناسب را كه متناسب با شرايطشان است را انتخاب كنند. 
گلپايگاني افزود: سهولت در رفت وآمد به محل كار، شرايط 
استفاده از وسايل حمل ونقل عمومي، استفاده از خدمات 
عمومي و فرهنگي يا آموزشي از جمله موضوعاتي است 
كه افراد در انتخاب خود به آنها توجه مي كنند. اينكه در 
حال حاضر امكان ساخت واحدهاي 30 تا 35 متري در 
پايتخت نيست به نظرم بايد اصالح شود در محل هايي 
مانند منطقه بازار كه روزانه حجم زيادي كارگر و كسبه 
به اين محل مي آيند يا حوالي كارخانه هاي غرب تهران و 
نزديك دانشگاه ها ازجمله مكان هايي است كه مي توان 
ساخت و توسعه خانه هاي كوچك مقياس را مدنظر قرار 
داد. معاون ش��هردار گفت: ولي باي��د به اين نكته توجه 
داشت كه اشخاص حقيقي و مالكان بايد بتوانند توليد 
و ف��روش اين واحدها را انجام دهن��د و نهادهاي دولتي 
و بنيادها، اين واحدهاي كوچ��ك را توليد و فقط اجاره 
دهند و به بحث فروش ورود نكنند تا از اين طريق هر چه 
بيشتر بتوان به قش��ر جوان كمك كرد تا خانه دار شوند 
اين واحدهاي اج��اره اي مي توانند به عنوان  وزنه تعادل 
قيمت مسكن اجاره اي عمل كنند. او در پاسخ به اينكه 
وزارت راه و شهرسازي چقدر در اين زمينه با شهرداري 
و وزارت كش��ور موافق اس��ت؟ اظهار ك��رد: علي رغم 

موافقت وزارت كشور وزير راه و شهرسازي چندان موافق 
اين مساله نيست، پشتيباني آنها براي تحقق اين مساله 
ضروري است، نظرمان اين است كه الزم است واحدهاي 
كوچك مقياس در تهران ساخته شود، تاريخ شهرسازي 
در ايران و تجارب كشورهاي ديگر نشان مي دهد كه الزم 

است طبقات مختلف اجتماعي كنار هم باشند.

    دارا و ندار را نبايد از هم جدا كرد
گلپايگاني گفت: دارا و ندار را نبايد از هم جدا كرد اينكه 
واحدهاي كوچك مقياس يا خانه هاي ارزان قيمت خارج 
از تهران س��اخته ش��ود، در واقع محترمانه اقشار ندار را 
از ش��هر بيرون مي كند، ما به آنها مي گوييم تنها راه حل 
خانه دار شدنتان اين است كه به خارج از شهر برويد و با 
اين اقدام، شهر تهران تبديل به شهر ثروتمندان مي شود. 
در حال حاضر ثروتمندان باالي ش��هر و سمت شمال و 
اقش��ار كم درآمد اكثراً در سمت جنوب پايتخت ساكن 
هس��تند و به تدريج با اين رويكرد از جنوب هم اين افراد 
.خارج شده و به سمت حاشيه مي روند. او در پاسخ به اينكه 
س��اخت واحدهاي كوچك مقياس چه ابعادي به لحاظ 
اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي به همراه دارد؟ اظهار كرد: 
درصورتي كه خانه هاي كوچك مقياس در پايتخت ساخته 
نشود، انسجام اجتماعي محله ها و شهر به هم مي خورد، 
مردم بايد خودشان انتخاب كنند كه در چه فضايي زندگي 
كنند، اين موضوع جنبه هاي فرهنگي، تاريخي، اجتماعي 
و اقتصادي دارد و نبايد با اقدامات نادرست و نسنجيده 
سبب آسيب به اقشار ضعيف شويم. معاون شهردار تهران 
درباره آمار ساخت وساز مسكن در سال جاري نيز اعالم 
كرد: از ابتداي فروردين تا مهر امسال بيش از 4 هزار مورد 
پروانه ساختماني صادر شده كه نسبت به سال قبل روند 
كاهشي داشته چراكه در 7 ماهه سال 98، 5 هزار و 430 
مورد پروانه ساختماني صادر شده بود. او افزود: همچنين 
امسال بيشترين فراواني صدور پروانه در منطقه 15، 4 و 
14 بود و كمترين ميزان صدور پروانه در مناطق 9، 6 و 12 
رقم خورد. همچنين از تعداد پروانه هاي صادرشده 3799 
مورد براي ساخت مسكوني، 228 مورد براي ساخت ملك 
مختلط تجاري، اداري و مسكوني و 78 مورد مربوط به 

كار و فعاليت بوده است.
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»شيطان بازار« تهران 
تعطيل شد

شهردار منطقه 19 تهران اعالم كرد: جمعه بازار خالزيل 
معروف به »شيطان بازار« طي اجراي يك طرح ضربتي 
توسط شهرداري تعطيل شد. به گزارش فارس، علي 
توكلي، شهردار منطقه 19 تهران درباره تعطيل شدن، 
جمعه بازار خالزيل گفت: فروشندگان اين بازار بيش از 
يك دهه است بساط خود را روزهاي جمعه در بازاري 
معروف به »شيطان بازار« در معرض فروش مي گذاشتند 
كه اين روزبازار محل تجمع و كسب وكار افرادي است 
كه بدون رعايت هيچ گونه پروتكل بهداشتي اجناس 
خود را كه اغلب مشكوك به مسروقه هستند در معرض 
فروش گذاش��ته و عالوه بر اينكه فعاليت و تجمع آنها 
تهديدي براي شيوع كرونا محسوب مي شود، آلودگي ها 
و مزاحمت هايي را نيز براي ساكنين اين نقطه از شهر 
تهران به همراه داشت. وي افزود: در همين راستا نيز طي 
هماهنگي هاي انجام شده براي جمع آوري و تعطيلي 
اين روزبازار، نيروهاي ش��هرداري اين منطقه از ورود 
بيش از 3 هزار خودروي بساط گستر و خريداران به آن 

خودداري كردند و اين بازار به طور كامل تعطيل شد.

كرونا مراسم افتتاح پروژه هاي 
شهري را لغو كرد

پيروز حناچي، شهردار تهران در واكنش به لغو مراسم 
افتتاح پروژه هاي منطق��ه 10 گفت: اعالم كرديم با 
توجه به ش��رايط تهران برگزاري مراس��م را منتفي 
كنند، چرا كه شرايط كرونايي تهران نسبتا حاد است 
و بايد همه رعايت كنند. به گزارش ايلنا، حناچي در 
آيين افتتاح پروژه هاي عمران��ي منطقه 10 تهران 
گفت: تعدادي از پروژه هاي محله اي منطقه 10 امروز 
افتتاح ش��د كه مهم ترين آن اح��داث يك درمانگاه 
محلي و خيابان شهيد دعوتي است كه امروز افتتاح 
خواهد شد.  او ادامه داد: اينها پروژه هاي محله محور 
هس��تند كه در مقياس محلي و عمدتا با نظر مردم 
محله، شوراياران و شهرداري منطقه و نواحي شكل 
گرفتند و اولويت بندي شده اند.  حناچي در پاسخ به 
اينكه آيا اين پروژه ها به درخواست مردم محله شكل 
گرفته اند، گفت: در واقع هم مطالبات مردم اس��ت و 
هم برنامه هايي اس��ت كه براي آرام كردن فضاهاي 
محلي و باال بردن كيفيت محالت صورت مي گيرد.  
او درباره مهم ترين مش��كالت منطقه 10 گفت: در 
مناطقي همچون منطقه 9 و 10 ش��اهد تراكم باال 
هستيم و به همين دليل خدمات محلي در آنها پايين 
است. مهم ترين نيازها فضاي سبز است و براي توسعه 
فضاي سبز اين محالت برنامه داريم و به زودي چند 
پارك جديد را در اين مناطق كلنگ زني خواهيم كرد. 

آغاز آزمون سنجش صداي 
خودرو در مراكز معاينه فني 

مديرعامل س��تاد معاينه فني خودروه��اي تهران از 
آغاز آزمون س��نجش صداي وس��ايل نقليه سبك و 
موتورسيكلت در مراكز معاينه فني شهر تهران خبر 
داد. به گزارش تس��نيم، حس��ين مقدم با اعالم آغاز 
آزمون س��نجش صداي وس��ايل نقيله سبك اظهار 
كرد: آلودگي هاي ناش��ي از تردد وسايل نقليه عالوه 
بر آلودگي هوا شامل آلودگي هاي صوتي و بصري نيز 
است كه بر همين اس��اس در راستاي تحقق »برنامه 
عملياتي كاه��ش آلودگي صوتي در ش��هر تهران« 
مصوب شوراي اسالمي شهر تهران همچنين رعايت 
مصوبات آيين نامه اجرايي نحوه انجام معاينه و صدور 
برگ معاينه فني خودرو مصوب دولت، اين ستاد نسبت 
به تجهيز و اجراي آزمون سنجش شدت صوت براي 
وسايل نقليه سبك و موتوسيكلت اقدام كرده است. به 
گفته وي، دستورالعمل اجراي اين آزمون با همكاري 
دانش��گاه و ش��هرداري تهران تدوي��ن و به تصويب 
شوراي اسالمي شهر تهران رسيده است. به گفته او، 
چنانچه در زمان كنترل بخش هاي ظاهري خودرو، 
آزمونگران مرتبط صدايي غيرمتعارف يا بيش از حد 
را از موتور وسيله نقليه و يا سيستم هاي هشدار دهنده 
)بوق( شناسايي كنند وسيله نقليه را به قسمت آزمون 
سنجش شدت صوت كه داراي شرايط محيطي الزم 
است هدايت و نسبت به انجام اين آزمون در دور موتور 
مشخص و ثبت نتايج حاصل از آن در سامانه سيمفا 
اقدام مي كنند ضمنًا همه مراكز معاينه فني ش��هر 
تهران مجهز به تجهيزات آزمون سنجش شدت صوت 
هستند. وي ضمن اشاره به اين مساله كه تجهيزات 
مربوط به اين آزمون از سال هاي قبل در مراكز معاينه 
فني ش��هر تهران موجود بوده اما به دليل نداش��تن 
دستورالعمل اجرايي و حدود مجاز رد و قبولي خودرو ها 

امكان استفاده از اين تجهيزات ميسر نبوده است.

درخواست رييس بيمارستان 
لقمان براي مقبره سران مشروطه

رييس بيمارستان لقمان از شهرداري تهران خواست 
تا براي تسريع در بازسازي و تكميل طرح مرمت مقبره 
»سران مش��روطه« اقدام كند. به دنبال انتشار برخي 
گزارش ها در رسانه ها درباره آخرين وضعيت آرامگاه 
صور اسرافيل و ملك المتكلمين و تعدادي از شهداي 
قلم دوران، نادر باباالر، مدير امور اداري مركز پزشكي، 
آموزش��ي و درماني لقمان حكيم در توضيحي كه در 
اختيار ايس��نا قرار داد از همكاري كامل باسازمان زيبا 
سازي ش��هرداري تهران و شهرداري منطقه 11 براي 
صيانت از اين مكان ارزشمند تاريخي خبر داد. او گفت: 
هر گونه تغيير كاربري و تبديل اين مكان به پاركينگ 
تكذيب مي شود و به هيچ وجه قرار نيست چنين اتفاقي 
بيفتد. اميدوار رضايي، رييس بيمارس��تان لقمان نيز 
خواستار تسريع در بازسازي وتكميل طرح مرمت مقبره 
سران مشروطه توسط مديريت شهري شد و با توجه به 
اينكه شهردار تهران مسووليت بازسازي را قبول كرده، از 
شهرداري تهران خواست براي جلوگيري از اين شايعات 

اجراي پروژه هر چه زودتر تكميل و به پايان برسد.

 ممنوعيت سفر دريايي 
بدون تست كرونا از چهارشنبه 

س��ازمان بنادر و دريانوردي اعالم ك��رد: هرگونه 
جابه جايي مسافر به صورت هوايي، زميني، دريايي 
بدون دريافت نتيجه تست كرونا از 28 آبان ماه سال 
جاري ممنوع ش��د. به گزارش مهر، سازمان بنادر 
و دريان��وردي اعالم كرد: بر اس��اس ابالغيه معاون 
بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، 
در راستاي اجراي بند )7( مصوبه جلسه چهل و دوم 
ستاد ملي مديريت كرونا، در مورد عدم جابه جايي 
مسافران داراي تست كروناي مثبت و با عنايت به 
تسريع در قطع زنجيره انتقال كرونا، از تاريخ 28 آبان 
1399 هر گونه جابه جايي مسافر به صورت هوايي، 
زميني، دريايي بدون دريافت نتيجه تس��ت كرونا 
ممنوع اس��ت. بدين منظور با توجه به پياده سازي 
بستر فني توسط سازمان فناوري اطالعات ايران؛ 
الزم است با هماهنگي آن سازمان نسبت به برقراري 
ارتباط با بستر دولت الكترونيك اقدام و از اين طريق 
استعالم الزم از پايگاه داده وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشكي انجام شود.

تكليف نرخ بليت  هواپيما 
هفته جاري روشن مي شود

دبير انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي گفت: در هفته 
جاري جلسه تعيين تكليف نرخ بليت هواپيما برگزار 
مي ش��ود. مقصود اسعدي ساماني در گفت وگو با ايلنا 
درباره ميزان دريافت ارز نيمايي ايرالين ها از سال 97 
تاكنون اظهارداشت: بانك مركزي در تاريخ 25 مردادماه 
س��ال 97 بخش نامه اي را به بانك مركزي ارسال كرد 
مبني بر اينكه شركت هاي هواپيمايي فقط مي توانند 
ارز با نرخ برمبناي سامانه ETS يا از طريق ثبت خدمت و 
ثبت سفارش ارز نيمايي دريافت كنند. وي تاكيد كرد: 
بارها اعالم كرده ايم كه در ط��ول اين مدت ارز 4200 
توماني دريافت نكرديم.  اسعدي ساماني ادامه داد: بانك 
مركزي ميزان دريافت ارز نيمايي توسط شركت هاي 
هواپيمايي را منتشر كرده و اعداد و ارقام مشخص است. 
دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي افزود: بانك مركزي 
به اندازه نياز شركت ها ارز نيمايي در اختيار آنها قرار نداد. 
بخش عمده ارز مورد نياز ش��ركت هاي هواپيمايي از 
طريق بازار آزاد تامين شد. وي تعيين تكليف نرخ بليت 
هواپيما با توجه به احتمال كاهش نرخ دالر با بر سر كار 
آمدن بايدن، گفت: جلسه شوراي عالي قرار بر اين است 
كه در هفته جاري تشكيل شود و پس از آن موضوعات 

روشن خواهد شد. 

 گام اول واگذاري فرودگاه هاي 
نفتي به شركت فرودگاه ها

مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران 
گفت: گام اول واگذاري فرودگاه هاي تحت تملك 
وزارت نفت به وزارت راه و شهرس��ازي با انتصاب 
سرپرس��ت فرودگاه خليج فارس برداشته شد. به 
گزارش فارس، سياوش اميرمكري با اعالم اين خبر 
اظهار كرد: بر اساس توافق صورت گرفته، شركت 
فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در برنامه زمان بندي 
شده، بايد نس��بت به معرفي و استقرار نمايندگان 
خود به عنوان سرپرس��ت 8 فرودگاه شامل خليج 
فارس، ماهشهر، خارگ، س��يري، الوان، بهرگان، 
گچساران و آغاجري اقدام كند و انتصاب سرپرست 
فرودگاه خليج فارس نيز در اين راستا بود. اميرمكري 
گفت: با توجه به هماهنگي ه��اي صورت گرفته، 
پليس فرودگاه نيز در فرودگاه هاي مذكور جايگزين 
سازمان حراست شركت ملي نفت با اولويت فرودگاه 
خليج فارس خواهد شد و كاركنان سازمان حراست 
صنعت نف��ت نيز تحت مديري��ت نماينده پليس 
فرودگاه هاي كشور ماموريت خود را انجام مي دهند.

 افت ۴۴ درصدي تقاضا
 در بازار مسكن

بر اساس اطالعات به دست آمده، بين روزهاي 14 تا 21 
آبان ماه تمايل براي فروش مسكن در تهران 24 درصد 
افزايش و تقاضا 43.7 درصد كاهش داشته است. از طرف 
ديگر قيمت پيشنهادي در نيمي از مناطق كاهش و در 
نيمي ديگر افزايش يافت. به گزارش ايسنا، در شرايطي 
كه عمده بازارهاي جهاني در انتظار تحوالت سياسي 
امريكا به س��ر مي بردند، آمارهاي يك س��امانه نشان 
مي دهد از روز چهارشنبه 14 آبان ماه تا چهارشنبه 21 
آبان عرضه مسكن در شهر تهران 24 درصد افزايش يافته 
است. تمايل براي فروش در مناطق 1، 2، 3، 4، 7، 11، 
13، 14، 15 و 21 به ترتيب به ميزان 74 درصد، 5، 35، 
10، 49، 50، 200، 243، 383 و 20 درصد رشد داشته 
است. بر اساس اطالعات سامانه كيليد، تعداد آگهي هاي 
مناطق 5، 6، 8، 9، 10 و 22 به ترتيب 7 درصد، 3، 53، 
59، 18 و 31 درصد كاهش يافته است. در اين گزارش 
مناطق 16 تا 20 به دليل پايين بودن تعداد آگهي هاي 
آن لحاظ نشده و منطقه 12 نيز تغيير محسوسي نسبت 
به هفته قبل از آن نداشته است. در طرف تقاضا نيز كه 
بر اساس مشاهده آگهي ها استنباط شده تقاضاي خريد 
ملك در شهر تهران به ميزان 43.7 درصد كاهش يافته 
كه بيش��ترين افت به ترتيب در منطقه 21 به ميزان 
61- درصد، منطقه 20 بالغ بر 57- درصد، منطقه 22 
به ميزان 53- درصد، منطق��ه 14 بالغ بر 51- درصد 
و منطقه 3 به مي��زان 48- درصد بوده و كمترين افت 
مش��اهده آگهي ها به ترتيب در منطقه 1 بالغ بر 27- 
درصد، منطقه 10 به ميزان 30- درصد، منطقه 12 بالغ 
بر 34- درصد، منطقه 7 بالغ بر 37- درصد و منطقه 4 
به ميزان 39- درصد رخ داده است. همچنين ميانگين 
قيمت هاي پيشنهادي در هفت منطقه داراي ديتاهاي 
قابل اتكا كاهش و در هفت منطقه افزايش يافت. بطور 
كلي نيز نرخ پيشنهادي هر متر مربع مسكن شهر تهران 
در آگهي هاي فروش اين سامانه ملكي طي بازه زماني 14 

تا 21 آبان افزايش 14 درصدي داشته است.

معاون شهرسازي شهردار پايتخت از پيامدهاي شهرفروشي در آغاز دهه 1390 مي گويد

آتش تراكم فروشي به خرمن قيمت مسكن

رييس كميته سالمت شوراي شهر تهران: 

محدوديت هاي جديد كرونايي تقليد از اروپا است
رييس كميته سالمت شوراي شهر تهران گفت: همزمان 
با اس��تفاده از روش هاي كنترل ويروس كرونا در س��اير 
كشورها بايد نتايج آن را با فرهنگ خودمان تطبيق داده 
و تصميم گيري ها بر اس��اس واقعي��ت و فرهنگ جامعه 
خودمان باشد. ناهيد خداكرمي، رييس كميته سالمت 
ش��وراي ش��هر تهران در گفت وگو با ايمنا با بيان اينكه 
وضعيت كرون��ا در تهران همچنان بحراني اس��ت و آمار 
مبتاليان و فوتي ها باالست، گفت: در روز 22 آبان ماه 160 
فوتي در تهران داش��تيم كه رقم بااليي است و از ابتداي 
اس��فند 98 تا 22 آبان 99 مجموعًا 18 هزار و 627 فوتي 
در بهشت زهرا به ثبت رسيده كه هفت هزار و 356 تن از 
اين آمار زن و 11 هزار و 271 نفر مرد هستند. نكته مهم آن 
است كه سه هزار بيمار بدحال در بيمارستان هاي تهران 
بستري هستند كه نشان مي دهد در روزهاي آينده تعداد 
فوتي ها كاهش پيدا نمي كن��د. وي ادامه داد: در هفته اي 
كه گذش��ت در برخي از روزها آمار افرادي كه در اثر كرونا 

فوت شده يا مشكوك به آن بوده اند به زير 150 و 120 نيز 
رسيده اما آمار پايداري نيست و پيك سوم در تهران بسيار 
طوالني شده است و همچنان هم در حال اوج گيري است. 
خداكرمي با بيان اينكه آثار تصميماتي كه امروز در ستاد 
كرونا براي محدوديت هاي جديد گرفته مي شود را يك ماه 
ديگر خواهيم ديد، تصريح كرد: به نظر مي رسد وضعيت تا 
اواخر آذرماه به همين صورت باشد و بايد محدوديت هايي 
جدي تري در سطح تهران پيش بيني شود تا بتوانيم شاهد 
فروكش كردن بيماري در آذرماه باشيم. خداكرمي با بيان 
اينكه چاره اي جز تعطيلي سراسري دو هفته اي براي تهران 
نداريم، گفت: بايد براي اين تعطيلي، مقدماتي پيش بيني 
شود و حتماً بايد براي پس از بازگشايي نيز برنامه ريزي هاي 
الزم انجام شود تا اين تعطيلي اثرگذار باشد. رييس كميته 
سالمت شوراي شهر تهران با اشاره به محدوديت هاي تردد 
پس از ساعت 6 بعد از ظهر گفت: برخي از تصميمات ستاد 
كرونا ضمانت اجرايي ندارد و تقليد از برنامه هاي كشورهاي 

اروپايي است در حالي كه فعاليت هاي كاري بعد از ساعت 6 
در اروپا تعطيل است و مراكز تجاري نيز نهايتاً تا ساعت 7 بعد 
از ظهر باز است و روزهاي تعطيل تا 9 شب و جوان ها بيشتر 
در اين ساعات در مكان هاي تفريحي و رستوران ها حضور 
دارند و ازدحام ها در اين مكان ها است اما سبك زندگي ما 
در ايران متفاوت است و ما در شب ازدحامي نداريم و بيشتر 

تجمعات در مهماني هاي خانوادگي است. 
وي تاكيد كرد: همزمان با اس��تفاده از روش هاي كنترل 
ويروس كرونا در ساير كشورها بايد نتايج آن را با فرهنگ 
خودمان تطبيق داده و تصميم گيري ها بر اساس واقعيت 
و فرهنگ جامعه خودمان باش��د. رييس كميته سالمت 
شوراي ش��هر تهران با اشاره به نتايج مطالعاتي كه نشان 
مي دهد منابع ش��يوع كرونا در فصل هاي مختلف كدام 
مناطق بودند گفت: در اسفند سال 98 ستادهاي انتخاباتي 
نقطه انتشار اين ويروس بوده اند و در ماه هاي بعد مهماني ها 
و ساير تجمعات به مكان گسترش ويروس بدل شدند. در 

حال حاضر بيماران مبتال به كرونا در بيمارستان همراه دارند 
كه اين همراه شيفت خود را با همراه بعدي عوض مي كند 
كه همين موضوع باعث انتقال و شيوع بيماري در جامعه 
مي شود. وي با تاكيد بر اينكه بايد يك تعطيلي سراسري در 
تمام كشور در اين رابطه پيش بيني شود، افزود: مردم اعتماد 
خود را به دليل عملكرد ضعيف ستاد كرونا به تصميمات 
اين س��تاد از دست داده اند و اقبالي به دستورالعمل هايي 
كه صادر مي شود وجود ندارد كه در صورت ادامه اين رويه 
چالش هاي ما بيشتر خواهد شد. وي  گفت: اين تصميم 
بدون مشورت كميسيون سالمت ش��وراي شهر تهران 
گرفته شده و عماًل كمكي به خلوت تر شدن ناوگان حمل 
و نقل عمومي نمي كند بلكه در ساعت پاياني اعالم شده 
 ازدحام مسافران بيشتر است اما تصميمات ستاد ملي كرونا

الزم االجراست و شهرداري نمي تواند تصميم مستقلي 
بگيرد با اين حال احتمال برگشت ساعات كاري وجود دارد 

و اين اتفاق خواهد افتاد.

اخطار به اصناف متخلف و زمينه ساز ازدحام جمعيت
حميدرضا گودرزي، معاون امنيتي و انتظامي استانداري 
تهران با اشاره به فيلم منتشر شده در فضاي مجازي درباره 
ازدحام و تجمع شهروندان مقابل يكي از مغازه هاي پاساژي 
در غ��رب تهران اعالم كرد: با اصنافي كه موجب ازدحام و 
شلوغي شوند برخورد  خواهد شد و از اصناف مي خواهيم 
در اين شرايط كرونايي از حراج اجناس خودداري كنند.  او 
افزود: در شرايطي كه درپي تشديد شيوع كرونا ويروس 
محدوديت براي فعاليت ها در سطح شهر اعمال شده اصناف 
نبايد تحت هيچ عنواني از جمله حراج اجناس موجب تجمع 
شهروندان شوند. بي ترديد با اقداماتي كه توسط اصناف 

مختلف موجب تجمع شهروندان مي شود برخورد خواهد 
شد و از اصناف هم درخواست مي كنيم در چنين شرايطي 
دست به چنين اقداماتي نزنند. در همين حال،  رييس اتاق 
اصناف تهران گفت: به واحد صنفي عرضه كننده كيف و 
كفش در يكي از پاساژ هاي غرب تهران كه روز گذشته با 
حراج اجناس خود باعث ازدحام جمعيت در اين مغازه و 

پاساژ مربوطه شده بود، اخطار داده شد. 
قاسم نوده فراهاني رييس اتاق اصناف تهران پس از درج 
خبري مبني بر »سكوت اتاق اصناف مقابل ازدحام مردم 
براي ش��ركت در حراجي«، به ايرنا گفت: از س��وي اتاق 

اصناف و نيروي انتظامي ب��ه فعاالن اين صنف به دليل 
رعايت نكردن فاصله گذاري اجتماعي تذكر داده ش��د. 
بازرسان و ماموران نيروي انتظامي به محل مذكور اعزام 
شده اند تا در صورتي كه فعاالن اين صنف نسبت به اعمال 
تذكرات داده سرپيچي كرده باشند واحد مذكور را پلمب 
كنند. نوده فراهاني با بيان اينكه به دليل محدوديت هاي 
در نظر گرفته ش��ده براي مقابله با كرونا به هيچ صنفي 
مجوز حراج داده نشده است، ادامه داد: احتماال اين صنف 
نيز بدون مجوز نسبت به حراج اجناس خود اقدام كرده 
است.  وي در پاسخ به اينكه پس از اعمال محدوديت ها 

تاكنون چه تعداد از صنوف متخلف پلمب ش��ده است، 
گف��ت: از ٢٢ آبان ماه كه طرح اعم��ال محدوديت هاي 
زماني اجرا ش��د ٣٠ مغازه دو شهر تهران به دليل اينكه 
اصناف خود را بعد از ساعت ١٨ بعدازظهر تعطيل نكرده 
بودند، پلمب شدند.  به گزارش ايرنا يك واحد صنفي فعال 
در حوزه كيف و كفش در روزهاي گذش��ته با تبليغ در 
شبكه هاي اجتماعي از حراج اجناس خود در روز جمعه 
٢٣ آبان ماه قبل از س��اعت ١٨ خبر داده بود كه اين امر 
سبب تجمع حدود يكصد نفر از شهروندان تهراني بدون 

رعايت فاصله گذاري اجتماعي شد.
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ميزان پوشش اپراتورهاي تلفن 
همراه در شهرها، روستاها و جاده ها 

جديدترين گزارش دوره اي سازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويي درباره آمار بخش ICT منتشر شد. به 
گزارش خبرگزاري تسنيم، جديدترين گزارش دوره اي 
س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي درباره 
آمار بخش ICT نشان مي دهد كه در بخش ارتباطات 
موبايلي تعداد »روستاهاي تحت پوشش خدمات تلفن 
همراه« رشد مناسبي داشته و »همراه اول« توانسته 
44918 روس��تا را تحت پوشش خدمات شبكه خود 
درآورد كه 2.4 برابر روستاهاي تحت پوشش »ايرانسل« 
اس��ت. در ادامه اين گزارش به پوشش 18127روستا 
توسط »ايرانس��ل« و 604 روستا نيز توسط »رايتل« 
پرداخته شده است. شاخص »درصد پوشش جمعيتي« 
نيز براي همراه اول 96.9 درصد، ايرانسل 87.21 درصد 
و رايتل 58.04 درصد است. اپراتور اول تلفن همراه با 
در اختيار داشتن بيش��ترين ميزان پوشش جمعيت 
روستايي، همچنين بيشترين ميزان پوشش جاده هاي 
كشور را با پوشش 74596 كيلومتري، در اختيار دارد. 
بعد از آن اپراتور دوم با پوشش 57763 كيلومتر جاده و 
اپراتور سوم با پوشش 23819 كيلومتري قرار گرفته اند.

 مشاركت در برگزاري
 مدرسه استارت آپي هوش مصنوعي

مركز تحقيق و توس��عه همراه اول در راس��تاي كمك 
به توسعه اكوسيستم اس��تارت آپي كشور، در برگزاري 
مدرسه استارت آپي هوش مصنوعي مشاركت مي كند.  
به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، 
مركز تحقيق و توسعه همراه اول در راستاي مشاركت در 
توسعه اكوسيستم استارت آپي كشور و با هدف استفاده 
از ظرفيت دانش و فناوري در راس��تاي اولويت هاي اين 
شركت، به مش��اركت در برگزاري مدرسه استارت آپي 
هوش مصنوعي پرداخته است. اين مدرسه استارت آپي 
كه توسط مركز توسعه مهارت هاي اقتصاد ديجيتال )ماد( 
و با حمايت ستاد توسعه فناوري هاي اقتصاد ديجيتال و 
هوشمندسازي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري 
و همكاري شتاب دهنده هوش مصنوعي همتك و شبكه 
يادگي��ري مهارت كي ورك برگزار خواهد ش��د، امكان 
استفاده از آموزش هاي تخصصي مورد نياز براي توسعه 
كسب و كار در حوزه هوش مصنوعي، استفاده از تجربه و 
دانش مدرسان اكوسيستم استارت آپي كشور و تمركز بر 
مسائل و اولويت هاي واقعي بازار كار به عنوان محوريت 
شكل گيري تيم هاي استارت آپي را براي شركت كنندگان 
فراهم مي كند. عالقه من��دان مي توانند براي ثبت نام و 
كسب اطالعات بيش��تر حداكثر تا تاريخ ٢٧ آبان ماه به 
https: //maadcenter.com/ نش��اني اينترنتي

ai-startup-school و صفحه اين رويداد در شبكه 
instagram.com/ اجتماعي اينستاگرام به نشاني

maad_center مراجعه فرمايند.

يار خوب مشتركان تلفن همراه 
در دوران كرونا

همراه يار نام سرويس جديد همراه اول است كه كاربران 
از طريق آن مي توانند خدمات مربوط به سيمكارتشان را 
در محل دريافت كنند. همراه موبايلستان باشيد تا با اين 
سرويس بيشتر آشنا شويم. از زماني كه ويروس منحوس 
كرونا پديدار شد، سبك زندگي مردم در جاهاي مختلف 
جهان از جمله ايران تغيير كرد. مردم تمام سعي خود 
را مي كنند تا امورشان را با كمترين ارتباط با سايرين 
انجام دهند و همين امر باعث رونق خدمات آنالين شده 
است. خريد اينترنتي، دوركاري، تماشاي آنالين فيلم 
به جاي حضور در سينما و بسياري از اين قبيل موارد از 
جمله اتفاقاتي هستند كه بعد از كرونا رشد چشم گيري 
داشته اند. از سوي ديگر برخي از سازمان ها و نهاد ها نيز با 
ارايه برخي خدمات جديد سعي كردند تا از حضور مردم 
در مراكز مختلف جلوگيري كنند و كار ها را به صورت 
آنالين انجام دهند. از جمله اين سازمان ها مي توان به 
همراه اول اشاره كرد. اپراتور اول كشور طرحي را تحت 
عنوان همراه يار آماده كرده اس��ت كه در جريان آن به 
مشتركان اين اپراتور خدمات در محل ارايه مي شود و 
ديگر نيازي نيست تا افراد براي انجام برخي از كارهاي 
مربوط به سيم كارت خود به دفاتر خدمات الكترونيك 
مراجعه كنند. در طرح همراه يار كاربران مي توانند ابتدا 
ثبت نام كرده  س��پس با همان تعرفه خدمات سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديوي��ي كار هاي خود را 
انجام دهند. التبه بايد توجه داش��ت كه كاربر در اين 
طرح فقط هزينه اياب و ذهاب را پرداخت مي كند كه 
بر اساس تعرفه سال 1399 مبلغ 20 هزار تومان است. 
پرداخت هزينه نيز براي كاربران سيمكارت دايمي روي 
قبض آنها صادر مي شود و براي كاربران اعتباري نيز از 

اعتبارشان كسر مي گردد.

     از كجا اينترنت بگيريم؟
خدمات مختلفي در اين طرح ارايه مي شود كه از جمله 
آنها مي توان به انتقال مالكيت )تغييرنام( شماره تلفن 
همراه، فعال سازي س��يم كارت، قطع مفقودي سيم 
كارت، تعويض سيم كارت، ترابرد به همراه اول، نصب 
و آموزش نرم افزار و اپليكيش��ن مانند همراه من و ... و 
دريافت كد محرمانه سيم كارت اشاره كرد. استفاده از اين 
طرح باعث مي شود كه كاربر در وقت و هزينه خود صرفه 
جويي كند. زيراكه حضور در دفاتر خدمات الكترونيك 
نيازمند هزينه تردد است و از سوي ديگر وقت زيادي 
نيز بايد صرف شود. در شرايط فعلي هم كه حضور در 
مكان هاي شلوغ خطر ابتال به كرونا را افزايش مي دهد، 
بهتر است كه افراد از خدماتي نظير همراه يار استفاده 
كنند. البته بايد توجه داشت كه همراه يار فعال در تمام 
ايران در دسترس نيست و تنها مراكز استان هايي كه در 
نقشه باال به رنگ فيروزه اي هستند در حال حاضر امكان 
استفاده از اين سرويس را دارند. در استان هاي نارنجي 
رنگ نيز به زودي اين سرويس فعال خواهد شد. همراه 
اول مدعي شده كه همراه يار را در آينده نزديك در مراكز 

تمام استان هاي كشور فعال خواهد كرد.

 مهلت ۱۵ روزه براي
توافق تيك تاك با اوركل

تيك ت��اك 15 روز اضاف��ي مهل��ت دارد تا براي 
هم��كاري ب��ا اوركل و والمارت به توافق برس��د. 
به گ��زارش مهر به نقل از رويت��رز، دولت مهلتي 
15 روزه به بايت دن��س داده تا عمليات واگذاري 
تيك تاك به ش��ركت هاي امريكاي��ي را تكميل 
كند. تحت فشار دولت امريكا، شركت بايت دنس 
مذكراتي با اوركل و والمارت آغاز كرد تا بخش��ي 
از فعاليت ها و سهام تيك تاك در امريكا را به آنها 
واگذار كند. اما اسناد دادگاه نشان داد تيك تاك 
تا 27 نوامبر فرصت دارد تا به توافقي با دو شركت 
امريكايي دس��ت يابد. روز پنج ش��نبه نيز وزارت 
خزانه داري امريكا اعالم كرد كميته سرمايه گذاري 
خارج��ي امريكا مهلت��ي 15 روزه ب��راي اجراي 
توافقنامه در نظر گرفته تا دو طرف فرصت كافي 

براي همخواني با قوانين داشته باشند.

اولويت بندي محتواي برچسب دار 
فيس بوك

هوش مصنوعي محتواي برچسب گذاري شده در 
فيس بوك را اولويت بندي مي كند تا بازبين هاي 
انساني آنها را س��ريع تر بررسي كنند. به گزارش 
مهر به نقل از انگج��ت، فيس بوك از چندي قبل 
ب��راي بازبيني محت��واي پلتفرم خ��ود از هوش 
مصنوع��ي كمك مي گرفت و امروز اين ش��ركت 
آخرين روش ها براي استفاده از ماشين يادگيري 
ب��راي انجام اين ام��ر را فاش كرده اس��ت. طبق 
گزارش��ي جديد فيس بوك از ماشين يادگيري 
براي اولويت بندي پس��ت هايي استفاده مي كند 
كه توس��ط بازبين هاي انساني بررسي مي شوند. 
قبل از استفاده از فناوري مذكور، پست ها با توجه 
به تقدم زماني دس��ته بندي مي شدند. اين روش 
مدت زمان واكنش به پست هايي كه نيازمند توجه 
سريع هستند را افزايش مي دهد. اما با استفاده از 
روش جديد اين سيستم محتواي برچسب دار را 
با توجه به ميزان گسترده و احتمال نقض قوانين 

اولويت بندي مي كند.

خروج غيرحرفه اي ها  از اقتصاد
مابقي آن بايد از طريق افزايش بهره وري جبران 
ش��ود. نحوه اداره ش��ركت ها به س��بك گذشته 
ممكن نيس��ت. نبايد به دنبال متهم در دولت و 
مجلس و...بود بلكه بزرگ ترين رقيب هر بنگاهي، 
عملكرد آن شركت اس��ت. شركت هايي كه بايد 
تغيير كنند اما درباره تغييرات ضروري مقاومت 
مي كنند. 15 سال پيش دعوت شدم به ذوب آهن 
اصفهان ب��راي هيات مديره س��خنراني كنم. در 
مس��ير با راننده صحبت مي كردم از او پرس��يدم 
كه خوب آقا چه خبر. ديدم راننده ش��ركت چه 
صحبت هاي دقيقي را انجام مي دهد. صحبت هاي 
راننده را يادداشت كردم، ولي غرورم مي گفت تو 
براي هيات مديره س��خنراني مي كني، چطور از 
اطالعات يك راننده استفاده مي كني. دليل اين 
امر اين بود كه به دليل ريخت و پاش هاي برآمده از 
نفت گران و دالرهاي ارزان يك راننده مي توانست 
بفهمد كه چه اتفاقي مثال در ذوب آهن رخ داده، 
اما امروز كه اقتصاد در مس��ير رقابتي شدن قرار 
دارد؛ بزرگ ترين استاد اقتصاد عالم هم نمي تواند 
تفسير واقعي از وضعيت بنگاه ها ارايه كند. بر اين 
اساس اس��ت كه همگي بايد مهياي ورود به اين 

هنگامه نو باشيم.

 موافقت امريكا با فروش
تراشه گوشي به هواوي

ش��ركت كوالكام اعالم كرد مج��وز دولت امريكا 
براي فروش تراش��ه هاي تلفن همراه نسل چهارم 
به شركت هواوي تكنولوژيز چين را دريافت كرده 
است. به گزارش ايسنا به نقل از رويترز، سخنگوي 
شركت كوالكام اعالم كرد اين شركت مجوزي براي 
فروش شماري از محصوالتش شامل محصوالت 
نس��ل چهارم دريافت كرده است. كوالكام و ساير 
ش��ركت هاي توليدكننده نيمه رساناي امريكايي 
پ��س از اج��راي محدوديت هاي تج��اري امريكا 
عليه ه��واوي در س��پتامبر، اج��ازه ندارند بدون 
مجوز ويژه دولت به اين ش��ركت فروش داش��ته 
باشند. سخنگوي كوالكام درباره محصوالت نسل 
چهارمي كه به هواوي فروخته مي ش��ود توضيح 
نداد ام��ا گفت مرب��وط به دس��تگاه هاي موبايل 
هس��تند. كوالكام درخواس��ت هاي ديگري براي 
ص��دور مجوز دارد كه هنوز توس��ط دولت امريكا 
بررسي نشده اند. هواوي در گذشته مشتري نسبتا 
كوچك تراش��ه هاي كوالكام ب��ود كه بزرگ ترين 
تامين كننده تراشه تلفن هاي همراه است. هواوي 
در گوشي هاي پرچمدارش از تراشه هاي طراحي 
داخلي استفاده كرده اما در مدل هاي ارزان قيمت 
از تراش��ه هاي كوالكام بهره گرفته اس��ت. تالش 
هواوي براي طراحي تراشه هاي خود در سپتامبر 
با محدوديت هاي تجاري امريكا براي جلوگيري 
از دسترس��ي اين ش��ركت به ابزارهاي ساخت و 
طراحي نرم افزار، به مانع برخورد كرد. تحليل گران 
صنعت بر اين باورند كه ه��واوي پيش از اجرايي 
ش��دن ممنوعيت دولت امريكا، ب��ه خريد و انبار 
كردن تراش��ه هاي مورد نيازش اقدام كرده است. 
فروش ساير شركت هاي امريكايي نظير مايكرون 
تكنولوژي به هواوي متوقف شده و اين شركت ها 
خواستار صدور مجوز دولت امريكا شده اند. اينتل 
اعالم كرده كه مجوزي براي فروش به هواوي دارد.

استارت آپ ها كه غالبا به شركت هاي نوپاي حوزه فناوري 
اطالق مي شوند، اگرچه به واس��طه روش هاي نوآورانه و 
مبتني بر تكنولوژي روزي كه پيش  مي گيرند، مي توانند 
آينده روش��ني براي كسب وكارها رقم بزنند و شيوه هاي 
سنتي را با شيوه هاي جديد كم هزينه تر و بهينه تر جايگزين 
كنند، همچنان موانعي را هم پيش رو دارند. از جمله اين 
موانع مي توان به عدم ثبات اقتصادي و به روز نبودن قوانين 
متناسب با رشد فناوري ها ي نوين اشاره كرد. البته تامين 
مالي براي استارت آپ ها هم همواره موضوع مهمي بوده و 
به همين دليل سرمايه گذاري كه با آگاهي از چالش هاي 
پيش روي مسير استارت آپي، به اين بخش اعتماد كند، 
مي تواند قوت قلبي براي مالكان استارت  آپ ها كه اغلب 
موارد جوانان اميدوار و جوياي نام هستند، محسوب شود. 
در عين حال عضو سازمان نظام صنفي رايانه اي معتقد است 
وجود برخي كج فهمي ها از تحريم و تورم براي شركت هاي 
استارت آپي كشنده تر است و عدم شناخت روي مسائل 
اس��تارت آپ ها نيز باعث مي شود برخي احكام و قوانيني 
كه براي مجموعه هاي استارت آپي و پلتفرم هاي اينترنتي 
صادر مي شود، با ماهيت و ذات اين كسب وكارها همخواني 
نداشته باشد. استارت آپ ها همواره در مسير رشد و تعالي 
خود با چالش هاي متعددي روبه رو هستند. چالش هايي كه 
در نهايت منجر به فرو پاشيدن كسب وكارها در كوتاه مدت 
مي شوند. يكي از چالش هاي مهم، موانع و محدوديت هاي 
قانوني و سرعت پايين تغيير و تحوالت نظام قانون گذاري 
كشور در حوزه كسب وكارهاي نوپا و استارت آپ ها است. 
استارت آپ هايي با طول عمر يك تا سه سال به شدت با اين 
چالش مواجه هستند به طوري كه نمي دانند از كدام ارگان 
بايد مجوز بگيرند و در راستاي اخذ مجوزهاي الزم درگير 
فرآيندهاي بسيار طوالني و پيچيده مي شوند كه موجبات 
سردرگمي بيشتر آنان را در پي دارد. تا جايي كه برخي از 
آنان پس از طي راهي طوالني متوجه مي شوند كه مسير 
را اشتباه رفته اند سپس با مشكالت جديد ديگري مواجه 
مي شوند. در بسياري از حوزه ها قوانين و مقرراتي وجود 
دارد كه مدت هاست مورد بازبيني قرار نگرفته اند. با توجه 
به سرعت باالي تغييرات در حوزه فناوري اطالعات الزم 
اس��ت قوانين مربوطه مورد بازبيني قرار گرفته و توسط 
افراد متخصص و آش��نا به اين حوزه بازنويس��ي شود تا 
استارت آپ ها بتوانند با سرعت بيشتري گام هاي اوليه را 
پشت سر بگذارند. قوانين بيمه، ماليات و مقررات طاقت فرسا 
و دست و پاگير در راستاي اخذ مجوزهاي الزم از زمره اين 
موارد هستند كه مشكالت عديده اي را براي استارت آپ ها 
به وجود آورده اند. كيوان جامه بزرگ، عضو سازمان نظام 
صنفي رايانه اي، درباره مشكالت استارت آپ ها توضيح داد: 
يكي از مسائل مهم استارت آپ ها و تجارت  هاي نوپديد اين 
است كه در بدنه حاكميت، يعني مجموعه دولت، مجلس 
به عنوان قانون گذار و قوه قضاييه، درك درستي از ماهيت 
اين كسب و كارها و فرآيندها و مدل كسب و كاري شان وجود 
ندارد. اين مساله باعث مي شود كه يا قوانين قديمي و فعلي، 
براي توسعه شان مانع و بازدارنده باشد، يا قوانين جديدي كه 
مي گذارند، چون همچنان شناخت مناسبي ندارند، بعضا به 

جاي اينكه مفيد باشد، مضرهم  است. 

   مشكالت ادامه دار بيمه اي براي كسب وكارها
وي با اشاره به مشكالت بيمه اي كسب وكارها بيان كرد: 
براي مثال در ش��رايط كرونا ما ش��ركت ها را به دوركاري 
تشويق مي كنيم، بسياري از از شركت  هاي آي تي محور 
نرم افزاري به راحت��ي مي توانند فرآين��د دوركاري را در 

مجموعه شان پياده سازي كنند. درمقابل مساله اي مانند 
بازرسي بيمه و سركشي ماهيانه كارشناس بيمه وجود 
دارد كه آنها لزوما طبق آيين نامه و روال كاري شان، افراد 
حاضر در شركت را براي ليست بيمه بررسي مي كنند، اما 
قاعدتا از آنجايي كه نيروها دوركارند و از منزل كارشان را 
انجام مي دهند، همواره مشكالت متعدد بيمه اي براي اين 
شركت ها پيش مي آيد. عضو سازمان نظام صنفي رايانه اي 
با بيان اينكه برخي از ش��ركت ها نيازمند سرمايه گذاري 
خارجي براي توس��عه س��ايت  هاي خدمات رس��اني در 
كشورهاي ديگر هستند، گفت: ش��ركت ها براي اينكه 
بتوانند پاپ س��ايتي را در يك كشور خارجي فعال كنند، 
بايد به ش��ركتي كه در خارج از كشور سرويس مي دهد، 
ارز بپردازند. قوانين ارزي فعلي كش��ور در دوره تحريم ها 
به شكلي است كه ما به ازاي خروج ارز، حتما بايد كااليي 
وارد كشور شود و در غير اين صورت، شركت به قاچاق ارز 
متهم مي شود. جامه بزرگ  ادامه داد: در چنين شرايطي 
كسب وكار داخلي، سرويسي دريافت مي كند و دسترسي 
روي يك سرور خارج از كشور به كسب وكار داده مي شود 
و اين خودش يك درآمد ارزي اس��ت، اما به دليل قوانين 
موجود، به خروج و قاچاق ارز محكوم مي شود. نهايتا ناچار 
اس��ت به جاي اينكه ارز را از مبادي رسمي و قانوني خارج 
كند و به قاچاق متهم شود، اين كار را از مبادي غيررسمي 
انجام دهد. يعني خود قوانين و مقررات، شركت ها را تشويق 

مي كند كه با قاچاقچي ها كار كنند. 

   كج فهمي ها از تحريم و تورم 
براي استارت آپ ها كشنده تر است

وي خاطرنشان كرد: اين كج فهمي ها مساله بسيار مهمي 
اس��ت كه از تحريم و تورم براي شركت  هاي استارت آپي 
كشنده تر است و ما با قوانين و مقررات، جلوي رشد و توسعه 
كس��ب وكارها را مي  گيريم. عدم ش��ناخت روي مسائل 
استارت آپ ها نيز باعث مي ش��ود حتي احكام و قوانيني 

كه براي مجموعه هاي استارت آپي و پلتفرم  هاي اينترنتي 
صادر مي شود، با ماهيت و ذات اين كسب وكارها همخواني 
نداشته باشد. عضو سازمان نظام صنفي رايانه اي با اشاره به 
محكوميت مديرعامل  يكي از پلتفرم هاي اشتراك ويديو 
به 10 سال زندان اظهار كرد: يك پلتفرم مسوول محتوايي 
كه در آن ارايه مي ش��ود، نيست، بلكه ارايه دهنده محتوا و 
بارگذاركننده بايد پاسخگو باشد. وقتي مرجع قضايي به 
راحتي يك حكم 10 س��اله براي مديرعامل بزرگ ترين 
پلتفرم  اشتراك محتواي ايران مي دهد، حتي اگر بعدها اين 
حكم شكسته شود و اجرا نشود، در بدنه استارت آپ ها ترسي 
ايجاد مي كند كه ممكن است كسب وكارشان چنين عواقبي 
داشته باشد و عمال هرگونه نوآوري و توسعه را در اين حوزه 
خفه مي كند. جامه بزرگ با اشاره به مشكالت كسب وكارها 
در حوزه رقابت،  انحص��ار و قيمت گذاري، گفت: در حالي 
كه سيستم حاكميت از كنترل قيمت  هاي خودرو و ملك 
عاجز است، پلتفرم هاي خرده فروشي را مجبور مي كند كه 
قيمت ها را از سايتشان بردارند. اين تجارت ماهيتش اين 
بوده كه فاصله بين خريدار و فروشنده را از بين ببرد، دست 
دالل را كوتاه كند و مصرف كننده بتواند مستقيما قيمت 
خودرو يا خانه  را ببيند. وقتي آنها ملزم مي شوند كه نبايد 
قيمت را نمايش دهند،  دو اتفاق مي افتد، يا قوانين را دور 
مي زنند و براي مثال در بخش نظرات قيمت ها را مي گويند، 

يا مجبورند تجارتشان را تعطيل كنند. 

     تشكل  صنفي بايد 
صداي واحد مطالبه گري كسب وكارها باشد

وي با اشاره به فاصله زياد بين حاكميت و كسب و كارهاي 
استارت آپي اينترنتي بيان كرد: شركت ها نمي توانند 
به صورت جداگانه اين مسائل را حل كنند، اين موارد، 
مشتركات عمده بين كسب و كارهاست و بايد يه تشكل 
واحد با صداي واحد اين مطالبه گري را انجام دهد. همه 
جاي دنيا مانند ايران، صنف تش��كلي مي شود كه اين 

مسائل را حل كند. يكي از انگيزه هاي جدي براي حضور 
استارت آپ ها در بخش صنفي هم اين است كه بتوانند 
صدا و نماينده اكوسيستم استارت آپي كشور در مطالبه 
اين مس��ائل اوليه و مقدماتي كسب و كارشان باشند. 
عضو سازمان نظام صنفي رايانه اي با بيان اينكه بايد بتوانيم 
محيط را براي كسب وكارهاي نوپديد امن و پيش بيني پذير 
كنيم، افزود: از طرفي منابع مالي دولتي را كه اتفاقا كم هم 
نيستند، اما در قالب دستگاه هاي مختلف و بعضا موازي، 
تخصيص داده مي ش��وند، مديريت و تجميع كنيم. وام 
وجوه اداره ش��ده در وزارت ارتباطات، صندوق نوآوري و 
شكوفايي، صندوق صنايع الكترونيك از اين منابع ماليه 
هستند كه برخي از مجموعه ها با رابطه بهتر، مي توانند براي 
يك پروژه خاص، اقدام به دريافت تسهيالت كنند، در حالي 
كه برخي از مجموعه ها شانسي براي دريافت اين تسهيالت 
ندارد. جامه بزرگ ادامه داد: صنف مي تواند به نمايندگي از 
كسب وكارها، تصدي گري دولت را كاهش داده و اصطالحا 
خودتنظيم گيري را ترويج دهد و باعث شود كه اين توزيع 
در حوزه منابع مالي، عادالنه تر و موثرتر و كارآمدتر شكل 
بگيرد. بسته به اينكه كسب و كار در چه مرحله اي از رشد 
باشد، مي تواند از وام و س��رمايه گذاري بهره مند شود اما 
نهايتا تركيب هر دو براي توسعه سرمايه گذاري و تامين 
مالي فضاي استارت آپي الزم است. وي با بيان اينكه منابع 
دولتي بايد در اختيار شركت  هاي باالدستي و بزرگ تر با 
نظارت كافي و كامل صنف قرار گيرد، گفت: در آن صورت 
شركت ها مي توانند از محل منابع مالي در استارت آپ ها 
س��رمايه گذاري كنند كه چند اتفاق مي افتد. يك اينكه 
ريسك تسهيالت به جاي اينكه برعهده يك استارت آپ 
كوچك ضربه پذير باشد، به عهده يك شركت بزرگ تر كه 
تاب آوري بيشتري دارد منتقل مي شود، دوم اينكه رابطه 
صرفا مالي شركت و استارت آپ به يك رابطه مشاركتي 
تبديل مي ش��ود كه مي تواند زنجي��ره ارزش را بين آنها 

افزايش دهد.

كج فهمي دستگاه ها از فضاي استارت آپي از تحريم و تورم براي شركت  ها كشنده تر است

قوانينمشكلساز،مانعجديرشدكسبوكارها

رشد و شكوفايي بورس در راه است، البته به شرط و شروط ها
همان روزهاي اول، بنده به مردم هش��دار دادم كه رش��د 
ناگهاني بورس آنهم در اين ايامي كه مشكالت اقتصادي 
روح و روان همه را آزار مي دهد، تصنعي و غير طبيعي است 
و دستي در كار است تا بورس را موقتًا شيرين نشان داده 
و سرمايه هاي كالن مردم را ببلعد اما متأسفانه سودهاي 
كالن موج��ب ش��ده بود تا گ��وش س��هامداران و مردم 
»بورس بازان« اصلي و ابدا نقدها و هشدارها را نشنود بنده 
و جمعي ديگر از صاحب نظران برجسته دلسوز، هشدار 
داديم و از رشد غيرطبيعي بورس و دخالت بودار دولت در 
اين بازار انتقاد كرديم اما كو گوش شنوا؟ نه دولت گوش داد 
و نه مردم و متأسفانه فقط خودمان حرف و هشدار خودمان 
را شنيديم و به حال اين »بورس بازان« چشم و گوش بسته 
غبطه خورديم. همچنانكه بارها عرض كرده ام، مجدداً تأكيد 
مي كنم كه بورس هر كشوري ارتباط مستقيم و تنگاتنگي 
با اقتصاد آن كشور دارد و »بورس ايران« هم از اين قاعده 
مستثني نيست و شديداً وابسته و متأثر از شرايط اقتصادي 
كشور است. با اين وجود چنانچه وضعيت اقتصاد كشورمان 
خوب باشد و توليد و تجارت هم به سهولت انجام شود و هيچ 
مشكلي بر سر راه شركت ها و كارخانجات وجود نداشته 
باش��د و از همين رو كارخانجات و شركت هاي توليدي 
نيز چرخش��ان به خوبي بچرخد و سه شيفت كار كنند و 
سودآوري بااليي داشته باشند، در نتيجه در مجمع ساالنه 
خود گزارش مثبتي ارايه داده و سود بااليي نشان دهند و 
به هر سهم خود در بورس و سهامداراني كه سهم شركت را 
دارند سود خوبي بپردازند، قيمت و ارزش سهام شركتهاي 
س��ود ده در بورس افزايش مي ياب��د و همين امر موجب 
مي شود بازار بورس رفته رفته و آن هم به طور طبيعي رونق 
بگيرد و سودآور شود و ش��اخص هاي آن روزبه روز رشد 
صعودي داشته باش��د. اما زماني كه اقتصاد ايران مريض 
است و مشكالت اقتصادي و تحريم ها خارجي كل كشور را 
فرا گرفته و توليد و تجارت هم به سختي انجام مي شود و بر 
همين اساس جمع زيادي از شركتها و واحدهاي توليدي 
ورشكست شده و مابقي كارخانجات نيز با حداقل ظرفيت 
كار مي كنند و غالباً هم در مجامع ساالنه خود نه تنها گزارش 
منفي ارايه مي دهند، بلكه به جاي سود، ضرر و زيان نشان 

مي دهند و به هر سهم خود در بورس و سهامداراني كه سهم 
شركت را دارند يا سود نمي دهند يا سود بسيار كم و ناچيزي 
مي پردازند، پس قيمت و ارزش سهام شركتهاي زيان ده 
در بورس كاهش مي يابد و سهامداران فروشنده آن سهام 
بي ارزش هستند لكن همين امر موجب مي شود تا بورس 

از رونق بيفتد و روزبه روز شاخص هاي آن سقوط كند
خب، با اين وجود و با اين حجم از مشكالت اقتصادي كه 
همه از آن باخبريم و امواج منفي آن به نوعي كار و زندگي 
مردم و فعاالن اقتصادي را تحت الشعاع قرار داده و اشك 
مّلت را درآورده، پس چگونه بورس يك شبه و به يك باره 
برعكس آب شنا مي كند و شاخص هاي آن به شدت رشد 
كرده و سودهاي كالن و سرشاري در آن پديدار مي شود و 
عده اي را هم يك شبه ثروتمند مي كند؟ همين اما و اگرها، 
ابهامات و سواالت بي شمار موجب شد تا همان بهار امسال 
تحقيقي جامع در خصوص تحوالت ناگهاني و داليل رونق 
بورس به عمل بياوريم و به اين نتيجه برس��يم كه رش��د 
بورس كاماًل غيرطبيعي است و دست دولت آن هم با نيت 
جمع آوري ده ها هزار ميليارد تومان پول مردم در كار است 
كه س��ريعًا اين موضوع را به مردم و »بورس بازان« اطالع 
داديم و به همه  هشدار داديم كه بورس تا پيش از پايان سال 

جاري سقوط مي كند و سرمايه خيلي ها را به باد مي دهد.
باالخره هشدارهاي صاحب نظران درست از آب درآمد و 
متأسفانه مدتي است كه شاخص هاي بورس منفي شده و 
روز به روز شاهد سقوط آن هستيم، به طوريكه سهامداران 
و »بورس ب��ازان« زيان ديده را به خيابان ها كش��انده تا از 
اين طريق اعتراضات خود را به گوش دولت و مس��ووالن 

ذي ربط برسانند.

  رشد و شكوفايي بورس در راه است، البته 
به شرط و شروط ها 

ش��رايط چند ماه گذشته به ش��كلي بود كه ما به مردم و 
سهامداران هشدار ميداديم كه جانب احتياط را رعايت 
كنند و بدون مطالعه، سرمايه هاي خود را وارد بورس نكنند 
تا خدايي ناخواس��ته امروز جزو متضررين و مالباختگان 
نباشند كه اگر به هشدارهاي چند ماهه گوش ندادند، پس 

ديگر كاري نمي توانند بكنند و اين راه را بايد تا آخر ادامه 
دهند و نبايد توقع داشته باشند كه وارد درياي مواج بشوند 

اما لباس شان خيس نشود و چند قلپ آب هم نخورند.
وليكن شرايط اين ايام و روزهاي پيش رو به شكلي شده كه 
امروز مي خواهم به جاي هشدار، به مردم عزيز و سهامداران 
نويد بدهم كه روزهاي خوش در راه است و رشد و شكوفايي 
بورس به زودي فرا خواهد رسيد، البته به شرط و شروط ها 
اوالً اجازه دهيد تا به يك نكته بسيار ظريف و حساس اشاره 
كنم تا در پي آن راحت تر و شفاف تر بتوان به موضوع بورس 
و آينده آن بپردازيم و آن اينكه برخي از مسووالن و صاحب 
نظران تأكيد دارند كه انتخابات امريكا و پيروزي ترامپ يا 
بايدن هيچ تأثيري بر كار و زندگي ما ندارد و ترامپ و بايدن 
هم مثل همديگرند. در اين خص��وص ضمن احترام به 
نظرات ديگر بزرگواران بايد عرض كنم كه شايد انتخابات 
امريكا و پيروزي ترامپ يا باي��دن هيچ تأثيري بر غالب 
امور كشوري ما نداشته باشد اما اقتصاد و تجارت جهاني 
موضوعي هستند كه بطور قطع از كوچك ترين تحوالت 
جهاني تأثي��ر ميپذيرند يعني هر رخداد مثبت يا منفي 
كه در دنيا علي الخصوص در اقتصادهاي بزرگ جهاني 
رخ مي دهد، بطور قطع اقتصاد ساير كشورهاي جهان را 
تحريك و تحت تأثير قرار مي دهد. وقتي كه امريكا به لحاظ 
قدرت اقتصادي كه در جهان دارد، توانس��ته با فشارها و 
تحريم هاي پي درپي خود اقتصاد كشورمان را تحت فشار 
قرار دهد و كشورهاي ديگر را بترساند و آنان را تهديد كند 
كه با ايران مراودات تجاري و اقتصادي نداش��ته باشند، 
بالطبع تحوالت مثبت در آن كش��ور و سرنگوني دولت 
متخاصم امريكا هم اقتصاد ما را تحت تأثير قرار مي دهد. 
در پي تغييرات در دولت امريكا، بخشي از تحوالت اجرايي 
و بخشي ديگر بصورت رواني مي تواند تأثيرات مثبتي را 
در اقتصاد و تجارت جهاني كشورمان به وجود آورد. مثاًل 
اگر بايدن رييس جمهور امريكا شود و ترامپ متخاصم و 
نامتعادل با تيمش به زباله دان تاريخ انداخته شوند، حتي 
اگ��ر بايدن به »برجام« هم باز نگ��ردد و فقط تا حدودي 
تنش ها و تهديد ساير كشورها در جهت نداشتن روابط 
تجاري و اقتصادي با ايران از بين برود، بطور قطع تأثيرات 

اجرايي و رواني خوبي بر اقتصاد باقي خواهد گذاشت. از 
همين رو چنانچه ترامپ شكست را بپذيرد و بحث تحريم 
»بورس ايران« كه اين روزها بر سر زبانها افتاده از بين برود، 
قطعًا نرخ دالر و سكه هم كاهش خواهد يافت و دولت هم 
به پشتوانه افزايش درآمدهاي ارزي خويش، كمي ارز روانه 
بازار و همچنين براي واردات مواد اوليه در اختيار شركت ها 
قرار خواهد داد. صادرات روان تر خواهد شد و چرخ توليد نيز 
بهتر از گذشته خواهد چرخيد. در اين راستا چنانچه دولت 
هم دست از سر بورس بردارد و آن را به نفع خود معماري 
نكند قطعاً ارزش سهام شركتهاي توليدي رشد خواهد كرد 
و اگر دولت از عرضه سهام شركتهاي ورشكسته و زيان ده 
دولتي در بورس دس��ت بردارد و اجازه دهد تا شركتهاي 
سوددهي كه مدت هاست جهت ورود به بورس و عرضه 
س��هام خود به مردم پشت ديوار مقاومت دولت مانده اند 
سهام خود را عرضه كنند، ش��كوفايي بازار بورس دور از 
ذهن نخواهد بود.  : بورس و بازار ارز و سكه دو كفه يك ترازو 
هستند يعني هرگاه يك كفه اين ترازو سنگين و پايين 
باشد، كفه ديگر سبك و باال خواهد بود. زمانيكه بورس در 
بهار رشد غيرطبيعي خود را آغاز كرد، بازار ارز چندان گرم 
نبود و كفه آن س��بك بود كه كفه بورس سنگين شد اما 
رفته رفته كه بازار ارز و سكه گرم و نرخ آن رشد و براي مردم 
سودآور شد، كفه آن سنگين و همين امر موجب گرديد تا 
رفته رفته كفه بورس سبك و ريزش آن آغاز گردد. حال 
نظر به اينكه به زودي كفه بازار ارز و سكه سبك و ريزش 
در آن آغاز خواهد شد، در نتيجه كفه بورس سنگين و بازار 
آن رشد خواهد كرد. البته الزم به يادآوري است كه بنده 
به شدت منتقد سياست هاي غلط اقتصادي دولت هستم 
اما موضوع رشد بورس يك بحث كاماًل فني است و قصدم 
دفاع از سياست هاي غلط دولت نيست بلكه معتقدم كه 
بحران حال حاضر بورس دست پخت دولت و آن را دولت 
روحاني به قصد جمع آوري پول به وجود آورده است در 
خاتمه تأكيد مي كنم چنانچه سهامداران و »بورس بازان« 
كمي آرامش خود را حفظ كرده و صبر پيشه كنند، اوضاع 
بورس بهتر و شكوفاتر از گذشته خواهد شد و كمتر متضرر 

خواهند شد كه چه بسا سود هم بكنند.

ادامه از صفحه اول



تعادل | فرشته فريادرس|
انتشار آمار رس��وب كاالها در گمركات كشور، بارها 
مورد انتقاد فعاالن بخش خصوصي قرار گرفته بود 
و س��بب نامه نگاري هاي فراوان ميان دستگاه هاي 
ذي ربط از جمل��ه بخش خصوصي، گمرك، وزارت 
صمت و بانك مركزي شد. در نهايت امر چندي پيش 
س��تاد هماهنگي اقتصادي دول��ت مصوب كرد كه 
كاالهاي رس��وب شده در گمركات كشور بدون نياز 
به ويرايش ثبت سفارش ترخيص شوند. به عبارتي 
ديگر، كاالهاي مانده در گمرك روي ريل ترخيص 
قرار گرفتند. ب��ه دنبال ابالغ اين مصوبه معاون فني 
گمرك ايران از صاحبان كاالها خواس��ت تا به قيد 
فوريت براي ترخيص و انجام تشريفات گمركي اقدام 
كنند و چنانچه در اسرع وقت صاحبان كاال با وجود 
صدور كد رهگيري بانك، نسبت به ترخيص قطعي 
كاالهاي خود مبادرت نكنند، كااليش��ان مشمول 
اعمال مق��ررات متروكه خواهند ش��د. با اين حال، 
هرچند مس��ووالن گمرك ايران، در بيستم آبان ماه 
از ترخيص1.1ميليون تن انواع كاال از گمرك ظرف 
مدت يك روز خبر دادند ك��ه در نوع خود ركوردي 
جديد به شمار مي رفت، اما صاحبان برخي از كاالها 
همچنان نسبت به روند ترخيص كاالهايشان گله مند 
بودند. از اي��ن رو، اين بار وزير صمت راهي هرمزگان 
جنوبي ترين اس��تان كشور ش��د تا در جريان روند 
ترخيص كاالها از مهم ترين بنادر جنوبي قرار گيرد. 
سفري كه شايد بتوان آن را پاياني بر كاالهاي دپويي 
دانست. به طوري كه بنابر اعالم وزير صمت، مراحل 
ترخيص و تشريفات گمركي براي 7.5 ميليون تن 
كاالهاي اساس��ي و مواد اوليه كارخانجات در حال 

انجام است. 

    فراز و نشيب كاالهاي رسوب شده 
به گزارش »تعادل« دپوي كاالها در گمركات و بنادر 
كشور از سال گذش��ته تاكنون موجي از انتقادات را 
به همراه داشت. به طوري كه فعاالن اقتصادي بارها 
نسبت به روند كند ترخيص كاالهاي مانده در گمرك 
گاليه مند بودند و در زمينه رس��وب كاالها نيز بارها 
هشدارهاي الزم را دادند. با اين حال رسوب كاالهاي 
اساسي و مواد اوليه واحدهاي توليدي در گمركات 
اما به گفته متوليان گمرك��ي موجودي گمركات، 
در ماه هاي گذش��ته عالوه بر كاهش توليد، س��بب 
كاهش بخش��ي از كاالهاي اساسي در بازار نيز شد. 
بااين حال حتي آمارهاي منتشر شده از سوي خود 
گمرك، بيانگر اين است كه حدود ۸ ميليون تن كاال 
در گمرك و بنادر موجود است كه۳ ميليون و ۹۳۴ 
هزارتن آن را كاالهاي اساس��ي و مابقي را كاالهاي 
غير اساسي تشكيل مي دهد كه ۸۰ درصد آن مواد 
اوليه و ماشين آالت خطوط توليد را در بر مي گيرد. 
همچنين ۹۹ هزار و ۲۹۴ كانتينر )TEU( در گمرك 
و بنادر موجود است كه تعداد كانتينرهاي پر وارداتي 

به بيش از ۳5 هزار باكس مي رسيد. 
در همين حال، چند روز پيش مس��عود خوانساري 
رييس اتاق ته��ران در واكنش به اي��ن جمله معاون 
گمرك كه گفته بود: »ميليون ها تن كاال ماه ها است 
در بنادر كشور رسوب كرده است.« در توئيتي نوشت: 
»معاون گمرك: »ميليون ها تن كاال ماه هاس��ت در 
بنادر كشور رسوب كرده ؛ چه كسي بايد پاسخگوي اين 
خسارت ملي باشد بانك مركزي يا وزارت صمت؟ چه 
كسي پاسخگوي كمبود يا گراني كاال در بازار است؟«

     مصوبات جديد 
انتقادات و تبعات ناش��ي از دپوي كااله��ا، كار را به 
جايي رساند كه مقام معظم رهبري از دستگاه هاي 
ذي ربط از جمله گمرك و وزارت صمت خواس��ت 
در اين زمينه اقدامات الزم را انجام دهند. از اين رو، 
در ستاد هماهنگي اقتصادي دولت مصوب شد كه 
كاالهاي رسوب شده در گمركات كشور بدون نياز به 
ويرايش ثبت سفارش ترخيص شوند، روندي كه در 
روزهاي گذش��ته اجراي آن شروع شده و گزارش ها 
نشان از شدت گرفتن آن دارد.  به طوري كه به دنبال 
ابالغ اين مصوبه معاون فني گمرك ايران از ترخيص 

يك  ميليون تن انواع كاال از گمرك در اجراي مصوبات 
ستاد هماهنگي اقتصادي دولت خبر داد و گفت: از روز 
1۹ آبان ماه كه دستورالعمل مصوبه ستاد هماهنگي 
اقتصادي دولت براي ترخيص كاالهاي رسوبي ابالغ 
شد تا روز ۲۰ آبان ظرف يك روز 1.1ميليون تن انواع 
كاال از گمرك ترخيص ش��د كه خود ركوردي جالب 
توجه در گمرك به حس��اب مي آيد. براين اس��اس، 
با اب��الغ مصوبات اخير س��تاد هماهنگي اقتصادي 
دولت براي رفع موانع ترخيص كاال، مقرر ش��د كه 
بانك مركزي تامين ارز ترجيحي كاالهاي اساس��ي 
فاقد اسناد مالكيت، با اولويت اعالمي وزارت صمت 
انجام دهد، همچنين نسبت به صدور اعالميه تامين 
ارز براي كاالهاي اساس��ي اعتباري با تعهد ۳ ماهه 
از زم��ان ترخيص كاال از گم��رك )جهت تامين ارز 
ترجيحي( اقدام كند. از سوي ديگر، كاالهاي ضروري 
مورد ني��از بنگاه هاي توليدي با تش��خيص و اعالم 
وزارت صمت )داراي قبض انبار تا 1۰ آبان ماه ۹۹(، 
بدون الزام به كدرهگيري بانك مركزي، از گمركات 
ترخيص شوند؛ به گونه اي كه از تاريخ 1۰ آبان به بعد 
واردكنندگان بتوانند از رويه هاي بانكي )ارز نيما(، 
واردات در مقابل صادرات، براي پروانه هاي صادراتي 
س��ال 1۳۹۸ به بعد، ارز اش��خاص، از طريق سامانه 
جامع تجارت استفاده كنند. از آن سو، گمرك ايران 
نيز مكلف شده نسبت به ترخيص درصدي كاالهاي 
اساسي و نهاده  هاي توليد كه رديف تعرفه و اولويت 
آن از سوي وزارت صمت اعالم مي شود، تا سقف ۹۰ 
درصد كه در صف »تخصيص« يا »تامين« ارز بانكي 
باش��ند اقدام كند و از س��ويي چنانچه رديف تعرفه 
مندرج در ثبت سفارش كاال با استنباط گمرك تغيير 
كند، مشروط براينكه شرح تجاري كاال تغيير نكند 
و رديف تعرفه استنباطي گمرك، جزو رديف تعرفه 
كاالهاي ممنوعه )گروه۴( يا اولويت ارزي غيرفعال 
)گ��روه ۲7(، يا رديف تعرفه كااله��اي داراي توليد 
مشابه داخلي نباشد، درباره اقالم گروه هاي »1 و ۲1، 
۲۲، ۲۳ و ۲۴« نيازي به اصالح ثبت سفارش وزارت 

صمت نخواهد بود.

   ترخيصي ها به روايت وزير 
با همه اينه��ا، اما بازهم برخي گزارش ها حاكي از اين 
بود كه روند ترخيص كاالها به دليل مس��ائل ارزي و 
همكاري نكردن بانك مركزي و برخي مسائل ديگر، با 
كندي صورت مي گيرد يا اساسا صاحبان كاالها تمايلي 
به خروج كاالهايشان از انبارها براي ورود به بازار ندارند. 
از اين رو، وزير صمت براي اينكه در جريان ترخيص 
كاالهاي اساس��ي قرار بگيرد، راهي هرمزگان شد تا 
شاهد نظارت برروند اجراي ابالغيه جديد دولت باشد. 
عليرض��ا رزم حس��يني، در ب��دو ورود به ف��رودگاه 
بندرعباس از روند سريع ترخيص كاالهاي اساسي خبر 
داد و افزود: مصوبه اي از ستاد اقتصادي دولت ابالغ شده 
تا كاالهايي كه در گمركات كشور از جمله بندرعباس 
وجود دارد به سرعت ترخيص ش��ود. هدف اصلي از 
سفرم نظارت بر روند اجراي اين ابالغيه از نزديك است. 
بنابر آمارهاي اعالمي او، 1.۲ ميليون تن كاال، معادل 
حدود يك هشتم كاالهاي موجود از گمركات كشور 
در 1۰ روز اخير ترخيص شده كه اين ميزان كاالهاي 
ترخيص ش��ده از مجموعه ۸.۳ ميليون تن كاالهاي 
رس��وبي مانده در گمرك ها بوده كه ۴.۳ ميليون تن 
آن كاالهاي اساس��ي و ۴ ميليون تن ديگر مواد اوليه 
كارخانه ها بوده است. وزير صمت با تشريح اين آمارها 
گفت: تعامل و همكاري خوب��ي ميان گمرك ايران، 
بانك مركزي، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صمت، 
دادستاني كشور و دستگاه قضا مبني بر ترخيص سريع 
كاالهاي رسوبي مانده در گمرك انجام شده است. رزم 
حس��يني همچنين وعده داد كه كاالهاي ترخيص 
ش��ده به تدريج وارد شبكه توزيع خواهد شد و ظرف 
هفته هاي آينده تاثير خود را بر بازار مي گذارد. از سوي 
ديگر، رزم حسيني در نشست بررسي موانع و مشكالت 
ترخيص كاالهاي اساسي در بنادر و گمركات كشور كه 
با حضور معاون فني گمرك ايران و مدير گمرك شهيد 
رجايي در بندر عباس برگزار شد، اعالم كرد كه تاكنون 
از مجموع ۸ ميليون و ۳۰۰ هزار تن كاال در گمركات 
كشور كه شامل بنادر شهيدرجايي، امام خميني و بندر 
اميرآباد و نوشهر است حدود ۸۰۰ هزارتن از كاالهاي 

اساس��ي ترخيص شده اس��ت. بنابه اظهارات او، ۳.5 
ميليون تن از كاالهاي اساسي ديگر هم اكنون در حال 
ترخيص و انجام تشريفات گمركي الزم و ۴ ميليون تن 
ديگر از كاالها شامل مواد اوليه كارخانجات و واحدهاي 
توليدي كشور نيز در حال انجام مراحل ترخيص است.

 وزير صمت در همين حال بيان كرد كه امكان ترخيص 
كاال براي متقاضياني كه نياز به ارز ندارند، فراهم است. 
او در بخش ديگري از صحبت هاي خود از رفع اشكاالت 
س��امانه جامع تجارت تا قبل از افتتاح رس��مي )نهم 
آذرماه( خبر داد. رزم حسيني، مصوبه ستاد اقتصادي 
دولت مبني بر ترخيص كاالهاي رسوبي در گمركات 
را در راستاي كاهش بروكراسي اداري دانست و تصريح 
كرد: با ترخيص كاالها آثار آن را به تدريج در اقتصاد 
ايران خواهيم ديد و توليد و صادرات افزايش مي يابد. 
البته وزير صمت در حين س��فر خود به هرمزگان در 
يك برنامه تلويزيوني، درباره برخي كاالها كه صاحبان 
آنها تمايلي به ترخيص آنها از گمركات كشور ندارند، 
به آنها هش��دار داد: براساس قوانين، گمرك تصويب 
كرده كه چنانچه صاحبان كاالها نسبت به ترخيص 
كاال هاي خود اقدام نكنند اين كاالها به امالك تمليكي 
مي روند و به مزايده گذاشته خواهند شد. او همچنين 
از ترخي��ص ۳5 هزار تن برنج هاي مانده در گمركات 
كش��ور خبر داد و گفت: اين ميزان از برنج نيز به بازار 
عرضه خواهد ش��د و تاثي��ر خود را ب��ه زودي بر بازار 

خواهد گذاشت.
ابوالفضل اكبرپور ناظر گمركات اس��تان هرمزگان و 
مديركل گمرك ش��هيد رجايي نيز در اين نشست با 
ارايه آمار عملكرد گم��ركات هرمزگان كل كاالهاي 
ترخيص شده از گمركات اس��تان هرمزگان را بيش 
از ۴ميليون و 7۰۰هزار تن برش��مرد كه ۲ميليون و 
۴۰۰هزار تن آن را كاالهاي اساسي تشكيل مي دهند. 
او با اعالم اينكه كاالهاي اساسي كه در آبان ترخيص 
شده بيش از 5۴۰هزار تن بوده اند، افزود: از 11 آبان ماه 
سال جاري تاكنون بيش از ۳۲۰هزار تن كاالي اساسي 
ترخيص گرديده اس��ت و ميزان 16۸هزار تن آن در 

جريان تشريفات گمركي قرار دارند.
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مجلس موافق
واردات خودرو است

ايلنا | دبير انجمن واردكنندگان خودرو اظهار كرد: 
نمايندگان مجلس با واردات خودرو موافق هس��تند 
و نگاه آنها اين اس��ت كه واردات بخش��ي از تقاضاي 
خودروي كش��ور را تعيين مي كند اما االن نيازي به 
نظر مجلس هم نيست، وزارت خانه راه واردات خودرو 
را بسته و خودش هم مي تواند باز كند، آقاي وزير بايد 
در اين مورد تصميم بگيرند. مه��دي دادفر، در مورد 
برخي اظهارات مبني بر احتمال واردات خودرو اظهار 
داشت: اميدواريم كه واردات خودرو انجام شود و بايد 
اين اتفاق بيفتد اما درباره اينكه چه سناريويي ممكن 
است رقم بخورد هنوز هيچ مذاكره اي نكرده ايم، البته ما 
پيشنهادات نه گانه خود را ارايه داده ايم. وي افزود: مكررا 
مي گفتند ارز نداريم و تحريم هستيم، اما شركت ها 
نامه دادند كه امكان دور زدن تحريم ه��ا را داريم. در 
مورد ارز هم گفتند كه از ارز ايرانيان خارج از كشور يا 
سرمايه هاي خارجي ارز را تامين مي كنيم. يك ايرادي 
در مورد منشأ ارز گرفته شد كه گفتيم منشأ اين ارزها 
را هم سفارت ايران در مبدا تاييد كند. اميدواريم هرچه 
زودتر اين مشكل حل شود، سامانه ثبت سفارش خودرو 
را باز كنند و مردم شيريني اين موضوع را بچشند چون 
يقينا با وقوع چنين اتفاقي قيمت هاي خودرو نصف 
خواهد ش��د.دادفر تصريح كرد: البته االن واردات هم 
باز شود قيمت خودروي خارجي خيلي باال است اما به 
قيمت امروز هم نخواهد ماند، اگر خودرويي سه ميليارد 
تومان اس��ت، اگر واردات باز شود 1.5 ميليارد تومان 
مي شود كه بازهم به علت موارد تعرفه اي، عوارض، نه 
درصد ارزش افزوده و غيره باال است. اما با همين فرآيند 
قيمت ها نصف خواهد شد، بهره آن را هم مردم مي برند 
و اميدواريم كه هرچه سريع تر آقاي وزير در اين مورد 
تصميم بگيرند. وي در مورد جزييات پيشنهادات نه گانه 
گفت: موارد پيشنهادات نه گانه ما واردات خودرو با ارز 
ايرانيان خارج از كشور و سرمايه هاي خارجي، واردات 
خودرو با اعتبار ش��ركت ها از جمله شركت هاي مادر، 
واردات خودروهاي زير 1۰ ه��زار يورو، واردات خودرو 
صرفا با هدف ش��ماره گذاري پ��الك عمومي، واردات 
خودرو با استفاده از ارز بلوكه شده نزد كشورهاي مختلف 
و واردات خودرو در ازاي كاالهاي غيرنفتي و پتروشيمي 
توس��ط واردكنندگان خودرو بود. اين پيشنهادات به 
وزارت صمت داده ش��ده ولي هنوز پاس��خي دريافت 
نكرده ايم. دادفر افزود: نماين��دگان مجلس با واردات 
خودرو موافق هس��تند و نگاه آنها اين است كه واردات 
بخش��ي از تقاضاي خودروي كشور را تعيين مي كند 
اما االن نيازي به نظر مجلس هم نيست، وزارتخانه راه 
واردات خودرو را بسته و خودش هم مي تواند باز كند، 
آقاي وزير بايد در اين مورد تصميم بگيرند.دادفر افزود: 
اميدواريم كه اين تصميم زودتر گرفته شود چون منافع 
آن را اول م��ردم با كاهش هزينه خودرو مي برند و بعد 
از آن ش��ركت هاي واردات خودرو كه كسب وكارشان 
حفظ مي ش��ود. 15 هزار نفر در 6۸۰ بنگاه اقتصادي 
واردات خودرو مش��غول به كار بودند كه االن به ۲ هزار 
نفر رسيده اند. در صورت واردات خودرو 1۳ هزار نفري 

كه كار خود را از دست دادند به كار خود برمي گردند.

مقصر اصلي التهاب بازار فوالد 
وزارت صمت است

تسنيم | عضو هيات مديره انجمن فوالد در واكنش 
به رانت موجود در معامالت مچينگ و فروش فوالد 
به مش��تري هايي كه صرفا كاغذي هس��تند، گفت: 
وزارت صمت با تصميمات اشتباهي كه گرفته باعث 
تمام اتفاقات از جمله نابساماني در معامالت مچينگ 
است. رضا شهرستاني ادامه داد: معاونت امور معادن و 
صنايع وزارت صمت چگونه مي تواند براي بازار فوالد 
وساير صنايع تصميم گيري كند در جايي كه در زمينه 
اقتصادي، توليدي و صنعتي تجربه اي نداشته است.

متاسفانه وقتي قيمت ها دستوري مي شود و براي هر 
كااليي سقف و كف گذاشته مي شود اين كار خودش 
زمينه ساز رانت است و عطش اين بازار نيز هيچ وقت 
فروكش نخواهد كرد. فرض كنيد قيمت دالر ۲5 هزار 
تومان است و اعالم مي كنند دالر 1۹ هزار توماني به 
عده اي فروخته مي شود مشخص است كه رانتي كه 
وجود دارد براي خريدار جذاب است حتي اگر نيازي 
به آن كاال نداشته باشد. وي افزود: در خصوص فوالد هم 
نه تنها شركت فوالد مباركه، بلكه همه مقصر هستند و 
مقصر اصلي هم كسي است كه پايه را اشتباه گذاشته 
و آن، وزارت صمت اس��ت. فوالد مباركه براي منافع 
سهامداران و توسعه شركت اين كار را انجام مي دهد و 
در اين ميان افرادي هم از مچينگ استفاده مي كنند و 
پيشنهادهاي جذاب برايشان وجود دارد. وي در پايان 
گفت: بايد جلوي اين رانت گرفته شود و وزارت صمت 
با قيمت گذاري هاي دستوري كاري را نه تنها پيش 
نمي برد بلكه مقابل توسعه صنعت فوالد و توليد كشور، 
سنگ اندازي مي كند؛ تنها راه براي توسعه اقتصادي 
و صنعت فوالد اين است كه بايد اقتصاد آزاد باشد تا با 
ايجاد رقابت واقعي، از صنعت حمايت ش��ود و دست 

دالالن و رانت خواران كوتاه شود.

افزايش واردات غيرقانوني 
سيگار 

فارس | مقايس��ه آمارهاي برآورد واردات سيگار 
قاچاق در 6 ماهه اول امس��ال با مدت مش��ابه سال 
گذشته حاكي از آن است كه واردات قاچاق اين كاال 
۲۲.۳ درصد رشد داشته است. برآورد واردات سيگار 
قاچاق در 6 ماهه اول امسال 7 ميليارد و ۴5۰ ميليون 
نخ بوده كه ب��ا توجه به واردات بيش از 6 ميليارد نخ 
سيگار قاچاق در 6 ماهه ابتداي سال گذشته برآورد 
مي شود واردات قاچاق اين كاال ۲۲.۳ درصد افزايش 
يافته است. گفتني است ميزان صادرات سيگار در 
6 ماهه ابتداي امس��ال نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته نيز ۹7.۲ درصد افزايش يافته است.

عدم نظارت بر بورس
اي��ن اخبار اغلب تاثير منفي بر روي ب��ورس دارند براي 
مثال؛ مي توان به انتخابات امريكا اشاره كرد درست است 
كه تعداد آراي بايدن به باالترين حد خود رسيده و با يك 
نگاه كلي مي توان گفت وي رييس جمهور امريكا است 
اما اين خبر تاثير بس��يار منفي بر روي بورس گذاشت و 
بيش از سه روز روند نزولي در بازار ديده شد درصورتي كه 
بايد اين خبر روندي عكس در بازار ايجاد مي كرد و باعث 
مي شد كه بازارسهام روند صعودي به خود بگيرد چراكه؛ 
بايدن خبر از تواف��ق و مذاكره داده بود، حال با اين مثال 
ساده گفت كه اغلب اخبار تاثير منفي بر روي بورس دارند 
و كمتر خبري ديده مي شود كه بتواند تاثير مثبت بر روي 
تاالر شيشه اي بگذارد. اين حساسيت بورس به خبرهاي 
متعدد را مي توان ناشي از اتفاقات چندماهه اخير دانست 
زيرا در چندماه اخيربا كمك و حمايت دولتي بي اعتمادي 
به بازار تزريق شد و در نتيجه ميزان حساسيت بورس به 
باالترين حد خود رسيد.  در يك نگاه كلي مي توان گفت 
كه اكثريت جامعه درگير بورس و بازار سهام هستند اما 
مشكل اصلي اينجاست كه اغلب سرمايه هاي مردم در 
اين بازار فدا ش��ده و مردم به دنبال س��رمايه اصلي خود 
هستند و مسووالن و دولتي ها تالشي براي سامان دادن 
به اوضاع بورس نمي كنند و تنها مردم خود اين وظيفه را 
انجام مي دهند. همچنين دولتي ها و مسووالن بايد در اين 
خصوص شفاف سازي كنند كه چرا وضعيت بازار سرمايه 
به اين شكل درآمد؟ چرا برخي از حقوقي هاي بزرگ بازار 
سهام تنها به سودآوري خود فكر مي كنند و سعي دارند 
از مسيرهاي متعدد سر مردم كاله بگذارند. به جز اخبار و 
مردم مسووالن و سازمان بورس نيز در اين وضعيت بورس 
مقصرند چراكه؛ نظارت يكپارچه نداشته اند و دراين ميان 

برخي توانسته اند در بازار اخالل ايجاد كنند.

اهميت ثبات در نرخ ارز
امروز هم كه نرخ ارز به دليل انتظارات كاهشي در داالن 
نزولي ق��رار گرفته، نمي توان حد مش��خصي براي اين 
كاهش تعيين كرد. معتقدم كاهشي كه اين روزها در نرخ 
ارز مشاهده مي شود، بيشتر رواني است و برآمده از تحول 
واقعي در متغيرهاي اقتصادي شكل نگرفته است. تحوالت 
بيروني و انتظارات عمومي افراد باعث شده كه نرخ ارز در 
داالن كاهشي قرار بگيرد. در شرايط فعلي هم فروش و 
عرضه ارز، مبتني بر چشم انداز كاهشي بازار افزايش يافته 
و هم خريداران ارز با توجه به دورنماي بازار فعال ترجيح 
داده اند تا زمان تعديل بيشتر دست نگه دارند. حد نهايي 
اين روند كاهشي در قيمت ارز، قابل پيش بيني نيست. 
اساسا نمي توان حدي، براي فراز و نشيب هايي كه مبتني بر 
انتظارات عمومي در بازارها شكل مي گيرند در نظر گرفت.

همانطور كه حد نهايي افزايش قيمت ارز در هفته هاي 
قبل، قابل پيش بيني نبود، امروز هم كه قيمت ارز در داالن 
كاهشي قرار گرفته، نمي شود محدوده اي براي اين كاهش 
در نظر گرفت. بر اين اساس فكر مي كنم موضوعي كه در 
خصوص نرخ ارز اهميت ويژه اي پيدا مي كند، مقوله ثبات 
در بازار است. هر اندازه كه زمينه ثبات در بازارها بيشتر شود 
به همان ميزان مي توان توقع رشد و بهبود شاخص ها را نيز 
داشت.بر اين اساس نرخ ارز عقب نشيني خود را تا جايي كه 
افكار عمومي انتظار دارند، تداوم مي بخشد، اما ثبات در اين 
نرخ و اين وضعيت به رشد واقعي متغيرهاي اقتصادي مثل 
رشد توليد، مهار تورم، تقويت پول ملي و... احتياج دارد. 
ثبات در قيمت ارز بعد از تخليه آثار رواني و عمومي به يك 
نقطه توازن جديد خواهد رسيد كه بايد اميدوار باشيم اين 

تحوالت در نهايت منجر به ثبات در بازار ارز كشور شود.

خصوصي سازي  و مديران مياني
يكي ديگر از نتايج اين وابستگي طوالني مدت به نفت و 
عدم حركت به سمت خصوصي سازي، كوچك ماندن 
بورس در ايران و كاهش نقش آفريني اين بازار در عرصه 
تامين مالي براي شركت هاست. در بسياري كشورهاي 
جهان، امروز منابع مالي شركت ها از طريق بورس تامين 
مي شود و حتي شركت هاي بخش خصوصي نيز در اين 
بازار حضور دارند اما در ايران جز شرايطي كه در ماه هاي 
قبل به وجود آمده و باز هم جو بر واقعيت ها پيشي گرفت، 
تا قبل از آن چندان بازار س��رمايه مورد توجه و پيگيري 
نبود. دولت در ماه هاي گذشته بارها از لزوم فروش اموال 
و دارايي ها و سهام شركت هاي خود در بازار سرمايه گفته 
و حتي سهام شركت هاي بزرگي را نيز وارد اين بازار كرده 
است اما در اين بين هنوز يك سوال مهم باقي است: مديران 
مياني دولت چه قدر با اين تحوالت، همراستا هستند؟ اين 
سوال وقتي به شكل جدي مطرح مي شود كه مي بينيم 
مقامات كالن و تصميم گير در دولت اعالم مي كنند كه 
واگذاري بايد ادامه پيدا كند اما در بدنه مديريتي در برابر آن 
مقاومت هايي وجود دارد و در برخي مواقع، سهام واگذار 
مي شود اما مديريت همچنان در اختيار دولت مي ماند و 
كه اين نقض غرض ابتدايي در فرايند خصوصي سازي به 
شمار مي رود. اگر بناست اقتصاد ايران از مشكالت تاريخي 
و طوالني مدت خود خالص شود و راه براي فعال كردن 
بخش خصوصي و اس��تفاده از ظرفيت بازارهايي مانند 
بورس باز شود، بايد جرات تصميم گيري ميان اين مديران 
افزايش پيدا كند و با به وجود آوردن يك هم نظري ميان 
دستگاه هاي مختلف، اصالحات ساختاري موردنظر كليد 
بخورد، در غير اين صورت، حتي در صورت واگذاري نيز 
همچنان ابهام ها و ترديدها به جاي خود باقي خواهند ماند.

دردسرهاي توزيع قير رايگان 
در اقتصاد

تجربيات گذشته نشان مي دهد كه بخش اعظمي از قيرهاي 
تخصيصي نه به نفع مردم روستايي به كار گرفته شده اند 
و نه نقشي در توسعه روستاها داشته است. مجموعه اين 
ابهامات مواردي است كه بايد بررسي دقيق شود، ارزيابي 
شود و ديدگاه هاي كارشناسي پيرامون آن مورد توجه قرار 
بگيرد. تعجب است از مجلس��ي كه بايد مركز رفتارهاي 
قانوني و شفاف باشد، اما طرح هايي را مصوب مي كند كه 
بنياد آنها بر اساس روابط رانتي و غير كارشناسي پي ريزي 
شده است.هرچند ممكن است برخي از نمايندگان از سر 
دلسوزي اقدام به تصويب طرح كرده باشند، اما معتقدم 
اس��اس اين طرح غيرعلمي و غيركارشناسي است و در 
نهايت تاثيري در بهبود وضعيت زندگي روستاييان و مردم 

شهرهاي كوچك نيز نخواهد داشت.

نزديك به ۸ ميليون تن كاال در الين ترخيص قرار گرفت

قفل رسوب كاالها  باز شد

سخنگوي گمرك تشريح كردسازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اعالم كرد 

تجارت ۸،۸ ميليارد  دالري ايران و اروپا در هفت ماهنظارت بر پنج گروه كااليي داراي اولويت در هفته جاري
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان بر 
پنج گروه كااليي به عنوان اولويت هفتگي بازرس��ي در 
هفته جاري بازرسي و نظارت خواهد داشت. به گزارش 
شاتا، بازرسان س��ازمان حمايت و سازمان هاي صمت 
استان ها در سراس��ر كش��ور اين هفته بر بازار گوشت 
قرمز، نهاده هاي دامي، مرغ زنده و گرم، روغن خوراكي، 
محصوالت فوالدي بازرسي خاص و ويژه خواهند داشت. 
تمركز اين بازرسي ها توجه به ثبت كاال در سامانه جامع 
انبار ها بوده اس��ت و 17 قلم كاالي اساس��ي در اولويت 
بازرسي ها قراردارد كه هر هفته با توجه به شرايط بازار 
5 قلم كاالي اولويت دار براي تمركز بازرسيها و نظارت 
جدي بر فرآيند تامين و توزيع آنها در طول هفته مورد 
بررس��ي قرار مي گيرد.برابر جمع بنديهاي انجام شده 
از سوي س��ازمان هاي صمت استان ها در هفت ماه اول 
امس��ال بيش از ۸5۰ هزار مورد بازرسي صرفا مرتبط با 
كاالهاي اولويت دار از واحدهاي صنفي و غيرصنفي در 
سراسر كش��ور انجام كه در نهايت منجر به تشكيل ۳۸ 
هزار و5۹۳ پرونده شده است.ارزش ريالي پرونده هاي 
متش��كله بيش از ۳ ميليارد و 5۹۴ ميليون و 167 هزار 

ريال بوده و تمام پرونده هاي تشكيل شده براي رسيدگي 
و صدور حكم به ادارات كل تعزيرات حكومتي استان ها 
ارسال شده است. با راه اندازي سامانه يكپارچه مديريت 
بازرس��ي از اين پس مراحل تشكيل پرونده و رسيدگي 
به آن شفاف خواهد شد.توسط بازرسان اين سازمان و 
س��ازمان هاي صمت استان ها انبارها و مراكز نگهداري 
كاال رصد شده و بازرس��ي ها در سطح بازار نيز با تمركز 
بر اقالم و مايحتاج ضروري مورد نياز مردم با قوت تداوم 
داشته و از تخلفات احتمالي جلوگيري مي شود. برخورد 
با پديده احتكار، اختفاء و امتناع از عرضه، گرانفروشي و 
كم فروشي، عدم صدور فاكتور، اعالم موجودي، حراج 
غيرمجاز و... از مواردي است كه بايد بازرسان اين سازمان 
و سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان هاي سراسر 
كشور در اولويت هاي بازرسي خود از بازار قرار دهند.اين 
سازمان از مردم كشور درخواست نمود تا همچون گذشته 
در صورت مش��اهده هرگونه تخل��ف در اين زمينه ها، 
با ش��ماره تلفن 1۲۴ اين س��ازمان و ستادهاي خبري 
سازمان هاي صمت سراسر كشور تماس گرفته و تخلفات 

را گزارش دهند.

تجارت خارجي كش��ورمان با اروپا در هفت ماه اول 
امس��ال بالغ بر 15 ميليون و ۹1۰ هزار و ۸16 تن به 
ارزش هش��ت ميليارد و ۸۰7 ميليون و ۸7۹ هزار و 
۸۴1 دالر بوده است. به گزارش ايسنا، سيد روح اهلل 
لطيفي - دبير شوراي اطالع رساني گمرك، در تشريح 
آخرين وضعيت تجارت كشورمان با اروپا گفت: طي 
هفت ماهه اول امسال سطح تجارت خارجي ايران با 
كشورهاي اروپايي به 15 ميليون و ۹1۰ هزار و ۸16 
تن برابر با هشت ميليارد و ۸۰7 ميليون و ۸7۹ هزار 

و ۸۴1 دالر رسيده است.
وي خاطرنش��ان كرد: حجم صادرات كشورمان به 
اروپ��ا در اين بازه زماني بالغ ب��ر پنج ميليون و 6۰5 
هزار و ۸۹1 تن بوده اس��ت ك��ه از حيث ارزش اين 
ميزان ص��ادرات كاالهاي ايراني برابر با دو ميليارد و 
66 ميليون و ۸۴۰ هزار و 5۳۸ دالر بوده است. ضمن 
آنكه در ميان كشورهاي اروپايي اصلي ترين مقاصد 
صادراتي، كشور تركيه با يك ميليارد و ۴۸۹ ميليون 
و ۳7۲ ه��زار و ۴۰۸ دالر و پ��س از آن كش��ورهاي 
روسيه، آلمان و ايتاليا قرار دارند. همچنين كمترين 

ميزان صادرات به اس��كاتلند با 1۳ هزار و ۹5۲ دالر 
بوده است.

لطيفي افزود: كشورمان به ۳7 كشور اروپايي از قبيل 
اتريش، آلمان، بوسني و هرزگوين، بلژيك، سوييس، 
دانمارك، فرانسه، اسپانيا، انگلستان، ايتاليا، هلند، 
س��وئد، اس��لواكي، نروژ و... صادرات داش��ته است. 
س��خنگوي گمرك در خصوص وضعي��ت واردات 
كشورمان از اروپا نيز گفت: كش��ورمان در اين بازه 
زماني از ۴۴ كش��ور اروپايي واردات داشته است كه 
حجم اين واردات بال��غ بر 1۰ ميليون و ۳۰۴ هزار و 
۹۲5 تن كاال و برابر با شش ميليارد و 7۴1 ميليون و 
۳۹ هزار و ۳۰۳ دالر بوده است كه بيشترين واردات 
از تركيه با دو ميلي��ارد و ۲۳۴ ميليون و 67۰ هزار و 
6۴۰ دالر و پس از تركيه از كشورهاي آلمان، روسيه 
و انگلس��تان بوده اس��ت. وي افزود: كش��ورمان در 
مجموع از ۴۴ كشور اروپايي نظير انگلستان، فرانسه، 
آلمان، ايتاليا، چك، سوييس، سوئد، اتريش، بلژيك، 
دانمارك، اس��پانيا، ايرلند، كرواسي، هلند، پرتغال، 
لهستان، اوكراين، روسيه و ... واردات انجام داده است.

  وزير صمت:  ۱.۲  ميليون تن کاال، معادل حدود يک هشتم کاالهای موجود از گمرکات کشور در ۱۰ روز اخير ترخيص شده که اين ميزان کاالهای 
ترخيص شده از مجموعه ۸.۳ ميليون تن کاالهای رسوبی مانده در گمرک ها بوده که ۴.۳ ميليون تن آن کاالهای اساسی و ۴ ميليون تن ديگر مواد 

اوليه کارخانه ها بوده است.
  رزم حسيني: با ترخيص كاالها آثار آن را به تدريج در اقتصاد ايران خواهيم ديد و توليد و صادرات افزايش مي يابد. 

  براساس قوانين، گمرك تصويب كرده كه چنانچه صاحبان كاالها نسبت به ترخيص كاال هاي خود اقدام نكنند اين كاالها به امالك تمليكي 
مي روند و به مزايده گذاشته خواهند شد.

برش
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چهرهروز

ابوالفضلپورعربمقابلدوربينميرود
سوپراستار دهه ۷۰ سينمايي ايران پس از مدتي دوري از سينما جلوي دوربين عباس رافعي مي رود.ابوالفضل پور عرب كه به علت 
بيماري اش غيبتش در سال هاي اخير در سينماي ايران موجه بوده در كنار ميترا حجار بازيگران فيلم جديد عباس رافعي هستند. 
فيلم سينمايي »غيبت موجه« به  كارگرداني و تهيه كنندگي عباس رافعي اين روزها در مرحله پيش توليد است و به زودي مقابل 
دوربين مي رود. پورعرب پس از ميترا حجار دومين بازيگر اصلي فيلم »غيبت موجه« است كه گفته مي شود نقشي متفاوت را ايفا 
خواهد كرد. بازگشت دوباره پورعرب مقابل دوربين مي تواند نويد بخش روزهاي بهتري براي او باشد. در خالصه داستان اين فيلم 

آمده است، همچون»سيمرغ «عطار كه در مي يابند »سيمرغ « خودشان هستند. 

میراثنامه

سرپرست كاوش باستان شناسي محوطه تخت رستم 
شهرستان نكا از كشف بقاياي دست ساخته هاي سنگي 
عصر پارينه س��نگي در اين محوطه تاريخي خبر داد. 
حسين رمضان پور گفت: كاوش هاي باستان شناسي در 
اين منطقه به منظور تعيين عرصه حريم و اين محوطه 
انجام  شده است. او با اشاره به اين مطلب كه بقايايي از 
دست ساخته هاي سنگي متعلق به دوره پارينه سنگي 
يافت شده افزود: محوطه تخت رستم به دليل ويژگي 
زمين شناختي و وجود سازندهاي آهكي و سنگ هاي 
چرت، جذابيت بسيار بااليي در جذب جمعيت هاي 
انساني در خود داشته است. رمضان پور با بيان اينكه 
در دوره پارينه سنگي از اين محوطه به عنوان كارگاهي 
براي توليد ابزارهاي سنگي استفاده  شده است بيان 
كرد: بنا بر بررس��ي هاي همايون خ��وش روان روي 
رسوبات زمين شناسي، اين محوطه داراي رسوباتي 
متعلق به درياي مازندران در ۲ ميليون سال قبل است 
كه به عنوان يك اثر ميراث طبيعي، واجد ارزش بااليي 
است. او در ادامه تصريح كرد: اين رسوبات را نمي توان 
در تمام ساحل جنوب درياي مازندران مشاهده كرد 
و براي دست يافتن به اين رسوبات بايد تا عمق چند 

صد متري زمين كاوش كرد، اما با توجه به رخدادهاي 
تكتونيك��ي اين رس��وبات، امروز روي س��طح زمين 
قابل مشاهده هستند و به لحاظ ژئوتوريسم از ارزش 

بااليي برخوردارند. محوطه باس��تاني تخت رستم در 
غرب شهرس��تان نكا قرار دارد. اين محوطه در س��ال 

۱۳۸۰ در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيد.

كشف بقاياي عصر پارينه سنگي در تخت رستم نكا

هنر

فيلم سينمايي »بوتاكس« در بخش مسابقه فيلم بلند جشنواره تورين اكران مي شود. 
فيلم بوتاكس نخستين ساخته بلند كاوه مظاهري در بخش مسابقه فيلم بلند جشنواره 
تورين، به عنوان تنها فيلم بلند ايراني در قسمت اصلي جشنواره به نمايش درخواهد 
آمد. در خالصه داستان اين فيلم آمده است: »اكرم و آذر به همه مي گويند كه برادرشان 
قاچاقي به آلمان رفته و فعاًل از او خبري ندارند. به  مرور اين »دروغ« در ذهن اكرم به 
يك واقعيت تبديل مي شود، تا حدي كه شبانه روز را در انتظار برگشتن برادرش از 
آلمان، سپري مي كند.« سوسن پرور، مهدخت مواليي، سروش سعيدي، مرتضي 
خانجاني و محسن كياني بازيگران اصلي اين فيلم هستند. ديگر عوامل »بوتاكس« 
عبارتند از: تهيه كنندگان: كاوه مظاهري و سروش سعيدي، نويسندگان فيلمنامه: 
سپينود ناجيان و كاوه مظاهري، سرمايه گذاران: محسن كياني، ساسان سعيدي، گروه 
همراهان انديشه ققنوس، كاوه مظاهري و سروش سعيدي، آهنگساز: ميالد موحدي. 
سي و هشتمين دوره جشنواره بين المللي فيلم تورين از ۲۰ الي ۲۸ نوامبر )۳۰ آبان 

الي ۸ آذر( در شهر تورين ايتاليا به صورت آنالين برگزار خواهد شد.

»بوتاكس«
 در تورين اكران مي شود

هنر

»بنفش��ه آفريقايي« س��اخته »مونا زندي حقيقي« در بيست و نهمين دوره 
جشنواره فيلم لوييز حضور دارد. بيست و نهمين جشنواره فيلم سن لوييز از ۱۵ 
آبان تا ۲ آذر/۵ تا ۲۲ نوامبر به صورت آن الين در امريكا در حال برگزاري است. در 
اين دوره از جشنواره فيلم سينمايي بنفشه آفريقايي ساخته مونا زندي حقيقي با 
بازي فاطمه معتمدآريا، رضا بابك و سعيد آقاخاني )محصول ۱۳۹۶( حضور دارد. 
در خالصه اين فيلم آمده است: شكوه، زني ميانسال متوجه مي شود كه فرزندان 
همسر سابقش، فريدون او را به خانه سالمندان سپردند. او  و همسر دومش، رضا 
تصميم مي گيرند از فريدون نگهداري كنند؛ آن هم در خانه خودشان. در اين 
حين، رابطه شكوه و فريدون به طرز قابل توجهي تغيير مي كند. اين موقعيت 
جديد بر زندگي روزمره شكوه و رضا تاثير مي گذارد و تغييرات ناخواسته اي براي 
هر سه نفر آنها به همراه دارد. همچنين فيلم هاي كوتاه كالف ساخته مليحه 
غالمزاده، ملكوت ساخته فرنوش عابدي، خرچنگ ساخته شيوا صادق اسدي 

و نوازنده ساخته رضا رياحي در اين جشنواره حضور دارند.

»بنفشه آفريقايي« 
در سن لوييز امريكا

جامعه

امن ترين جاي كشور براي زنان تهران است
بر اس��اس آم��ار و اطالع��ات و طبق 
دقيق ترين نتاي��ج امن ترين جا براي 
بانوان تهران اس��ت البته تمامي نقاط 
كش��ور براي بانوان امن است. رييس 
پليس پايتخت گفت: در اين راس��تا 
پليس و دستگاه قضايي با افرادي كه 
بخواهند خداي ناكرده به بانوان تعرض 
كنند، به شدت برخورد مي كنند و در 

اين زمينه قانون هم اختي��ارات كامل را به پليس 
داده تا جدي ترين برخوردها را با اين افراد داش��ته 
باشد. سردار حس��ين رحيمي افزود: ما به عنوان 
نيروي انتظامي به شدت روي اين مساله حساس 
هستيم البته تأمين امنيت همه اقشار براي ما مهم 
است اما تأمين امنيت بانوان هميشه برايمان دغدغه 
بوده است. رحيمي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه 
نسبت به سال گذشته در زمينه آزار و اذيت بانوان 

چند درصد كاهش داشته ايم؟ گفت: 
درواقع نمي توان عددي را اعالم كرد 
چرا كه آنقدر آزار و اذيت بانوان كم بوده 
كه هيچ وقت برايمان تبديل به دغدغه 
نش��ده و رقم خاصي در اي��ن زمينه 
نداريم. فرمانده انتظامي تهران بزرگ 
با اشاره به همكاري با شهرداري تهران 
در راس��تاي بهب��ود وضعيت امنيتي 
پل هاي عابر پياده بيان كرد: در بعضي از اين پل ها، 
تابلوهاي تبليغاتي به گونه اي نصب ش��ده كه راه 
ديدي از بيرون نداشته است. ما براي امن سازي اين 
پل ها از شهرداري درخواست كرده كه در چينش 
تابلوهاي تبليغاتي تغيير رفتار داشته باشد البته آنها 
با ما همكاري كرده و ما باز هم به دنبال اين مسائل 
هستيم تا در استفاده از پل هاي عابر پياده و ديگر 

نقاط شهر براي بانوان مشكلي ايجاد نشود.

كرونا جان ۴۵۲ نفر ديگر را در ايران گرفت
با فوت ۴۵۲ بيم��ار ديگر از مبتاليان 
قطعي به كرونا در ۲۴ ساعت گذشته، 
ش��مار جانباختگان قطعي بيماري 
كوويد۱۹ در كش��ور به ۴۱ هزار و ۳۴ 
نفر رس��يد و ۲۷ اس��تان همچنان در 
وضعيت قرمز كرونا هستند. سخنگوي 
وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزشكي گفت: بر اس��اس معيارهاي 

قطعي تشخيصي، ۱۱ هزار و ۲۰۳ بيمار جديد مبتال 
به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد و دو هزار و ۵۰۹ 
نفر بستري شدند. با اين حساب، مجموع بيماران 
كوويد۱۹ در كشور به ۷۴۹ هزار و ۵۲۵ نفر رسيد. 
سيما س��ادات الري افزود: خوش��بختانه تاكنون 
۵۵۲ هزار و ۷۴۷ نف��ر از بيماران، بهبود يافته يا از 
بيمارستان ها ترخيص شده اند. همچنين ۵۶۴۲ 
نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در وضعيت شديد 
اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند و تاكنون پنج 
ميلي��ون و ۴۶۴ هزار و ۱۹۱ آزمايش تش��خيص 
كوويد۱۹ در كشور انجام ش��ده است. همچنين 
استان هاي تهران، اصفهان، قم، آذربايجان شرقي، 
خراسان جنوبي، سمنان، قزوين، لرستان، اردبيل، 
خوزس��تان، كرمانش��اه، كهگيلويه و بويراحمد، 
گيالن، بوش��هر، زنجان، ايالم، خراسان رضوي، 
مازندران، چهارمحال و بختياري، البرز، آذربايجان 
غربي، مركزي، كرمان، خراسان شمالي، همدان، 
يزد و كردس��تان در وضعيت قرمز ق��رار دارند و 
استان هاي هرمزگان، فارس، گلستان و سيستان 
و بلوچس��تان نيز در وضعيت نارنج��ي و زرد قرار 
دارند. س��خنگوي وزارت بهداشت گفت: ميزان 
موارد ابتال و بس��تري كرونا در هفته گذش��ته با 
شيب تند نسبت به هفته قبل افزايش يافته و به 

باالترين ميزان از زمان شروع اپيدمي 
كرونا در كشور رسيده و موارد فوتي 
كرونا نيز در هفته گذش��ته نسبت به 
هفته قبل بسيار بيشتر شده است. او 
افزود: متوس��ط بروز هفتگي ابتال به 
كرونا در هفته گذش��ته ۲۶.۵ نفر به 
ازاي هر ۱۰۰ ه��زار نفر بود. در هفته 
گذشته بيش��ترين ميزان موارد ابتال 
در اس��تان هاي ايالم، سمنان، خراسان جنوبي و 
يزد بوده است. ميانگين هفتگي مرگ كرونا نيز با 
افزايش قابل توجه نسبت به هفته قبل به ۴۵ نفر 
به ازاي يك ميليون نفر رسيده و بيشترين موارد 
مرگ كرونا نس��بت به جمعيت در اس��تان هاي 
يزد، ايالم، خراسان جنوبي، سمنان و آذربايجان 
غربي با اختالف زياد نس��بت به استان هاي ديگر 
بوده اس��ت. الري گفت: ميانگين ميزان رعايت 
پروتكل هاي بهداش��تي نيز در كشور ۷۹ درصد 
اس��ت كه كمترين ميزان رعايت اين پروتكل ها 
در نانوايي ها و وس��ايل حمل و نقل عمومي بوده 
است. هفته گذشته با افزايش تست كرونا شاهد 
شناسايي بيشتر مبتاليان سرپايي كرونا در كشور 
بوديم كه اين اقدام نيازمند تداوم و تقويت است. 
سخنگوي وزارت بهاشت ادامه داد: براي خروج از 
وضعيت اسفبار كرونا در كشور نيازمند همكاري 
همه مردم و همه دس��تگاه هاي اجرايي هستيم 
و رعاي��ت محدوديت هاي كروناي��ي نيز نيازمند 
همكاري و نظارت همه دستگاه هاي مسوول است. 
اكنون زمان مماشات و عادي انگاري در مبارزه با 
كرونا نيست و هرگونه سهل انگاري در اين زمينه 
باعث مي ش��ود با سردشدن هوا و رفتن به سمت 
زمستان شاهد روزهاي سخت تر و اسفبارتر باشيم.

خبر

رييسسازمانانتقالخون:
مردمخوناهداكنند

هنوز به بحران كمبود خ��ون برنخورديم، اما از 
مردم مي خواهيم كه خون خود را اهدا كنند و به 
باورهاي غلط در زمان شروع كرونا توجه نكنند. 
رييس س��ازمان انتقال خون با بيان اين مطلب 
گفت: طبق طبقه بندي هاي كه در سازمان انتقال 
خون داريم، االن در وضعيت كمبود هستيم و نه 
بحران، اما نبابد به وضع بحراني برس��يم، چون 
شهروندان و هموطنان ما كه در بيمارستان ها 
عمل جراحي دارند  همچنين بيماران تاالسمي، 
سرطاني، مادران باردار و ديگر بيماران به مشكل 
بر خواهند خورد. پيمان عشقي بيان كرد: اين يك 
مسووليت اجتماعي بر دوش تك تك ايراني هايي 
است كه مي توانند اهداي خون داشته باشند اما 
به دليل باورهاي اشتباه در زمان شيوع كرونا از 
اهداي خون اجتناب مي كنند. او افزود: آلودگي 
هوا و سرما چيزي است كه هر سال بوده و ما براي 
آن آمادگي داشتيم اما كرونا شرايط را طور ديگر 
كرده و موضوع در خانه ماندن را به وجود آورده، 
در صورتي كه افراد زيادي را مي بينيم در پاساژها 
و تفرجگاه ها حضور دارند، ترافيك اتوبان ها نشان 
مي دهد مردم بيرون مي آيند ولي خون خود را 
اهدا نمي كنند. رييس سازمان انتقال خون گفت: 
سازمان انتقال خون تمام پايگاه هاي خودش را 
موظف كرده تا فاصله گذاري اجتماعي را رعايت 
كنند، اهداي خون هيچ خطري در رابطه با كرونا 
ندارد، باور غلط ديگر اين است كه وقتي اهداي 
خون مي كني��م ايمني بدن پايي��ن مي آيد در 
صورتي كه استانداردهاي ما آنقدر سختگيرانه 
است كه فقط از افرادي كه سالمت كامل دارند 

خون گرفته مي شود.
 او تصري��ح كرد: ما ۱۹۰ پايگاه ثابت در كش��ور 
داريم و مي خواهيم ۱۹۰ پايگاه سيار هم هر روز 
در گوشه و كنار كش��ور داشته باشيم، مساجد، 
فرهنگس��را ها و جاهايي كه امكان حضور فعال 
مردم وجود دارد را شناسايي مي كنيم، در جاهايي 
كه اين امكان را نداش��ته باش��د از اتوبوس ها و 
آمبوالنس هاي هالل احمر كمك خواهيم گرفت. 
عشقي در پايان تاكيد كرد: مردم از رفتارهايي كه 
منجر به حذف اهداي خون همچون بوتاكس، 
حجامت، تتو مي ش��ود خودداري كنند. اين در 
حالي است كه چندي پيش سخنگوي سازمان 
انتقال خود از كمبود خون در ۹ اس��تان كشور 
خبرداده بود. حاجي بيگ��ي در اين مورد اظهار 
داش��ت: مردم بايد بدانند ك��ه اهداي خون يك 
اق��دام و نياز ض��روري و روزانه اس��ت. در حال 
حاضر در اس��تان هاي سيس��تان و بلوچستان، 
مازندران، گيالن، فارس، خوزس��تان، كرمان، 
تهران، هرمزگان و بوشهر براي بيماران خاص و 

تاالسمي كمبود خون داريم.

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترسميروزنامهدردسترساست

مريمشاهسمندي|بيش از يك ماه است 
كه ستاد ملي مقابله با كروناي، شوراي شهر 
تهران، اساتيد دانشگاه هاي علوم پزشكي، 
نمايندگان مجلس و حت��ي وزارت بهداش��ت و درمان 
درخواست تعطيلي دو هفته اي تهران و ديگر شهرهاي 
كشور با وضعيت قرمز كرونايي را به رييس ستاد اجرايي 
مقابله با كرونا ابالغ كرده اند. اما هنوز هم دولت از تعطيلي 
طفره م��ي رود و باز هم اين مس��اله را به يك هفته ديگر 
موكول كرده است. اين در حالي است كه هر روز بر ميزان 
افراد مبتال به كرونا و كساني كه جان خود را به واسطه ابتال 
به اين بيماري از دست مي دهند، افزوده مي شود. بارها و 
بارها كارشناسان اعالم كرده اند كه بيمارستان ها وضعيت 
خوبي ندارند. كادر درمان نياز به كمي آرامش دارند و اين 
مهم ممكن نمي شود مگر با تعطيلي دو هفته اي. اما دولت 
همچنان بر سر مواضع خود پافشاري مي كند و به دليل 
مشكالتي كه ش��ايد قسمتي از آن معيشتي و اقتصادي 
باشد از تعطيل كردن تهران سر باز مي زند. اين در حالي 
است كه جان باختن هر نفر و باال رفتن آمار مرگ و مير در 
كشور تنها يك آمار ساده نيست. جان يك انسان است كه 
به دليل ندانم كاري و سهل انگاري و البته بي توجهي مردم 
و مسووالن از بين مي رود و هيچ كس هم پاسخگوي اين 
شرايط نيست. اما در اين آشفته بازار هستند كساني كه از 
آب گل آلود ماهي مي گيرند. در اين وضعيت اسفناك كه 
اين همه مسووالن و متخصصان از مردم مي خواهند تا در 
فضاهاي بسته اجتماع نكنند و از بودن در جمع هاي بيش از 
يكي، دو نفر خودداري كنند، پاساژي در تهران اجناسش را 
حراج كرده و مردم دسته دسته در راهرو باريك اين پاساژ به 
صف ايستاده اند تا نوبت خريد كردنشان برسد. حال سوال 
اينجاست واقعا يك خريد ارزان ارزش به خطر انداختن 
سالمتي تان را آن هم با ويروسي مانند كرونا كه مي تواند 
شما را به كام مرگ بفرستد، دارد؟  هر چه باشد دولت و البته 
از همه مهم تر اين ستاد ملي مقابله با كرونا است كه بايد هر 
چه زودتر در مورد اعمال محدوديت هاي سختگيرانه تر 
در تهران و ديگر شهرهايي كه در وضعيت قرمز قرار دارند، 
اقدام كند و قبل از اينكه ماجرا به فاجعه انساني ختم شود، 

تدبيري در اين زمينه بينديشند. البته كه دولت اميدوار 
است در اين يك هفته تهران و ديگر كالن شهرها از حالت 
قرمز به نارنجي برسند و مساله تعطيلي به طور كلي منتفي 

شود، اما با اين شرايط بعيد به نظر مي رسد.

مرگوميردرديگركشورهاهمباالست
سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا با اشاره به مصوبات 
جلسه ستاد و تصويب كليات طرح جامع مبارزه با كرونا، 
گفت: اين طرح از شنبه اول آذرماه آغاز مي شود. بحث هاي 
مختلفي در جلسه مطرح شد. با شروع فصل سرما در اروپا 
و امريكا و آسيا ميزان شيوع كرونا و ابتال به آن به صورت 
شتابنده باال مي رود و االن ميزان مرگ و ميرهاي روزانه در 
بسياري از كشورها به مرز هزار نفر و بيش از آن رسيده و 
براي اولين بار در امريكا نيز ابتالي روزانه بيش از ۱۸۰هزار 
مبتال وجود داشت.  دكتر عليرضا رييسي گفت: در كشور 
ما هم ميزان موارد ابتال بسيار باال رفته و مرگ و مير هم 
افزايش يافته است. البته ظرفيت تست هاي تشخيص 
كرونا از روزانه ۲۳ هزار تست را به بيش از ۴۰هزار تست 
در روز رسانديم. به همين دليل ميزان شناسايي بيماران 
باالتر رفته است. البته او در اين رابطه كه باال رفتن مرگ و 
مير كشورهاي ديگر چه ارتباطي مي تواند به ايران داشته 
باشد و مسووالن هر كش��ور موظف به حفظ جان مردم 

كشور خود هستند، هيچ توضيحي نداد. 

شهرهايايرانبه3دستهتقسيمميشوند
به گفته سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا شهرهاي 
ايران به ۳ دسته تقسيم شده و با در نظر گرفتن شرايط 
هر شهر نسبت با اعمال محدوديت ها اقدام مي شود. 
البته او تهران و ۱۰۰ شهر ديگر را در رده شهرهايي با 
وضعيت قرمز ق��رار داد، اما در اين رابطه توضيح نداد 
كه بنا بر تصميم هاي اتخاذ شده در ستاد ملي مقابله با 
كرونا اگر قراراست در شهرهاي قرمز تمام مشاغل به جز 
مشاغلي كه مايحتاج ضروري مردم را تهيه مي كنند، 
تعطيل شوند چرا دولت دستور به تعطيلي تهران و اين 

۱۰۰ شهر ديگر نداده است.

شهرهاچگونهدستهبنديميشوند
در اين مورد كه هر شهر بايد چه شرايطي داشته باشد تا 
جزو سه دسته سفيد، نارنجي و قرمز قرار گيرد، بهتر است 

به توضيحات زير توجه كنيد: 
براساس پيشنهاد وزارت بهداشت شهرستاني در وضعيت 
سفيد )كم خطر( قرار دارد كه طي دوهفته اخير هر دو 

شرط زير را داشته باشد: 
 شرط ۱: متوس��ط ميزان بس��تري روزانه )به ازاي هر 

صدهزار نفر جمعيت(: حداكثر ۱
مثال در شهرستاني با جمعيت ۲۰۰ هزار نفر: متوسط 

روزانه ۲ بيمار بستري
شرط ۲: متوسط تعداد بستري روزانه: حداكثر ۱

يعني حداكثر ۱۴ بستري در شهرستان در طول دو هفته 
)شامل موارد مشكوك و قطعي( 

نكته مهم: وضعيت سفيد به معناي بدون مخاطره بودن 
شهرستان نيست

شهرستاني در وضعيت قرمز )خطر باال( قرار دارد كه طي 
دوهفته اخير متوسط ميزان بستري روزانه آن )به ازاي هر 
صدهزار نفر جمعيت( باالي ۳ نفر باشد. نكته مهم: ساير 
شهرستان ها كه سفيد يا قرمز نباشند در وضعيت نارنجي 
)خطر متوسط( قرار مي گيرند. توجه: مثال يك شهر با 
وجود آنكه متوسط ميزان بستري روزانه آن )به ازاي هر 
صدهزار نفر جمعيت( كمتر از ۱ است اما به خاطر داشتن 
بيش از ۷ بيمار بستري در طول هفته شرايط شهرستان 

سفيد را احراز نمي كند لذا نارنجي محسوب مي شود.

فاجعهانسانيدرراهاست
حال با اين توضيحات به خوبي متوجه مي شويد كه اكثر 
شهرهاي ايران حتي در وضعيت نارنجي هم نيستند و در 
وضعيت قرمز و يا سياه به سر مي برند، در واقع ما خيلي 
وقت است كه اين تقسيم بندي ها را پشت سر گذاشته 
و به ش��رايط بحراني رسيده ايم. ابتال روزانه بيش از ۱۱ 
هزار نفر به كرونا در كشور نشان از وضعيت نا به ساماني 
دارد كه دولت اگر هر چه زودتر تدبيري براي آن نينديشد 
مي تواند به يك فاجعه انس��اني بدل شود. اينكه دولت 

طبق آنچه س��خنگوي ستاد مقابله با كرونا اعالم كرده 
يك هفته تعطيلي را به تعوي��ق انداخته تا در اين يك 
هفته اطالع رس��اني كند و آموزش هاي الزم را به مردم 
بدهد، مساله اي است كه پرسش هاي زيادي را مطرح 
مي كند. مثال چرا از اول پاييز دولت به چنين اطالع رساني 
و آموزش هايي اقدام نكرد؟ چرا در طول يك ماه گذشته 
كه چند نهاد و وزارت خانه درخواست تعطيلي تهران و 
ديگر شهرهاي داراي وضعيت قرمز را داده بودند دولت 
به فكر اطالع رساني و آموزش شهروندان نبود. اين همه 
تعلل كردن ب��راي يك تعطيلي دوهفته اي چه داليلي 
مي تواند داشته باشد؟ چه كساني مسوول از بين رفتن 
جان روزانه بيش از ۴۰۰ انس��ان هستند. آماري كه به 
گفته مسووالن بايد دو تا سه برابر شود تا به آمار واقعي 

مرگ و ميرها برسد.

جلسهايكههيچحاصلينداشت
اينكه در جلسه ستاد ملي كرونا و جايي كه قرار بود 
تعطيلي دو هفته اي تهران و ديگر شهرهاي پر خطر 
مورد بحث و بررس��ي قرار بگيرد، مس��اله به توسعه 
خدمات الكترونيك و اجراي طرح هوشمند و پوياي 
بررسي بار بستري بيمارس��تان ها مطرح مي شود، 
خود مي تواند نشان از اين داشته باشد كه مسووالن 
چقدر دغدغه حفظ ج��ان مردم را دارند. اينكه تمام 
مسائل تكراري مانند، رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
از سوي مردم و فاصله گذاري اجتماعي مورد بحث 
قرار مي گيرد، يعني كه هنوز تا رسيدن به يك تصميم 
درس��ت براي كنترل كرونا فاصله زيادي داريم. چه 
فرقي مي كند كه يك سوم يا تمام كارمندان يك اداره 
سر كار حاضر شوند وقتي هر كس مي تواند به تنهايي 

يك ناقل خاموش باشد. چه فرقي مي كند كه رفت و 
آمد هاي بين شهري كنترل شود اما در داخل شهر 
وسايل نقليه عمومي با ازدحام مردمي مواجه اند و آن 
هم تنها به اين دليل كه بسياري از افراد مجبورند سر 
كار خود حاضر شوند، وگرنه با خطر اخراج و تعديل 

نيرو مواجه خواهند شد. 
وقتي كارشناس��ان اصرار بر تعطيل��ي دارند به اين 
خاطر است كه همه مجبور باشند در طول دو هفته 
بدون اينكه به داليل ضروري از خانه خارج شوند، در 
محيطي امن بمانند تا شايد بشود آمار ابتال و مرگ و 
مير را پايين آورد. ضمن اينكه كمي هم در اين ميان 
به فكر كادر درمان باشيم كه ديگر جاني برايشان باقي 
نمانده و خيلي از آنها انرژي شان رو به كاهش است و 

تواني براي مبارزه ندارند. 

گزارش

ستاد ملي مقابله با كرونا تعطيلي تهران را يك هفته به تعويق انداخت

صدايناقوسمرگراميشنويد؟
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