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مقابل نوسانگيران

بازار ثانويه و دسترسي به منابع 
خارج كشور 

رقيه نداي�ي|  سازمان بورس براي كنترل بازار 
س��رمايه هر روز مصوبات جديدي اعالم مي كند 
از ممنوعيت معامالت الگوريتمي گرفته تا حذف 
نوسان گيري روزانه در بازار. سازمان بورسي ها در 
تالش اند كه مصوبات و اطالعيه هاي جديد بازار 

را به تعادل برسانند اما؛ تنها راه رسيدن تعادل به 
بازار سرمايه ايجاد اعتماد ميان سهامداران است. 

چندي پيش بود كه ناظر ب��ورس در اطالعيه اي 
اعالم كرد: نوس��انگيري روزانه در بازار س��رمايه 
ممنوع شد.  صفحه 4 را بخوانيد

حذفنوسانگيريچهبالييسربازارميآورد

همتي:برنامههابرايبازارثانويهبهتدريجعملياتيميشود

افزايشچشمگيرنرخارزوعرضه۳۰۰ميليوندرهمبهبازارارز

 پشت صحنه معرفي 
»رزم حسيني«

 فشار مضاعف معيشتي 
بر اقشار كم درآمد

 آيا »حسن روحاني« به جلسه راي اعتماد
 وزير پيشنهادي صمت مي رود؟ 

 كدام دهك ها بيشترين تورم را 
اين روزها تحمل مي كنند؟

يادداشت- 1

 بازي كلوني هاي قدرت 
با سرمايه هاي عمومي

افس��ار  ت��ورم  دلي��ل 
گس��يخته و نوسان�ات 
 مس��ت��مر بازاره��اي 
اقتص��ادي چيس��ت؟ 
اين پرسش��ي است كه 
اين روزها بس��ياري به 
دنبال پاس��خگويي به 
آن هس��تند و ت��الش 
مي كنند ابعاد و زواياي گوناگ��ون آن را از منظر 
خود تش��ريح كنند. واقع آن اس��ت ك��ه اقتصاد 
زيرزميني و فساد گس��ترده مالي و اقتصادي در 
تمام سطوح كش��ور ريش��ه دوانده است؛ چون 
بيش از 60درص��د اقتصاد ما زيرزميني اس��ت و 
كلوني ه��اي بانف��وذ در بطن آن ق��رار گرفته اند، 
بنابراين جهت گيري هاي كلي بازار در راس��تاي 
منافع اين كلوني هاي قدرت تنظيم مي ش��وند. 
احكام حكومتي مقابله با فس��اد هم كه ش��امل 
اصل 49 قانون سال 85 اس��ت و همچنين ده ها 
حكم مقام معظ��م رهب��ري هم در اي��ن زمينه 
هنوز به طور كامل اجرايي نش��ده است. موضوع 
غيرقابل ان��كار اين اس��ت كه بورس م��ا دولتي 
اس��ت، كميس��يون هاي عالي اش دولتي است. 
بازيگرانش خصولتي ها و هلدينگ هايي هستند 
كه غيرمس��تقيم دولتي هس��تند. در كن��ار اين 
س��اختارهاي دولتي در بورس يك گ��روه بانفوذ 
مافيايي هم به وجود آمده اس��ت كه منافع خود 
را در بازار س��هام دنبال مي كنن��د و دولت امكان 
نظارت بر اين گروه ه��اي بانفوذ را ن��دارد. وقتي 
دولت  در اي��ران از اثرگ��ذاري در قيمت تخم مرغ 
عاجز اس��ت چگونه بايد توقع داشت كه بتواند در 
كانون هاي قدرت در بازار س��رمايه اث��ر بگذارد؟ 
اين موضوع به دولت روحاني ي��ا دولت ديگر هم 
ارتباطي ندارد و س��ازوكاري اس��ت ك��ه در طي 
دهه هاي متمادي در تار و پود اقتصاد ما النه كرده 
اس��ت. طي چند دولت از دهه 60 تا به امروز بازار 
داروي قاچ��اق در زمان دولت ه��اي مختلف در 
حال كار است و كس��ي توانايي جلوگيري از آن را 
ندارد. اين توضيحات ممكن است مخاطبان اين 
پرس��ش را مطرح كنند كه راهكار مقابله با فساد 
و اين كانون ه��اي قدرت پيرامون��ي در بازارهاي 
اقتصادي چيست؟ بايد بدانيم كه پادزهر هر نوع 
فسادي، شفافيت اقتصادي و مالي و انضباط مالي 
است. اما متاسفانه كسي زير بار آن نمي رود. يعني 
صورت مالي حسابرسي شده توسط حسابرسان 
مستقل براي مس��ووالن بهايي ندارد. وقتي تمام 
ظرفيت هاي ب��ازار ارز از بازار اوليه ب��ه بازار ثانويه 
منتقل شده باشد، يعني از طريق صرافي اين كار 
انجام شده باشد، ديگر هيچ سوابق مالي در اجراي 
مقررات ضدپولشويي را براي اين اقتصاد نمي توان 
در نظر گرفت. از س��وي ديگر خريدهاي خارجي 
به دلي��ل تحريم ها ب��ه چند برابر قيم��ت واقعي 
انجام مي ش��ود. در بخش توزيع كشور هم كال در 
اقتصاد زيرزميني خالصه مي ش��ود. در شرايطي 
قرار داريم كه هر كس بتوان��د پولش را به كااليي 
قابل فروش تبديل كند، كاالي م��ورد نظرش را 
به هر قيمتي كه خواس��ت مي تواند بفروشد. اين 
قش��ر حقوق بگير، بازنشس��ته ها و در كل كمتر 
برخوردار هس��تند كه هرچند بيش از 50درصد 
جمعيت كلي كشور را تشكيل مي دهند، اما بايد 
فشار س��نگين گراني ها و تورم را بدوش بكشند. 
اينها هستند كه تحت تاثير تبعات چند برابر شدن 
قيمت ها در حوزه تامين اقالم اساس��ي و دارويي 
و... ب��ا گرفتاري ه��اي فراواني مواجه مي ش��وند. 
اينها ناشي از عدم ش��فافيت و حضور كلوني هاي 
ق��درت در بازارهاي مختلف اس��ت .ضمن اينكه 
اساس��ا برخورد با فس��اد در كش��ور ما به درستي 
انجام نمي شود كه اين امر ريشه مشكالت امروز 
كشور اس��ت. ما سلطان سكه داش��تيم، سلطان 
شكر داشتيم، سلطان ارز داشتيم و به زودي بايد 
منتظر ظهور سالطين تازه در بازار سرمايه و ساير 
بازارها هم باشيم. شكل فعاليت در صندوق هاي 
سرمايه گذاري و س��بدگردان ها به صورتي است 
كه بايد منتظر سلطان هاي بورس هم باشيم. اما 
بايد بدانيم كه اعدام س��لطان ها فقط يك مسكن 
آني اس��ت و نمي توان از اين راهكار به عنوان يك 
راهكار بنيادين ي��اد كرد و تصور ك��رد كه با اين 
نوع برخوردها مش��كالت برآمده از فساد و گراني 
پايان مي پذيرد. در واقع گراني و مفاسد اقتصادي 
آثار و تبعات بلندمدتي در روح و روان و احساس 
مردم به جاي مي گ��ذارد كه اعدام اين س��لطان 
و برخورد با آن س��لطان نمي تواند اث��ر آن را پاك 
كند. البته حضور آقاي رييس��ي در قوه قضاييه و 
رويكردهايي كه ايش��ان در خصوص امر مقابله با 
فساد در پيش گرفته اند، چشم انداز روشن تري از 
آينده پيش روي فعاالن اقتص��ادي و عموم مردم 
مي گشايد. ايشان معتقدند كه در مساله مقابله با 
فساد بايد به دنبال پيش��گيري و مقابله با علت ها 
بود تا برخوردهاي مقطعي و مقابله با معلول هايي 

كه بسترهاي اين فساد را ايجاد مي كنند.

عباس هشي

 »تعادل«درگفتوگوبامتخصصاناقتصاديواجتماعيرسيدنخطفقر
به1۰ميليونتومانرابررسيميكند

فقر واقعيت  تلخ امروز
مريم شاهسمندي| خط فقر در ايران بر اساس يك 
تحقيق غير رس��مي براي يك خانوار 4نفره ۱0ميليون 
تومان شده است. حاال ش��ايد خيلي از مسووالن به اين 
مساله اش��اره كنند كه تحقيق غير رس��مي نمي تواند، 
منبع خوبي براي استناد و انتش��ار باشد. اما كافي است 
نگاهي به وضعيت اقتصادي كشور بيندازيم تا ببينيم كه 
اين آمار مي تواند حتي خوشبينانه هم باشد. چرا كه تورم 
افسار گسيخته در جامعه ما حقيقتي انكارنا پذير است. 
سال 97 طبق يك آمار رسمي كه مركز آمار آن را اعالم 
كرد، خط فقر بين 6 تا 7 و نيم ميليون تومان برآورد شد. 
افزايش قيمت ها در طي اين دو سال خود نشان دهنده 
اين است كه خط فقر ۱0 ميليون توماني چندان هم دور 
از انتظار نيست. اما سوال اينجاس��ت كه چه اتفاقي در 
حال وقوع است؟ اگر اين برآورد را در نظر بگيريم، بيش 
از 70 درصد مردم ايران در فقر مطلق به س��ر مي برند. 
فقري كه مي تواند باعث بروز بس��ياري ناهنجاري هاي 
ديگر در جامعه باشد. مسووالن نمي توانند اين بار هم از 
زير بار مسووليت شانه خالي كنند. حاال ديگر زمان آن 
رسيده كه كسي پاسخگو باش��د. در حال حاضر تامين 
معاش براي مردم مهم تر از هر چيزي اس��ت. اصال قرار 
نيست به سراغ جامعه شناسان و كارشناسان اين حوزه 
برويم تا بفهميم كه فقر چه باليي مي تواند بر سر جامعه 
ما بياورد. كافي است س��ري به نهج البالغه بزنيم و اين 
جمله معروف حضرت عل��ي)ع( را بخوانيم. »وقتي فقر 
از دري وارد ش��ود از در ديگر ايمان خارج مي شود«. به 
اين ترتيب اس��ت كه مي توانيم بپذيريم كه اقتصاد پايه 
و اساس هر جامعه اي اس��ت. تا وقتي اقتصاد يك كشور 

رونق داش��ته باش��د، مي توانيم به بالندگي اجتماعي و 
سياسي و ... فكر كنيم. اما زماني كه مردم درگير معاش 
خود مي ش��وند، تمام پايه هاي جامعه به لرزه مي افتد.  
همين يك ماه پيش بود ك��ه رييس پليس تهران اعالم 
كرد 90 درصد كس��اني ك��ه به خاطر دزدي دس��تگير 
ش��ده اند، بار اولي بودند. اين زنگ خطري است كه بيخ 
گوش مس��ووالن به صدا درآمده و اما ان��گار خواب آنها 
سنگين تر از صداي اين زنگ هاست.  حاال ديگر فقر تنها 

گريبان اقش��ار كم درآمد را نگرفته اس��ت. زماني بودند 
كساني كه طبقه ضعيف جامعه ناميده مي شدند و البته 
كه گذران زندگي براي آنها سخت تر از بقيه جامعه بود، 
اما در حال حاضر اكثريت قريب به اتفاق طبقه متوسط 
جامعه هم در اين شرايط به زير خط فقر سقوط كرده اند 
و اين يعني باال رفتن آمار فقر در جامعه و در كشوري كه 
هم بار تمدن چند هزار س��اله را به دوش مي كشد و هم 
يكي از غني ترين كشورهاي دنيا از نظر ثروت هاي ملي 
به شمار مي رود.  بازرس مجمع عالي نمايندگان كارگران 
همان كسي بود كه واقعيت خط فقر ۱0 ميليون توماني 
را اعالم كرد. حميدرضا امامقلي تبار به زندگي كارگران 
اشاره كرد و گفت: بس��ياري از كارگران در اين وضعيت 
توانايي مديريت زندگي خود وخانواده ش��ان را ندارند. 
بس��ياري از آنها حتي براي هزينه تحصيل فرزندانشان 
هم با مش��كالت عديده مواجه ش��ده اند. وقت��ي توان 
تامين معاش خانواده را نداشته باشي، نمي تواني ديگر 
نيازهاي آنها را برآورده كني.  واقعي��ت امروز جامعه ما 
تلخ تر از آن است كه بخواهيم با نفرين كردن كاخ سفيد، 
از آن نجات پيدا كنيم. نمي توانيم چشممان را به روي 
واقعيت ببنديم و به اين فكر كنيم كه مردم مي توانند باز 
هم تحمل كنند. حداكثر حقوق دريافتي يك كارگر 3 
ميليون تومان است. اگر فرض كنيم كه حداكثر درآمد 
يك خانواده 4 نفره در ش��رايط ام��روز بايد ۱0 ميليون 
تومان باشد تا بتوانند يك رفاه نسبي را تجربه كنند، اين 
فاصله 7 ميليون توماني را قرار است چه كسي پر كند، 
آن هم در شرايطي كه پاندمي كرونا بسياري از كسب و 
ادامه در صفحه 6 كارها را هم از رونق انداخته است.  
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 حمايت از توليد
 گره گشاي اقتصاد

 حذف نادرست
 اركان بازار

 تفاوت مسكن
 با گوشت برزيلي

 نهادهاي صنفي و راه 
برون رفت از چالش ها

راهكارهاي عبور از 
بحران هاي اقتصادي

اقتصاد ايران در طول سال هاي 
و  مش��كالت  ب��ا  گذش��ته 
محدوديت هاي زيادي دست 
و پنجه نرم كرده و اصلي ترين 
فشار اين مش��كالت بر روي 
دو گروه از جامعه بوده: اقش��ار 
كم درآمد و فعاالن اقتصادي. 
نرخ باالي تورم، افزايش قيمت 
ارز و به دنبال آن كاهش قدرت خريد مردم، باعث ش��ده 
اقش��ار كم درآمد با مش��كالت و محدوديت هاي جدي 
در برطرف ك��ردن نيازهاي روزانه زندگي ش��ان مواجه 
شوند و همين امر باعث شده فش��ار بر روي آنها باال رود. 
از طرف ديگر با توجه به تداوم تحريم ها، دست دولت نيز 
در افزايش حمايت هاي مستقيم از اقشار مختلف مردم 
بسته است نمي توان انتظار داشت ناگهان در كوتاه مدت، 
دغدغه ه��ا و نگراني ها برطرف ش��وند. در كن��ار مردم، 
توليد كنندگان و سرمايه گذاران اقتصادي نيز با مشكالت 
و محدوديت ه��اي زي��ادي مواج��ه بوده اند. از س��ويي 
تحريم هاي اقتصادي، شرايط تجارت بين المللي را دشوار 
كرده و دسترسي به بازارهاي صادراتي سخت شده است. 
در چنين فضايي فشار بانك مركزي به صادركنندگان 
براي بازگشت ارزشان نيز مزيد بر علت شده تا فشارها به 
شكل جدي افزايش پيدا كند.   ادامه در صفحه 6

ابتداي س��ال 99 بود كه بازار 
رون��دي صعودي با ش��تاب 
فوق العاده به خود گرفت اما؛ 
پس از مدتي با به وجود آمدن 
حاشيه هايي توس��ط دولت 
و يكس��ري ناهماهنگي هاي 
موج��ود ب��ازار يك س��قوط 
پرش��تاب را تجربه كرد اين 
سقوط حاصل بي اعتمادي و ناهماهنگي هاي موجود 
بود كه دامنگير اغلب سهامداران بازار سرمايه شد. طي 
اين مدت سخنان و جلس��ات زيادي براي حفظ تعادل 
بازار سرمايه برگزار شد اما در نهايت نتوانستند اعتماد 
تمامي سهامداران را نسبت به بازار جلب نمايند. تا زماني 
كه حقيقي ها كه بازيگر اصلي بازار هس��تند به بورس 
اعتماد نكنند نمي توان انتظار روند صعودي از بازار داشت 
و بدين ترتيب ب��ازار تا مدتي قرمزپ��وش خواهد ماند. 
با نگاه به روند بازار س��هام مي توان گفت كه بورس يك 
الي دو ماه ديگر به تعادل مي رسد يعني سهامداران در 
روزهاي پاياني اين ماه روندي تعادلي را تجربه خواهند 
كرد. مس��ووالن بورس مصوب��ات جدي��دي را در بازار 
تدوين مي كنند تا بورس به روند صعودي خود بازگردد 
اما اين مصوبات هرروزه باعث شده كه از ميزان اعتماد 
سهامداران در بازار كاسته شود.    ادامه در صفحه 4

۱-هفته گذش��ته يك فعال 
توييتري كه در حوزه سياسي 
فردي شناخته ش��ده است، با 
انتشار پستي در توييتر،  خبر 
داده ب��ود كه دولت ب��ا اجراي 
دو سياس��ت جديد در آينده 
نزدي��ك، قيمت مس��كن را 
خواهد شكس��ت. اي��ن خبر، 
اگر چه براي ناظ��ران و فعاالن بازار مس��كن بي معني و 
ناممكن مي نمود، اما سئوال هايي را در ذهن برخي افراد 
ايجاد كرد. مثال برخي افراد كه از ۱9 مرداد تا هفته آخر 
شهريورماه شاهد اصالح شاخص كل بورس بودند،  تصور 
مي كردند كه قيمت در بازار مس��كن هم احتماال تحت 
تاثير دو سياستي كه اعالم نشده و فقط فرد خاصي از آن 
مطلع اس��ت، نيز دچار ريزش و اصالح خواهد شد. حال 
آنكه ماهيت قيمت در بازار مس��كن با بازارهاي موازي 

تفاوت هاي اساسي دارد.
2-در حال حاضر، قيمت مس��كن مانن��د اغلب كاالها 
به ان��دازه اي حباب دارد كه حتي بدون انجام محاس��به 
نيز مشهود و ملموس اس��ت. در اين شرايط، قيمت هاي 
پيشنهادي براي واحدهاي مسكوني يا حتي قيمت هاي 
ثبت شده از معامالت صورت گرفته باالتر از ارزش بنيادي 
امالك مورد نظر قرار دارد.    ادامه در صفحه 4

افزاي��ش  ب��ا  مواجه��ه  در 
فشارهاي سياسي و اقتصادي 
بين الملل��ي، تكيه ب��ر توان 
داخلي روش��ي مطمئن براي 
رفع نياز داخلي است و در اين 
ميان، اصناف جايگاه ويژه اي 
دارند. عالوه بر مواردي كه ذكر 
شد، دشواري در يافتن شغل و 
ايجاد كسب و كار به داليل مختلف اقتصادي و بين المللي 
و در مقابل سهولت ايجاد شغل با سرمايه گذاري كم در 
اصناف نيز منجر به افزايش ميل جامعه بيكار به مشاغل 
صنفي شده اس��ت. برهمين اس��اس، »جهش توليد« 
كه مورد تاكيد مقام معظم رهبري است هم بي توجه به 
توليدات صنفي امري غير ممكن است. بنابراين اصناف 
نه تنها در تامين و توزي��ع كاال جايگاهي ويژه دارند بلكه 
در اشتغال زايي ارزان و توليد نيز نقشي پر رنگ داشته و 
اقتصاد ايران منهاي اصناف، همچون سال هاي گذشته، 
در آينده ني��ز غير قابل تصور اس��ت. از اي��ن رو، تقويت 
نهادهاي صنفي الزمه رونق اقتصادي خواهد بود. ضرورت 
توجه و اهتمام نسبت به يكي از بزرگ ترين، كارآمدترين، 
شريف ترين، فعال ترين و وفادارترين گروه هاي اجتماعي 
اين مرز و بوم، يعني مجموعه اصناف بي��ش از هر زمان 
ديگري احساس مي شود.    ادامه در صفحه 6

چ��ه  فعل��ي  ش��رايط  در 
موضوعاتي به عنوان اولويت در 
بررسي هاي تحليلي بايد مورد 
توجه ق��رار بگي��رد؟ واقع آن 
است خروج ترامپ از برجام و 
بازگشت تحريم هاي اقتصادي 
امريكا جه��ت ورود و فش��ار 
بر اقتص��اد ايران ك��م بود كه 
ويروس كرونا هم مزيد بر علت شد و اقتصاد ايران را وارد 
دوره اي از مشكالت زنجيره اي و تكانه هاي اقتصادي كرد. 
در اين شرايط مجموعه سياست گذاران كشور از جمله 
دولت و مجلس و ساير نهادهاي تصميم ساز براي مقابله 
با اين شرايط بحراني در اقتصاد و معيشت مردم ايده ها، 
طرح ها و اليحه هاي مختلفي را در دستور كار قرار داده و 
طراحي هاي راهبردي مي كنند تا از طريق اين راهكارها 
بخشي از مشكالت پشت سر گذاش��ته شوند. به عنوان 
نمونه در اخبارها خوانديم منابع الزم براي تحريك بازار 
ساخت و ساز قرار است از سه محل »بازگشت اقساط وام 
مسكن مهر، درآمد حاصل از ماليات بر عايدي امالك و 
همچنين تخصيص 25 درصد تسهيالت شبكه بانكي به 
بخش مسكن« تامين شود. يا انواع ماليات هاي مختلف 
ديگري كه در فضاي عمومي و تقنيني كشور مطرح است 
و باعث به وجود آمدن مجموعه از ديدگاه هاي متفاوت و 
متضاد شده است. يكي از ايده هاي مطرح بحث پرداخت 
نقدي يارانه بنزين به سرپرس��ت خان��وار و افراد به جاي 
پرداخت يارانه به خودرو اس��ت. خبرهايي از اين دست 
كه اين روزه��ا به تناوب در ويترين رس��انه هاي گروهي 
مي نشينند و موافقان و مخالفان فراواني را ايجاد مي كنند. 
اما آيا واقعا اين راهبردهاي اقتصادي و اجرايي در راستاي 
بهبود ش��اخص هاي اقتصادي عمل مي كنند يا اينكه 
طرح هاي پوپوليستي هستند كه برخي افراد و جريانات 
براي محبوبيت بيشتر و همراهي افزون تر افكار عمومي 
از آن اس��تفاده مي كنند؟ قبال هم هش��دار داده ام، بايد 
مراقب بود كه طرح هاي به ظاهر شيك اما ضداقتصادي، 
تجربه مخرب و پوپوليستي گذشته را احيا نكند، كه منابع 
بانكي را در پروژه هاي بي فايده حبس كند. و بعد از مدتي 
مجدد تورم كلي و افزايش قيمت مس��كن را دامن بزند. 
بايد مراقب بود كه در اين راستا بار مالي دولت زياد نشود 
كه موجب تش��ديد كسري بودجه و فش��ار بر گسترش 
نقدينگي و تورم ش��ود. تجارب منفي و مثبت گذشته را 
بايد مورد نظر داشت و از اساتيد و كارشناسان اقتصادي 
بهره بهينه برد، تا آثار مخرب سياست هاي پوپوليستي 
مجدد گريبان اقتصاد را نگي��رد. اين آثار به طور بالقوه به 
شرح زير هس��تند: اول، فشار بر گس��ترش نقدينگي و 
افزايش رش��د آن براي تزريق به اين گونه طرح ها. دوم، 
بروز و ظهور عواملي جديد در تشديد ركود تورمي. سوم، 
حبس وجوه قابل قرض يا اختصاص اين وجوه محدود به 
چنين طرح هايي...   ادامه در صفحه 6

گزارش روز

محسن شمش�يري | اين روزها، افزايش قيمت دالر 
و به دنبال آن رش��د قيمت ها در بازار، به مهم ترين خبر 
زندگي ايرانيان تبديل ش��ده، و هر روز خبر رشد قيمت 
دالر و ساير ارزها را در رسانه ها مي شنويم و به دنبال آن، 
شاهد افزايش قيمت ها در بازار و افزايش فشار هزينه ها در 
زندگي هستيم. اين بار نيز مانند شوك هاي ارزي سال هاي 
قبل، مردم اين پرس��ش و گمانه زني را مطرح مي كنند 
كه قرار اس��ت تا كجا افزايش يابد، كجا متوقف مي شود، 
چه مي توان كرد؟ و هزينه ه��اي زندگي را چگونه تامين 

محمود  بنانژادمجيد اعزازيعليرضا تاج برجمشيد عدالتيان شهرياري محمدرضا  منجذب

 مردان دولت 
 چه توضيحي

  در مورد
 كاهش ارزش 

پول ملي دارند؟
كنيم، چرا حقوق و دستمزد اينقدر باال نمي رود؟  در سال 
97 برخي در كوچه و بازار زمزمه مي كردند كه قيمت دالر 
8 تومان و ۱0 تومان باق��ي نمي ماند، مي گويند كه تا 25 
تومان باال مي رود. اين بار نيز به راحتي از ارقام باالتر از 30 
حرف مي زنند و هر كس كه اين ارق��ام را بازگو مي كند و 
خبر از رشد قيمت ها مي دهد كه فالن كاال را امروز به اين 
قيمت خريدم و..، اين جمله را تكرار مي كند »مي گويند 
تا فالن رقم باال مي رود«، اما بالفاصله در فكر فرو مي رود 
و سرتكان مي دهد و نگران مي ش��ود و اين پرسش را هم 

مطرح مي كند كه »حاال چه بايد كرد« چه كار بايد كنيم 
چگونه مخارج زندگي را تامين كنيم و ش��رمنده خانواده 
نباشيم و كجا سرمايه گذاري كنيم و حرف هاي تكراري 
ديگ��ر... عالوه ب��ر اين جمالت و احس��اس تاس��ف ها، و 
نگراني هايي كه براي تامين مايحتاج و مخارج زندگي خود 
داريم و براي ايجاد تعادل در درآمد و هزينه ها به فكر فرو 
مي رويم، با موضوع افزايش قيمت ها و كاهش ارزش پول 
ملي به شكل هاي مختلف مواجه هستيم و در هر خريدي 
از بازار، در مقابل انتقاد از قيمت هايي كه باال مي رود، به ما 

پاسخ مي دهند: »دالر شده ...« اما براي بسياري از مردمي 
كه اين روزها با گراني كاالها دست و پنجه نرم مي كنند 
و نگران هزينه هاي خود هستند، اين پرسش وجود دارد 
كه مس��وول كاهش ارزش پول ملي كيست؟ چه عوامل 
بنيادين اقتصادي، سياس��ي يا مديريتي در آن دخالت 
دارند؟ آيا مي ت��وان تنها يك س��ازمان اقتصادي يا مدير 
خاصي را براي كاهش ارزش ريال مقصر دانست، آيا عامل 
عمده رش��د نرخ دالر، نقدينگي و تحريم ها است يا سوء 
 مديريت، كرونا و عوامل ديگر ني��ز در آن دخالت دارند؟ 
هر چند كه هر يك از اين عوامل در رش��د نرخ دالر سهم 
دارند و به دنبال آن باعث كاهش ارزش پول ملي و رش��د 
قيمت ها و تورم مي شوند. اما واقعيت اين است كه سهم 
و اثرگذاري برخي از اين عوامل را مي توان كاهش داد.  هر 
چند كه اثر تحريم ها خارج از كنترل سيستم اقتصادي 
و مديران و مسووالن است و عمدتا موضوعاتي مرتبط با 
سياست اس��ت، و نمي توان انتظار داشت كه فروش نفت 
و ارتباط بانكي بهتر شود. اما حداقل مسائلي مانند رشد 
نقدينگي، تنظيم بازار، كنترل قيمت ها، رشد حقوق و 
دستمزدها، كاهش هزينه ها، پيگيري منابع قفل شده 
ايران در خارج از كشور، تجزيه و تحليل مخارج ارزي، 
كنترل واردات و... مس��ائلي اس��ت كه مي تواند در اين 
شرايط، از كاهش بيشتر ارزش پول ملي جلوگيري كند 
و فشار بر مردم را كمتر كند.   ادامه در صفحه 4

محمدقلي يوسفي : 
متاس�فانه م�ا تنه�ا در 
فقير  اقتص�ادي  زمين�ه 
نيستيم. جامعه ما از همه 
لحاظ دچ�ار فقر اس�ت. 
مردم در زمينه ش�ناخت 
حق و حقوق خود دچار فقر هستند. در زمينه 

مطالبه گري دچار فقر هستند. 
امان اهلل قرايي مقدم : 

فقير ش�دن جامعه يعني 
باال رفتن آم�ار طالق، باال 
رفت�ن آم�ار دزدي، ب�اال 
رفتن آمار فحشا و پايين 
آمدن آم�ار ازدواج، اينها 
آس�يب هايي اس�ت كه اقتصاد به جامعه وارد 
مي كند. يك اقتص�اد ضعيف تم�ام جامعه را 

پايين مي كشد. 

 صفحه 3 



نرخ تورم در پايان شهريورماه سال جاري بر اساس 
گزارش رسمي مركز آمار به 26 درصد رسيد، نرخي 
كه هرچند در قياس با ماه مشابه سال قبل كاهشي 
محسوس را نشان مي دهد ولي همچنان حكايت از 
آن دارد كه فشار هزينه اي بر اقشار مختلف جامعه 
بس��يار باالس��ت و اين امر در ميان دهك هاي كم 
درآمد، خود را بيشتر نشان مي دهد. بررسي عملكرد 
اقتصاد ايران در حوزه ش��اخص تورم در سال هاي 
گذش��ته نش��ان مي دهد كه جز در مدتي كوتاه در 
دولت يازدهم، نرخ تورم همواره دو رقمي بوده است. 
مركز آمار در گزارش ه��اي ماهانه خود، تورم را در 
س��ه گروه مجزا تعريف مي كند. نخستين گروه كه 
همان نرخ تورم ساالنه است و در واقع تورم اصلي به 
شمار مي رود، مقايسه اي است ميان تفاوت قيمت ها 
در يك بازه يك ساله، يعني بر اساس ميانگين نرخ 
ت��ورم موجود در ماه هاي مختلف س��ال، نرخ تورم 
س��االنه تعيين مي كند كه اقتص��اد ايران در حوزه 
قيمت ها، چه شرايطي را تجربه كرده است. اين نرخ 
در تابستان سال 98 از مرز 40 درصد نيز عبور كرده 
بود و نشان دهنده تاثيرات شوك ابتدايي حاصل از 
بازگش��ت تحريم ها بود كه وضعيت را در سال 98 

نسبت به سال قبل از آن نشان مي داد.
دومين نرخ اعالمي از س��وي مركز آم��ار، نرخ تورم 
ماهانه اس��ت كه مبناي نهايي نرخ تورم س��االنه به 
ش��مار مي رود. تاثير اين نرخ بر تورم بسيار باالست 
و هرچه از عدد يك باالتر باش��د، نشان دهنده رشد 
ت��ورم در ماه هاي آينده خواهد بود. هرچند با برخي 
سياست هاي اجرايي شده از سوي دولت در سال 98، 
نرخ تورم ماهانه كاهش��ي نسبي را نشان مي داد كه 
در نهايت به پايين آمدن نرخ تورم منجر شده بود اما 
در تير ماه امس��ال، اين نرخ با افزايشي نگران كننده 
به مرز 6 درصد رس��يد. هرچن��د در ماه هاي بعدي 
اين نرخ كاهش يافت و در مرداد و شهريور در كانال 
حدود 3.5 درصد ايستاد اما همچنان عدد ثبت شده 
در پايان هر ماه بسيار باالست و اين نگراني را به وجود 
مي آورد كه بار ديگر نرخ تورم صعودي شود، موضوعي 
كه نخستين نشانه خود را در شهريور امسال نشان 
داد. در شرايطي كه در تمام ماه هاي قبل، نرخ تورم 
روند كاهشي خود را ادامه داده بود، در پايان شهريور 
اين عدد به 26 درصد رس��يد كه نشان دهنده رشد 
كوچكي در قياس با مرداد ماه است. آنچه اين عدد را 
نگران كننده مي كند اين است كه در صورت تداوم 
روند افزايشي قيمت ها، بايد در انتظار تورمي بيشتر 

در ماه هاي آينده بود.
آخرين تورم كه از نظر تاثيرگذاري بر زندگي مردم، 
اهميت فراواني دارد، نرخ تورم نقطه به نقطه است. 
اين تورم نش��ان مي دهد كه يك خانوار براي خريد 
ميزان ثابتي از محصوالت موردنيازشان در يك بازه 
زماني مشخص در قياس با سال قبل از آن، مجبور 
شده اند چه قدر بيشتر هزينه كنند. براي مثال نرخ 
تورم نقطه به نقطه در شهريور امسال 34.4 درصد 
اعالم شده است و اين يعني براي خريد محصوالتي 

ثابت در سال جاري، ميزان هزينه خانوار 34 درصد 
بيشتر از شهريور سال قبل بوده است.

    فاصله طبقاتي در تورم
همانط��ور كه در بررس��ي نرخ تورم س��االنه معلوم 
مي شود كه ميزان افزايش تورم در ميان ثروتمندان 
بيش از كم درآمدهاس��ت در تورم نقطه به نقطه نيز 
اين امر خود را نش��ان مي دهد. بر اساس برآوردهاي 
مركز آمار، ن��رخ تورم نقطه به نقط��ه در دهك اول 
درآمدي حدود 31 درصد بوده و همين عدد در ميان 
دهك درآمدي بيش از 44 درصد بوده است. به اين 
ترتيب ميزان افزايش هزينه ها در اقش��ار ثروتمند 
بيش از 13 درصد باالتر از كم درآمدها بوده اس��ت. 
آنچه كه اين آمار را با ابهام مواجه مي كند، وضعيت 
سبد خريد اقش��ار كم درآمد است. در شرايطي كه 
دهك دهم درآمدي دسترسي بيشتري به كاالهاي 
لوكس و خارجي دارند و سبد خريدشان گسترده تر 
است، افزايش قيمت ارز، تاثيري جدي بر باال رفتن 
هزينه هاي اين گروه داشته است. اين در حالي است 
كه در دهك كم درآمد، بخش قابل توجهي از س��بد 
خريد به خوراك، پوش��اك و مسكن اختصاص دارد 
و افزايش اين هزينه ها فش��ار معيشتي سنگيني بر 

آنها وارد مي كند.
گزارش مركز آمار نش��ان مي دهد ك��ه تورم نقطه 
به نقطه خوراكي، آش��اميدني و دخانيات در سطح 
كش��ور به 31.5 درصد رسيده است كه در قياس با 
مرداد افزايش پنج درصدي را نش��ان مي دهد. در 

اين فهرس��ت هزينه ها براي دهك اول 35 درصد 
و براي دهك دهم 28 درصد افزايش يافته اس��ت. 
به اين ترتيب مشخص مي شود كه فشار روي سبد 
اصلي خريد كم درآمدترين دهك جامعه به شدت 

افزايش يافته است.

     سردرگمي دولت در حمايت
با افزايش دوباره نرخ تورم از ميانه سال 97 و به اوج 
رس��يدن آن در ماه هاي اخير، دولت اعالم كرد كه 
سياس��ت هاي حمايتي خود از اقش��ار كم درآمد را 
ادامه خواهد داد. يكي از اصلي ترين سياست هايي 
كه در اين بين از س��وي دولت ها اجرايي مي شود، 
پرداخت يارانه مستقيم و غير مستقيم به اقشار كم 
درآمد جامعه است. نظام پرداخت يارانه در ايران اما 
ابهام هاي فراواني دارد. يكي از آنها عدد باالي يارانه 
پنهان در اقتصاد ايران است. بر اساس برآوردهايي 
كه در سال 98 منتش��ر شد، دولت در سال بيش از 
1000 هزار ميليارد تومان يارانه غيرمستقيم پنهان 
مي كند. بخش قابل توجه��ي از اين يارانه به حوزه 
انرژي و سوخت پرداخت مي شود و با توجه به اينكه 
اقشار كم درآمد جامعه يا اساسا خودرو ندارند يا توان 
اس��تفاده از اين يارانه برايشان بسيار محدود است. 
اين در حالي اس��ت كه اقشار ثروتمند چه در حوزه 
س��وخت و چه در حوزه انرژي بيشترين استفاده را 
از اي��ن يارانه مي كنند و هي��چ عدالتي در اين نظام 
توزيع وجود ندارد. گام نخست در اصالح اين نظام 
سال گذش��ته و در آبان 98 كليد خورد، طرحي كه 

چه در اطالع رساني و چه در اجرا انتقادات زيادي را 
به همراه داشت اما در نتيجه آن دولت در كنار يارانه 
نقدي ماهانه، سبد معيش��ت خانوار را نيز به اقشار 
كم درآمد پرداخت كرد.با اين وجود در صورتي كه 
يك فرد ايراني همزمان هم سبد كمك معيشتي و 
هم يارانه نقدي را دريافت كند، در هر ماه تنها 100 
هزار توم��ان دريافتي دارد و در ش��رايطي كه عدد 
خط فقر در ش��هرهاي بزرگ چن��د ميليون تومان 
افزايش يافته و اين عدد بس��يار ناچيز تر از پوشش 
اين هزينه هاست.در شرايط فعلي دولت دسترسي 
به منابع مالي جديدي ندارد و از اين رو بعيد به نظر 
مي رسد اين يارانه هاي نقدي افزايش پيدا كنند. تنها 
راه باقي مانده اچرايي كردن نظام جديد كوپني است 
كه مجلس آن را در هفته هاي گذشته پيگيري كرده 
اس��ت. اين در حالي است كه دولت همچنان اصرار 
بر پرداخت دالر 4200 توماني به كاالهاي اساسي 
دارد و با وج��ود تمام انتقادات موجود، از طرح خود 
دفاع مي كند. نرخ تورم همچنان سركشي مي كند 
و فشار بر اقش��ار كم درآمد جامعه به شدت افزايش 
يافته است و در اين بستر، امكان افزايش يارانه نقدي 
نيز وجود ندارد و در كنار نب��ود منابع الزم، تزريق 
بيشتر نقدينگي خود مي تواند عاملي براي افزايش 
تورم باشد. در چنين بستري، جمع بندي مجلس و 
دولت در تخصي��ص يارانه هاي جديد مي تواند تنها 
راه گريز از اين فضا باش��د، گريزي كه اگر رخ ندهد، 
كار براي اقشار كم درآمد جامعه دشوارتر از چيزي 

خواهد شد كه امروز وجود دارد.

2 خبردريچه
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نقشه هاي دشمن را
نقش بر آب كرديم

معاون اول رييس جمهور گفت: دش��من در سال 97 
گمان مي كرد با تحريم و جنگ اقتصادي كشور را به 
زانو در مي آورد، ولي با مديريت و توانمندي نقشه آنها 
را نقش بر آب كرديم. اس��حاق جهانگيري در مراسم 
بهره برداري از مرحله دوم كارخانه فوالدس��ازي كاوه 
جنوب كي��ش در بندرعباس، افزود: ب��ه رغم اينكه 
تحريم ها، سختي هاي زيادي براي مردم به وجود آورد، 
ولي ما از دل بحران ها فرصتي براي افزايش ظرفيت 
توليد و توان كشور به دست آورديم و چرخ اقتصاد كشور 
را چرخانديم.معاون اول رييس جمهور ادامه داد: در 
دوران كرونا نيز به رغم رشد منفي بسياري از كشورهاي 
دنيا، در حوزه صنعت كشور رشد دو و نيم درصدي را 
شاهد بوديم.جهانگيري بيان كرد: امريكايي ها گمان 
مي كردند با تحريم نمي توانيم نفت و كاالهي غيرنفتي 
بفروشيم در حالي كه در شرايط تحريم صادرات كشور 
ادام��ه دارد.وي با بيان اينكه تالش مس��ووالن نيز بر 
صادرات مفيد متمركز است به اين شكل كه ارز حاصل 
از صادرات به چرخه اقتصاد كشور بازگردد، خاطرنشان 
كرد: براي حمايت از توليد از سال 97 تصميم گرفتيم 
كاالهاي وارداتي طبقه بندي شوند و ورود كاالهايي كه 
در كشور توليد مي شوند ممنوع اعالم شد.جهانگيري 
عنوان كرد: در سال جهش توايد براي رفع جدي موانع 
پيش روي توليد، كارگروه رفع موانع جهش توليد در 
كشور تشكيل شده و دو جلسه نيز تاكنون برگزار شده 
است.وي به ضرورت سرمايه گذاري بخش خصوص نيز 
اشاره كرد و گفت: براي رونق در اقتصاد كشور نيازمند 
سرمايه گذاري بخش خصوصي هستيم و بايد فضاي 
اطمينان بخش و مطمئني براي سرمايه گذاري بخش 
خصوصي مهيا كنيم.معاون اول رييس جمهور در پايان 
خاطرنشان كرد: دشمنان بايد با زبان احترام با مردم ما 

سخن بگويند و تهديدات را برنمي تابيم.

واكنش ايران به اتهامات 
كشورهاي اروپايي

سفير و نماينده دايم كش��ورمان در ژنو، انگ زدن به 
ديگ��ران را ادام��ه ذهنيت اس��تعماري و توهم خود 
برتربيني برخي كشورهاي غربي عنوان كرد.  اسماعيل 
بقايي هامانه، سفير ايران و نماينده دايم كشورمان در 
ژنو، در واكنش به بيانيه مشترك  گروهي از كشورهاي 
غربي در انتقاد از وضعيت حقوق بشر در ايران، تاكيد 
كرد: مايه تاسف اس��ت كه برخي كشورها، ديگران را 
براي رعايت حقوق  بش��ر موعظه مي كنند، در حالي 
كه جنايات گذش��ته و حال خود را فراموش كرده و بر 
اين واقعيت كه بخش زيادي از مصيبت هاي ديگران 
نتيجه سياست هاي اس��تعماري گذشته و ذهنيت 
برتري طلبانه خود آنهاست، س��رپوش مي گذارند.  
بقايي هامانه با انتقاد از اين رويكرد كش��ورهاي غربي 
در قبال مسائل حقوق بشري، چنين سياستي را تنها 
باعث تفرقه و تقابل بين كشورها و تنزل حقوق بشر به 
ابزاري براي اهداف سياس��ي ارزيابي دانست و تاكيد 
كرد كه برخي كشورهاي اروپايي شوراي حقوق بشر را 
تبديل به عرصه اي براي مداخله گري عليه كشورهاي 
در حال توسعه كرده اند.  نماينده كشورمان با اشاره به 
اينكه حاكميت قانون الزمه حفظ و حرمت حقوق بشر 
مي باش��د، اعمال فشار بر دولت هاي ديگر تحت لواي 
حقوق بشر براي تغيير نظام حقوقي داخلي يا دخالت در 

پرونده هاي قضايي را غيرقابل قبول دانست. 

نبايد جنگ هسته اي رخ دهد
دبيركل سازمان ملل متحد در پيامي به مناسبت روز 
بين المللي خلع كامل س��الح هاي هس��ته اي، گفت: 
كش��ورهاي داراي سالح هس��ته اي بايد به اين درك 
مشترك برسند كه جنگ هسته اي نه پيروزي دارد و 
نه بايد رخ دهد.به گزارش ايسنا، بر اساس گزارش مركز 
اطالعات س��ازمان ملل متحد متن كامل پيام آنتونيو 
گوترش به شرح زير است: »با گذشت تقريبًا 75 سال 
از تصويب نخستين قطعنامه مجمع عمومي در 1946 
كه سازمان ملل متحد را به آرمان خلع سالح هسته اي 
متعهد كرد، جهان ما هنوز در س��ايه فاجعه هسته اي 
است.روابط بين كش��ورهاي داراي سالح هسته اي با 
تفرقه، بي اعتمادي و نبود گفت وگو مش��خص ش��ده 
اس��ت. تا زماني كه بيش از پيش به جاي همكاري در 
پي رقابت راهبردي باشند، خطرات ناشي از سالح هاي 
هسته اي شدت بيشتري مي يابد.اين روز بين المللي 
اهميت لزوم تغيير مسير و بازگشت به مسيري مشترك 
براي خلع سالح هسته اي را برجسته مي كند.استفاده 
از سالح هاي هسته اي همه كشورها را تحت تأثير قرار 
خواهد داد، در نتيجه همه كش��ورها در تضمين عدم 
استفاده مجدد از چنين سالح هاي مرگباري و حذف 
كامل آنها از زرادخانه هاي خود مسوولند.كوويد-19 
طيف گسترده اي از شكنندگي هاي جهاني، از آمادگي 
براي همه گيري و نابرابري گرفته تا تغييرات اقليمي و 
بي قانوني در فضاي مجازي را نمايان كرده كه آمادگي 
ما براي مقابله با شناسايي تهديد سالح هاي هسته اي 
يكي از آن آسيب پذيري ها است. ما به چند جانبه گرايي 
تحكيم شده، فراگير و مجددي بر پايه اعتماد و بر اساس 
قوانين بين المللي نياز داريم ك��ه بتواند ما را به هدف 
مش��ترك خود يعني جهاني عاري از سالح هسته اي 
رهنمون كند.كشورهايي كه س��الح هسته اي دارند 
بايد پيشقدم شوند. آنها بايد براي بازگرداندن اعتماد 
و اطمينان، كاهش خطرهسته اي و برداشتن گام هاي 
ملموس در خلع سالح هسته اي به گفت وگوي واقعي 
و حسن نيت بازگردند. آنها بايد به اين درك مشترك 
برسند كه جنگي هسته اي نه پيروزي دارد و نه بايد رخ 
دهد. آنها بايد براي اجراي تعهداتي كه به عهده گرفته اند 
گام بردارند. مرگ، رنج و ويراني ناشي از بمباران اتمي در 
هيروشيما و ناكازاكي نبايد تكرار شود. براي عدم استفاده 
از اين سالح هاي نفرت انگيز تنها تضمين حذف كامل 
آنها است. س��ازمان ملل متحد آماده همكاري با همه 

كشورها براي دستيابي به اين هدف مشترك است.

واردكنندگان به ترخيص 
فوري كاال اعتماد ندارند

گرچه ام��كان ترخيص فوري كاالهاي اساس��ي 
بدون ارايه كد رهگيري بانك بالمانع اعالم ش��د 
اما طبق گفته مسووالن گمرك، صاحبان كاال به 
دليل عدم اطمينان از تامين ارز رسمي يا ترجيحي 
در آين��ده تمايلي به ترخيص قب��ل از تامين ارز 
ندارند. به گزارش ايس��نا، از ابتداي سال جاري تا 
اواخر شهريورماه بيش از 11 ميليون و 472 هزار 
تن كاالي اساس��ي وارداتي به ارزش بيش از 5.4 
ميليون دالر از گمرك ترخيص ش��ده است، اما 
همچنان حدود3.4 ميليون تن كاالي اساسي در 

بنادر و گمرك وجود دارد.
با وج��ود اقداماتي كه در ماه هاي اخير در رابطه با 
تسهيل ترخيص كاالهاي اساسي صورت گرفت 
و ش��رايطي براي ترخيص فوري آنها فراهم شد 
اما همچنان قسمت عمده  اي از كاالهاي اساسي 
ترخيص نش��ده و در انتظار تامين ارز هس��تند؛ 
به طوري كه بعضي از اين اقالم به صورت اعتباري 
خريداري شده و به بنادر حمل شده است و اسناد 
مالكيت نيز در اختيار خريدار داخلي قرار دارد و 
در خصوص مق��داري از اين كاالها هنوز مالكيت 
به صاحب كاال منتقل نشده است. اما چندي پيش 
بود ك��ه با توافق گمرك، بان��ك مركزي و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت ترخيص قطعي پنج قلم 
كاالي اساسي »ذرت، جو، كنجاله سويا، دانه هاي 
روغني و روغن خام« بدون ارايه كد رهگيري بانك 
بالمانع اعالم ش��د كه ترخيص فوري انجام شود 
و در ادامه بان��ك مركزي فرآيند را پيگيري كند، 
اما ظاهرا صاحبان كاال از اين موضوع اس��تقبالي 
نكردند. آن طور كه ارونقي - مع��اون فني و امور 
گمركي ايران در رابطه با چرايي عدم اس��تقبال 
از ترخيص ب��دون ارايه كد رهگي��ري مي گويد، 
صاحبان اي��ن كاالها به دليل ع��دم اطمينان از 
تامين ارز رسمي يا ترجيحي كاالي خود در آينده 
عالقه اي به ترخيص قبل از تامين ارز كاال ندارند. 
البته معاون فني و امور گمرك ايران در اين رابطه 
پيش��نهاد كرده كه بانك مركزي در اس��رع وقت 
نسبت به بررسي و تامين ارز كاالهاي اساسي دپو 
شده در بنادر و گمرك اقدام كرده يا طي مذاكره 
با صاحبان كاالهاي اساس��ي و به نحو مقتضي از 
جمله صدور اعالميه تامين ارز به صورت اعتباري 
اطمينان الزم را در رابطه ب��ا تامين ارز اين اقالم 
ظرف موعد مقرر ايجاد كند تا صاحبان كاالهاي 
اساس��ي با اطمينان خاطر نس��بت به ترخيص 
كاالهاي خ��ود از بنادر و گمركات كش��ور اقدام 

نمايند. 
اين در حالي اس��ت آماري كه اخي��را در رابطه با 
وضعيت كاالهاي اساسي اعالم شد از اين حكايت 
داشت كه از حدود 3.5 ميليون تن كاالي موجود 
در گمرك و بنادر حدود 2.7 ميليون تن را همين 
پنج قلم كاالي اساسي تشكيل مي دهند كه امكان 
ترخيص فوري بدون دريافت كد رهگيري دارند، 
بر اين اس��اس اگر مشكل تامين ارز آنها حل شود 
مي تواند بخش زيادي از كاالهاي اساسي دپو شده 

در گمرك را ترخيص كند.

كدام دهك ها بيشترين تورم را تحمل مي كنند؟

فشارمضاعفمعيشتيبراقشاركمدرآمد

روحاني: به مردم آدرس غلط ندهيد
رييس جمهور گفت: بايد به مردم اعالم كنيم ناچاريم 
مق��ررات و نظارت ها را تش��ديد كنيم. فعال از كس��ي 
كه ماس��ك نمي زند به س��ادگي عبور نخواهيم كرد.

به گزارش ايسنا، حجت االس��الم و المسلمين حسن 
روحاني طي س��خناني در جلسه س��تاد ملي مقابله با 
ويروس كرون��ا با بيان اينكه امروز ما وارد ماه هش��تم 
مقابل��ه با كرونا ش��ديم، اظهار ك��رد: از خدمات همه 
كادر درم��ان و مدافعان س��المت و عزيزاني كه براي 
مقابله با كرونا فداكاري و ايثار كردند تش��كر مي كنم، 
همچنين از م��ردم بزرگوار ايران ب��ه خاطر همكاري 
و هماهنگي شان تش��كر مي كنم و تبريك مي گويم؛ 
م��ردم در عزاداري ها هماهنگ بودند، در فرس��تادن 
بچه ها به مدرس��ه هماهنگ بودند، در ب��ازار حواس 
ش��ان به پروتكل بهداش��ت و درمان بوده و همچنين 
اس��تفاده از ماس��ك، فاصله اجتماعي، كاهش سفر و 
تردد را كامال رعايت مي كردند.وي افزود: البته ممكن 
است عده اي دس��تور العمل هاي بهداشتي را مراعات 
نكرده باشند، اما هميش��ه آمار را كه بررسي كنيم به 
جز آمارهايي كه موارد مراعات نشده، مي بينيم 48 تا 
53 درصد مراعات كردند. اين آمار البته پايين اس��ت 
و دلمان مي خواهد كه باالي 90 درصد باش��د، اما در 
عين حال هميش��ه نيمي از جمعي��ت و بيش از نيمي 
از جمعي��ت همراه بودند و همراه��ي كردند و از مردم 
مي خواهيم اين همكاري ها را افزايش بدهند تا از اين 
مراحل عبور كنيم. روحاني با يادآوري اينكه زماني كه 
كرونا در دي ماه سال گذشته در چين آغاز شد، كمتر 
كس��ي فكر مي كرد اين بيماري عالم گير ش��ود، ادامه 
داد: آن زمان مي گفتند يك استان دچار مشكل شده 
كه آن هم قرنطينه و اصالح مي شود كسي اين فكرها 
را نمي ك��رد، همه اخباري كه در دنيا مطرح مي ش��د 
همه درباره ووهان ب��ود اما در همان حين ناگهان اين 
بيماري از مرزها عبور كرد و سرازير شد.رييس جمهور 
افزود: اول كه اروپا هنوز مبتال نش��ده بود بيش��تر اين 
بيماري را توضيح داده و نواقص كش��ورهاي مبتال را 
بيان مي كردن��د. زماني كه گرم انتق��اد گرفتن بودند 
يك مرتبه ديدند س��يل، فرش زيرپايشان را برد و اين 
بيماري همه كشورهايش��ان را فرا گرفت و همه نقدها 
يك باره خاموش شد.روحاني با بيان اينكه برخي فكر 
مي كردند اين بيماري آمده، مدتي هست و بعد مي رود، 
تاكيد كرد: اما معلوم شد اين بيماري از بيماري هايي 
كه جزو اجداد اين بيماري است خطرناك تر است. بعد 

فكر مي كردند اين بيماري در زمس��تان است و وقتي 
هوا گرم شود تمام مي شود احساسشان اين بود كه اين 
بيماري مانند آنفلوآنزا است اما هوا گرم شد كه نه تنها 
اثر نداشت بلكه در گرم ترين نقطه كشور اين بيماري 
اوج گرفت.رييس جمهور گف��ت: بعد آمدند گفتند ما 
رس��يديم به داروهايي و فكر مي كردن��د با اين داروها 
اين مساله حل مي شود، تبليغات كردند كه از ما بخريد 
اما در عين حال هنوز تا امروز يك درمان قطعي براي 
اين بيماري پيدا نش��ده است. تصور مي شد هر جا اين 
بيماري رفت و افراد مبتال شدند ديگر سراغ مردم آن 
شهر نمي رود خيلي ها مي گفتند ايمني جمعي ايجاد 
مي كند يا تصور مي ش��د اگر كس��ي يك بار دچار اين 
بيماري شد يك سال و دو سال ديگر دچار اين بيماري 
نمي شوند، ولي در عمل ديديم اينگونه نيست.روحاني 
با بيان اينكه تصويب  كرديم ستاد استاني بتواند براي 
خودش مواردي را محدود كند، اظهار كرد: مس��اجد، 
تاالرها، باشگاه ها، شهربازي و نماز جمعه و حوزه هاي 
علميه و موارد اين چنيني را به س��تاد استاني بسپريم 
كه اگر احس��اس كردند الزم اس��ت اين ه��ا براي يك 
هفته تعطيل شوند، پيش��نهاد آن را به ستاد مقابله با 
كرونا در مركز مي دهند تا اگر مقبول واقع ش��د، انجام 
شود و كمي از ش��رايطي كه االن در آن قرار گرفتيم، 
عبور كنيم.وي افزود: دومين نكته عدم نظارت است. 
هر چه نظارت را بيشتر كنيم براي اينكه به اهدافمان 
برس��يم اهميت دارد. اقدامات ناكافي مشكالت ما را 
افزايش مي دهد. اگر كس��ي يك بار گرفت و خوب شد 
نگويد تمام ش��د. چنين اماني به كسي داده نمي شود 
و بايد همچنان مراقبت ها را ادامه دهند. بايد به مردم 
اعالم كنيم ناچاري��م مقررات و نظارت ها را تش��ديد 
كنيم. س��ازمان صدا و س��يما، فضاي مجازي و علما و 
بزرگان بايد فرهنگ س��ازي را توس��عه دهند چراكه 
راهي جز اين نداريم.روحاني تاكيد كرد: فعال از كسي 
كه ماس��ك نمي زند به س��ادگي عبور نخواهيم كرد. 
افراد بايد به كسي خدمت دهند كه ماسك دارد، حاال 
راننده تاكس��ي، اتوبوس، مغازه و بانك باشد. بنابراين 
اگر خدمت دهن��ده مراعات نكند به نوعي با او برخورد 
خواهد شد كه قرار ش��د چارچوب آن مشخص شود. 
به اندازه كافي ابزار داريم كه تش��خيص دهيم فرد در 
خيابان ماسك دارد يا ندارد و مي توانيم تشخيص دهيم 
كسي كه ماسك نمي زند چه كسي است. رييس جمهور 
با تاكيد بر اينكه پنجش��نبه هفته گذش��ته از كميته 

امنيتي- اجتماعي و كميته بهداش��تي درخواس��ت 
شده تا پايان اين هفته فعال براي »تهران بزرگ« برنامه 
ويژه اي را آماده كنند، گفت: در اين برنامه قرار اس��ت 
از افرادي كه ماس��ك نمي زنند به سادگي عبور نكنيم 
و بايد طرحي آماده شود فردي كه در زمان حضور در 
جامعه ماس��ك زدن را مراعات نمي كن��د و نيز اينكه 
چگونه با وي برخورد شود، را مشخص كنيم و همانطور 
ك��ه گفتم به ان��دازه كافي وس��ايل و اب��زار داريم كه 
تشخيص بدهيم چه كسي در خيابان و پياده رو ماسك 
ندارد و مي توانيم شناسايي ش��ان كنيم.وي افزود: از 
اين طريق براي اف��رادي كه ماس��ك زدن را مراعات 
نمي كنند مجازات در نظر بگيريم كه قرار شد تا پايان 
هفته اين موضوع بررس��ي و تكميل شود و در جلسه 
كميته هاي تخصصي در روز پنجش��نبه مطرح شود و 
شنبه بعد در س��تاد ملي مقابله با كرونا در اين زمينه 
تصميم گيري خواهيم كرد.رييس جمهور گفت: اگر در 
س��تاد ملي كرونا اين طرح تصويب شد ابتدا در تهران 
بزرگ با يك فاصل��ه زماني 4 تا 5 روزه براي آموزش و 
اطالع رس��اني كافي اجرايي و عملياتي مي شود و اگر 
موثر بود آن را براي ش��هرهاي ب��زرگ ديگر اجرايي و 
عملياتي مي كنيم.به گزارش ايس��نا، رييس جمهور با 
اش��اره به اينكه امريكايي ها اخيرا اع��الم كردند ده ها 
ميليارد دالر به ايران لطمه زديم، يادآور ش��د: آنان در 
طول س��ال هاي 97، 98 و 99 حداق��ل 150ميليارد 
دالر به كشور لطمه زدند، با تحريم غلط و غيرقانوني و 
بيجا و ضد انساني و عمليات تروريستي، جلوي دارو و 
درمان و مواد غذايي را گرفتند. آنان آدم هايي هستند 
كه هيچ وقت ما چنين كس��اني را در تاريخ كاخ سفيد 
با اين توحش نديده بوديم. آنان بزرگ ترين توحش را 

از خود نشان دادند.
روحاني تصريح كرد: آقايي كه اس��مش وزير خارجه 
اس��ت ولي وزير جنايات است با افتخار مي گويد كه ما 
70 ميليارد جلوي منابع ايران را گرفتيم و نگذاشتيم 
در اختيار ايران قرار گيرد. او به دش��مني با ملت ايران 
و ضرب��ه به ايران افتخ��ار مي كند؛ ديدي��م كه آمدند 
ب��ا افتخار اعالم كردن��د ما پنج ميلي��ارد دالري را كه 
ايران مي خواس��ت از صن��دوق بين المللي پول بگيرد 
با مانع تراش��ي جلوي��ش را گرفتيم. واقع��ًا هم امريكا 
مانع ش��د، در حالي كه اگ��ر وام را گرفته بوديم صرف 
دارو و درمان مي كردي��م. وي افزود: آنهايي كه داخل 
ساختمان كاخ سفيد هس��تند اين همه جنايات عليه 

ملت ايران روا داش��ته اند و ش��ما هر روز شاهد فشار و 
مش��كالت هس��تيد هرچند كه مردم ما ايستادگي و 
مقاوم��ت كردند و خم به ابرو نياوردن��د و در برابر اين 
قلدرها خم نش��دند، اما به هر حال آثار سوء سختي و 
مش��كالت وجود دارد.روحاني تاكيد كرد: مردم بايد 
در اين س��ال ها زندگي خيلي راحت تري داش��تند و 
اجناس به مراتب ارزان تر مي شد و بايد دالر به قيمت 
معقولش بود اما تم��ام اين جنايات پاي كاخ س��فيد 
است. جمهوري اسالمي پاي عهدش باقي مانده است 
و پاي همه مقررات ايستاده است. رييس جمهور گفت: 
مردم براي كمبود و مش��كالت اگر مي خواهند لعن و 
نفرين كنند، اين لعن و نفرين آدرسش كاخ سفيد در 
واشنگتن است. كس��ي به مردم آدرس اشتباه ندهد. 
كس��ي به خاطر منافع سياسي و جناحي آدرس غلط 
ندهد، آدرس درست واش��نگتن دي سي كاخ سفيد 

است.
رييس جمهور ادامه داد: پس م��ا لعن و نفرين و كينه 
مان را با آدرس صحيح و درست بفرستيم آن كسي كه 
جنايتكار است كاخ نشين كاخ سفيد است، منشأ تمام 
مشكالت مردم از صهيونيس��ت، ارتجاع و تندروهاي 
امريكاست، امروز فرمانده اين كار در امريكاست و دارد 
عليه مردم ايران جناي��ت مي كند. روحاني با تاكيد بر 
اينكه شكي ندارم دولت امريكا روزي تسليم خواهد شد 
و در برابر ملت ايران زانو مي زند، گفت: شكي ندارم ملت 
ايران پيروز خواهد بود. همانطور كه ملت ما 40 س��ال 
پيش حصر آبادان را شكست اين حصر را هم مي شكند. 
آن حصر را صدام درس��ت كرده بود ما آن را شكس��ت 
داديم و اين حصر را هم ترامپ درست كرده اين را هم 
ملت ما مي شكند و ما عبور خواهيم كرد.رييس جمهور 
در بخش پاياني سخنانش با اشاره به عزاداري هاي ماه 
صفر گفت: در عزاداري ماه صفر همانطور كه قبال تاكيد 
شده است امسال راهپيمايي و س��فر به عراق نداريم. 
به دليل اينكه مقامات عراقي رس��مًا اعالم كردند كه 
نمي توانيم پذيراي زائران باش��يم. راهپيمايي نمادين 
در شهرها هم نداريم. رهبري با يك بيان خيلي روشن و 
صريحي گفتند در خانه هايمان عزاداري كنيم. اگر هم 
در حسينيه ها و تكايا باشد بايد پروتكل هاي بهداشتي 
رعايت شوند. وي تاكيد كرد: بازهم درخواست مي كنيم 
كه صدا و سيما، فضاي مجازي و همه آنهايي كه در آن 
فعال هستند بتوانند كمك كنند و عزاداري ايام اربعين 
و روزهاي پاياني ماه صفر را به به خانه هاي مردم ببرند.

واكنش زيدآبادي به سخنان 
رييس جمهور

حس��ن روحان��ي گفت: »م��ردم ب��راي كمبود و 
مشكالت در كش��ور اگر مي خواهند لعن و نفرين 
كنند آدرسش كاخ سفيد در واشنگتن است. آدرس 

اشتباه كسي به آنها ندهد.« 
پس  اي الهي كه كاخ س��فيد در آتش بس��وزه و به 
خاكستر تبديل بشه! الهي ترامپ به روز سياه بشينه! 
الهي جارد كوش��نر جز جگر بزن��ه! الهي پمپئو به 
اجدادش در گورستان كانزاس ملحق بشه! الهي هر 
چه درد و بال در اين دنياست بيفته به جون منوچين! 
الهي آتش به قبر باباي اليوت آبرامز بباره! الهي برايان 
هوك گور به گور بشه! الهي هيچ  كدامشون يه روز 
خوش به عمرش��ون نبينند! الهي ي��ك قطره آِب 
خوش از گلوشون پايين نره! الهي بي خانمان بشن 
و در متروهاي واش��نگتن و نيويورك گدايي كنن! 

الهي الهي الهي....
حاال آقاي روحاني راضي ش��د ي��ا اينكه بايد ادامه 

بديم؟
خ��ب، حاال اين چ��ه مش��كلي از آن »كمبودها و 
مشكالت« كشور حل كرد؟ حاال اين شد سياست؟ 
اين ش��د تدبير؟ اين شد نحوه درس��ِت اداره يك 
مملكت؟ اين ش��د ش��يوه حكمراني خوب؟ اين 
ش��د طرِز زمامداري در قرن 21؟ اين ش��د برنامه 
توسعه؟ اين شد رهايي جوانان از اسارت بيكاري؟ 
اين ش��د ايجاد اشتغال؟ اين ش��د توليد؟ اين شد 
بهبود كيفيت زندگي؟ اين شد سرمايه گذاري هاي 
زيربنايي؟ اين ش��د حفظ محيط زيست؟ اين شد 
تعامل سازنده با دنيا؟ اين شد بازي پيچيده در يك 
دنياي در هم تنيده و به هم پيوسته؟ اين شد تامين 
منافع مل��ي در صحنه بين المللي؟ يعني در حالي 
كه تمام كشورهاي دنيا مي كوشند تا در رقابت هاي 
تنگاتنگ و نفس گير اقتصادي و تكنولوژيك، گوي 
سبقت را از هم بربايند و گامي پيشتر روند، كار ما 
ايرانيان بايد لعن و نفرين باشد به سران كاخ سفيد؟ 

هنر و توان ما ايراني ها در حد عجايز است؟



گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
رييس كل بانك مركزي اعالم كرد برنامه هاي بانك 
مركزي براي بازار ثانويه به تدريج عملياتي مي شود.  
عبدالناص��ر همت��ي، رييس كل بان��ك مركزي در 
خصوص شرايط اين روز هاي بازار ارز تأكيد كرد: عدم 
تعادلي كه از ابتداي سال بين عرضه و تقاضا به خاطر 
شيوع بيماري كرونا در بخش حواله تجاري ايجاد شد، 
به خاطر تعلل برخي صادركنندگان براي عرضه ارز و 
تداوم روند تقاضا در ماه هاي گذشته خصوصًا به خاطر 

توجيه قيمت برخي كاال هاي وارداتي تشديد شد.
از سوي ديگر جو سياسي �� تبليغاتي ناشي از اقدام 
امريكا در اعالم عملياتي شدن مكانيزم ماشه فضاي 
الزم را ب��راي جهش قيمت ارز در هفته هاي اخير به 

وجود آورد.
همانطور كه قباًل گفت��م، بانك مركزي تمام تالش 
خود را ب��راي ايجاد تعادل در ب��ازار حواله تجاري و 
كنترل نرخ آن به كار خواهد بس��ت. بر پايه اقدامات 
انجام گرفته به ويژه در خصوص دسترسي به برخي از 
منابع ارزي مان در خارج از كشور، برنامه هايي براي 
بازار ثانويه داريم كه به تدريج عملياتي خواهيم كرد.

    عرضه ۳۰۰   ميليون درهم به بازار ارز
در نخستين روز هفته

بازار ساز با هدف پاسخگويي به نيازهاي واقعي بازار و 
در راستاي اظهارات  رييس كل بانك مركزي مبني 
بر اقدامات تدريجي اين بانك براي تعميق بازار ثانويه 
۳۰۰ ميليون درهم ب��ه صورت حواله در بازار ثانويه 

عرضه كرد.
همزمان با افزايش فعاليت دالالن و سفته بازان، در 
روزها و هفته هاي اخير، عرضه ارز توسط بازار ساز رو 
به فزوني گذاشته به طوري كه به گفته كارشناسان، 
نياز  واقعي بازار به ارز، تامين شده و كمبودي در اين 
بخش وجود ندارد. بر اين اساس،  ۳۰۰ ميليون حواله 
درهم توسط بازارساز در بازار ثانويه عرضه شده است 
كه نشان دهنده پاسخ گويي كامل به نياز متقاضيان 

و اشباع بازار است.
اقتصاد كشور در حالي سال ۱۳۹۹ را آغاز كرد كه 
بعد از دو س��ال مقاومت در براب��ر جنگ اقتصادي 
امريكا عليه ايران، توانسته بود پايداري نسبي را بر 
ش��اخص هاي اصلي اقتصاد كشور حاكم سازد، اما 
بروز بحران كرونا، تعادل حاكم بر تجارت و بازرگاني 
كشور را بر هم زد، اين فرصت را براي دشمنان كشور 
از يك سو و فرصت طلبان اقتصادي از سوي ديگر 
فراهم آورد تا فش��ار بيش��تري را بر اقتصاد كشور 

وارد كنند.
اما اركان اقتصادي كشور همچنان به مقاومت خود 
ادام��ه مي دهند و در اين راس��تا عبدالناصر همتي، 
رييس كل بانك مركزي روز گذشته در گفت وگو با 
ايرنا در اين خصوص تاكيد كرد: بانك مركزي تمام 
تالش خود را براي ايجاد تعادل در بازار حواله تجاري 

و كنترل نرخ آن به كار خواهد بست.
ثبت ۴۵۰ ميليون يورو معامالت در سامانه نيما طي 
هفته آخر شهريور كه ركورد انجام معامالت هفتگي 
در اين سامانه را شكست، نشان دهنده حمايت جدي 
بانك مركزي براي تامين ارز مورد نياز واردكنندگان 
و صادركنندگان كش��ور است.به گفته كارشناسان 
افزايش سرعت بازگشت ارزهاي حاصل از صادرات 
به بازارهاي داخلي مهم ترين دليل ثبت اين ركورد 

مي تواند باشد.
مس��اله اي كه بانك مركزي با حماي��ت دولت طي 
س��ه ماه گذش��ته به صورت مجدانه در پي برخورد 
با صادركنندگان متخلف بوده اس��ت كه از آخرين 
اقدام��ات در اين زمينه ارجاع س��ومين ليس��ت از 
صادركنندگان متخلف، از ابتداي مردادماه تاكنون 
به قوه قضاييه براي طي كردن تشريفات مخصوص 

حقوقي برخورد با اين متخلفان است.
همچنين سياست جديد بانك مركزي مبني بر جواز 
فروش ارز به پتروشيمي ها، فوالدي ها و معدني ها به 

صرافي هاي مجاز، نيز تاثير بسزايي در مقابله با تالش 
سفته بازان و نوس��ان گيران براي تقويت انتظارات 

تورمي داشته است.
با وجود تمام اين اقدام��ات اما نبايد از ياد برد كه در 
موازات اين تالش هاي دولت ايران براي كنترل بازار، 
دولت ترامپ در امريكا طي هفته هاي اخير با انجام 
تبليغات سنگين رسانه اي و سياسي پيرامون مساله 
عملياتي ش��دن مكانيسم ماشه، تمام تالش خود را 
براي به زانو درآوردن اقتصاد كشور انجام داده است.

طبق نظر كارشناسان حوزه بانكي و ارزي در هفته 
گذش��ته و پس از ناكامي امريكا در همراه س��ازي 
ساير اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد در 
عملياتي كردن مكانيسم ماش��ه و همچنين روند 
س��رعت گرفتن بازگش��ت ارزهاي صادراتي طي 
روزهاي اخير، ش��اهد توقف ميل صعودي قيمت 
ارز در بازار داخلي بوده ايم و پيش بيني مي شود با 
اقداماتي مش��ابه آنچه كه بانك مركزي امروز براي 
تعميق بازار ثانويه انجام مي دهد، شاهد ايجاد تعادل 

و آرامش در بازار ارز باشيم.

    سكه ۱۳ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان شد
در بازار آزاد  دالر با افزايش نسبت به قيمت هاي پاياني 
روز كاري قبل، براي اولين ب��ار وارد كانال 2۹ هزار 
تومان ش��ده و  دالر با قيمت  2۹ هزار و 2۰۰ تومان، 
يورو ۳۳ه��زار و 7۵۰ تومان و درهم امارات 8 هزار و 

۵۰ تومان اعالم شده است.
قيمت ف��روش دالر در صرافي ها ب��ا افزايش  7۵۰ 
توماني نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل 28 
هزار و 8۵۰ تومان و قيمت خريد دالر نيز 28 هزار و 

۴۵۰ تومان درج شده است.
ضمن اينكه قيمت فروش يورو نيز با افزايش نسبت 
به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل معادل ۳۳ هزار و 
۳۵۰ تومان و قيمت خريد يورو ۳۳ هزار و 2۵۰ تومان 
تعيين شده است. نرخ خريد و فروش دالر و يورو در 
صرافي هاي بانكي و بازار متشكل ارزي متغير است؛ 
برهمين اس��اس نيز در چند نوبت قيمت ها در اين 
صرافي ها تغيير كرده و با افزايش همراه بوده است. 
همچنين در بازار طال هر اونس طال در پايان معامالت 
ب��ا ۰.۳۵ درصد كاهش به ۱86۱ دالر و ۵8 س��نت 
رسيد. فلز زرد در پايان معامالت آتي براي تحويل در 
ماه دسامبر با ۰.۵6 درصد كاهش به ۱866 دالر و ۳۰ 
سنت رسيد. با افزايش چشمگير قيمت دالر به 2۹ 
هزار و 2۰۰ تومان و اعالم اونس جهاني طال به قيمت 

۱86۱ دالر، قيمت طال افزايش يافت و  قيمت طالي 
۱8عيار هرگرم يك ميليون و 26۱ هزار تومان، مظنه 
هر مثقال طالي آبشده يا ۱7 عيار ۵ميليون و ۴6۵ 
هزار تومان قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 
۱۳ميلي��ون و ۵۰۰ هزار تومان، قيمت س��كه طرح 
قديم ۱2ميليون و 6۰۰ هزار تومان، نيم س��كه بهار 
آزادي 7 ميليون و 2۰۰ هزار تومان، ربع س��كه بهار 
آزادي ۴ ميليون و 2۰۰ هزار تومان و سكه گرمي2 

ميليون و ۱۵۰ هزار تومان معامله شد. 
فعاالن بازار، علت اصلي افزايش قيمت طال و سكه در 
روزهاي اخير را افزايش چشم گير قيمت ارز مي دانند 
و مي گويند: از روزهاي گذش��ته تقاضا براي خريد 
طالي خام و سكه در بازار افزايش يافته و همين امر 

موجب افزايش حباب سكه شده است.
در حالي كه س��رمايه گذاران به دليل ترس از شيوع 
مجدد كرونا به س��رمايه گذاري در ب��ازار دالر روي 
آورده و سبب افزايش ارزش آن شده اند، قيمت طال 
روز جمعه كاهش داشت. به عالوه نامشخص بودن 
سرنوشت بسته محرك مالي جديد دولت امريكا نيز 

به افت بيشتر قيمت طال دامن زده است.
ادوارد مويا تحليلگ��ر بازار نفت در اي��ن باره گفت: 
جمهوري خواه��ان و دموكرات ه��ا نظر يكس��اني 
در خصوص انجام برخي اقدامات محرك مالي دارند 
اما آنها هنوز نتوانس��ته اند در مورد رقم بسته مالي 
جديد به اتفاق نظر برسند. همين بالتكليفي سبب 
شده تا س��رمايه گذاران به سمت سرمايه گذاري در 

بازار دالر حركت كنند.
در هفته ج��اري هر اونس طال ش��اهد كاهش ۴.۴ 
درصدي بود كه بيشترين افت هفتگي در طي دست 
كم 6 هفته گذشته به ش��مار مي رود. در عين حال 
ارزش دالر نيز در اين هفته بيشترين جهش خود از 

اوايل آوريل را به ثبت رساند.
تقويت ارزش دالر س��بب گرانتر ش��دن طال براي 
خريداراني مي شود كه از ارزهاي غيردالري استفاده 

مي كنند. 
در اين هفته ارزش شاخص هاي بورس در اكثر نقاط 
جهان و همچنين ارزش ي��ورو و قيمت فلز مس در 
مسير ثبت بدترين عملكرد هفتگي از زمان اوج گيري 
كرونا قرار گرفت، زيرا سرمايه گذاران با خروج از بازار 
دارايي هاي پرريسك به سمت سرمايه گذاري در بازار 

دالر حركت كردند.
 گفتني اس��ت، تشديد نوسانات ارزي و ورود دالر به 
كانال 27 هزار تومان موجب شد تا بازارساز تصميم 

جدي براي مديريت عرضه و تقاضا بگيرد و برهمين 
اس��اس عالوه بر افزايش عرضه در بازار با برداشتن 
سقف فروش در سامانه نيما، از سرگيري فروش ارز 
س��هميه اي و كاهش اختالف دالر در بازار رسمي و 
آزاد و البته آزاد ش��دن فروش ارز پتروشيمي ها در 
صرافي هاي مجاز مقدمات كاهش نوسانات قيمتي را 
در بازار ارز فراهم كرد. ولي ظاهرا بازار از سياست هاي 
بازارساز استقبال نكرد و همين امر سبب شد تا قيمت 
ارز در روزه��اي اخير مدام ركوردهاي جديدي را به 
ثبت برساند؛ در صرافي هاي بانكي نيز قيمت ارز به 

دنبال بازار آزاد درحال ركوردزني است.
سياست هاي بازارس��از موقتا در روز نخست اجراي 
طرح در بازار جواب داد و دالر با كاهش ۱۰۰۰ توماني 
همراه شد؛ دالر از 27 هزار و 2۰۰ تومان به 26 هزار و 
2۰۰ تومان در پايان معامالت كاهش يافت.اما روند 
نزولي در بازار خيلي دوام نداش��ت و  مجدداً بازار ارز 
با تشديد نوسانات همراه بوده و هست؛ اين درحالي 
است كه در روزهاي گذشته بازارساز به منظور كاهش 
اختالف نرخ رسمي دالر با بازار آزاد، قيمت خريد و 
فروش ارز در صرافي هاي بانكي و بازار متشكل ارزي 

را بيش از ۳ هزار تومان  افزايش داد.
گفتني است، با افزايش بيش از ۳ هزار توماني قيمت 
ارز در صرافي هاي بانكي و كاهش اختالف قيمت ارز 
بازار آزاد و رس��مي، بانك مركزي ممنوعيت فروش 
ارز سهميه اي را به هر كارت ملي برداشت؛ بنابراين 
صرافي ها به هر كارت ملي يك بار در سال 22۰۰ دالر 
ارز سهميه اي مي فروشند. پيش از اين با دستور بانك 
مركزي فروش ارز سهميه اي موقتًا در صرافي هاي 

بانكي متوقف شده بود.
قيمت هر اونس طال در پايان معامالت جمعه با ۰.۳۵ 
درصد كاهش به ۱86۱ دالر و ۵8 س��نت رسيد. به 
گزارش رويترز، در حالي كه سرمايه گذاران به دليل 
ترس از ش��يوع مجدد كرونا به س��رمايه گذاري در 
بازار دالر روي آورده و سبب افزايش ارزش آن شده 
اند، قيمت طال روز جمعه كاهش داش��ت. به عالوه 
نامشخص بودن سرنوشت بسته محرك مالي جديد 
دولت امريكا ني��ز به افت بيش��تر قيمت طال دامن 

زده است.
بر اساس اين گزارش، هر اونس طال در پايان معامالت 
دي��روز با ۰.۳۵ درصد كاهش ب��ه ۱86۱ دالر و ۵8 
سنت رس��يد. قيمت فلز زرد در پايان معامالت آتي 
دي��روز براي تحويل در ماه دس��امبر با ۰.۵6 درصد 

كاهش به ۱866 دالر و ۳۰ سنت رسيد.

اخباررويداد 
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۱۲ ميليارد تومان براي
تعويض پول هاي كهنه و پاره

طبق اعالم بانك مركزي ساالنه بيش از 7۰۰ ميليون 
برگ اسكناس از چرخه اقتصادي كشور خارج مي شود 
كه براي جمع آوري، امح��ا و چاپ مجدد آنها مبلغي 
معادل ۱2 ميليارد تومان از بودجه كشور خرج مي شود. 
اما اس��كناس هاي آسيب ديده در چه مكاني، طي چه 
فرآيند و شرايطي ارزش گذاري مي شوند؟ به گزارش 
ايسنا، س��االنه بيش از 7۰۰ ميليون برگ اسكناس به 
دليل نگهداري نامناسب چون سوختگي، پارگي، آغشته 
شدن به جوهر يا ساير مواد و... از گردونه معامالت مردم 
خارج مي ش��ود كه هزينه ۱2 ميلياردي جمع آوري، 
امحا و چاپ مجدد آن از جيب مردم به ش��كل ماليات 
پرداخت مي شود. در اين بين، اين سوال مطرح مي شود 
كه چه بر سر پول هاي آسيب ديده و ناقص مي آيد؟ آيا 
آنها از مبادالت روزمره خارج مي شوند و ديگر هيچ گونه 
ارزش مالي ندارن��د؟ آنطور كه بانك مركزي مي گويد 
فرآيند ارزش گذاري و پرداخت بهاي اس��كناس ها و 
ايران چك هاي آسيب ديده در شعب منتخب بانك ملي 
ايران در سراسر كشور و در باجه اي كه به اين منظور در 
ساختمان فردوسي بانك مركزي در نظر گرفته شده 
است، انجام مي شود.  همچنين، تعويض اسكناس ها و 
ايران چك هاي كهنه و فرسوده در كليه شعب بانك هاي 
كشور انجام مي ش��ود اما پرداخت بهاي اسكناس ها و 
ايران چك هاي كهنه و فرسوده مشروط به موجود بودن 
تمام سطح اسكناس يا ايران چك است زيرا در غير اين 
صورت، اسكناس يا ايران چك ارايه شده، ناقص در نظر 
گرفته و مش��مول ارزش گذاري طبق ضوابط مربوطه 
مي شود. براي ارزش گذاري هر يك از انواع اسكناس ها 
و ايران چك هاي آسيب ديده، جدولي منطبق با ابعاد آن 
طراحي شده است كه با قرار گرفتن بر روي آن، سطح 
اسكناس يا ايران چك به ۱۰ قسمت مساوي تقسيم 
مي شود و ارزش هر خانه از اين جدول برابر با يك دهم 

بهاي اسمي اسكناس يا ايران چك است. 

پيوند صنعت بيمه و بازارهاي 
سرمايه اي مستحكم تر خواهد شد

حضور سياست گذاران بانكي در حوزه هاي بيمه اي نشانه 
پيوند بانك و بيمه به شمار مي رود كه در آينده اي نزديك 
محصوالت متنوعي به ب��ازار اين صنعت اضافه خواهد 
كرد. به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل 
بيمه مركزي، دكتر غالمرضا سليماني كه در آيين افتتاح 
ساختمان جديد شركت سهامي بيمه ما سخن مي گفت 
با اع��الم اين مطلب افزود: رونق ب��ازار »بيمه بانك« در 
گرو مجموعه اي يكدست، خوشفكر و مبتكر است كه 
خوشبختانه در راس هرم و بدنه هر دو صنعت حضوري 
فعال دارند.رييس كل بيمه مركزي، ضمن تبريك هفته 
دفاع مقدس، ابراز اميدواري كرد نامگذاري ساختمان 
جديد ش��ركت بيمه ما به نام سپهبد دل ها، حاج قاسم 
سليماني در ارايه خدمات مخلصانه و بي تكلف به مردم، 
اثربخش باشد.دكتر سليماني از حق طبيعي مردم ايران 
براي زندگي مطمئن، ايمن و توام با آرامش سخن گفت 
و افزود: راه اندازي قطار همگاني سازي بيمه هاي زندگي و 
تامين آتيه از روش هاي موثر ايجاد فضايي اطمينان بخش 
براي جامعه است كه بايد ريل گذاري آن توسط صنعت 
بيمه ادامه يابد.وي تدوين طرح هاي نوآورانه در صنعت 
بيمه را از نيازهاي ويژه دانست و تصريح كرد: در دنياي 
تحول گرا و توس��عه محور كنوني هر شركت بيمه اي 
بايدحداقل ساالنه يك محصول جديد را به سبد پرتفوي 
خود اضافه كند.رييس ش��وراي عالي بيمه با اعالم اين 
مطلب كه محصوالت بيمه اي در س��بد معيشت مردم 
جايگاه مناسبي دارد، اظهار داشت: صنعت بيمه به عنوان 
يكي از سه ضلع مثلث خدمات مالي در كشور در مسير 
هدف گذاري شده حركت مي كند و با حضور قدرتمندتر 
در بازار س��رمايه، نقش مهم خود را بي��ش از پيش ايفا 
خواهد كرد.رييس كل بيمه مركزي از ضرورت حضور 
ش��ركت هاي بيمه گر اتكايي در داخل كشور به عنوان 
فرصتي براي ابراز توانمندي صنعت بيمه ياد كرد و افزود: 
قبولي ريسك هاي س��نگين يكي از گذرگاه هاي مهم 
اقتصاد و توليد است كه در روزگار تحريم هاي ناجوانمردانه 

بايد از آن عبور كنيم.

برنامه بانك مركزي
براي ترخيص كاالها از گمركات 
رييس كل بانك مركزي از تصميم مهم براي ترخيص 
كاالهاي اساسي و مواد اوليه كارخانجات از گمركات خبر 
داد و گفت: در خصوص كاالهاي اساسي و مواد اوليه و 
قطعات كارخانجات مش��كلي نخواهيم داشت و تمام 
كاالهاي گمركات را مي توانيم ترخيص كنيم. عبدالناصر 
همتي در گفت وگو با تسنيم از تعيين تكليف كاالهاي 
دپو شده در گمرك خبر داد و گفت: امروز با آقاي دكتر 
جهانگيري معاون اول رييس جمهوري براي بازديد از 
گمركات ش��هيد رجايي آمديم و قطعا اطالعات ساير 
بنادر از جمله بندر امام و شهيد بهشتي را نيز در اختيار 
داريم. وي با بيان اينكه هدف اصلي ما تعيين تكليف 
كاالهاي دپو شده در گمرك است، افزود: دو سه نوع كاال 
در گمركات داريم كه شامل كاالي اساسي و مواد اوليه و 
قطعات خط توليد و ساير كاالهاست؛ آنچه براي كشور 
مهم است كاالهاي اساس��ي و مواد اوليه  كارخانجات 
است كه براي توليد بسيار اهميت دارد. رييس كل بانك 
مركزي تصريح كرد: امروز تصميمات خوب و مهمي 
گرفتيم؛ بانك مركزي آمادگي خود را براي ترخيص 
كاالهاي اساس��ي و مواد اوليه كارخانجات اعالم كرد 
البته از چند روز قبل نيز برنامه ريزي جدي انجام داديم 
كه كاالهايي كه در گمركات هس��تند ترخيص شوند 
و كارخانجات دچار مشكل نشوند. همتي تأكيد كرد: 
بنابراين تصميم اين شد كه واردكنندگان كاالهايي كه 
االن در گمرك هستند )شامل مواد اوليه و قطعات خط 
توليد( اگر ثبت سفارش هايشان را به بانك مركزي اعالم 
كنند، بانك مركزي ظرف 2۴ ساعت تخصيص را انجام 
مي دهد و مي توانند كاالها را از گمرك خارج كنند. وي 
همچنين به تصميم مهم بانك مركزي درباره ترخيص 
كاالهاي اساسي اش��اره كرد و گفت: در مورد كاالهاي 
اساسي نيز اعالم كرديم اگر هنوز واردكنندگان كاالهايي 
كه با ارز ۴2۰۰ توماني وارد شده اند، مشكل تأمين ارز 
دارند به بانك مركزي مراجعه كنند و براس��اس روش 
تعهدي اين تعهد را به آنها ميدهيم كه ظرف ۳ ماه آينده 
ارزش��ان را تأمين كنيم چون تأمين و انتقال ارز زمان 
مي برد. ولي با اين روش واردكنندگان كاالهاي اساسي 
نيز مي توانند كاالي خود را ترخيص كنند. رييس كل 
بانك مركزي اعالم كرد: با تصميماتي كه امروز گرفتيم 
و بانك مركزي نيز فرايند اجرايي آنها را به طور جد از اين 
هفته شروع خواهد كرد در خصوص كاالهاي اساسي و 
مواد اوليه و قطعات كارخانجات مشكلي نخواهيم داشت 

و تمام كاالهاي گمركات را مي توانيم ترخيص كنيم.

يكه تازي دالر در معامالت جهاني
ارزش دالر در قله دو ماهه باقي ماند. به گزارش رويترز، 
اخبار منتش��ره از احتمال اجرايي ش��دن يك بسته 
محرك ديگر در امريكا باعث افزايش تقاضا براي خريد 
اسكناس سبز شده است. رقباي اصلي دالر كماكان با 
ريسك هاي ناشي از كرونا و شرايط داخلي مواجه اند: 
پوند و يورو به دليل مساله برگزيت و آينده نامعلوم روابط 
انگليس و اتحاديه اروپا و ين ژاپن نيز به دليل كاهش 
معنادار صادرات اين كش��ور.   ش��اخص دالر كه نرخ 
برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه 
مي گيرد، در معامالت دي��روز با ۰.۳۴ درصد افزايش 
نسبت به روز گذشته آن در سطح ۹۴.6۳8 واحد بسته 
شد. نرخ برابري هر فرانك سوييس نيز معادل ۱.۰76 
دالر اعالم ش��د. در تازه ترين دور از معامالت، پوند با 
۰.۰۵ درصد كاهش نسبت به روز قبل خود و به ازاي 
۱.27۴ دالر مبادله شد. يورو ۰.۳8 درصد پايين رفت 
و با باقي ماندن در كانال ۱.۱6 به ۱.۱62 دالر رس��يد. 
در معامالت بازارهاي ارزي آسيايي، هر دالر با ۰.27 
درصد افزايش به ۱۰۵.6۱2 ين رسيد. در برابر همتاي 
استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي ۱.۴22 دالر مبادله 
ش��د. همچنين نرخ برابري دالر معادل 6.82۳ يوان 
چين اعالم شد. نيل جونز- كارشناس مسائل ارزي در 
بانك ميزوهو گفت: دارايي هاي پرريسك در شرايط 
فعلي كمتر مورد استقبال معامله گران قرار مي گيرند 
چرا كه احتمال بدتر ش��دن شرايط اقتصادي جهان 
وجود دارد. تا زماني كه معامله گران نسبت به آينده 
خوش بين نباشند، ترجيح خواهند داد سرمايه هاي در 
اختيار خود را در دارايي هاي امن نگهداري كنند و اين 
تقاضا براي دارايي هاي امن احتماال در كوتاه مدت در 
سطح نيرومندي باقي خواهد ماند.  شمار افراد متقاضي 
مزاياي بيكاري در امريكا مجددا در حال نزديك شدن 
به ركورد ثبت شده تابستان است و اين مساله مي تواند 
كار را براي حفظ نرخ بيكاري در محدوده تك رقمي 
دشوار كند. در حال حاضر نرخ بيكاري امريكا 8.۵ درصد 
است كه اين رقم فاصله قابل توجهي با نرخ بيكاري ۴.۵ 
درصدي قبل از بحران كرونا دارد. عامل موثر ديگر بر 
بازار ارز، اخبار مربوط به انتخابات رياس��ت جمهوري 
امريكا است. اگرچه جوبايدن هنوز با اختالف اندكي 
در نظرسنجي ها از ترامپ پيش است اما نمي توان با 
قطعيت در خصوص برنده احتمالي سخن گفت. در 
ش��رايطي كه دونالد ترامپ ترديدهايي در خصوص 
پذيرش نتيجه انتخابات در صورت شكست خوردنش 
را ايجاد كرده، رييس جمهوري خواه سنا امريكا گفته 
است پيروز انتخابات از هر كدام از دو حزب در ماه ژانويه 
رييس جمهور خواهد شد و كسي نمي تواند مانع اين 
كار شود.  اختالفات بين چين و امريكا نيز زير ذره بين 
معامله گران قرار دارد. امريكا مجددا چين را به نقض 
حقوق بشر متهم و به فشار خود روي اپليكيشن هاي 
چيني افزوده است. روابط سرد دو طرف در حال نشان 
تدريجي پيامدهاي خود روي مناسبات مالي و تجاري 
است و معامله گران از اين نگران هستند كه فاز نخست 
توافق تجاري با وخيم تر شدن فضاي كنوني از دست 
برود و جنگ تجاري بين دو طرف از سر گرفته شود.  
اظهارات ترامپ مبني بر دستكاري تعمدي چين در 
نرخ هاي براب��ري ارزي بار ديگر باعث نگراني معامله 
گران از تش��ديد اختالفات دو اقتصاد نخست جهان 
شده است. به گفته ترامپ، چين با دخالت در بازار ارز به 
دنبال كاهش مزيت رقابتي توليدكنندگان امريكايي 

بوده است.

حمايت بانك مركزي اروپا
از راه اندازي يورو مجازي

رييس بانك مرك��زي اروپا اعالم ك��رد ارز ديجيتال 
بانك مركزي اروپا مي تواند جايگزيني براي ارزهاي 
مجازي خصوصي براي شهروندان اتحاديه اروپا باشد. 
به گزارش پيپرز هلند، كريستين الگارد، رييس بانك 
مركزي اروپا اعالم كرد اين بانك در حال بررسي مزايا 
و خطرات اس��تفاده از ارز ديجيتال است. طبق گفته 
الگارد، يوروي ديجيتال مي تواند به جاي جايگزيني 
پول نقد، اس��تفاده از پول س��نتي را تكميل كند. ارز 
ديجيتال بانك مركزي اروپا مي تواند جايگزيني براي 
ارزهاي مجازي خصوصي براي ش��هروندان اتحاديه 
اروپا باش��د.  به اين ترتيب، اطمينان حاصل مي شود 
كه پول حكومتي در مركز سيستم پرداخت اروپا باقي 
مي ماند. اين اظهارات الگارد در شرايطي ايراد شد كه 
قانونگذاران و دولت ها نگرانند يك ارز مجازي محبوب 
قدرت بانك هاي مركزي را براي كنترل سياست هاي 
مالي تهديد كرده و باعث دور شدن مردم از پول سنتي 
شود. كريستين الگارد در س��پتامبر 2۰۱۹ در يك 
سخنراني ديگر اعالم كرده بود دولت هاي خارجي در 
نوآوري هاي سيستم هاي پرداخت پيش قدم هستند 
چون هيچ زيرساخت يكپارچه اي در اروپا وجود ندارد 
ولي يك يوروي ديجيتال اين امكان را به اتحاديه اروپا 
مي دهد كه اين كمبود را جبران كند. به عالوه، مي توان 
از يوروي ديجيتال براي پرداخت هاي روزانه استفاده 

كرد و آن را در اختيار تعداد وسيعي از مردم قرار داد.

همتي: برنامه هاي بانك مركزي براي بازار ثانويه به تدريج عملياتي مي شود

افزايش چشمگير نرخ ارز و عرضه ۳۰۰ ميليون درهم به بازار ارز در نخستين روز هفته

بازار ثانويه و دسترسي به منابع خارج كشور 

سپرده قانوني بانك ها به ارقام قبل از كرونا  برمي گردد
 به دنبال كاهش نس��بت س��پرده قانوني بانك ها با 
هدف حمايت از واحدهاي اقتصادي در مقابل كرونا 
و پرداخت تسهيالت در اين زمينه كه موجب رشد 
نقدينگي از محل رش��د ضريب فزاينده پولي شده 
اس��ت، به نظر مي رس��د از آنجا كه رشد نقدينگي و 
افزايش قيمت ارز و ت��ورم در ماه هاي اخير موجب 
نگراني هايي در بين كارشناسان شده، بانك مركزي 
بار ديگر تصميم گرفته كه نس��بت س��پرده قانوني 
بانك ها را به ارقام قبلي باز گرداند و از اين طريق رقم 
تسهيالت دهي بانك ها كنترل خواهد شد و مي تواند 
روي كاهش رقم ضريب فزاينده پول اثرگذار باشد. 
بانك مركزي طي بخشنامه اي نرخ جديد و تغييرات 
نحوه محاسبه س��پرده قانوني بانك ها و موسسات 

اعتباري را اعالم كرد.
هيات عامل بانك مركزي با توجه به مصوبه پيشين 
شوراي پول و اعتبار مبني بر تفويض اختيار تعيين 
نسبت س��پرده قانوني بانك ها و موسسات اعتباري 
در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد به رييس كل بانك مركزي 
و با هدف كنترل رش��د نقدينگي و ت��ورم و در عين 
ح��ال تداوم اج��راي برنامه هاي حمايت��ي به دليل 
شرايط خاص اقتصادي ناشي از شيوع بيماري كرونا 

و همچنين با توجه به گذش��ت بي��ش از پنج ماه از 
آغاز اجراي برنامه هاي حم�ايتي مذكور، مقرر كرد: 
نسبت سپرده قانوني بانك ها و موسسات اعتباري غير 
بانكي از روز شنبه 22 شهريور به ارقام قبل از زمان 
اجراي مصوبه ستاد ملي مديريت بيماري كرونا در 

اين خصوص بازمي گردد. معادل يك سوم تسهيالت 
اعطايي بانك ها و موسس��ات اعتب��اري غيربانكي 
)موضوع مصوبات ستاد ملي مديريت بيماري كرونا(، 
از محل سپرده قانوني بانك ها و موسسات اعتباري 
غيربانكي، حسب عملكرد در اعطاي تسهيالت مورد 

نظر ستاد ملي مديريت بيماري كرونا در اختيار آنها 
قرار خواهد گرفت. مبالغ كسر شده از محل سپرده 
قانوني بابت اعطاي تسهيالت مذكور پس از 2 سال 
با بانك يا موسس��ه اعتباري غيربانكي عامل تسويه 

مي شود.
 پس از بازگشت نسبت سپرده قانوني به ارقام قبل، 
مابه التفاوت سپرده قانوني جديد بانك ها و موسس�ات 
اعتباري غيربانكي از س��وي بانك ها و موسس��ات 
اعتباري غيربانك��ي مذكور نزد بانك مركزي توديع 
مي گردد. در صورتي كه بانك يا موسس��ه اعتباري 
غيربانكي قادر به تسويه يك باره مابه التفاوت سپرده 
قانوني مذكور )پس از كسر مبلغ مورد نظر در بند ب( 
در تاريخ 8 مهر ۹۹ نباشد، بانك يا موسسه اعتباري 
غيربانكي مي تواند طي س�ه قس�ط مساوي ماهانه در 
تاريخ هاي ۳۰ مهر، ۳۰ ابان و ۳۰ آذر ۹۹ و با نرخ يك 
ده هزارم )۰.۰۰۰۱( درصد به عنوان س��ود متعلقه، 
نسبت به توديع مبالغ مذكور نزد بانك مركزي اقدام 
نمايد. در صورت عدم واري��ز مبالغ مزبور به صورت 
ماهانه، مراتب توسط اداره حسابداري كل و بودجه 
بانك مركزي رأسًا از حساب بانك يا موسسه اعتباري 

غيربانكي مربوط برداشت مي شود.



رقيه ندايي| 
سازمان بورس براي كنترل بازار سرمايه هر روز مصوبات 
جديدي اعالم مي كند از ممنوعيت معامالت الگوريتمي 
گرفته ت��ا حذف نوس��ان گيري روزانه در بازار. س��ازمان 
بورسي ها در تالش اند كه مصوبات و اطالعيه هاي جديد 
بازار را به تعادل برسانند اما؛ تنها راه رسيدن تعادل به بازار 

سرمايه ايجاد اعتماد ميان سهامداران است. 
چندي پيش بود كه ناظر بورس در اطالعيه اي اعالم كرد: 
نوسانگيري روزانه در بازار سرمايه ممنوع شد. همچنين 
از روز 5 مهرماه تا اطالع ثانوي، زمان سپرده شدن سهام 
از t+0ب��ه  t+1 تغيير مي يابد. لذا انج��ام معامله روزمجاز 
نمي باشد. بديهي است فروش سهام خريداري شده همان 

روز امكان پذير نمي باشد.
به زبان ساده تر يعني اگر سهامدار سهمي را امروز خريداري 
كند آن را نمي تواند در همان روز به فروش برساند و بايد صبر 
پيشه كند. اغلب فعالين بازار اين ممنوع شدن را به ضرر بازار 
دانستند و پيش بيني مي كنند اين حمايت در نهايت به 
زيان سهامداران بازار سرمايه تمام شود. اين افراد معتقدند 
با اين از ميران جذابيت بورس كاسته مي شود و تنها روند 
صعودي با نزولي بودن شاخص مي تواند بازار كمي جذاب 
كند. همچنين برخي بر اين عقيده بودنند كه ميزان ريسك 
مديريت در بازار افزايش يافته و تنها سهامداران عمده از اين 

افزايش ميزان ريسك سود خواهند برد.

    اما؛ نوسانگيري چيست؟
سرمايه گذاران بازار سرمايه روش ها و اهداف مختلفي براي 
كسب سود دارند. سود در بازار سرمايه معمواًل از دو طريق 
به دس��ت مي آيد: يكي باال رفتن ارزش س��هام و ديگري 
سودي كه شركت بين سهامداران تقسيم مي كند. ذات بازار 
بورس بر اساس تغييرات و نوسان قيمت در بازه هاي زماني 
كوتاه مدت تا ميان مدت و بلندمدت است. خريد و فروش 
در همه اين بازه ها را مي توان به نوعي نوسان گيري دانست 
كه بازه آنها متفاوت است. اما چيزي كه در بازار سرمايه از 
آن با نام نوسان گيري ياد مي شود، منظور نوسان گيري در 
كوتاه مدت است. منظور از نوسان در بازار سهام تغييراتي 
اس��ت كه در زمان كم يا اصطالحًا كوتاه مدت در قيمت 
س��هام رخ مي دهد. افرادي كه استراتژي آنها كوتاه مدت 
است، معمواًل از اين نوسان ها استفاده مي كنند و خريد و 
فروش خود را بر اساس نوسان ها انجام مي دهند. اصطالحًا 
به اين افراد نوسان گير مي گويند. استراتژي افراد مختلف 
در نوسان گيري، به ميزان ريسك پذيري و مقدار سرمايه 

آنها بستگي دارد. 
به صورت كلي مي توان گفت كه حذف نوسانگيري در بازار 
ميزان نقدشوندگي را كاهش مي دهد و كم شدن معامالت 
روزانه را در پي دارد در نهايت موجب مي شود بازار با روند 
كاهشي روبه رو شود. همچنين اين مصوبه و امثال آن يك 
نوع دستكاري در بازار سهام محسوب مي شود و دستكاري 
بازار سرمايه بي اعتمادي س��هامداران و در نهايت خروج 
نقدينگي از ب��ازار را پديد مي آورد. از يك س��و اين حذف 
نوس��انگيري مي تواند به نفع بازار سرمايه باشد يعني به 
سهامداران بازار اين آموزش داده مي شودكه آنان بايد به 
صورت ميان مدت و بلندمدت سرمايه گذاري كنند و خريد 
سهام در نوسانگيري سود خوبي براي آنان پديد نمي آورد. 
اما؛ در اصل مصوبات جديد اغل��ب به زيان بازارند چراكه 

نقدشوندگي را در بازار به پايان ترين حد خود مي رسانند.

    حذف نوسانگيري به نفع بازار شد
مهرداد خدابخشي كارش��ناس بازار سرمايه با موافقت با 

مصوبه حذف نوسانگيري بورس گفت: اين نوسانگيري 
باعث مي شود كه جريان حجم معامالت كمي كند تر شده 
و درنهايت تاثير عمده اي در حجم معامالت بگذارد چراكه 
 1+t 0 فروخت و بايد در+t خريدها در ديگر نمي ت��وان در
فروخته ش��ود اما؛ در ماهيت كلي براي بازار خوب است. 
وي ادامه داد: طي اين مدت حقوقي هاي س��عي داشتند 
كه صف هاي فروش را درصدهاي پايين جمع  آوري كنند 
و تمام قدرت خ��ود را صذف اي��ن كار مي كردند و عمال 
اگر سهمي 1.5 درصد افزايش مي يافت با كاهش عوامل 
مختلف در بازار به صورت س��ر به سر مي شد و در نهايت 
افرادي كه س��هم را براي نوس��انگيري خري��داري كرده 
بودند اقدام به فروش كرده و 1.5 درصد فش��ار فروش بر 
روي سهام ايجاد مي شد كه باعث مي شد سهام به سهام 
پس��ا فروش بازگردد با اين احتساب حذف نوسان گيري 
به نفع بازار سرمايه تمام شد. اين كارشناس بازار سرمايه 
درباره وضعيت بازار ظهار داشت: اميد و اعتماد آرام آرام به 
بازار سرمايه باز مي گردد اما؛ سياست هاي محدود كننده 
مانند، حذف نوسان گيري و همچنين محدويت حقوقي ها 
به صورت يك مسكن سطحي است و مسووالن بايد فكري 
به حال بازار كنند تا جان دوباره به بازار بازگردد. خدابخشي 
در نهايت تاكيد كرد: مسووالن بايد فكري به حال بورس 
كنند و تحليل هاي بنيادي و تكنيكال در بازار ارايه دهند تا 
سهامداران با استفاده از اين تحليل ها و به درستي و باتوجه 
به ارزندگي سهام خريداري كنند. نيما فاضلي، كارشناس 
بازار سرمايه يكي از موافق اين مصوبه گفت: نوسان گيري 
براي بازاري كه ارزش و ماهيت پاييني دارد معنا و مفهوم 
  t+2 خاصي ندارن��د و حتي امريكا نيز در معامالت خود از
استفاده مي كند و شما نمي توانيد تا دو روز اقدام به فروش 
سهام خود كنيد. وي ادامه داد: شرايط حال حاضر بازار در 
حال تغيير است و اين مصوبات مي توانند روند صعودي را 
به بازار هديه دهند. اين حذف نوسانگيري تنها به صورت 
كوتاه مدت تا بازار به تعادل برسد و در بلندمدت اين مصوبه به 
بازار باز مي گردد. اين كارشناس ادامه داد: حذف نوسانگيري 

به س��هامداران بازار نشان داد كه س��رمايه گذاري بايد به 
صورت ميان مدت و بلندمدت باشد و در كوتاه مدت خريد 

سهام نفعي براي بازار نخواهد داشت.

   كاهش نقدينگي حذف نوسانگيري در بازار
سعيد درخشاني، كارش��ناس بازار سرمايه با مخالفت با 
حذف نوسانگيري روزانه گفت: حذف نوسان گيري روزانه 
به ضرر بازار و سهامداران خواهد بود چراكه ميزان نقدينگي 
در بازار را كاهش مي دهد و با كاهش معامالت روزانه روبه 
رو مي شويم. اين كارشناس بازار س��رمايه افزود: اولين و 
مهم ترين ركن بازار نقدش��وندگي است سازمان بورس 
هر روز با مصوبه هاي جديد از ميزان نقدش��وندگي بازار 
كم مي كند و در نهايت بازار به مخاطره خواهد افتاد. يكي 
ديگر از مخالفين طرح نيز اعتقاد دارد كه  افزايش روزافزون 
مصوبه هاي سازمان بورس باعث مي شود كه بي اعتمادي 
در بازار سرمايه تزريق شود و سرمايه گذاران و سهامداران 
سعي كنند نقدينگي خود را از بازار خارج كنند. اين خروج 
نقدينگي به زيان بازار خواهد بود در نتيجه مصوبات دولت 

خروج نقدينگي از بازار را فراهم مي كند.

    چرا نوسانگيري روزانه ممنوع شد؟
 علي صحرايي مديرعامل بورس ته��ران درباره تصميم 
جديد بورس مبني بر عدم امكان فروش سهام خريداري 
شده در يك روز كه بالفاصله با موافقت ها و مخالفت هايي 
همراه ش��د گفت: اين تصميم كه تا زم��ان اطالع بعدي 
ادامه خواهد داشت، خواسته فعاالن بازار بود و نهاد ناظر 
بازار سرمايه آن را مصوب كرد. وي افزود: اصوال چرا فعال 
حقيقي يا حقوقي كه هنوز پولي پرداخت نكرده بايد قادر به 
فروش سهامي باشد كه در همان روز خريداري كرده است؟ 
از سوي ديگر زماني كه ناشرين يا بازارگردان ها مسووليت 
نقدشوندگي و اطمينان بخشي به بازار را به عهده مي گيرند 
نبايد با رفتار نوسان گيري روبرو شوند. مديرعامل بورس 
تهران در برابر اين پرسش كه با توجه افزايش روند تسهيل 

و تسريع معامالت سهام در سال هاي اخير، آيا اين تصميم 
جديد بورس تهران بازگشت به عقب و كند شدن رويه ها 
نيست؟ توضيح داد: خير. در گذشته هم تسويه سهام، بعد 
از پرداخت وجه بود اما تا قبل از امروز خريداران اعتباري 
س��هام، اقدام به پرداخت وجه در همان روز نمي كردند. 
بنابراين نگاه سرمايه گذاران به بازار نبايد يك روزه باشد. وي 
ادامه داد: از سوي ديگر هر تصميمي داراي مزايا و معايبي 
بوده و موافقان و مخالفاني دارد، اما اصل مهم رعايت انصاف 
و ايجاد تعادل و رويه هاي مناسب و اصولي است تا زمينه 
ايجاد بازاري عميق، توسعه يافته و شفاف تر و نقدشونده تر 
از هميشه فراهم شود. صحرايي از ممنوع شدن معامالت 
الگوريتمي سهام شركت هاي بورسي و فرابورسي هم دفاع 
كرد و گفت: اين رويه توسط ماشين انجام مي شد و با تبعات 
منفي براي بازار همراه بود. در اين ميان هرچند ممنوعيت 
معامالت الگوريتمي ميزان نقدينگي را كاهش دهد اما به 

نفع همگان خواهد بود.

    بورس در اولين روز هفته چه كرد؟
معامالت روز گذشته بازار س��رمايه با شاخص رشد 1.5 
درصدي شروع شد اما؛ به مروز زمان اين رشد كاهش يافت 
و حتي ممكن روزهاي آينده به دليل فشار عرضه اين در 
نمادهاي شاخص ساز روند عقبگردي را دنبال كند. بازار 
سهام روز گذشته نوسانات زيادي پشت سر گذاشت و در 
نهايت ش��اخص كل بازار در رقم يك ميليون و 615 هزار 
واحد ايستاد. اين نوسان عمده در اولين روز هفته تنها ناشي 
از اطالعيه جديد سازمان بورس بود اطالعيه اي براساس آن 
نوسانگيري روزانه در بازار محدود مي شود. اما؛ پيش بيني ها 
حاكي از آن است كه بازار جذابيت خود را براي سهامداران از 
دست داده و اغلب به سهامداران به صورت محتاط و محدود 
فعاليت مي كنند. همچنين ب��ازار روزهاي آينده روندي 
معقول را طي مي كند اين روند معقول و صعودي به شرطي 
است كه اخبار سياسي و مصوبه هاي جديد روانه بازار نشود 

و اجازه دهند بازار به روند طبيعي خود برسد.

4 ادامه از صفحه اولدريچه
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رفع اشكاالت محتوايي مصوبه 
حمايت از صندوق توسعه

سعيد اسالمي بيدگلي، عضو شوراي عالي بورس درباره 
روند اختصاص يك درصد از منابع صندوق توسعه ملي 
به بازار س��رمايه اظهار داش��ت: اختصاص يك درصد از 
منابع صندوق توس��عه ملي به بازار سرمايه بايد با طي 
مراحلي انجام شود. در ابتدا بايد جمله بندي يك بند از 
آن كه مانع از اجراي مصوبه ش��ده، اصالح شود. به دليل 
اشكاالت در جمله بندي آن، علي رغم اينكه قانون مربوط 
به سال هاي گذشته بود اما تاكنون به اجرا نرسيده است. 
وي ادامه داد: بدون اصالح اين بند، صندوق توسعه ملي 
الزامي براي اجرا اين بند نمي ديد كه در حال حاضر اين 
جمله بندي تغيير كرده  اس��ت. درباره اجراي اين قانون 
شوراي عالي بورس هم مصوبه اي داشته است كه قاعدتا 
بايد سازو كارهاي اجرايي آن هم مصوب و تدوين شود. 
عضو شوراي عالي بورس افزود: به نظر مي رسد دولت عزم 
جدي براي تخصيص يك درصد از منابع صندوق به بازار 
سرمايه دارد. به هر حال معتقدم حمايت از بازار از طريق 
تزريق نقدينگي سياست درستي نيس��ت. وي درباره 
آخرين وضعيت صندوق تثبيت كه قرار است اين منابع 
در اين صندوق سپرده گذاري و سرمايه گذاري كند، اظهار 
داشت: مصوبه اختصاص يك درصد از صندوق توسعه از 
سال 94 لحاظ مي شود و معتقدم ارايه گزارش از صندوق 
تثبيت يك الزام اس��ت و اين گزارش در اختيار سازمان 
بورس قرار دارد و بايد گزارش مفصلي در اين باره به مراجع 
مربوطه ارايه كند. عضو شوراي عالي بورس با تاييد اينكه 
در حال حاضر موجودي صندوق تثبيت بين 8 تا 10 هزار 
ميليارد تومان است، گفت: درباره بازارگرداني و بازارسازي 
با ارايه يك درصد از منابع، خود صندوق سازوكاري براي 
تصميم گيري دارد اما به نظ��رم در اين باره بايد گزارش 
مفصلي به شوراي عالي ارايه شود تا درباره اين سازو كارو 
نحوه بازار سازي تصميم گيري شود.  اسالمي در پاسخ 
به اين سوال كه درباره بازارگرداني صندوق تثبيت پس 
از اختصاص يك درصد منابع شبهاتي وجود دارد، ادامه 
داد: به هرحال اين صندوق عمال براي توس��عه طراحي 
ش��ده و نقش حمايتي هم در بازار دارد و نبايد عملكرد 
آن با چالش مواجه باشد. نظر شخصي من اين است كه 
گزارشي از صندوق تثبيت در بازار هم منتشر شود اما اگر 
محرمانگي در اين گزارش ها وجود دارد حداقل آن را در 
اختيار شوراي عالي بورس بگذارند. وي با اشاره به اطالعات 
اين گزارش ها از صندوق تثبيت گفت: اين گزارش بايد 
شامل اطالعات استراتژي هاي معامالتي در بلندمدت و 
تاثير معامالتي كه انجام داده  در بازار سرمايه باشد. عضو 
شوراي عالي بورس تاكيد كرد: اگر فرض كنيم در پژوهش 
به اين نتيجه رسيديم كه صندوق تثبيت تاثيري در روند 
شاخص و نقدشوندگي نداشته و ندارد در آن زمان بايد 
ديد اضافه كردن منابع چه كمكي مي تواند به ما بكند. وي 
در پاس��خ به اين سوال كه اين اقدام اثر تورم زايي خواهد 
داشت، گفت: عدد اين منابع رقم بااليي نيست اما با تزريق 
نقدينگي موافق نيستم و معتقدم بايد در اقتصاد كشور 
اصالحات ساختار صورت بگيرد در آن زمان بورس هم 

رونق مي گيرد.

تفاوت مسكن  با گوشت برزيلي
افزون بر اين، رش��د قيمت مس��كن نيز طي دو سال 
گذشته بسيار باالتر از رشد دس��تمزدها بوده است. 
حبابي ش��دن قيمت مس��كن يا س��اير كاال در حال 
حاضر، همانطور كه بارها به آن اش��اره ش��ده است، 
ناشي از سندرم پولي شدن اقتصاد كشور است. شاهد 
هستيم كه در دوره اي چند ساله، بدون افزايش توليد 
ناخالص داخلي )رشد اقتصاد( حجم نقدينگي چند 
برابر شده است و متاسفانه اين روند علي رغم كاهش 
سرعت رشد نقدينگي، به دليل تبعيت از قانون اعداد 
بزرگ، همچنان ادامه دارد،  به گونه اي كه روزانه 2200 
ميليارد تومان به نقدينگي كشور اضافه مي شود. از اين 
رو، بعيد است، قيمت مسكن در اين ماه ها كه از افزايش 
حجم نقدينگي شارژ شده است، به عاملي غير از آن 

واكنش نشان دهد.
3-قيمت مسكن چسبنده اس��ت و حباب آن در اثر 
شوك ها دروني يا بيروني بازار )همانند سياست هاي 
دولت( همچون س��اير كاالها تخليه نمي شود. بلكه 
رشد آن طي چند ماه يا فصل، در صورت فراهم آمدن 
ش��رايط، كاهش يافته و در سطوحي پايين تر از نرخ 
تورم سير خواهد كرد يا متوقف مي شود. در نتيجه با 
گذشت زمان، و با چندين ماه عقب ماندگي رشد قيمت 
مس��كن از نرخ تورم، حباب آن تخليه خواهد شد. در 
عين حال، از فروردين ماه تا اول شهريور سال جاري، 
قيمت مسكن در تهران حدود 50 درصد رشد را تجربه 
كرده است و هيچ نشانه اي از كاهش رشد قيمت ها طي 
چند ماه يا فصل را شاهد نبوده ايم. از اين رو، علتي براي 
آغاز تخليه حباب قيمت مسكن شناسايي نشده است.

4-قيمت كاالها از دستور دولت ها تبعيت نمي كنند 
كه اگر مي كردند شاهد نوسان هاي شديد در بازار ها 
نبوديم. قيمت ها تابع ميزان عرضه و تقاضا و همچنين 
شاخص هاي كالن اقتصاد همچون رشد نقدينگي، 
تورم و نرخ ارز هس��تند. البته ممكن است دولت در 
برخي بازارها دخالت كن��د كه مي كند و از همين رو 
اس��ت كه گهگاه از زبان فعال اقتصادي مي شنويم يا 
مي خوانيم كه دولت از مداخله در بازارها كنار بكشد. 
بزرگ ترين و تازه ترين مداخله دولت در بازارها، تصميم 
به تزريق منابع صندوق توس��عه ملي به بازار س��هام 
)بخوانيد نمادهاي شاخص ساز دولتي( در هفته هاي 
اخير بوده است. اما بازار مسكن كه بيش از 80 درصد 
آن در اختيار مردم است، عمال از دولت هيچ فرماني 
را نمي پذيرد. مالك واحدهاي مسكوني مردم هستند 
و نرخ دارايي متعلق به خود را راسا تعيين مي كنند و 
دولت نمي تواند هيچ گونه مداخله اي در بازار مسكن 

داشته باشد.
5- فرايند توليد مسكن در ايران و در اغلب كشورها، 
 فراين��دي طوالني اس��ت و براي س��اخت يك واحد 
مسكوني دست كم به 18 ماه زمان نياز است. در اين 
حال، اگر تمام نكات گفته ش��ده را هم منكر شويم و 
صورت مساله را به كمبود عرضه واحدهاي نوساز تقليل 
دهيم، باز هم دولت نمي تواند با يك سياست ضربتي 
در ساخت مسكن و عرضه انبوه آن، به اصطالح قيمت 
شكني كند. در همين حال، آپارتمان، »گوشت يخ زده 
برزيلي« هم نيست كه دولت بتواند با واردات انبوه آن، 
كمر قيمت ها را بشكند. از اين رو، متاسفانه بايد سطوح 
قيمتي جديد ملك را پذيرفت و از ش��نيدن هرگونه 

اظهارنظر غيركارشناسي در اين حوزه پرهيز كرد.

حذف نادرست  اركان بازار
تفاوتي ندارد كه اين مصوبات به سود و يا زيان بازار 
س��رمايه باش��ند تنها عملكرد آنان ايجاد يك جو 
بي اعتمادي بين س��هامداران حقيقي بازار است.

حال هيچگونه عملكردي براي ايجاد اعتماد در بازار 
صورت نگرفته اس��ت اما؛ يك سري اتفاقات پيش 
آمده به نفع بنياد بازار شد مثال؛ ارايه گزارش هاي 
ماه ش��هريور و همچنين گزارش هاي شش ماهه 
ش��ركت هاي توليدكننده و صادرات محور بسيار 
مناسب بود كه عمدتا ناشي از از افزايش نرخ دالر بود 
باعث شد برخي از سهامداران نسبت به بازار سرمايه 
خوشبين شوند و اعتماد آنان نسبت به بازار افزايشي 
شود. حذف برخي از ابزارها به نفع بازار تمام نشد. 
اين حذفيات از الگوريتم ها شروع شد اما؛ باتوجه به 
علمكرد بازار سرمايه و همچنين سهامداران حذف 
اين عملكرد به نفع بازار بود چراك��ه؛ بازار به بلوغ 
استفاده صحيح به جاي الگوريتم ها نرسيده است 
اغلب اين الگوريتم ها براي نوس��ان گيري در بازار 
سهام فعال مي شدند. درميان حذف نوسان گيري 
روزانه براي بازار مناسب نبود چراكه؛ سرمايه گذاران 
و خريداران سهام مي توانند در همان روز خريد اقدام 
به فروش س��هام خودكنند و حذف اين عملكرد با 
اصول سرمايه گذاري در بازارهاي جهاني مغايرت 
دارد. ما بايد در بازار سرمايه نوسان گير و سرمايه گذار 
داشته باش��يم اما؛ متاسفانه با حذف نوسان گيري 
يك ركن مهم از بازار سرمايه حذف شد. درحالت 
عام مهم نيست كه چه پشتوانه اي براي اين تصميم 
وج��ود دارد اما؛ تصميمات ش��بانه بدون دريافت 
نظرات خبرگان بازار در نهايت بي اعتمادي بيش 
از پيش را پديد مي آورد. اين تصميم باعث مي شود 
كه ميزان حجم معامالت كاسته در نهايت بازار به 
سختي به تعادل برسد چراكه بازار بايد روند طبيعي 
خود را طي كند و بايد مصوبات روز افزون نمي توان 
بازار را اصالح كرد. درحال حاضر و با شرايط موجود 
مي توان تنها با شفاف سازي هاي مناسب و به موقع 
اعتماد از دست رفته سهامداران را به بازار بازگردانيم. 
طي ساليان و ماه هاي گذشته نرخ دالر و بازار سرمايه 
همسبتگي خاصي با يكديگر داشتند اما؛ طي يك 
ماه گذشته و از زمان سقوط بازار شاهد اين بوديم 
كه با افزايش نرخ دالر ميزان شاخص كاهشي شده 
و رابطه عكسي ميان نرخ دالر و بازار سرمايه برقرار 
ش��ده و اين رابطه معكوس نيز نتيجه عدم اعتماد 
سهامداران به بازار اس��ت و زماني اعتماد به ميان 
سرمايه گذاران و س��هامداران بازگردد شاهد روند 

تعادلي بازار خواهيم بود.

جلوگيري از فساد با بازار سرمايه
محمد ش��ريعتمداري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
درباره وضعي��ت واگذاري س��هام مجموعه هاي تحت 
پوشش وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، گفت: حدود 
81 درصد از فعاليت هاي اقتصادي اين وزارت كه عمدتا 
مرب��وط به فعاليت  صندوق هاي تحت پوش��ش وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي است تاكنون در بورس عرضه 
شده، از سوي ديگر ترازنامه شركت هايي كه سهام آنها 
تاكنون عرضه نشده بر كدال بورس قرار گرفته است به 
اين معنا كه شفافيت به عنوان امري مهم مورد تاكيد ما 
در همه فعاليت هاي اقتصادي اس��ت. وي افزود: برخي 
تصور مي كنند عرضه سهام صندوق ها در بورس تنها با 
هدف تامين مالي انجام گرفته است، در حالي كه عرضه 
اوليه اين سهام ها بيش از 10 درصد نبوده؛ عرضه اوليه 
8 درصد عمومي و 2 درص��د صندوق ها. هدف اصلي از 
واگذاري سهام صندوق ها در بورس شفاف سازي و ايجاد 
ش��رايط مطلوب براي به قيمت رساندن و جلوگيري از 
مفاسد احتمالي در هر نوع واگذاري و سرمايه گذاري بود. 
عضو كابينه دوازدهم با بيان اينكه در حال حاضر شوراي 
عالي بورس و قواعد و مقررات حاكم بر آن بر فعاليت هاي 
نظارت دارد، اضافه كرد: براس��اس اين قواعد منابعي كه 
مي فروشيم بايد صرف سرمايه گذاري جديد شود و بيشتر 
از 20 درصد تقسيم سود، خارج از سرمايه گذاري جديد 
با توجه به قواعد و مقرراتي كه در اساس��نامه تيپ همه 
شركت هاي بورسي آمده امكان پذير نيست. وزير تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي ادامه داد: اين اقدام نوعي صيانت جدي 
همراه با نظارت بيروني بر تمامي دارايي بيمه گذاران نزد 
صندوق هايي است كه در اختيار وزارت تعاون، كار و رفاه 

اجتماعي قرار گرفته است.

 ساماندهي بازار خودرو 
با عرضه در بورس كاال

جبار كوچكي نژاد عضو كميس��يون برنامه و بودجه 
مجلس شوراي اسالمي درباره طرح ساماندهي بازار و 
صنعت خودرو گفت: مدل فعلي مديريت بازار خودرو 
در كشور سود سرشاري را نصيب دالالن و واسطه ها 
مي كند. به عن��وان مثال خودرويي مثل پژو 206 كه 
قيمت كارخانه آن 86 ميليون تومان اس��ت، حدود 
196 ميليون تومان در بازار خريد و فروش مي شود. 
وي ادامه داد: اين موضوع آسيب هاي فراواني به كشور 
وارد و عمال خريد خودرو را تبديل به آرزويي دس��ت 
نيافتني كرده اس��ت. ازجمله مهم تري��ن داليل اين 
موضوع قيمت گذاري نادرست و عدم شفافيت در بازار 
خودرو است. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس 
درباره استفاده از راهكار عرضه خودرو در بورس كاال 
براي ساماندهي بازار گفت: باتوجه به وضعيت فعلي، 
عرضه خودرو در بورس ازجمله بهترين راهكارها جهت 
ساماندهي بازار است. در اين صورت نه دالل ها ديگر 
مي توانند داللي كنند و نه كارخانه آس��يب مي بيند، 
چون قيمت كارخانه اي خودرو دقيق محاس��به و در 

بورس قيمت گذاري مي شود. 

حذف نوسانگيري چه باليي سر بازار مي آورد

چراغ قرمز مقابل نوسانگيران

مردان دولت  چه توضيحي  در مورد  كاهش ارزش پول ملي دارند؟
البته دولت تالش دارد كه با كنترل هاي خاص كاالهايي 
مانند نان و كاالهاي اساسي ديگر را كنترل كند و تنظيم 
بازار انجام دهد، اما در بسياري از اقالم نظارت مناسبي بر 
آنها نيست و قيمت بسياري از كاالها هر روز در حال افزايش 
است و به تدريج كمبودهايي نيز در برخي اقالم مشاهده 
مي شود. دولت با اين تحليل كه نبايد جلوي عوامل بازار، 
مكانيزم قيمت ها و ص��ادرات را گرفت، اجازه مي دهد كه 
هركااليي صادر شود، هر كااليي به راحتي افزايش قيمت 
پيدا كند. بانك ها به هر ميزان كه بخواهند مشغول خلق 
پول و نقدينگي هستند و در نتيجه همين رشد نقدينگي 
مشوق عمده اي براي نرخ ارز و افزايش قيمت ها خواهد بود. 
براين اساس، الزم است كه مسووالن سازمان هاي عمده 
اقتصادي دولت، از جمل��ه وزارت امور اقتصادي ودارايي، 
سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي، وزارت صمت، و... در 
اين زمينه به رسانه ها و مردم گزارش بدهند كه چه اقداماتي 
در جهت جلوگيري از كاهش ارزش پول ملي انجام داده اند 

و چه اقداماتي مي توانند انجام دهند؟
به نظر مي رسد كه اين مهم نيازمند يك برنامه جامع است 
تا هر بخشي از اقتصاد، سهم خود را انجام دهد و تا جايي كه 
ممكن است در آن مشاركت كند. بانك مركزي و بانك ها 
در كنترل حجم پول، رشد نقدينگي روزانه 2.2 هزار ميليارد 
توماني مي توانند تاحدودي موثر باشند و از رشد بيشتر آن 
جلوگيري كنند.  وزارت صمت مي تواند گزارش تنظيم بازار 
و اقالم اساسي مورد نياز مردم را براساس موجودي انبارها، 
واردات، صادرات، توليد وتوزيع كاالها تجزيه و تحليل و ارايه 
دهد.  سازمان برنامه و بودجه، بر اساس مخارج اساسي و غير 
قابل حذف دولت، و همچنين مخارج قابل اصالح و كاهش 
مي تواند حداقل زمينه هاي كاه��ش هزينه ها وافزايش 
درآمدها را اعالم كند تا به كاهش كسري بودجه و تعادل 

هزينه درآمد دولت منجر شود. 
عالوه بر اقداماتي كه مي توان در ماه هاي اخير انجام داد، 
پاسخ به اين پرسش نيز الزم است كه دولت در اين مدت 
چه كرده است و از سال 97 تاكنون چه تغييري در رويكرد 

هزينه ها، درآمدها، كنترل نقدينگي، كاهش هزينه توليد، 
تنظيم بازار و... انجام داده اس��ت.  هرچند كه طبق گفته 
رييس جمهور، بازار با وفور كاالها مواجه است اما قيمت هاي 
سرسام آور اجازه خريد به مردم را نمي دهد و البته بايد اضافه 
كرد كه بسياري از كاالها مانند قطعات يدكي برخي لوازم 
مورد نياز مردم عمال وارد دوره كميابي و نايابي شده است. 
قطعا ما انتظار نداريم كه با بگير و ببند و معرفي عوامل اخالل 
اقتصادي و مجازات س��لطان ها، كار درست شود اما رشد 
شتابان نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملي و افزايش مشكالت 
مردم، حكايت از آن دارد كه مجموعه اي از عوامل اقتصادي، 
سياسي، سياست خارجي، امنيتي، در رشد نرخ ارز دخالت 
دارند. از جمله عدم بازگشت ارز صادراتي، مجوزهايي كه 
براي صادرات يا واردات داده شده، خروج سرمايه ها از كشور، 
عوامل مداخله در بازارهاي منطقه، موضوعاتي است كه 
نيازمند تجزيه و تحليل خاص است و بايد به اطالع مردم 
برس��د.  در حال حاضر فعاالن بخش توليد هر روز با رشد 

هزينه مواد اوليه مواجه هستند و بسياري از كاالهايي كه 
كمترين وابستگي را به نرخ ارز دارند، دايم در حال افزايش 
هستند واتفاقا به دليل مش��كالتي كه در صادرات وجود 
دارد، تمايلي به صادرات هم ندارند، اما قيمت اين كاالها 
دايم در حال افزايش اس��ت. براين اساس براي بسياري از 
مردم اين پرسش مطرح است كه فالن كاال هيچ وابستگي 
به ارز ندارد، صادر هم نمي شود اما چرا تا اين حد رشد كرده 
است. به عنوان مثال مسكن قابل صادر شدن نيست و ميزان 
وابستگي آن به دالر نيز 100 درصد نيست اما چرا معادل 
نرخ دالر افزايش دارد؟ آيا رشد نقدينگي بالفاصله بعد از 
رشد دالر خود را به آن مي رساند؟ گزارش چهار سال اخير 
نشان مي دهد كه از اسفند 95 و قبل از زمزمه تحريم ها و 
خروج امريكا از برجام، با 7 برابر ش��دن دالر، نقدينگي به 
همان اندازه رشد نكرده و نهايتا 2.2 برابر شده و شاخص 
تورم 2.2 برابر شده است اما به چه دليل رشد قيمت مسكن 
5 برابر و شاخص بورس 22 برابر شده است چه كساني در 

اين رشد ناموزون نقدينگي و قيمت ها دخالت دارند و به 
چه داليلي قيمت بسياري از كاالهاي مورد نياز مردم هر 
هفته رشد دارد؟  چرا بر روند اين بازارها نظارت نمي شود، 
و كارشناسان دولت چه توضيحي براي اين مسائل و رشد 
ش��اخص ها دارند؟ براين اس��اس به نظر مي رسد كه هر 
كدام از عوامل گفته ش��ده يعني نقدينگي، نرخ دالر و... 
سهمي از رشد قيمت ها دارند اما بي نظمي، سوء مديريت، 
مداخله هاي عجيب و غريب در بازار، نداشتن برنامه، موجب 
شده اند كه رشد قيمت دالر و قيمت ها وكاهش ارزش پول 
ملي بي ضابطه رشد كند. به عبارت ديگر، سوء مديريت ها، 
مداخله ها، عوامل خاص و... بيش از تحريم ها بر رشد نرخ 
دالر و كاه��ش ارزش پول ملي موثر بوده اس��ت. از جمله 
گردش مالي مرتبط با تهران، رشد تسهيالت دهي بانك ها، 
رشد شاخص بورس توسط حقوقي ها، رشد بازار ارز توسط 
همين نوع گردش مالي، رشد بازار مسكن با وجود ركود 
آن و... مسائلي است كه به مداخله هاي غير اصولي مرتبط 
است و دولت بايد براي آن توضيح داشته باشد وسهم آنها را 
مشخص كند.  در هر حال براي آنكه مشخص شود كه دولت 
و ساير اركان نظام چه كارهايي را مي توانند انجام دهند وچه 
كارهايي انجام داده اند، الزم است كه به صورت تحليلي وارد 

اين بحث شوند و به مردم گزارش كنند. 
روزنامه اقتصادي تعادل، اين آمادگ��ي را دارد كه در يك 
فض��اي تجزيه و تحليل اقتصاي و ب��ا حضور نمايندگان 
س��ازمان هاي مختلف دولتي، و كارشناسان اقتصادي، 
پذيراي حضور مسووالن س��ازمان برنامه و بودجه، بانك 
مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي باشند تا در زمينه 
تعادل بازار ارز، نقدينگي، مخارج و درآمدهاي دولت به مردم 
گزارش دهند و به تجزيه و تحليل اين موضوع بپردازند كه 
اوال چه كارهايي بايد در زمينه جلوگيري از كاهش ارزش 
پول ملي و بهبود قدرت خريد مردم انجام شود و چه نوع 
هماهنگي هايي بايد بين دستگاه هاي دولت و اركان نظام 
انجام شود و چه كارهايي تاكنون صورت گرفته يا در دستور 

كار قرار خواهد گرفت؟ 

ادامه از صفحه اول



گروه راه و شهرسازي|
آنگونه كه رييس كميته سالمت شوراي شهر تهران 
اعالم كرده اس��ت،  طي 7 ماهه گذش��ته،  12 هزار 
شهروند تهراني بر اثر كرونا فوت شده اند. اين در حالي 
است كه ديروز مجموع جان باختگان اين بيماري در 
كش��ور به 2۵ هزار و ۳۹۴ نفر رسيد. به اين ترتيب، 
حدود ۵0 درصد از فوت شدگان ناشي از كرونا تهراني 
بوده اند. اگر چه به گفته معاون وزير بهداشت، تهران 
به دليل پايتخت بودن و تردد بيشتر از ساير شهرها 
و اس��تان ها چهارراه تبادل كرونا در كش��ور است، 
اما بي گمان در معادله افزاي��ش تصاعدي كرونا در 
پايتخت نبايد از مساله آلودگي هوا به ويژه در آستانه 
فصل سرما و وارونگي هوا غافل شد، چه آنكه به گفته 
مدير واحد مدل سازي و پيش بيني شركت كنترل 
كيفيت هواي تهران در اين شهر، روزانه ۳ تن اكسيد 

گوگرد در هوا منتشر مي شود.
ناهيد خداكرمي رييس كميته سالمت شوراي شهر 
تهران در گفت وگو با فارس، درباره وضعيت كرونا در 
پايتخت اظهار كرد: متأس��فانه همزمان با آغاز موج 
سوم كرونا در تهران آمار فوتي ها ناشي از اين بيماري 

همچنان رو به افزايش است. 
از زمان آغاز موج س��وم كرونا تعداد فوتي ها در طول 
روز به ۹0 هم رس��يده كه البته هنوز وارد پيك موج 
سوم نشده ايم و احتمال افزايش فوتي ها بيشتر از موج 

اول و دوم وجود دارد.
اين عضو شوراي شهر تهران ادامه داد: همه ظرفيت 
بيمارستان هاي خصوصي و دولتي در حال حاضر به 
دليل افزايش آمار مراجعات تكميل شده و بسياري 
از شهروندان از اين بيمارستان به آن بيمارستان به 
دنبال تخت بس��تري براي برخي از اعضاي خانواده 

خود به دليل ابتال به اين بيماري هستند.
خداكرم��ي گفت:  درمان كرونا پيچيده اس��ت و در 
بخش خصوصي نيز هزينه بس��تري بسيار گران تر 
از بخش دولتي اس��ت بنابر اين رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي هر چه بيشتر بايد مورد توجه شهروندان 

قرار گيرد.
وي با بيان اينكه متأس��فانه بخشي از آمار متوفيان 
را جوانان به خود اختص��اص داده اند، گفت: جوانان 
اكثراً سرپرس��ت خانواده هستند و فوت آنها عواقب 
جبران ناپذي��ري را به لحاظ اجتماع��ي و اقتصادي 
براي خانواده ها به همراه دارد بنابر اين رعايت فاصله 

اجتماعي و ماسك امر ضروري است كه همچنان بايد 
آن را م��ورد توجه قرار داد. خداكرمي اظهار كرد: در 
تهران تاكنون 12 هزار نفر به دليل كرونا جان خود 
را از دس��ت داده  اند و اين در حالي است كه با درايت 

مي توان جلوي مبتاليان و متوفيان را گرفت.

   انتشار روزانه 3   تن اكسيد گوگرد در تهران 
در همين حال، مدير واحد مدل سازي و پيش بيني 
ش��ركت كنترل كيفيت هواي تهران گفت: هر روز 
بيش از ۳ ُتن اكسيد گوگرد در اثر تردد خودروها در 

هواي پايتخت منتشر مي شود.
به گزارش فارس، حس��ين شهبازي، درباره كيفيت 
هواي تهران اظهار كرد: س��هم خودروهاي سواري 
در ميان س��اير وسايل نقليه در توليد اكسيد گوگرد 
82 درص��د اس��ت و 18 درصد باقي مانده را س��اير 
وسايل نقليه موتوري از جمله وانت بارها، تاكسي ها، 
موتورسيكلت ها و خودروهاي ديزلي توليد مي كنند.

وي با اشاره به اينكه دي اكسيدگوگرد عالوه بر اين 
خود يك آالينده س��مي و خطرناك براي س��المت 
اس��ت، گفت: اين آالينده باعث شكل گيري ذرات 
معلق ثانويه در جو نيز مي ش��ود و سبب مي شود در 
پاييز و زمستان كه اوج آلودگي هوا به علت افزايش 
غلظت PM2.۵ در پايتخت اتفاق مي افتد، بر غلظت 
اين آالينده افزوده ش��ود. مدير واحد مدلس��ازي و 

پيش بيني ش��ركت كنترل كيفيت هواي تهران با 
تأكيد بر اينكه دي اكس��يدگوگرد، آالينده اي است 
كه رنگ ندارد اما بو دارد و غش��اي مخاطي سيستم 
تنفس��ي و ريه را درگير مي كند، اظهار كرد: كاهش 
مصرف سوخت از طريق به حداقل رساندن استفاده 
از وسايل نقليه ش��خصي و جايگزيني وسايل نقليه 
عمومي در شرايط عادي و همچنين انجام دوچرخه 
س��واري و پياده روي براي رس��يدن ب��ه مقصد در 
مسيرهاي كوتاه از راهكارهاي كاهش آالينده هاي 

هواي تهران از جمله اكسيدهاي گوگرد است.

  رابطه كرونا و آلودگي هوا
به گفته دكتر س��يد محمد جزايري، رييس شبكه 
بيماري هاي ويروس��ي ايران، مقاالت علمي معتبر 
دنيا نشان مي دهند آلودگي هوا سبب آسان تر شدن 
انتقال ويروس كرونا و افزايش موارد بيماري و مرگ 

و مير ناشي از آن مي شود.
دكتر جزاي��ري پيش از اين در گفت وگ��و با يكي از 
خبرگزاري هاي داخلي اظه��ار كرده بود: هنوز علل 
اصلي اين ارتباط كامال مش��خص نشده ولي يكي از 
داليل مهم، احتماال كاهش پاس��خ سيستم ايمني 
افراد در نتيجه تماس مزمن با آالينده هاي هوا است. 
در غياب واكس��ن و داروي مناسب، تنها راه مقابله با 
ويروس تقويت سيستم ايمني بدن است.به گفته او، 

در كش��ور ما به داليل مختلف، ميزان آالينده هاي 
هوا در شهرهاي بزرگ به خصوص تهران باال است و 
معموال از اواخر پاييز شاهد پديده وارونگي دما هستيم 
كه اين موضوع احتمال شيوع بيماري هاي تنفسي را 
افزايش مي دهد.رييس شبكه بيماري هاي ويروسي 
ايران تاكيد ك��رده بود: در صورتي ك��ه برنامه هاي 
منظم براي رفع معضل آلودگي هوا انديشيده نشود، 
به احتمال فراوان ش��اهد افزايش چش��مگير موارد 
كوويد - 1۹ خواهيم بود.وي با اشاره به تاثير آلودگي 
هوا در افزايش بيماري كرونا در برخي از كشورهاي 
دنيا گفته بود: مطالعات نسبتا فراواني در كشورهاي 
هن��د، امريكا، ايتالي��ا، پرو، انگلي��س و آلمان انجام 
شده است كه نشان مي دهد در مجموع تماس هاي 
كوتاه مدت و بلندمدت با مناب��ع اصلي آلودگي هوا 
س��بب افزايش بروز بيماري و مرگ و مير ناش��ي از 

كوويد - 1۹ مي شود.
جزايري افزوده بود: محققان ايتاليايي در بررسي هاي 
خود دريافتند كه كرونا در ش��مال ايتاليا كه بخش 
اصلي صنعتي اين كشور است، مرگ و مير بيشتري 
داشته و بر اساس اين بررسي ها، آلودگي هوا در اين 

منطقه بيشتر گزارش شده است.
به گزارش »تعادل« هفته گذشته، سيد آرش حسيني 
ميالني، رييس كميته محيط زيست و خدمات شهري 
شوراي شهر درباره پيامدهاي لغو طرح ترافيك در ايام 
شيوع كرونا اظهار كرد: در مقطعي كه طرح ترافيك 
لغو شد، شاخصه آلودگي هواي تهران در مركز شهر 
تهران بين 2۵ تا ۳0 درصد افزايش يافت. شهرداري 
در بحث حمل و نقل عمومي در مضيقه است و دولت 
عمال براي توس��عه حمل و نقل عمومي شهر تهران 
تاكنون كمك الزم را نكرده و شهرداري هم بيش از 
17 هزار ميليارد تومان از دولت طلب دارد. او درباره 
ميزان كمك درخواستي شهرداري از دفتر رهبري 
از محل صندوق توسعه ملي عنوان كرد: براي خريد 
هزار اتوبوس و 210 واگن مترو، مبلغي حدود 8 هزار 
ميليارد تومان درخواست شده است. فرنوش نوبخت، 
مديرعامل شركت بهره برداري مترو نيز هفته گذشته 
با اعالم اينكه تعداد مسافران روزانه مترو به ۹۳0 هزار 
نفر افزايش يافته است، اظهار كرد كه به دليل كاهش 
درآمدهاي مترو و از سوي ديگر افزايش هزينه هاي 
تامين قطعات يدكي به دليل نوس��ان نرخ ارز، مترو 

به شدت تحت فشار مالي قرار دارد.
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 كمبود بيش از
4400 پاركينگ محله اي در تهران

عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران با اشاره به 
س��اخت ۵ ميدان گاه جديد در پايتخت تا پايان 
س��ال جاري گفت: تهران بي��ش از ۴۴00 مورد 
كمبود پاركينگ دارد و برنامه ريزي براي رفع اين 

مشكل آغاز شده است.
زهرا نژادبهرام، عضو هيات رييس��ه شوراي شهر 
ته��ران در گفت وگ��و با ف��ارس، درب��اره اجراي 
برنامه هاي ملي بازآفريني ش��هري پايدار اظهار 
داش��ت: طرح ه��ا و بازآفريني ش��هري پايدار در 
مقياس محالت هدف،  ۴ ماموريت اصلي ش��امل 
ارتقاء كيفي فضاهاي عمومي و زيرساخت محالت، 
توسعه و تجهيز خدمات روبنايي، بهسازي نوسازي 
ومقاوم س��ازي مس��كن و توان افزايي اجتماعي 
و اقتصادي س��اكنين محله را م��ورد توجه قرار 
مي ده��د. وي اف��زود: ارزش س��كونت مهترين 
ش��اخص بقاي رونق محالت اس��ت و بافت هاي 
فرس��وده با اتكا به اين ۴مورد در حال ارتقا ارزش 
س��كونت هستند. اين عضو ش��وراي شهر تهران 
گفت: اين طرح ها و برنامه ها توسط شهرداري تهيه 
و پس از تاييد س��تاد بازآفريني شهري پايدار در 
صورت عدم مغايرت با طرح هاي جامع و تفصيلي 
شهر، براي تصويب به كميس��يون هاي موضوع 
ماده ۵ قانون تاس��يس شوراي عالي شهرسازي و 

معماري ايران ارسال مي شود.
اين عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران گفت: 
 اين موضوعات به خوبي در ش��وراي پنجم مورد 
توجه ق��رار گرفته و اقدامات زيادي در راس��تاي 

اجراي اين ۴ هدف مورد توجه قرار گرفته است.
نژادبه��رام در ادامه ب��ه اح��داث پاركينگ هاي 
محله اي در راس��تاي تامين خدمات بيش��تر به 
ش��هروندان اش��اره كرد وگفت: در سال گذشته 
بيش از ۴ هزار و ۴00 كمبود پاركينگ در پايتخت 
احصا شده كه بيشترين كمبودها مربوط به منطقه 
10 و 1۴ است. بر همين اساس احداث پاركينگ 
در بافت ه��اي مختلف تهران ب��ه و يژه بافت هاي 
فرسوده در دستور كار قرار دارد و عمليات ساخت 

دو پاركينگ نيز در حال اتمام است.
وي همچنين درباره احداث ميدان گاه در پايتخت 
گفت: از سال گذشته تاكنون ساخت ۵ ميدان گاه 
در مح��الت بريان��ك، صاحب الزمان، ش��كوفه، 
يافت آباد جنوبي و ش��يخ صدوق مورد توجه قرار 
گرفته است كه ميدان گاه اميركبير در محله شكوفه 
اخيرا به بهره برداري رسيده و ميدان گاه بريانك و 
 شيخ صدوق به مرحله اجرا رسيده ولي ميدان گاه 
يافت آباد جنوبي و صاحب الزمان در حال طراحي 
و تاييد فازهاي آن است كه در تالشيم تا پايان سال 

احداث همه اين ميدان گاه ها به سرانجام برسد.

 جابه جايي الشه يك هواپيما
در فضاي مجازي خبرساز شد

ديروز در شبكه مجازي و كانال هاي تلگرامي خبري 
مبني بر فرود اضطراري يك فروند هواپيما در جاده 
انديمشك منتشر شد كه مراجع مربوطه سريعا اين 

خبر را تكذيب كردند.
به گزارش ايلنا، گويا عكس منتشر شده از خبر فرود 
اضطراري مربوط به جابه جايي الشه يك هواپيماي 
از رده خارج شده، بوده است. مراجع مربوطه اعالم 
كردند در روز شنبه هيچ فرود اضطراري انجام نشده 

است و اين خبر صحت ندارد.
شيطنت برخي از كانال هاي تلگرامي براي انتشار 
اين خبر جعلي باعث ايجاد نگراني بين مخاطبان 

در فضاي مجازي شد. 

 ازسرگيري پرواز هاي تركيه
به تهران و بالعكس پس از وقفه ۶ ماهه

معاون بهره برداري فرودگاه امام خميني )ره( گفت: 
پرواز هاي هواپيمايي تركيه به تهران پس از وقفه 
ش��ش ماهه به دليل ش��يوع ويروس كرونا، از سر 

گرفته مي شود.
به گزارش تسنيم، عليرضا مجذوبي افزود: با شيوع 
بيماري كوويد 1۹ در جهان، شاهد كاهش سفر ها 
و به دنبال آن لغو پرواز ها در اكثر كشور ها از جمله 
كش��ورمان بوديم به طوري كه بر اس��اس گزارش 
اتحاديه بين الملل��ي فرودگاه ه��ا) ACI (ميزان 
مسافران جابه جا ش��ده در فرودگاه هاي جهان در 
سه ماهه نخست سال جاري ميالدي، 26.۴ درصد 
و در سه ماهه دوم همين سال 8۹.6 درصد نسبت 

به سال 201۹ كمتر بوده است.
وي ادامه داد: با كاهش محدوديت هاي وضع شده 
در كش��ور ها براي مقابله با كوويد 1۹، شاهد رونق 
گرفتن آرام مسافرت هاي هوايي هستيم هرچند 
بر اس��اس پيش بيني نهاد هاي بين المللي تعداد 
مس��افران در صنعت حمل و نقل هوايي تا س��ال 
202۳ به ميزاني كه در س��ال 201۹ بود نخواهد 
رس��يد. معاون بهره برداري فرودگاهي ش��ركت 
شهر فرودگاهي امام خميني گفت: در حال حاضر 
ش��ركت هاي هواپيمايي قطر ايروي��ز و امارات در 
كنار تعدادي از شركت هاي هواپيمايي داخلي به 
فرودگاه امام پرواز دارند و از امروز شركت هواپيمايي 
تركيه )تركيش ايرالينز( نيز پرواز هاي خود به اين 
فرودگاه را از س��ر مي گي��رد. مجذوبي اضافه كرد: 
هواپيمايي تركيه كه ش��ش ماه پرواز هاي خود به 
تهران را به دليل ش��يوع كرونا متوقف كرده بود با 
رايزني و هماهنگي هاي صورت گرفته بين دو كشور 
مقرر شد 7 پرواز هفتگي در مسير استانبول - تهران 

و بالعكس انجام شود. 

1۲ هزار تهراني به دليل كوويد 19 فوت كردند

پرواز كرونا با 3 ُتن اكسيد گوگرد در هواي پايتخت

جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت سهامی بیمه ایران معین روز سه شنبه مورخ 1399/04/31 در محل ساختمان مرکزی شرکت سهامی بیمه ایران واقع در تهران با حضور کلیه سهامداران شرکت تشکیل شد. پس از تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید 
و انتخاب هیات رئیسه مجمع، رسمیت جلسه اعالم و مجمع وارد دستور کار شد.

در ابتدا مدیر عامل شرکت، گزارش فعالیت هیأت مدیره در سال مالی منتهی به 29 اسفند 1398را قرائت کرد و پس از استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی، بحث و گفت وگو پیرامون موضوعات مطرح شده آغاز و تصمیمات 
ذیل به اتفاق آرا اتخاذ شد:

1- عملکرد و صورت های مالی سال مالی منتهی به 1398/12/29 مورد تصویب قرار گرفت.
2- بودجه پیشنهادی برای سال 1399 تصویب شد.

3- روزنامه اقتصادی »تعادل« و» دنیای اقتصاد« برای درج آگهی های شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
4- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال 1398 انتخاب شد.

5- آقای خشایار تشت زر به عنوان اکچوئر رسمی اصلی شرکت و آقای امیر تیمور پاینده نجف آبادی به عنوان اکچوئر علی البدل انتخاب شدند.
6- اعضای هیأت مدیره جدید به مدت دو سال انتخاب شدند.

جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت سهامی بيمه ايران معين

)تجدید ارائه 
شده(

)تجدید ارائه 
شده(

1398/12/291397/12/29یادداشت بدهي ها و حقوق مالكانه1398/12/291397/12/29یادداشت دارایي ها 

میلیون ریال میلیون ریال بدهي ها میلیون ریال میلیون ریال 

2750.57225.813بدهي به بیمه گذاران و نمایندگان 18124.991183.872موجودي نقد

28328.86165.680بدهي به بیمه گران و بیمه گران اتكایي 19376.783246.034مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان 

29186.8978.430مالیات پرداختني20359.401372.335مطالبات از بیمه گران و بیمه گران اتكایي 

30389.90837.032سایر پرداختني ها  21700.707360.210سهم بیمه گران اتكایي از ذخایر فني 

312.583.1871.397.628ذخیره خسارت معوق 22244.791221.618سایر دریافتني ها و پیش پرداخت ها 

3216.103174.500ذخیره ریسك هاي منقضي نشده 23119.731120.513تسهیالت اعطایي به اشخاص 

331.081.0051.316.197ذخیره حق بیمه عاید نشده 249.131.6175.476.437سرمایه گذاري در اوراق بهادار و سپرده هاي بانكي 

ذخیره ریاضي بیمه عمر و تشكیل 25363.580192.983دارایي هاي ثابت مشهود 
سرمایه 

3492.65561.180

35333.430281.810سایر ذخایر فني 263.3533.365دارایي هاي نامشهود

3637.37820.994ذخیره مزایاي پایان خدمت كاركنان

5.099.9963.389.264جمع بدهي ها 

حقوق مالكانه 

372.500.0002.500.000سرمایه 

38347.726205.883اندوخته قانوني 

39639.718356.032اندوخته سرمایه اي

2.837.514726.188سود انباشته 

6.324.9583.788.103جمع حقوق مالكانه 

11.424.9547.177.367جمع بدهي ها و حقوق مالكانه 11.424.9547.177.367جمع دارایي ها

شركت بيمه ايران معين )سهامي خاص( 
صورت وضعيت مالي 

در تاريخ 29 اسفند 1398

يادداشت هاي توضيحي بخش جدايي ناپذير صورت هاي مالي است.

)تجدید ارائه شده(
سال 1397سال 1398یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال
52.980.8493.353.696درآمد حق بیمه ناخالص

)284.768()535.867(6حق بیمه اتكایي واگذاري
2.444.9823.068.928حق بیمه خالص )سهم نگهداري(

71.637.224467.722درآمد سرمایه گذاري از محل منابع بیمه اي
8120.63370.450سایر درآمدهاي بیمه اي

1.757.857538.172
4.202.8393.607.100درآمدهاي بیمه اي

)3.362.550()2.572.312(9خسارت و مزایاي پرداختي )ناخالص(
10362.388216.250خسارت سهم بیمه گران اتكایي

)3.146.300()2.209.924(خسارت و مزایاي پرداختي خالص
)9.508()14.192(11هزینه سهم مشاركت در منافع

)72.327()48.652(12تغییرات سایر ذخایر فني
)542.625()426.512(13سایر هزینه هاي بیمه اي

)489.356()624.460(
)3.770.760()2.699.280(هزینه هاي بیمه اي

)163.660(141.503.559سود )زیان( ناخالص فعالیت هاي بیمه اي
)178.785()272.338(15هزینه هاي اداري و عمومي

161.798.2421.073.562سایر درآمدها و هزینه هاي عملیاتي
1.525.904894.777

3.029.463731.117سود عملیاتي
)5.841()6.430(17سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي

)6.430()5.841(
3.023.033725.276سود قبل از مالیات

0)186.178(29مالیات بر درآمد
2.836.855725.276سود خالص

شركت بيمه ايران معين )سهامي خاص(
صورت سود و زيان

سال مالي منتهي به 29 اسفند 1398

يادداشت هاي توضيحي بخش جدايي ناپذير صورت هاي مالي است



در حالي كه به زعم وزير ارتباطات ش��بكه ملي اطالعات 
با پيش��رفت خوبي به س��مت تكميل ش��دن مي رود اما 
كارشناسان معتقدند كه اين پروژه زمان بندي عملياتي ندارد 
و پيشرفت ها آن طور كه بايد محسوس نيست و در عين حال 
عضو حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي معتقد است اگر 
اين شبكه تشكيل شود حاكميت ما در حوزه فضاي مجازي، 
مستقل و در داخل كشور ايجاد مي شود و اگر تشكيل نشود 
اين حاكميت از دست ما مي رود و در حوزه هاي اقتصادي و 

اجتماعي به دست خارجي ها مي افتد.
وزارت ارتباط��ات و فناوري اطالع��ات تا چندي  پيش به 
تحقق ۸۰ درصدي شبكه ملي اطالعات تاكيد داشت. با 
قطع چندروزه اينترنت كه س��ال گذشته اتفاق افتاد، اين 
ش��بكه در بوته آزمايش قرار گرفت. با وجود اين، در عين 
حال كه مسووالن وزارت ارتباطات از عملكرد شبكه ملي 
دفاع كردند، مركز ملي فضاي مجازي اعالم كرد آسيبي كه 
به كسب وكارها وارد شده، ناشي از ضعفي است كه در شبكه 
ملي وجود داشته؛ بنابراين حتي اگر زيرساخت هاي شبكه 
ملي فراهم شده باشد، اينكه خدمات پايه كه كاربردي ترين 
آنها شامل پيام رسان ها و موتورهاي جست وجو مي شود، 
فراهم نبوده، مانع از چشيدن شيريني ثمرات شبكه ملي 
اطالعات ش��ده است. از سوي ديگر، شبكه ملي اطالعات 
همواره اين ش��ائبه را در ذهن كاربران ايج��اد كرده كه با 
راه اندازي خود، دسترس��ي به اينترنت را محدود خواهد 
كرد. امير ناظمي رييس سازمان فناوري اطالعات پيش 
از اين گفته بود: متاسفانه در برخي موارد واژه شبكه ملي 
اطالعات با نوعي فيلترينگ، مسدودسازي و محدوديت 
براي شهروندان پيوند خورده است كه يك اشتباه بزرگ 
است. چون اينترنت به عنوان يكي از اصلي ترين خدماتي 
است كه روي شبكه ملي اطالعات ارايه مي شود. وي با تاكيد 
بر اينكه شبكه ملي اطالعات ارايه دهنده خدمات متنوعي 
از جمله اينترنت يا شبكه هاي اختصاصي است، اظهار كرده 
بود: شبكه هاي اختصاصي قاعدتاً خارج از اينترنت قرار دارند؛ 
براي مثال مي توان به شبكه اختصاصي دولت اشاره كرد كه 
محيطي است كه دستگاه هاي مختلف به يكديگر متصل 
مي شوند و به رد و بدل كردن اطالعات مي پردازند. همچنين 
محمدجواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
با بيان اينكه كساني كه كلمه اينترنت ملي را به كار مي برند، 
خائن هس��تند، گفته بود: نبايد لفظي مجع��ول را براي 
شبكه اي كه مادر زيرساخت هاي ارتباطي و اطالعاتي كشور 
اس��ت، به كار ببريم. امروز با داشتن شبكه ملي اطالعات، 
سهمگين ترين حمالت به گيت وي ما وارد مي شود و شبكه 
همچنان كار مي كند. ما تأكيد داريم شبكه ملي اطالعات 
ضامن رش��د اقتصاد ديجيتال در كشور و خدمات پايه اي 
كه روي اين شبكه ارايه مي ش��ود، ضامن بازدارندگي در 
حمالت دشمن است. آذري جهرمي با اشاره به اظهاراتي 
مبني بر تالش براي راه اندازي سرويس هايي مانند گوگل، 
بيان كرده بود: ما قصد نداريم يك مدل سرويس بين المللي 
را كه سال هاست كار مي كند، درست كنيم. بلكه مي خواهيم 
نياز حداقلي مردم را روي شبكه داخلي برآورده كنيم. مركز 
داده مادر شبكه ملي اطالعات از خدمات پايه شبكه ملي 
كه شامل پيام رسان ها، موتور جست وجو و ايميل مي شود، 

حمايت مي كند.

    نظارت مركز ملي فضاي مجازي
بر شبكه ملي اطالعات اعمال نمي شود

با وجود اين، هنوز هم انتقاداتي نسبت به سرعت پيشرفت 
ش��بكه ملي اطالع��ات مطرح مي ش��ود. در اين راس��تا 
محمدحسن انتظاري، عضو حقيقي شوراي عالي فضاي 
مجازي در خصوص س��رعت پايين پيشرفت شبكه ملي 
اطالعات كه مورد مطالبه رهبر انقالب در ديدار هيات دولت 
قرار گرفت، گفت: يكي از داليلي كه اجراي پروژه ش��بكه 
ملي اطالعات نتوانست خوب جلو برود، اين است كه روي 
آن نظارت مركز ملي فضاي مجازي اعمال نشد و االن هم 
اعمال نمي شود. اين مساله تا االن هم ادامه دارد. هيچ كارش 
هم نمي ش��ود كرد، مگر اينكه بر اساس قانون، تخصيص 
بودجه به وزارت ارتباطات منوط به تأييد مركز ملي فضاي 
مجازي شود. اگر قانون نمي شود، الاقل رييس جمهوري به 
عنوان مقام باالتر دولت و رييس سازمان برنامه و بودجه به 

آن دستگاه دستور دهد كه بودجه شبكه ملي اطالعات را 
بعد از تأييد مركز ملي فضاي مجازي تخصيص بدهيد كه 
در اينجا مركز ملي بتواند طرح هايشان را كنترل كند. وي با 
بيان اينكه زيربناي اصلي فضاي مجازي شبكه ملي اطالعات 
است، ادامه داد: اگر ما اين زيربناي اصلي را نداشته باشيم، 
كاربردهايي كه در حوزه هاي مختلف بايد به جامعه خدمت 
بدهد يا اعمال حاكميت كند، روي زيرس��اخت خارجي 
شكل خواهد گرفت. يعني حاكميت ما در فضاي مجازي 
روي زيرساخت خارجي قرار مي گيرد كه چيز نامربوطي 
است. اين اصلي ترين دليل براي ايجاد شبكه ملي اطالعات 
است. اگر اين شبكه تشكيل ش��ود حاكميت ما در حوزه 
فضاي مجازي، مس��تقل و در داخل كشور ايجاد مي شود 
و اگر تش��كيل نشود اين حاكميت از دست ما مي رود و در 
حوزه هاي اقتصادي و اجتماعي به دست خارجي ها مي افتد.

     اينترنت يك سرويس 
روي شبكه ملي اطالعات است

عضو حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص نگراني 
افكار عمومي مبني بر اينكه راه اندازي شبكه ملي اطالعات 
ارتباط مردم و كشور را با اينترنت بين المللي قطع مي كند، 
گفت: اين شبهه را كساني كه مي خواستند اين شبكه شكل 
نگيرد در افكار عمومي وارد كردند. اين فرضيه ۱۰۰ درصد 
غلط است. اينترنت به عنوان يك سرويس الزم در شبكه 
ملي اطالعات و جزو ش��بكه است؛ اين تصور كه سرويس 
اينترنت قطع مي شود، گزاره اي ساختگي از آنهايي است كه 
مي خواهند اين كار انجام نشود. به همين جهت اين تصور 
اشتباه را در ذهن مردم ايجاد مي كنند. سواد فضاي مجازي 
در بسياري از كساني كه اظهارنظر مي كنند به عينه پايين 
است. وي با بيان اينكه هم اكنون بحث ايجاد شبكه ملي در 
ساير كشورها به طرق مختلف پيش مي رود، خاطرنشان 
كرد: كره جنوبي بيش��تر اطالعاتش را محلي كرده است، 
يعني ح��دود ۸۰ تا ۸۵ درصد اطالعات م��ورد نياز مردم 
كره در داخل كشور توليد مي شود. در اروپا همين فرآيند 
جلو مي رود. هم اكنون هر كشوري سازوكارهاي متناسب 
خودش را در خصوص شبكه ملي دارد و عالوه بر اروپا، چين 
و روسيه نيز طبق اين فرآيند جلو مي روند. سال گذشته در 
مجمع جهاني آي جي اف اينترنت گاورننس فروم كه در اروپا 
تشكيل شد، ماكرون رييس جمهوري فرانسه رسماً اين را 
مطرح كرد كه االن دو جور اينترنت داريم، يكي اينترنت 
امريكايي و يكي اينترنت چيني؛ ما بايد در اروپا اينترنت 
اروپايي داشته باشيم و از بند اينترنت امريكايي رها شويم. 
انتظاري ادامه داد: چ��را اروپا اين را مي گويد؟ علتش اين 
است كه پلتفرم غول هاي سرويس دهنده امريكايي مثل 

گوگل، فيس بوك و غيره تمام زمام و اختيار اروپايي ها را در 
همه چيز گرفته اند. مثاًل در انتخابات برگزيت، فيس بوك 
عماًل نظر خودش را به انگليسي ها تحميل كرد. بعداً هم 
م��ارك زاكربرگ را آوردند در پارلم��ان اروپا و همين طور 
مجلس انگليس، گفتند شما چرا و چگونه اين كار را انجام 
داديد. فيس بوك حتي در انتخابات ترامپ هم نقش بازي 
كرد. اطالعات ۸۰ ميليون كاربر را به يك شركت تحليلگر داد 
و فكر مردم را ساماندهي كرد. اين تأثيرات در حوزه اقتصادي 
و اجتماعي هم وجود دارد. به همين دليل اروپايي ها به فكر 
افتادند كه خودشان زمام كار خودشان را به دست بگيرند 

وگرنه اقتصادشان به دست پلتفرم هاي خارجي مي افتد.

     نقش شبكه ملي اطالعات 
در پدافند غيرعامل كشور

عضو حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي با اشاره به نقش 
ش��بكه ملي اطالعات در پدافند غيرعامل كشور، گفت: 
فضاي مج��ازي تمام عرصه هاي كش��ور را در برگرفته و 
يكپارچه كرده اس��ت. هرچه هم م��ا در اين يكپارچگي 
دي��ر اقدام كنيم عق��ب مي افتيم و مجبوري��م صحنه را 
به خارجي ها بس��پاريم. ما ۱۶ يا ۱۷ زيرس��اخت حياتي 
داريم. زيرساخت هاي بانكي، حمل ونقل، نفت، آب وبرق، 
سالمت، آموزش و غيره. اينها در حوزه فضاي مجازي دارند 
شكل مي گيرند. وي گفت: وقتي كرونا آمد مجبور شديم 
آموزش ها را در حوزه فضاي مجازي ببريم، حاال موفق بود 
يا نبود را كاري ندارم. ولي عماًل ديديم بعضي زيرساخت ها 
آماده نيست و مشكالتي نيز وجود دارد. در حوزه بانكي و 
حوزه انرژي نيز به همين شكل است. سال گذشته در جريان 
تحريم ونزوئال، امريكايي ها نيروگاه برق اصلي ونزوئال كه ۷۰ 
درصد برق اين كشور را تامين مي كند، از كار انداختند و يك 
بخش بزرگي از آنجا شش ماه برق نداشت. در ايران از اين 
طريق روي سايت نطنز ويروس استاكس نت را پياده كردند. 
به عبارت ديگر با اين كار يك بخش از انرژي شما را از كار 
مي اندازند. اينجاست كه بحث هاي سايبري خودش را نشان 
مي دهد. هم اكنون در حوزه بانكي بخش بزرگي از خدمات 
اين حوزه در فضاي مجازي ارايه مي ش��ود. البته ش��بكه 
خاص خودشان را دارند و هنوز در شبكه ملي اطالعات وارد 
نشدند. فرض كنيد كه يك بخشي از زيرساخت بانكي ما 
مثل دستگاه هاي عابر بانك در عرض يك ربع از كار بيفتد 
ببينيد چه مي شود. يا مثاًل فرض كنيد پمپ بنزين ها از 
كار بيفتد. انتظاري تاكيد كرد: اگر ش��بكه هاي ما دست 
خارجي ها باشد اصاًل شك نكنيد اين اتفاق مي افتد. سال 
گذشته وزارت ارتباطات در جريان تلگرام يك تئوري داشت 
كه »بك اند« داخلي بگذاريم، يعني پوسته هاي داخلي با 

ما، اما اصل مساله دست تلگرام باشد. يعني همه بيايند در 
داخل ايران و مردم ما در پوس��ته هاي داخلي تلگرام كار 
كنند. اين اتفاق افتاد و داش��تند كارشان را مي كردند. اما 
تلگرام با كمك گوگل تمام پوس��ته هاي ايراني تلگرام را 
خواباند و كس��ب وكارهايي كه روي آن بودند همه از كار 
افتادند. دبير سابق شوراي عالي فضاي مجازي خاطرنشان 
كرد: من نمي دانم دوستان روي اين مساله چه جوابي دارند 
بدهند، صدايش را هم درنياوردند. بحث شبكه ملي يعني 
همين، يعني اختيار دس��ت خودمان باشد. يك موضوع 
مهمي در اينجا وج��ود دارد و آن خدمات پايه كاربردي 
شبكه ملي اطالعات است. يعني شبكه هاي اجتماعي، 
موتور جست وجو و ايميل، سرويس هاي سيستم عامل 
همه اينها بايد داخلي باشند. اگر داخلي بودند ما قوه پدافند 
غيرعاملمان دست خودمان است. اگر نبودند ما هر لحظه 

بايد تنمان بلرزد كه چه اتفاقي ممكن است بيفتد.

    برنامه ريزي براي 
قدرت سايبري تأثيرگذار در جهان

عضو حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي افزود: شبكه ملي 
اطالعات حتماً بايد مدل مفهومي علمي داشته باشد، برنامه 
زمان بندي شده عملياتي داشته باشد كه به تصويب شوراي 
عالي رسيده باشد. اگر همه مسائل بخواهد داخل وزارت 
ارتباطات جلو برود مي شود همين آش و همين كاسه. وي 
با بيان اينكه حكمراني كشور كه تا االن در حوزه حقيقي 
تعريف شده، بايد به حوزه فضاي مجازي امتداد پيدا كند. 
اعمال حاكميت و سياس��ت هاي نظام كه در حوزه واقعي 
تعريف شده بود، حاال بايد به حوزه فضاي مجازي امتداد پيدا 
كند. اين موضوع خودش يك بحث مفصلي است. حاكميت 
و حكمراني كه دو لفظ مختلف اند در عصر امروز كه مبتني بر 
فضاي مجازي است، در حال شكل گيري است. كشورهاي 
متعددي نيز ب��ا ورود به اين حوزه، سياس��ت گذاري ها و 
فرآيندهاي كاري خودش��ان را تدوين كردند. انتظاري با 
اشاره به حكم اول مقام معظم رهبري در ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ 
براي تشكيل شوراي عالي فضاي مجازي گفت: ايشان در اين 
حكم فرمودند كه براي استفاده از فرصت ها و صيانت ناشي 
از آسيب هاي فضاي مجازي تشكيالتي به نام شوراي عالي 
فضاي مجازي براي هماهنگي و تصميم گيري در اين حوزه 
ايجاد شود. اين به نوعي ايجاد نظام حكمراني در كشور بود. 
در حكم شهريور سال ۱۳۹۴ هم ايشان اين موضوع را تقويت 
كردند. رهبر انقالب ضمن تأكيد بر اهميت كار ش��وراي 
عالي فضاي مجازي و مركز ملي فضاي مجازي فرمودند كه 
بايد در شورا به نحوي برنامه ريزي كنيم كه كشور قدرت 

سايبري اش در حد قدرت هاي تأثيرگذار جهاني شود.
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سيگنال هاي تداخل مرزي در 
آب هاي جنوب كشور برطرف شد

مديركل تنظيم مق��ررات و ارتباطات راديويي 
منطقه جنوب ش��رق از رفع ۸۶ م��ورد تداخل 
م��رزي در نواح��ي آبي جنوب كش��ور در طول 
ش��ش ماهه اول امس��ال خبر داد. ب��ه گزارش 
رگوالت��وري، علي اصغ��ر ترحم با بي��ان اينكه 
عمده ترين تداخالت م��رزي در نواحي مرز آبي 
نزديك به جزيره كيش، بندرعباس، بندر چابهار، 
كنارك، بندرجاس��ك بود، گفت: سيگنال هاي 
تداخلي بيش��تر از س��مت كش��ورهاي حاشيه 
خليج فارس مانن��د عمان، ام��ارات، قطر روي 
تكه باندهاي واگذارش��ده به شبكه هاي سلولي 
مشاهده شده است كه سعي كرديم با هماهنگي 
دفتر سازمان هاي تخصصي بين المللي و نظارت 
بر طيف رگوالت��وري، عواملي ك��ه باعث ايجاد 
تداخل مي ش��ود را بررس��ي و رفع كنيم. ترحم 
درباره نتايج انجام پايش طيف فركانسي عنوان 
كرد: نظارت و كنترل فركانس هاي واگذارشده به 
بهره برداران به صورت كنترل از راه دور، شناسايي 
فركانس هاي غيرمج��از و جلوگيري از فعاليت 
آنها، دس��تيابي به تعداد كانال هاي فركانس��ي 
مجاز و غيرمج��از و فعال و غيرفعال و بررس��ي 
و رفع تداخالت فركانس��ي از جمله نتايج انجام 
پايش طيف فركانس��ي اس��ت. مديركل تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي منطقه جنوب شرق 
پايش پوشش شبكه مخابرات سلولي در مرزها 
را يكي ديگر از وظايف رگوالتوري عنوان كرد و 
گفت: اين مساله از موضوعات مهم سازمان هاي 
قانونگ��ذار بين المللي مانن��د ITU  و نهادهاي 
قانونگذار كشورهاست و با توجه به اينكه پوشش 
در مرز تنها به اپراتورهاي داخلي مربوط نيست، 
به منظور جلوگيري از افت كيفيت سرويس در 
مرزها، تداخل مخرب و رومينگ ناخواسته براي 
كاربران، بايد توافق و برنامه ريزي هاي الزم ميان 
اپراتورهاي تلفن همراه كشورهاي هم مرز انجام 
شود. ترحم عنوان كرد: در دسترس بودن شبكه، 
مهم ترين شاخص كيفيت سرويس براي كاربران 
در مرزهاس��ت، چرا كه در صورت در دس��ترس 
بودن شبكه داخلي احتمال رومينگ ناخواسته 
براي كاربران كاهش مي يابد و براي اطمينان از 
در دسترس بودن شبكه بايد سطح شدت ميدان 
ارسالي از سمت ايستگاه هاي فرستنده دو كشور 
هم مرز به گونه اي تنظيم شود كه احتمال تداخل 

مخرب و رومينگ ناخواسته كاهش يابد.

افتتاح بزرگ ترين واحد نساجي 
 شمال غرب كشور

 با مشاركت بنياد  بركت 
مديرعام��ل بني��اد بركت س��تاد اجرايي فرمان 
ام��ام از ايجاد ۱۸۳ هزار ش��غل با مش��اركت و 
س��رمايه گذاري اين بنياد در واحدهاي توليدي 
خبر داد. اميرحس��ين مدني در جريان س��فر به 
اس��تان آذربايجان غربي و افتت��اح بزرگ ترين 
و مجهزتري��ن واحد نس��اجي در ش��مال غرب 
كش��ور گفت: بني��اد بركت از طريق مش��اركت 
و س��رمايه گذاري ۵۱ ه��زار ميلي��ارد ريالي در 
واحدهاي توليدي در قالب طرح اش��تغال زايي 
بنگاه مح��ور، موفق به ايج��اد ۱۸۳ هزار فرصت 
ش��غلي در مناطق محروم و كمتر توس��عه يافته 
كشور شده است. وي از مشاركت اقتصادي بنياد 
بركت ب��ا ۳۶۰ بنگاه توليدي خب��ر داد و افزود: 
فعاليت اين بنگاه ها عالوه بر ايجاد تحول در توليد 
و اشتغال كشور، باعث صادرات ۷۰ ميليون دالري 
شده است. بنگاه هاي مش��اركتي بنياد بركت از 
سال ۹۸ كه تحريم ها عليه كشور اوج گرفته است 
تا به امروز ۲۷ ميليون دالر از محصوالت خود را 
صادر كرده اند. مدني تصري��ح كرد: بنياد بركت 
پس از ثبات و به سوددهي رسيدن، از ۲۵۵ بنگاه 
خارج ش��ده و س��هام خود را به بخش خصوصي 
واگذار كرده اس��ت. مديرعام��ل بنياد بركت كه 
براي افتتاح شركت حرير ريس اروميه به استان 
آذربايجان غربي س��فر ك��رده بود، اف��زود: اين 
شركت به عنوان يكي از بزرگ ترين و مجهزترين 
واحدهاي نساجي كش��ور ظرفيت توليد ساالنه 
يك هزار تن ان��واع نخ هاي دوخ��ت، گلدوزي و 
فانت��زي را دارد.وي ميزان كل س��رمايه گذاري 
در اين واحد نساجي را ۱۰۰ ميليارد ريال اعالم 
كرد و گف��ت: آغاز به كار اين واحد صنعتي عالوه 
بر جلوگيري از خروج ۵ ت��ا ۶ ميليون دالر ارز از 
كشور، ايجاد اشتغال مستقيم و غيرمستقيم براي 
۱۶۵ نفر را به همراه دارد. مدني خاطرنشان كرد: 
تمام مواد اوليه اين واحد صنعتي از داخل كشور 
تامين مي شود و راه اندازي آن، صرفه جويي ارزي 
 قابل مالحظه اي را به همراه خواهد داشت.    وي 
افزود: صادرات محصوالت توليدي اين  ش��ركت 
از جمله نخ هاي دوخت و گلدوزي به كشور هاي 
همسايه از جمله تركيه، آذربايجان، تركمنستان، 

عراق و  ارمنستان در دستور كار است. 

 حمايت از توليد
 گره گشاي اقتصاد

در اين فضا، دولت مي تواند با يك تير دو نش��ان بزند. 
حمايت از توليد اگر به درس��تي انجام شود، مي تواند 
به شكل همزمان هم در بحث رشد اقتصادي و بهبود 
فعاليت هاي مولد اثراتي مثبت داشته باشد و هم فشار 
بر اقشار مختلف مردم را كاهش دهد. توسعه توليد، در 
ابتدا به رشد اقتصادي مثبت و افزايش ثروت ملي منجر 
مي شود و در كنار سرمايه گذاران، دولت نيز از اين فضا 
بهره خواهد برد. يكي از اصلي ترين اتفاقاتي كه پس 
از افزايش توليد صورت مي گيرد، رشد اشتغال است. 
امروز بسياري از اقشار كم درآمد جامعه براي زندگي 
نياز به ش��غل دارند و آمار باالي بيكاري در كشور اين 
موضوع را تصديق مي كند. با بهبود سطح توليد و رشد 
اشتغال ديگر بسياري از اعضاي جامعه نياز به كمك و 
حمايت هاي دولت نخواهند داشت. در واقع بر اساس 
همان مثل مع��روف، دولت بايد به جاي ماهي دادن، 
ماه��ي گرفتن را به مردم آموزش ده��د. تا زماني كه 
پرداخت يارانه بدون پشتوانه ادامه داشته باشد، مردم 
تنها براي تامين نيازهايشان به آن وابسته مي شوند و 
تا آينده اي نامعلوم، بايد اين حمايت ادامه پيدا كند اما 
توسعه توليد و افزايش اشتغال باعث مي شود، به تدريج 
تعداد افرادي كه به كمك دولتي احتياج دارند كاهش 
پيدا كند و در كنار كاهش بار هزينه اي بر دولت، رشد 
اقتصادي حاصل از توليد نيز شرايط اقتصاد ايران را در 

مسيري درست تغيير مي دهد.

راهكارهاي عبور از 
بحران هاي اقتصادي

 و لذا كمبود نقدينگي و كمب��ود تزريق آن به بخش 
مول��د اقتصاد و الزم كه ضرورت ام��روز اقتصاد ايران 
است. چهارم، تصميم گيري احساسي و مقطعي و دامن 
زدن ب��ه روزمرگي كه اقتصاد را از تصميمات عقالني 
و كارشناس��ي دور مي كند. پنجم، قطعا روزمرگي و 
تفكر كوتاه مدت و احساس��ي نه عقالني است و نه در 
مسير بلندمدت رش��د پايدار و توسعه. در نهايت تيغ 
دولبه توجه به درخواس��ت هاي عمومي مردم اگر به 
معناي كلي گويي و عوام گرايي و عدم توجه به نظريات 
كارشناسي و تخصصي باشد قطعا مذموم است و هيچ 
گروه و دسته اي آن را نمي پذيرد. البته صرف حضور 
توده ها در حركت هاي سياس��ي � اجتماعي و صرف 
حمايت عموم مردم از يك جريان سياس��ي خاص و 
صرف توجه دولت به خواس��ت و اراده ه��اي مردم را 

نمي توان امري مذموم خواند.

نهادهاي صنفي و راه 
برون رفت از چالش ها

ل��ذا برنامه ري��زي در ايجاد اش��تغال پاي��دار، توليد، 
ارزش افزوده، توليد ناخال��ص ملي، جهش توليد و ... از 
سوي اصناف نيازمند همكاري بيشتر دولت و مجلس 
با اتاق اصناف ايران اس��ت. اص��الح قانون نظام صنفي 
آن چنان كه از س��وي اصناف پيشنهاد ش��ده است از 
سوي مجلس و توجه به اصناف در بخش تسهيالت و 
كاهش ماليات و .... از سوي دولت راهكارهايي است كه 
بايد در نظر گرفته شود. اما برنامه ريزي كامل و جامع در 
اين بخش به اينجا ختم نمي شود. بلكه بايد راهكارهاي 
جامعي را در اين راستا جست تا بتوان از ظرفيت عظيم 
اصناف در خنثي سازي تحريم هاي اقتصادي استفاده 
و از تهديدها فرصت ساخت. در اين برهه حساس، اين 
واحدهاي صنفي هستند كه مي توانند با سرمايه كمتر از 
توليد، حمايت كنند و هيات رييسه اتاق اصناف ايران در 
جلسات مختلفي كه با كارشناسان و تصميم گيران دارد 
با برنامه مدون و اجرايي براي جهش توليد و رفع موانع 
كسب و كار بر اين امر همواره تاكيد دارد. از سوي ديگر، 
بررسي ها نشان مي دهد با شيوع بيماري كرونا، بسياري 
از فعاليت هاي اقتصادي در واحدهاي صنفي تعطيل 
شده و اشتغال زايي آنها به شدت در خطر افتاده است و 
تداوم شرايط جاري ميزان آسيب پذيري آنها را به شدت 
افزايش خواهد داد. بنابراين ضروري است دولت برنامه ها 
و تدابيري براي كاهش آثار زيانبار اين شيوع براي بخش 
اصناف بينديشد و چنانچه متوليان امور، دست اندركاران 
دولتي و سياست گذاران كالن كشور به حمايت از اشتغال 
ايجاد ش��ده و حمايت از توليد، توزيع و خدماتي كه از 
سوي اصناف اجرا مي شود، توجه داشته باشند، بخشي 
از مشكالت اقتصادي از طريق اين بخش حل خواهد شد. 

نقص امنيتي نفوذ به      تيك تاك 
از طريق وب سايت 

     تيك تاك سيستم تأييد هويت چندمرحله اي را تنها 
براي اپليكيشن خود فعال كرده و همين مساله نفوذ 
راحت به اين برنامه را از طريق      وب سايت آن ممكن 
مي كند. به گزارش مهر به نقل از زد دي نت،      تيك تاك 
مي گويد از اين مشكل آگاه است و به زودي سيستم 
تأييد هويت چند مرحله اي را براي      وب سايت خود نيز 
فعال مي كند، اما تا آن زمان نفوذ به اين اپليكيش��ن 
بدين شيوه ممكن است. بسياري از كاربران      تيك تاك 
با حض��ور در ش��بكه هاي اجتماعي نس��بت به اين 
بي توجهي مديران اين اپليكيش��ن اعتراض كرده و 
مي گويند هكرها از اين طريق مي توانند سيس��تم 
تأييد هويت چند مرحله اي      تيك تاك را دور زده و با 
سوءاستفاده از سيستم ساده ورود به سايت      تيك تاك 
عماًل كنترل اپليكيشن تلفن همراه كاربران را نيز در 
دس��ت بگيرند. هنوز مشخص نيست      تيك تاك چه 
زماني سيس��تم تأييد هويت چند مرحله اي را براي 
     وب سايت خود نيز فعال مي كند. كارشناسان امنيتي 
به كاربران      تيك تاك توصيه كرده ان��د تا آن زمان از 
كلمات عبور دشوار متشكل از حروف، اعداد و غيره 

استفاده كنند. 

عضو حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي: شبكه ملي نشود، حاكميتمان به دست خارجي ها مي افتد 

سرعت پايين پيشرفت شبكه ملي اطالعات

فقر واقعيت  تلخ امروز
ام��ان اهلل قرايي مقدم جامعه ش��ناس در ادامه به »تعادل« 
مي گويد: تا كي قرار است از مال و جان مردم مايه بگذاريم. 
براساس علوم جامعه شناسي پايه و ريشه هر جامعه اي اقتصاد 
آن است. اگر اقتصاد دچار تزلزل بشود تمام جامعه از تمام 

جهات دچار تزلزل خواهد شد. 

    فقر آمار بزه هاي اجتماعي را باال مي برد
فقير شدن جامعه يعني باال رفتن آمار طالق، باال رفتن آمار 
دزدي، باال رفتن آمار فحشا و پايين آمدن آمار ازدواج اينها 
آسيب هايي اس��ت كه اقتصاد به جامعه وارد مي كند. يك 
اقتصاد ضعيف تمام جامعه را پايين مي كش��د. در چنين 
شرايطي ما چطور توقع داريم كه جوانانمان ازدواج كنند. در 
اين شرايط ما چطور توقع فرزند آوري داريم؟ مگر مي شود 
با جيب خالي و شكم گرسنه ازدواج كرد و بچه دار شد. اينها 

واقعيت هايي است كه مسووالن ما بايد با آن مواجه شوند. 
آنها بايد بپذيرند كه فقر آمار بزه هاي اجتماعي را باال مي برد 
و اين مساله مي تواند برايشان هزينه جبران ناپذيري داشته 
باشد. تاب آوري مردم هم اندازه اي دارد. در حال حاضر چشم 
اميد مردم به مسووالن و دولتمرداني است كه داعيه خدمت 
رساني به مردم را دارند. تا زماني كه بخواهيم در دنيا منزوي 
بمانيم و بر طبل جدايي از جامعه جهاني بكوبيم نمي توانيم، 
اقتصاد جامعه را درست كنيم و در كنار آن زير بناي اجتماعي 

و سياسي مان را محكم كنيم.

   كاش كسي شرمنده مي شد
اما مساله مهم اين است كه با اين وضعيت اقتصادي نه خبري 
از عذرخواهي مسوولي هست و نه ابراز شرمندگي مسوولي 
ديگر. شايد اگر كمي بيشتر به فكر مردم بوديد حداقل در 

برابر اين همه فشاري كه به آنها وارد مي كرديد، كمي ابراز 
شرمندگي و عذرخواهي داشتيد. شايد اين تاب آوري مردم 
را بيشتر مي كرد. هر چه هس��ت مسووالن اگر رويه خود را 
عوض نكنند و هر چه زودتر مانع اين فروپاش��ي اقتصادي 
نشوند، معلوم نيست چه بر سر جامعه خواهد آمد.  محمد 
قلي يوسفي، اقتصاددان در ادامه به »تعادل« مي گويد: اوضاع 
به قدري آشفته است كه گاهي اين حس در انسان به وجود 
مي آيد براي استمرار اين وضعيت عمدي در كار است. چطور 
مي شود كه اقتصاد كشوردر چنين شرايط بحراني باشد و 
مسووالن همچنان به فكر يك ديپلماسي مناسب براي عبور 

از اين بحران نباشند.

    ما در تمام جهات دچار فقر شده ايم
محمدقلي يوسفي در بخش ديگري از سخنان خود مي گويد: 
متاسفانه ما تنها در زمينه اقتصادي فقير نيستيم. جامعه ما 
از همه لحاظ دچار فقر است. مردم در زمينه شناخت حق و 
حقوق خود دچار فقر هستند. در زمينه مطالبه گري دچار 
فقر هستند. در زمينه خواست هايشان دچار فقر هستند. اين 
نيست كه ما بگوييم اگر فردا همه چيز در اقتصاد ما درست 
شد تمام مش��كالت جامعه حل مي شود. مسووالن بايد به 
اين مس��ائل هم توجه داشته باشند. بايد تالش كنند كه از 
افراد مطلع و كاربلد استفاده كنند. نمي توانيم به اين مساله 
بي توجه باش��يم. در زمينه فرهنگي، اجتماعي و سياسي 
متاسفانه افراد زيادي هستند كه بدون داشته دانش كافي 

بر سر كارند و همين ها باعث شده اند تا وضعيت كشور امروز 
به اينجا برسد. طي سال هاي گذشته ما شاهد رانت خواري، 
فساد و اختالس هاي كالن بوده ايم. مسووالن براي برچيدن 
اين وضعيت چه كارهايي انجام داده اند. با دستگير كردن يك 
نفر و اعدام كردن فرد ديگري با لقب سلطان نمي توانيم اقتصاد 

كشور را نجات دهيم. 

    راه نجات تغيير رويكردهاست
اين اقتصاد دان در پاسخ به س��وال كه راه برون رفت از اين 
شرايط چيست، مي گويد: مسووالن بايد رويكرد خود را تغيير 
دهند، تا زماني كه ما سر عناد و دشمني با دنيا را داشته باشيم، 
وضع به همين منوال است. در حال حاضر مسووالن بايد بيش 
از هر چيز به رفاه و آسايش مردم فكر كنند. نبايد اين رفاه و 
آسايش قرباني رفتارهاي نابخردانه شود. اگر بتوانيم به منافع 
ملي خود بيش از هر چيز ديگري فكر كنيم، آن وقت است 
كه مي توانيم از اين شرايط خارج شويم. ايران طي سال هاي 
متمادي كشوري بوده كه حتي كشورهاي غربي هم آرزوي 
آن را داشته اند. ما جز اولين كشورهايي هستيم كه منشور 
حقوق بشر به وجود آورديم. تمدن غني پشت سر ما قرار دارد 
كه بايد به خوبي از آن استفاده كنيم. مساله اين نيست كه 
بگوييم مردم تحمل مي كنند و ما تحريم ها و بحران ها پشت 
سر مي گذاريم، مساله اين اس��ت كه اگر شرايط اقتصادي 
به همين شكل ادامه پيدا كند، زير ساخت هاي سياسي و 

اجتماعي كشور هم دچار مشكل مي شوند. 

برابر رای شماره 139960310001004510 و 139960310001004513 مورخه 99/5/29 که در هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مس�تقر در واحد ثبتی منطقه یک ساری تصرفات مالکانه آقای عصمت 
خورشیدی پاچی فرزند قربان بشماره ملی 5789658768 و عشقعلی قربانی پاچی فرزند محمد علی بشماره ملی 5789657966 
هر یک نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 145،15 متر مربع قسمتی از پالک 
99 فرعی از 3431 اصلی واقع در یک بخش یک ثبت س�اری خریداری از مالک رس�می محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش�ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 19905044
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/6/23
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/7/6

 آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه يک 

 مهدی داودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری

 برابر رای شماره 139960310456008377 مورخ 99/5/27 که در هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 2 ساری تصرفات مالکانه خدا علی قنبری فرزند 
سواد بشماره ملی 1461579228 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 136/80 متر مربع از 4 
اصلی واقع در قریه ذغالچال بخش 4 ثبت ساری خریداری لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی میشود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف 19905033 
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/6/23 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/7/6 

 آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان ساری

حسن یوسفی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری

ادامه از صفحه اول



تعادل | فرشته فريادرس |
كارزار معرفي وزير پيشنهادي صمت سرانجام به مرحله 
پاياني رسيد. با نامه رييس دولت، »عليرضا رزم حسيني« 
سه شنبه اين هفته براي گرفتن راي اعتماد راهي بهارستان 
مي شود. البته رزم حسيني در حالي از سوي دولت به عنوان 
وزير پيشنهادي صمت معرفي شده كه در صورت دريافت 
رأي اعتماد از مجلس، كمتر از ۱۰ ماه فرصت حضور در اين 
وزارتخانه را خواهد داشت. از اين رو، بايد ديد كه درهمين 
مدت كوتاه، در كدام مسير گام خواهد گذاشت؛ تداوم مسير 
گذشته يا ايجاد برخي تحوالت فوري و كوتاه مدت. رفع 
مشكالت معيشتي مردم و برخي مسائل اقتصادي مانند 
»جهش توليد، توس��عه صادرات و تنظيم بازار« از جمله 
اولويت هايي به ش��مار مي رود كه بايد مدنظر قرار گيرد. 
اما اينكه عليرضا رزم حسيني از پس مشكالت اين بخش 
بر مي آيد يا خير، موضوع ديگري است، كه بايد منتظر ماند 
و ديد كه آيا او اصالموفق به جلب نظر مجلسي ها خواهد شد 
يا نه. هرچند به گفته برخي منابع خبري او از شانس بااليي 
براي تصاحب اين پست، برخوردار است، اما در عين حال 
مواردي وجود دارد كه كار را براي او سخت مي كند؛ »شائبه  
تابعيت مضاعف او« يكي از اين موارد اس��ت. اگرچه روز 
چهارشنبه گذشته دو مقام از مجلس و دولت آن را تكذيب 
كرده اند اما برخي نمايندگان همچنان بر آن اصرار دارند.از 
سوي ديگر، برخي از البي چهره هايي چون پورابراهيمي، 
رييس كميس��يون اقتصادي مجلس با محمود واعظي 
رييس دفتر روحاني و قاليباف رييس مجلس براي معرفي 
رزم حسيني پرده بر مي دارند كه موجب شده روحاني در 
نهايت او را به عنوان گزينه پينشهادي معرفي كند. با اين 
حال، آنچه تا اينجاي كار مشخص شده، استقبال برخي از 
نمايندگان مجلس از رزم حسيني است، اما عملكرد چندين 
ماهه مجلس يازدهم نشان داده كه اين مجلس غيرقابل 
پيش بيني است. بنابراين، باز بايد منتظر ماند و ديد او در 
جلسه راي اعتماد چطور ظاهر شده واينكه البي گري ها به 
چه نتيجه اي مي رسد. اما نكته تعيين كننده ديگر نيز آن 
است كه آيا حس��ن روحاني حاضر مي شود در حمايت از 

گزينه پيشنهادي اش راهي بهارستان شود يا خير. 

   ماجراي وزارتخانه اي بدون وزير
پس از بركناري ناگهاني رضا رحماني وزير سابق صمت در 
۲۲ ارديبهشت ماه؛ با حكم رييس جمهور حسين مدرس 
خياباني به عنوان سرپرس��ت وزارت صمت انتخاب شد. 
پس از گذشت حدود دو ماه، نامه معرفي او به عنوان وزير 
پيش��نهادي صنعت اعالم وصول شد. اما چهارشنبه ۲۲ 
مرداد جلسه راي اعتماد به وزير پيشنهادي وزارت صمت 
در صحن علني مجلس برگزار شد كه برخالف انتظارها، 
مدرس خياباني نتوانست راي اعتماد مجلس را به دست 
آورد. برهمين اس��اس، از ۲۲ مردادماه تاكنون بر مبناي 
قاعده با اجازه رهبري كه البته علني و رسانه اي نشد، »جعفر 
سرقيني« به عنوان سرپرست جديد اين وزارتخانه مشغول 
به كار شد. از اين رو، بيش از يك ماه، اين وزارتخانه همچنان 
بالتكليف مانده تا گزينه جديد از سوي دولت معرفي شود. 
در اين بين اسامي زيادي مطرح شد كه احتمال مي رفت 
رداي وزارت را بر تن كنند، اما برخي از گزينه ها به خاطر 
حواشي كه براي آنها ايجاد شد در ميانه راه از گردونه رقابت 
كنار گذاشته شدند. اما وزارتخانه بدون وزير، آن هم براي 
چند ماه، موجب ش��د تا موجي از انتقادات عليه دولت به 
راه بيفتد. به طوري كه حس��ين سالح ورزي، نايب رييس 
اتاق ايران هفته گذش��ته با مخاطب قرار دادن روحاني و 
جهانگيري طي توييتي نوشت: »اگر معتقد هستيد  وزارت 
صمت به صورت كلي يك تشكيالت زائد و بي فايده است، 
چرا منحل نمي كنيد تا باري از دوش خزانه كشور برداشته 
شود؟ اگر واقعًا فكر مي كنيد ارزش و كاركردي دارد، چرا 
بايد در اين شرايط حساس براي يك زمان طوالني بدون 
 وزير و بالتكليف بماند؟« هيات رييسه خانه صنعت، معدن 
و تجارت ايران هم در بيانيه اي از رييس جمهور خواست 
معرفي وزير صمت را به عنوان اولين دغدغه و اولويت كاري 
خود تلقي كند. برخي از نمايندگان مجلس نيز عنوان كردند 
كه بي توجهي دولت نس��بت به معرفي وزير پيشنهادي 
صمت زمينه تشديد نابساماني در بازار و نوسانات قيمتي 

كاال ها را فراهم كرده است. 
اما س��رانجام روز سه ش��نبه يكم مهرماه از ميان ليست 
بلندباالي دولت، قرعه به نام»عليرضا رزم حسيني« افتاد، تا 
برنده دوئل قدرت با نامه »حسن روحاني« رييس جمهوري 
به عن��وان گزينه نهايي صمت به مجلس معرفي ش��ود. 
درست يك روز پس از معرفي رزم حسيني به عنوان وزير 
پيشنهادي، در جلسه علني روز چهارشنبه دوم مهرماه 
مجلس، نامه رييس جمهور براي معرفي وزير پيشنهادي 
صمت اعالم وصول ش��د. پس از اعالم وص��ول اين نامه، 
»عليرضا رزم حسيني« گزينه معرفي شده وزارت صمت به 
همراه حسينعلي اميري معاون پارلماني رييس جمهوري 
و محمدرضا پورابراهيمي رييس كميسيون اقتصادي وارد 
صحن علني مجلس شد كه اعتراض برخي از نمايندگان 
را در پي داشت. اعتراض نمايندگان به اين بود كه حضور 
رزم حسيني در جلسه خالف آيين نامه است و در اين ميان 
علي بابايي نماينده ساري هم با فريادهاي خود اين موضوع 
را اعالم كرد و گفت كه حضور رزم حس��يني در جلس��ه 
غيرقانوني است. هرچند برخي از نمايندگان با قرار گرفتن 
در كنار صندلي اين نماينده خواستار آرام شدن وي شدند 
اما در نهايت رزم حسيني بعد از حضور كوتاه چند دقيقه اي 

در مجلس، جلسه علني را ترك كرد.

   چرا رزم حسيني؟
اما »رزم حسيني« كيست و چرا به عنوان وزير پيشنهادي 
صمت از سوي دولت معرفي شد؟ رزم حسيني كه در دولت 
روحاني استاندار استان هاي خراسان رضوي و كرمان بوده، 
را مي ت��وان چهره اي نزديك به معاون اول رييس جمهور 
عنوان كرد كه به گفته برخي منابع خبري، از شانس بااليي 

براي تكيه زدن بر صندلي وزارت صمت برخوردار است. 
موافقان او مي گويند، معرفي عليرضا رزم حسيني به عنوان 
استانداري كه كارنامه اقتصادي موفقي دارد، مورد تاييد 
بزرگاني از جريان اصولگرا است. همچنين از آنجايي كه او 
يار و همراه سردار سليماني بوده، مي تواند مجلس را براي 
هرگونه بهانه جويي و تقابلي، خلع سالح كند و خاطر دولت 
را از آزمون راي اعتماد به وزير صمت آسوده سازد. گروهي 
ديگر نيز از روابط به نسبت خوب رزم حسيني با نمايندگان 
ليست موسوم به »هو المطلوب« به دليل فعاليت هاي او در 
مشهد خبر مي دهند. به گفته آنها، با توجه به حضور يكي از 
اعضاي اين فهرست انتخاباتي يعني اميرحسين قاضي زاده 
هاشمي در كرسي نايب رييس��ي مجلس، احتمال راي 
موافقت مجلس به وزارت او افزايش پيدا مي كند. البته اين 
نماينده مجلس خود در اظهاراتي، رويكرد كلي بهارستان 
درباره رزم حسيني را مثبت ارزيابي كرده و گفته است كه 
مجلس به وزير پيش��نهادي اعتماد خواهد كرد. برخي با 
شنيدن اظهارات قاضي زاده هاشمي، درباره او نوشتند كه 

او مانع از راي اعتماد مجلس مدرس خياباني شده است. 
برخي ديگر از نمايندگان مجلس كه ديد مثبتي به وزارت 
رزم حسيني دارند، بر اين باورند كه او توانايي ساماندهي 
شرايط فعلي وزارت صمت را دارد. همچنين به گفته آنها، او 
سابقه مديريت چند شركت بزرگ، عضويت در هيات مديره 
چند واحد تولي��دي و فعاليت هاي بازرگاني را در كارنامه 
خود دارد.از طرف��ي با توجه به اينكه او عضو هيات مديره 
چند واحد معدن��ي بوده و با امور صنعت، معدن و تجارت 

آشنايي كامل دارد. 

    پشت صحنه مخالفت ها با وزير پيشنهادي
اما معرفي رزم حسيني به مجلس براي اخذ رأي اعتماد از 
مجلس براي وزارتخانه اي كه بيش از چهار ماه است كه با 
سرپرست اداره مي شود در چند روز گذشته نيز با حواشي 
مختلفي از جمله حضور او در مجلس و اعتراض نمايندگان 
و ترك صحن علني مجلس از سوي او و بحث دوتابعيتي 
بودن او نيز همراه بوده است. برخي منابع خبري نوشتند، 
سال گذشته فهرستي منتشر شد كه نشان مي داد، برخي 
از مسووالن كشور دوتابعيتي يا مظنون به تابعيت مضاعف 
هستند. جواد كريمي قدوسي، عضو كميسيون امنيت ملي 
و نماينده مردم مشهد در مجلس، ۵ مرداد سال گذشته 
براي نخستين بار گزارش كميته تحقيق و تفحص مجلس 
ش��وراي اس��المي از افراد داراي تابعيت مضاعف، گرين 
كارت يا اقامت را منتشر كرد. نام رزم حسيني كه پيش از 
اين استاندار كرمان و خراسان بود، نيز در اين فهرست به 
چش��م مي خورد. البته اوايل سال ۹۷ هم يك توييت در 
ش��بكه اجتماعي باعث شد تا پنجمين سال استانداري 
عليرضا رزم حس��يني در كرمان براي او پرحاشيه شود. 
همان سال جنجال دو تابعيتي بودن رزم حسيني شكل 
گرفت. موضوعي كه البته از سوي دو مقام مسوول تكذيب 
شد. چنانكه حجت االسالم محمد محمودآبادي، مديركل 
حوزه استانداري كرمان همان وقت در اظهاراتي گفته بود 
شايعاتي كه درباره دوتابعيتي بودن استاندار كرمان گفته 
مي شود كامال بي اساس است. رحماني فضلي، وزير كشور 
نيز درباره دوتابعيتي بودن رزم حس��يني، اين موضوع را 

تكذيب كرده بود. حاال در ش��رايطي كه رزم حسيني به 
عنوان گزينه جديد وزارت صمت معرفي شده بار ديگر 
گروهي از فعاالن رسانه اي دوتابعيتي بودن او را به عنوان 
نقطه ضع��ف او مطرح كردند. حجت االس��الم مجتبي 
ذوالنوري، رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
در گفت وگويي در اين باره عنوان كرده است: » به عنوان 
عضو گروه تحقيق و تفحص از دوتابعيتي ها در مجلس دهم 
و اكنون به عنوان رييس كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس اعالم مي كنم كه طبق بررسي هاي انجام 
گرفته در هيات تحقيق و تفحص و كميس��يون امنيت 
ملي و سياس��ت خارجي مجلس، دوتابعيتي بودن وزير 
پيشنهادي صمت كذب محض است«. حسينعلي اميري، 
معاون پارلماني رييس جمهور نيز با اشاره به اين موضوع 
اظهار كرده كه يك نفر از نمايندگان در صحن مجلس، 
چند بار اين موضوع را تكرار كرد اما قاطعانه عرض مي كنم، 
رزم حسيني داراي تابعيت مضاعف نيست. برخي ديگر 
اما رزم حسيني را نماينده مافياي معادن كرمان معرفي 
مي كنند. به گفته آنها، با فشار مافياي معدن و با همدستي 
پورابراهيمي و پورياني از محم��ود واعظي رييس دفتر 
روحاني، خواسته شده كه رزم حسيني بر صندلي وزارت 
صمت تكيه بزند. پور ابراهيمي نيز در ديدار با محمد باقر 
قاليباف رييس مجلس را متقاعد كرده كه رزم حسيني 
وزير صمت شود، قاليباف نيز در گفت وگوي تلفني با حسن 
روحاني به او گفته اس��ت كه رزم حسيني را براي وزارت 
معرفي و در ديدار با خود رزم حسيني به او گفته است كه 
برنامه وزارتش را براي يك دوره ۵ ساله ارايه دهد. برخي 
نيز اين طور نوشتند كه ناگفته نماند كه برخي از حسين 
مرعشي به عنوان يكي ديگر از بازيگردان اصلي ماجرا براي 

حضور رزم حسيني در وزارت صمت نام بردند. 

    روحاني به جلسه راي اعتماد مي رود؟ 
البته يكي از ديگر از موضوعات حضور يافتن حسن روحاني 
در جلسه سه شنبه براي دفاع از گزينه پيشنهادي اش است. 
گرچه معاون پارلماني رييس جمهوري روز چهارش��نبه 
گفته بود كه اين حضور به تصميم س��تاد ملي مبارزه با 
كرونا وابسته است اما برخي نمايندگان به دليل انتقاداتي 
كه ب��ه روحاني براي جلس��ه بررس��ي صالحيت گزينه 
پيشين - يعني حسين مدرس خياباني - داشتند، اين بار 
چند روز مانده به برگزاري جلسه راي اعتماد رزم حسيني 
بر حضور روحاني در جلس��ه تاكي��د مي كنند. همه اين 
اصرارها سبب شده كه رييس دفتر رييس جمهوري هم 
درباره حضور روحاني در اين جلسه توضيحاتي ارايه كند. 
محمود واعظي در گفت وگويي با »ايلنا«، درباره انتقادهاي 
يادش��ده به روحاني و اينكه آيا احتم��ال دارد او اين بار در 
جلسه رأي اعتماد رزم حسيني حاضر شود، گفته است: 
براي مقام هاي كشور ستاد ملي مبارزه با كرونا بر اساس 
حساسيت مسووليت شان دستورالعمل هايي را ابالغ كرده؛ 
البته اين به معناي آن نيست كه خون يك مقام رنگين تر از 
مردم عادي ما است. او بيان كرده بود: » اگر رييس جمهور 
۱۴روز يا ۲۱ روز بخواهد در منزلش بماند قطعا به كشور و 
تصميم گيري ها لطمه وارد مي شود، گفت: در حال حاضر 
آقاي رييس جمهور خودشان تصميمي نمي گيرند، ايشان 
بر اساس دستور العمل هاي ستاد ملي مبارزه با كرونا، وزارت 
بهداشت و كميته هاي مختلف كه براي مقام ها دستورالعمل 
نوش��ته اند، عمل مي كنند.« رييس دفتر رييس جمهور 
در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا نمي شود مانند ساير 
جلسات اين روزهاي رييس جمهور جلسه رأي اعتماد را هم 
به صورت ويدئوكنفرانس برگزار كنند، گفت: » بستگي به 
سياست خود هيات رييسه مجلس دارد و اگر آنها بخواهند 

امكان پذير است.« 

    خواسته فعاالن اقتصادي از وزير پيشنهادي 
با همه اينها به نظر مي رسد، وزارت رزم حسيني تا حدي 
زيادي قطعي باش��د؛ چراكه روز گذشته راهي خيابان 
طالقاني شد و در جمع روس��اي اتاق هاي ايران، تعاون، 
اصناف و فعاالن بخش خصوص��ي حضور يافت. فعاالن 
بخش خصوصي در حضور عليرضا رزم حس��يني وزير 
پيشنهادي صمت به بيان مهم ترين مشكالت حوزه توليد 
پرداختند و اولويت هايي را كه اين وزارتخانه بايد در طول 
ماه هاي پاياني فعاليت دول��ت دوازدهم پيگيري كند، 
تشريح كردند. غالمحسين شافعي رييس اتاق ايران به 

۲۰ سال سابقه رزم حسيني در بخش خصوصي اشاه كرد 
و طرح »مثلث توسعه اقتصادي« رزم حسيني در استان 
خراسان را يكي از ابتكارات بي بديل او خواند. او همچنين 
رزم حسيني را مديري برنامه ريز خطاب كرد كه در شرايط 
كنوني مي تواند بر مش��كالت وزارت صمت فائق آيد.در 
همين حال، مسعود خوانساري نايب رييس اتاق ايران نيز 
در اين نشست گفت: متاسفانه وزارت صنعت 6 ماه بود كه 
وزير نداشت و در طول دو سال گذشته هم درگير مسائلي 
از جمله تفكيك بود. به همين دليل بخشي از كارايي اين 
وزارتخانه كم شده است و شاهديم كه دو حوزه توليد و 
صادرات دچار آسيب شده اند. او خطاب به رزم حسيني 
تاكيد كرد: در زمان باقي مانده از مشورت بخش خصوصي 
غافل نشويد، چراكه بسياري از مشكالت كشور ناشي از 
تصميمات نادرس��ت و غيركارشناسي است كه توسط 
برخي مسووالن اتخاذ مي شود و خواهش بنده از شما اين 
است كه قبل از ابالغ هر بخشنامه يا دستورالعملي با بخش 
خصوصي درباره آن مشورت كنيد. اما حسين سالح ورزي 
نايب رييس اتاق ايران ضمن انتقاد از عملكرد دولت در 
معرفي وزير پيش��نهادي صنعت گفت: عملكرد وزارت 
صنعت در طول دو سال گذشته نشان مي دهد كه گويا اين 
وزارتخانه جز دخالت در قيمت گذاري و بازارها ماموريتي 
نداشته است. اميدوارم شما با اين شرط، مسووليت جديد 
را نپذيرفته باشيد.او درعين حال تاكيد كرد كه ارابه هاي 

توليد مقررات و قوانين متوقف شود. 
از سوي ديگر، س��عيد ممبيني رييس اتاق اصناف با 
اشاره به اينكه به نقش تشكل ها در اقتصاد اهميت داده 
نمي شود، خطاب به وزير پيشنهادي صنعت گفت: ما 
انتظار داريم برنامه هايي كه شما ارايه مي دهيد روشنگر 
اين باشد كه بدانيم در آينده نزديك چه توقعي از وزارت 
صنعت، معدن و تجارت داشته باشيم . همچنين به باور 
بهمن عبداللهي رييس اتاق تع��اون، پذيرش گزينه 
وزارت از س��وي رزم حسيني ريس��ك بزرگي است و 
حضور رزم حسيني در بدنه بخش خصوصي را بايد به 
فال نيك گرفت، چراكه ايشان از ابتدا با مشكالت بخش 
خصوصي آشنا هستند. »برداشتن سقف ثبت سفارش 
كاالها«، »تحقق جهش توليد با توس��عه صادرات«، 
»ضرورت مشورت وزارت صنعت با بخش خصوصي و 
تشكل ها«، »رفع محدوديت هاي صدور كارت بازرگاني 
و ترخيص كاالهاي دپو ش��ده از گم��ركات«، »نظر 
خواهي از مديران باس��ابقه وزارت صمت«، »حمايت 
وزارت صنعت از فعاالن اقتصادي در مقابل هجمه ها«، 
»ضرورت اصالح رويه ها و حمايت از زنجيره هاي توليد 
مواد معدني«، از ديگر مواردي بود كه از سوي فعاالن 

اقتصادي مطرح شد. 

    وعده هاي رزم حسيني 
از آن سو، اما وزير پيشنهادي صمت، با بيان اينكه در 
شرايط فعلي پذيرش سمت وزارت ريسك بزرگي براي 
من بود حتي پرريسك تر از حضور در سنگرهاي دفاع 
مقدس، گفت: بنابراين من براي پذيرش اين سمت 
ايثار و فداكاري كردم و بايد با كمك شما فعاالن بخش 
خصوصي و مجلس در مقابل فشار حداكثري تالش 
كنيم. عليرضا رزم حس��يني در ادام��ه به برنامه هاي 
ارايه شده به مجلس براي هدايت اين وزارتخانه اشاره 
كرد و گفت: در شرايط فعلي، دو برنامه تقديم مجلس 
ش��ده؛ اولين برنامه وزارت صنعت مبتني بر اس��ناد 
باالدس��تي و سياست هاي اقتصاد مقاومتي است كه 
امكان اجراي آن در حال حاضر كمتر است؛ اما به اين 
معنا نيس��ت كه براي تحقق اين هدف تالش نكنيم. 
برنام��ه دوم وزارت صنع��ت مردمي ش��دن اقتصاد، 
مبتني بر اقتصاد مقاومتي است كه در اين هدف نقش 
بخش خصوصي بسيار پررنگ است. او، مديريت بازار، 
كوچك سازي و چابك سازي، ايجاد انسجام كامل در 
تعامل وزارت صنعت با نهادها و وزارتخانه هاي مرتبط، 
مشاركت با بخش خصوصي و بهره گيري از نظرات اين 
بخش را به عنوان مهم ترين برنامه هاي خود در تركيب 
جديد وزارتخانه اعالم كرد و حذف امضاهاي طاليي 
در وزارت صنعت، حذف مقررات زائد، كوچك سازي و 
چابك سازي وزارت صنعت را با همفكري و مشاركت 
بخش خصوصي و پشتيباني مجلس از ديگر اهداف 

خود برشمرد. 
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 آغاز توزيع تخم مرغ
با نرخ مصوب در كشور

ايسنا| مديرعامل شركت پشتيباني امور دام كشور 
گفت: دفاتر شركت هاي پشتيباني امور دام در كل كشور 
موظف شده اند، نسبت به هماهنگي براي خريد تخم مرغ 
از مرغداران با قيمت مصوب درب مرغداري و توزيع آن 
اقدام كنند. محمدرضا طاليي با اش��اره به آغاز توزيع 
تخم مرغ با قيمت مصوب در كش��ور اظهار كرد: مقرر 
شد، شركت پشتيباني امور دام و اتحاديه مرغ تخمگذار 
نسبت به توزيع گس��ترده تخم مرغ با قيمت مصوب 
در س��ازمان هاي ميادين، فروش��گاه هاي زنجيره اي، 
كارخانج��ات و مصارف عمده تخم م��رغ اقدام كنند. 
وي افزود: دفاتر شركت هاي پشتيباني امور دام در كل 
كشور موظف شده اند، نسبت به هماهنگي جهت خريد 
تخم مرغ از مرغداران با قيمت مصوب درب مرغداري 
و توزيع آن اقدام كنند. مديرعامل شركت پشتيباني 
امور دام كشور تاكيد كرد: محدوديتي در خريد و توزيع 
تخم مرغ با قيمت مصوب وجود ندارد. چندي پيش ستاد 
تنظيم بازار نرخ هر كيلوگرم تخم مرغ درب مرغداري ها 
را ۱۲ هزار تومان و نرخ هر كيلوگرم تخم مرغ فله براي 
مصرف كننده را ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان تصويب كرد كه با 

توجه به وزن، نرخ شانه نيز تعيين خواهد شد.

 سهم زغال سنگ كرمان
در تامين نياز ذوب آهن اصفهان 

افزايش مي يابد
مديرعام��ل، رييس هي��ات مديره و جمع��ي از ديگر 
مسووالن ذوب آهن اصفهان دوم و سوم مهرماه با حضور 
در ش��ركت معادن زغال سنگ كرمان، ضمن نشست 
با مسووالن اين شركت، از معادن مذكور بازديد نموده 
و رون��د اجراي تفاهم نامه اخير بين اين دو ش��ركت را 
پيگيري كردند . در اين نشست كه با حضور باقر نيك طبع 
مديرعامل، هيات مديره و كارشناسان معدني شركت 
معادن زغال سنگ كرمان برگزار گرديد، مديرعامل ذوب 
آهن اصفهان گفت: حدود ۱۵ درصد از نياز زغال سنگ 
ذوب آهن اصفهان از كرمان تامين مي ش��ود و با وجود 
پتانس��يل بااليي كه در محدوده هاي شناسايي شده 
كرمان وجود دارد، هدف گذاري ما براي 3۰ درصد است . 
در واقع از مجموع يك ميليون و هفتصد هزار تن نياز ذوب 
آهن اصفهان به كنسانتره زغال سنگ مي توان، ۵۰۰ هزار 
تن را از كرمان تامين نمود . وي افزود: از نظر كمي و كيفي 
عالقه مند هستيم سهم زغال سنگ كرمان در تامين مواد 
اوليه ذوب آهن اصفهان افزايش يابد. با سرمايه گذاري ها 
اميدواريم نيمه مكانيزه شدن معادن زغال سنگ كرمان 
و افزايش راندمان زغال ش��ويي ها را شاهد باشيم. علي 
احمديان رييس هيات مدي��ره ذوب آهن اصفهان نيز 
افزايش توليد زغال سنگ كرمان براي مجموعه ذوب 
آهن اصفهان را امر بس��يار مهمي دانست و يادآور شد: 
زغال سنگ كرمان قطب اصلي توليد زغال سنگ كشور 
است و مديريت جديد اين شركت زغال سنگ، عامل 
بسيار اثر گذاري جهت رسيدن به اهداف اين مجموعه 
است . مديرعامل شركت زغال سنگ كرمان نيز با اشاره 
به اينكه اين شركت هم اكنون ساالنه حدود 8۰۰ هزار 
تن زغال را بهره برداري مي كند و ركورد ماه گذشته اين 
شركت در كنسانتره زغال، ۲۷ هزار تن بوده است، گفت: 
طي بازديد از تعدادي از معادن، مفاد تفاهم نامه اي كه 
در ذوب آهن اصفهان منعقد ش��د اجرايي مي گردد و 
سرمايه گذاري مش��ترك صورت مي گيرد كه يكي از 

دستاوردهاي آن اشتغالزايي براي استان كرمان است.

ركورد توليد معدن سرچشمه 
مهر |مديرعامل شركت مس گفت: با توليد بيش از 
۲، ۷۴6، ۷۲۲ تن شركت مس از آخرين ركورد توليد 
معدن سرچش��مه در تيرماه سال گذش��ته به ميزان 
۲۷۲۵۴۰۰ تن عبور كرد. اردشير سعدمحمدي با بيان 
اينكه در سالي كه ازسوي رهبر انقالب سال »جهش 
توليد« نام گذاري شده است شركت مس توانست ركورد 
جديدي در توليد ثبت كند، اظهار داشت: شركت مس با 
ثبت رقم مجموع توليد سولفوراكسيد و باطله به ميزان 
۲، ۷۴6، ۷۲۲ تن در معدن سرچشمه طي شهريورماه 
توانست ركورد تيرماه س��ال گذشته توليد را بشكند. 
مديرعامل شركت مس افزود: با توليد بيش از ۲، ۷۴6، 
۷۲۲ تن ش��ركت مس از آخرين ركورد توليد معدن 
سرچشمه در تيرماه سال گذشته به ميزان ۲۷۲۵۴۰۰ 
تن عبور كرد و ركوردي بي سابقه در توليد ماهيانه بخش 

شركتي را در طول عمر فعاليت امور معدن رقم زد.

رفع تعهد ارزي ۲۳۰۰  صادركننده 
معاون وزير صمت گفت: بر اساس تحليل انجام شده 
۲۲86 صادركننده صد درصد تعهدات ارزي خود 
را ايفا كرده اند كه از آنان تقدير خواهد شد. حميد 
زادبوم با اشاره به ابزارهاي تشويقي سازمان توسعه 
تجارت ايران جهت تسريع و تسهيل بازگشت ارز 
حاصل از صادرات، اظهار داشت: بر اساس تحليل 
انجام شده ۲۲86 صادركننده صد درصد تعهدات 
ارزي خود را ايف��ا كرده اند كه از آنان تقدير خواهد 
شد. رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران گفت: 
اين تعداد از صادركنندگان بر اس��اس گروه هاي 
كاالي��ي، ميزان صادرات، مي��زان تعهد صادراتي، 
ميزان بازگش��ت ارز و همچنين روند بازگشت ارز 
طبقه بندي شده اند كه از مهم ترين شاخص هاي 
مدل طراحي ش��ده، ميزان ص��ادرات و در نتيجه 
ميزان بازگشت ارز، گروه هاي كااليي و همچنين 
روند بازگشت ارز از آبان ماه ۱3۹8 تا مردادماه امسال 
اس��ت. وي افزود: از بين مجموع صادركنندگاني 
كه صد درصد تعه��دات ارزي خود را ايفا كرده اند، 
صادركنندگان بابيش از ده ميليون يورو صادرات 

تفكيك شده اند.

مجيد محسني مجد : 
رمز عبور از دوران تحريم 

جنگ به عنوان پديده اي فراگير، خود را در ابعاد وسيع 
سياسي، فرهنگي و اجتماعي بر جامعه تحميل نمود 
و زمينه آزموني س��خت براي كارآم��دي نظام نوپاي 
جمهوري اسالمي فراهم آورد. با اين حال ملت ايران 
توانس��تند س��رافرازانه از اي��ن دوران پرچالش عبور 
كرده و مسير پيشرفت و توس��عه خود را ادامه دهند. 
به نظر مي رسد در شرايط دش��وار كنوني كشور اين 
دس��تاوردهاي عظيم و تجارب فراوان مي تواند چراغ 
راه ما در ادامه مسير پيشرفت و توسعه كشور باشد. به 
گزارش بيدنا، دوران دفاع مقدس يكي از درخشان ترين 
دوره هاي تاريخ معاصر ما به حساب مي آيد و نظير آن را 
كم تر در طول تاريخ پرفراز و نشيب تاريخ اين سرزمين 
شاهد هس��تيم. هنگامه اي كه ملت ايران در اتحادي 
بي نظير و يكپارچه به مصاف با دشمن متجاوز رفتند و 
براي حفظ و پاسداري از خاك وطن، با شجاعت و ايثار 
حماسه هاي فراواني آفريدند. با اينكه سال ها از دوران 
دفاع مقدس مي گذرد، اما هنوز خاطرات و دستاوردهاي 
اين حماس��ه بزرگ در حوزه هاي كشور مورد توجه و 
استفاده است. با اين حال ش��ناخت دقيق ابعاد دفاع 
مقدس و ارزش ها و دستاوردهاي نشأت يافته از آن و 
استمرار و حفظ آنها مي تواند در عرصه هاي مديريت 
كشور به خصوص در شرايط سخت، به مديران براي 
برون رفت از اين ش��رايط كمك زيادي نمايد. يكي از 
مهم ترين دس��تاوردهاي مهم دفاع مقدس، تقويت 
اعتماد به نفس و خودب��اوري در ميان جوانان بود. در 
شرايط دشوار دفاع مقدس، ما به اين نتيجه رسيديم 
كه بايد خود را باور كني��م و با تكيه بر توانمندي هاي 
خود كش��ور را اداره كرده و آن را به پيش ببريم. تأثير 
اين خودباوري، بع��د از جنگ در عرصه هاي مختلف 
اقتصادي، اجتماعي و فناوري هاي نوين دفاعي، نمود 
فزاينده اي داشت. در سايه خودباوري و اعتماد به نفس 
ايجاد شده در دوران دفاع مقدس، ما به پيشرفت ها و 
ابتكاراتي دست زديم كه تعجب همگان را برانگيخت. 
با توجه به تحريم هاي اقتصادي، ما با روحيه قناعت به 
مرز خودكفايي در كاالها و محصوالت اساسي پيش 
رفتيم. ملت ما ثابت كرد كه هرگاه چيزي را بخواهد، به 
آن دست پيدا خواهد كرد و اين از دستاوردهاي جنگ 
تحميلي و تحريم هاي مختلف بود. از ديگر مسائلي كه 
در جنگ هشت ساله شاهد آن بوديم، بروز خالقيت ها، 
نوآوري ها و اعم��ال بديعي بود ك��ه در ابعاد مختلف 
صورت گرفت. خالقيت هاي بي شمار در زمينه تدارك 
تجهيزات جنگي و لجس��تيكي، مانند ايجاد پل هاي 
خيبر و اروند رود، نقش ويژه اي در پيروزي عمليات ها 
ايفا نمود. از ديگر بركات دفاع مقدس، رش��د باورهاي 
دين��ي در اين دوره بود و هدف تمام كارها برا اس��اس 
رضايت  الهي تعريف شده و كارها با همين هدف مقدس 
پيش مي رفت. از ديگر دستاوردهاي هشت سال دفاع 
مقدس، شكل گيري تفكر بسيجي بود. اين تفكر نوين 
با هيچ كدام از ايدئولوژي هاي موجود جهان در اين دوره 
همخواني نداشت و به توليد روحيه فداكاري، گذشت 
و تالش بي منت منجر ش��د. تفكر بسيجي نه تنها در 
عرصه نظامي ك��ه در عرصه هاي مختلف اقتصادي و 
صنعتي نيز منشأ تحوالت عظيمي در كشور شد كه 
تا به امروز نيز ادامه دارد. از ديگر دس��تاوردهاي مهم 
جنگ تحميلي، تحول و توسعه صنايع مختلف بود كه 
متخصصان با توجه به نيازهاي شديد كشور دست به 
فعاليت هاي وسيعي جهت رفع نيازهاي روزمره جامعه 
زدند. متخصصان و پرسنل گروه صنايع بهشهر نيز از 
جمله متخصصاني بودند كه در طول هشت سال دفاع 
مقدس به صورت مستمر و پيوسته به دنبال تأمين نياز 
بهداشتي و غذايي جامعه آن روز و همچنين رزمندگان 
اسالم بودند. از ديگر دستاوردهاي دفاع مقدس، كسب 
تجربه هاي ف��راوان در حوزه هاي مختلف سياس��ي، 
اقتصادي، نظامي و اجتماعي بود. در حوزه سياست ما 
دريافتيم كه نمي توان روي كشورهاي ديگر حساب باز 
نمود و مسووالن را به اين جمع بندي رساند كه براي 
پيشرفت و توس��عه روي كمك هاي خارجي حساب 
ويژه اي باز نكنند. در حوزه اقتصادي نيز به اين امر واقف 
شدند كه تنها توليد داخلي و كمك به توليدكنندگان 
داخلي، راه برون رفت از مش��كالت اقتصادي كشور 
اس��ت. در حوزه هاي نظامي نيز امروزه ايران به چنان 
جايگاهي دس��ت يافته كه توان نظامي دفاعي ايران 
سبب شده تا كش��ورهاي ابرقدرت دنيا نتوانند نگاه 
سوئي به اين سرزمين اهورايي داشته باشند. يكي ديگر 
از دستاوردهاي هشت سال دفاع مقدس تحكيم وحدت 
ملي بين آح��اد ملت ايران، به وي��ژه گروه ها و احزاب 
سياسي كشور بود به طوري كه همگان منافع حزبي و 
صنفي خود را در خدمت مصالح نظام و امنيت كشور 
قرار داده بودند. اين تحكيم وحدت راهگشاي بسياري 
از مسائل و مشكالت كشور بود؛ هر چند كه در سال هاي 
بعد كمتر به آن توجه شد. از ديگر دستاوردهاي دفاع 
مقدس در كش��ور، تغيير در نگرش علمي و پژوهشي 
دانشگاه ها بود كه مقابله با اتكا به كشورهاي خارجي 
ديگر در ح��وزه فناوري هاي جدي��د و درك فرآيند 
رشد فناوري توس��ط متخصصان و نخبگان داخلي و 
استقالل علمي در دانشگاه ها را رقم زد. در دوره دفاع 
مقدس ما شاهد بوديم بسياري از تجهيزات مورد نياز 
نظامي و بخش صنعت در داخل دانشگاه هاي كشور 
طراحي و ساخته شد. دستيابي به سلول هاي بنيادي 
و دانش هسته اي توسط پژوهشگران و انديشمندان 
ايراني را بايد متأث��ر از فرهنگ خودباوري و خالقيت 
دوران دفاع مقدس بدانيم. چنان كه بارها و بارها رهبر 
معظم انقالب به اين حقيقت اشاره فرموده اند. جنگ به 
عنوان پديده اي فراگير، خود را در ابعاد وسيع سياسي، 
فرهنگي و اجتماعي بر جامعه تحميل نمود و زمينه 
آزموني سخت براي كارآمدي نظام نو پاي جمهوري 
اس��المي فراهم آورد. با اين حال ملت ايران توانستند 
س��رافرازانه از اين دوران پرچالش عبور كرده و مسير 
پيشرفت و توسعه خود را ادامه دهند. به نظر مي رسد 
در شرايط دشوار كنوني كشور اين دستاوردهاي عظيم 
و تجارب فراوان مي تواند چراغ راه ما در ادامه مس��ير 

پيشرفت و توسعه كشور باشد.

آيا »حسن روحاني« به جلسه راي اعتماد وزير پيشنهادي صمت مي رود؟ 

پشتصحنهمعرفي»رزمحسيني«

    »رزم حسيني« كيست و چرا به عنوان 
وزير پيش�نهادي صمت از س�وي دولت 
معرفي ش�د؟ رزم حس�يني كه در دولت 
روحاني اس�تاندار اس�تان هاي خراسان 
رضوي و كرمان ب�وده را مي توان چهره اي 
نزديك به معاون اول رييس جمهور عنوان 
كرد كه به گفت�ه برخي مناب�ع خبري، از 
ش�انس بااليي براي تكيه زدن بر صندلي 
وزارت صمت برخوردار اس�ت. موافقان او 
مي گويند، معرفي عليرضا رزم حس�يني 
به عنوان استانداري كه كارنامه اقتصادي 
موفقي دارد، مورد تاييد بزرگاني از جريان 
اصولگرا اس�ت. گروهي ديگر نيز از روابط 
به نسبت خوب رزم حسيني با نمايندگان 
ليست موسوم به »هو المطلوب« به دليل 

فعاليت هاي او در مشهد خبر مي دهند.

برش
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چهرهروز

درگذشت يك هنرمند پيشكسوت موسيقي نواحي تركمن
اس��تاد »رحيم خيوه لي« از استادان هنر بخشي گري تركمن هاي ايران پنجشنبه سوم مهر ماه بر اثر سكته قلبي دار فاني را 
وداع گفت. ش��ايد خيلي از ما او را نشناسيم اما او يكي از برجسته ترين استادان موسيقي نواحي تركمن بود. استاد »رحيم 
خيوه لي« يك شب قبل از درگذشت در يكي از محافل موسيقايي كه در منطقه آق قال برگزار شده بود برنامه اي را نيز اجرا 

كرده بود كه به نوعي آخرين اجراي وي محسوب مي شد. 
اين هنرمند موس��يقي س��نتي تركمني از چهره هاي مطرح خوانندگي و نوازندگي دوتار و شادي بخش محافل عمومي و 

جشن هاي محلي در منطقه تركمن صحرا بود.

میراثنامهجامعه

فرمانده يگان حفاظت ميراث فرهنگي از كش��ف 
و ضبط اش��ياي تاريخي از جنس ط��ال مربوط به 
دوره هخامنشي با تالش نيروهاي يگان حفاظت 
ميراث فرهنگي استان كرمانشاه خبر داد. سردار امير 
رحمت الهي گفت: يگان حفاظت ميراث فرهنگي 
استان كرمانش��اه به محض دريافت اخبار واصله از 
دوستداران ميراث فرهنگي مبني بر خريد و فروش 
اش��ياي عتيقه در ش��هر كرمانش��اه، پس از انجام 
اقدامات و بررس��ي هاي اوليه و احراز صحت خبر، 
تيمي زبده از نيروهاي حفاظت با هماهنگي مقام 
قضايي تشكيل داد و به همراه عوامل نيروي انتظامي 
به مح��ل موردنظر رفتند. او اف��زود: ضمن رعايت 
موازين شرعي و قانوني در بازرسي از منزل يكي از 
قاچاقچيان اشياي عتيقه ۲۷۸ قلم شيء تاريخي از 
جنس طال شامل گوشواره، آويز، حلقه، گل سينه، 
مدال، انگشتر، پالك، سگك كمربند، سينه ريز و ... 
كشف و ضبط شد. سردار امير رحمت الهي تصريح 
كرد: كارشناس��ان ميراث فرهنگي استان قدمت 

اشياي مكشوفه را به دوره هخامنشي تخمين زده 
است. در اين عمليات هفت متهم دستگير و به همراه 

پرونده براي سير مراحل قانوني به مراجع قضايي 
استان معرفي شدند.

كشف و ضبط ۲۷۸ قلم شيء تاريخي هخامنشي از جنس طال
خبر

1،5 ميليون واكسن آنفلوآنزا 
براي زنان باردار و بيماران خاص 
توزيع رايگان واكسن آنفلوآنزا بين گروه هاي پر خطر 
از امروز يا فردا در شبكه بهداشتي آغاز مي شود و در 
اين مرحله ۱.۵ ميليون واكسن به تدريج بين زنان 
باردار و بيماران خاص توزيع خواهد شد. مديركل 
نظارت بر دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو 
گفت: مرحله اول توزيع واكسن آنفلوآنزا از اوايل اين 
هفته با اولويت، كادر بهداشت و درمان، زنان باردار، 
بيماران خاص و صعب العالج و بيماران پيوندي كه 
در مراكز بهداشتي پرونده دارند، انجام مي شود.اين 
گروه ها مش��مول دريافت واكسن رايگان آنفلوآنزا 
هستند و بر اس��اس اطالعات ثبت شده در پرونده 
س��المت اين افراد واكس��ن آنفلوآنزا را به صورت 
رايگان دريافت مي كنند. حي��در محمدي افزود: 
قرار اس��ت حدود ۲.۵ ميليون واكسن آنفلوآنزا در 
مراكز بهداشتي توزيع ش��ود كه در مرحله اول كه 
از اين هفته انجام مي شود ۱.۵ ميليون واكسن در 
مراكز بهداش��تي و درماني توزيع مي شود، مرحله 
دوم توزيع واكسن هاي رايگان در شبكه بهداشتي 
نيز بالفاصله بعد از ورود واكس��ن به كش��ور براي 
سالمندان باالي ۶۵ سال كه در خانه هاي سالمندان 
و مراكز بهزيستي هستند و نيز كودكان زير ۵ سال 
توزيع مي ش��ود. در مجموع از حدود ۲.۵ ميليون 
واكس��ن وارداتي رايگان كه در ش��بكه بهداشتي 
براي گروه هاي خاص توزيع مي شود، ۱.۳ ميليون 
واكسن براي زنان باردار و ۴۵۰ هزار دوز براي بيماران 
خاص، پيون��دي، ديالي��زي و صعب العالج توزيع 
مي ش��ود و بقيه آن براي كادر بهداش��ت و درمان، 
سالمندان، كودكان زير ۵ سال، كادر مراكز بهداشت 
و درمان نيروهاي مسلح و زندان ها با ثبت كدملي 
توزيع مي ش��ود. او ادامه داد: با توجه به محدوديت 
نگهداري واكس��ن آنفلوآنزا و لزوم رعايت زنجيره 
سرد و نگهداري در يخچال امكان واردات و توزيع 
همه ۲.۵ ميليون واكسن براي شبكه بهداشتي به 
صورت يكجا وجود ن��دارد و به تدريج با توزيع ۱.۵ 
ميليون واكسن در مرحله اول، محموله هاي بعدي 
براي توزيع يك ميليون واكس��ن بعدي نيز انجام 
مي شود. واكس��ن آنفلوآنزا بعد از گروه هاي خاص 
با كد ملي و با قيمت مصوب در داروخانه ها توزيع 
مي شود. بعد از توزيع ۲.۵ ميليون واكسن گروه هاي 
خاص در شبكه بهداشتي، محموله هاي بعدي براي 
توزيع در داروخانه ها با قيمت مصوب و با كد ملي 
انجام مي شود كه جزييات آن متعاقبا اعالم خواهد 
شد. به گفته مس��ووالن وزارت بهداشت، واكسن 
آنفلوآنزا هيچ تاثيري در پيشگيري از كرونا ندارد و 
ميزان ايمني زايي آن عليه بيماري آنفلوآنزا نيز در 
حدود ۴۰ درصد است و فقط براي تعداد معدودي 
از ويروس هاي شايع آنفلوآنزا كه با توصيه سازمان 
بهداشت جهاني در واكسن سال پيش بيني شده، 

ايمني ايجاد مي كنند. 

رييس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران: 

خطر زلزله احتمالي افزايش يافته است
پيش بيني زلزله هنوز غيرممكن است 
و همين موضوع نيز زلزله را به حادثه اي 
مخوف و مرموز بدل كرده اس��ت. در 
اين ميان چندسالي است كه دانشمندان مختلف 
به دانش س��امانه هشدار سريع زلزله دست يافته تا 
از طريق آن بتوانند با سرعتي بيشتر از حركت لرزه 
در پوس��ته زمين، وقوع و ش��دت آن در كانون را به 
زيرساخت هاي حياتي و دستگاه هاي امدادي منتقل 
كرده و از وقوع خسارات بيشتر جلوگيري كنند. اين 
سامانه كه در بسياري از كشورهاي زلزله خيز جهان 
نظير ژاپن و ... اجرا ش��ده، در مناطقي از تهران نيز 

نصب شده است. 
رييس سازمان پيش��گيري و مديريت بحران شهر 
تهران با بيان اينكه با ش��دت يافتن روند گسترش 
شهري و تمركز جمعيت، اهميت توجه به خطر زلزله 
احتمالي در شهر تهران افزايش يافته است، گفت: 
انسان قرن هاست در تالش است با مقابله با پيامدهاي 
مرگبار و مخرب زمين ل��رزه تا حد زيادي از تلفات 
جاني و خسارات ناشي از آن كم كند، اما واقعيت اين 
است كه با وجود تمام اقدامات انجام شده، همچنان 
اين روي��داد جزو خطرناك تري��ن حوادث طبيعي 
در جهان اس��ت. رضا كرمي محمدي، با بيان اينكه 
تاكنون پيش بيني وق��وع زمين لرزه به عنوان يك 
راهكار از نظر علمي ممكن نيست، اظهار كرد: با اين 
وجود تالش دانشمندان در اين خصوص همچنان 
ادامه دارد. بنابراي��ن روش هاي علمي طي دو دهه 
اخير در كشورهاي لرزه خيز پيشرو در حوزه مديريت 
بحران در دستور كار قرار دارد موضوع هشدار سريع 
زلزله است كه موضوعي جديد و درحال پيشرفت 
است. البته با توجه به پيشرفت روزافزون تكنولوژي 
و سيس��تم هاي ارتباطي، راه اندازي س��امانه هاي 
هوشمند از جمله هشدار سريع زمين لرزه كه قابليت 
اعالم زلزله در لحظاتي پيش از رسيدن امواج مخرب 
را دارد در دس��تور كار محققان و دس��ت اندركاران 
مديريت بحران كشورهاي لرزه خيز دنيا قرار گرفته 
است. ما نيز در تهران از چند سال قبل اين موضوع 
را موردتوجه قرار داديم. او درباره ضرورت استفاده از 

سامانه هاي هشدار سريع زلزله گفت: ضرورت ايجاد 
اين سامانه ها با افزايش تلفات و خسارات حاصل از 
زمين لرزه ها به عنوان يكي از مهم ترين ابزار كاهش 
خطرپذيري مطرح شده اند. همچنين در سال هاي 
اخير با توجه به تمركز جمعيت شهري و همچنين 
ساختارهاي اصلي سياسي، اجتماعي و اقتصادي در 
تهران كه منطقه اي پرخطر و مستعد براي رخداد 
زلزله هاي بزرگ و ويرانگر است، ضرورت مطالعات 
و برنامه ريزي هاي جدي تر براي اقدامات پيشگيرانه 
اينچنيني را دوچندان كرده است. به گفته رييس 
سازمان پيش��گيري و مديريت بحران شهر تهران 
معموال هدف از ايجاد سامانه هاي هشدار سريع زمين 
لرزه، رسيدن به هشدار و استفاده از ثانيه ها به منظور 
كاهش خطرات و آسيب هاي حاصل از امواج مخرب 
زمين لرزه است كه در صورت كافي بودن اين زمان، 
با ايجاد آمادگي عمومي مي توان زيرس��اخت هاي 
حياتي و سامانه هاي حمل ونقل نظير مترو، راه آهن 
و ... و شريان هاي اصلي مانند گاز، برق، آب و... را در 
وضعيت ايمن تر قرار داده و ضمن جلوگيري از رخداد 

حوادث ثانويه، عمليات نجات را بهبود بخشيد.

    تهران، اولين شهر ايران 
با سامانه هشدار سريع زلزله

او در مورد استفاده از سامانه هشدار سريع زلزله در 
تهران نيز گفت: در كشور ما تنها در شهر تهران و با 
توجه به اينكه سازمان پيشگيري و مديريت بحران 
ش��هر تهران هنگام وقوع زلزله ها نقشي حياتي در 

تامين ايمني ش��هروندان خواهد داشت، اقدامات 
براي راه اندازي فاز آزمايش��ي سامانه هشدار سريع 
با مش��اركت آژانس همكاره��اي بين المللي ژاپن 
)جايكا( آغاز شد و در همين راستا نيز اقدام به نصب 
و راه اندازي س��امانه اي مش��تمل بر چهار ايستگاه 
شتاب نگاري مدرن روي بخش��ي از گسل مشا در 
شمال شرقي تهران در فاصله حدود ۴۰ كيلومتري 
از مرز شرقي شهر شد. كرمي محمدي اضافه كرد: در 
حال حاضر نيز بر اساس يافته هاي مركز مطالعات 
و برنامه ريزي شهر تهران و احراز اطمينان از مفيد 
بودن سامانه مذكور براي شهر تهران، طرح توسعه و 
ارتقاي  اين سامانه در دستوركار قرار گرفته است كه 
با توجه به ويژگي هاي زمين ساختي و لرزه خيزي 
شهر تهران كه متفاوت از لرزه خيزي ديگر شهرهاي 
دنيا است، ضرورت مطالعه بومي سامانه هشدار سريع 
زلزله در آن بيشتر احساس مي شود. در اين راستا نيز 
سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران بر 
اساس اسناد باالدستي و وظايف محوله، اجراي پروژه، 
تكميل، راه اندازي و ارتقاي سامانه هشدار سريع زلزله 
شهر تهران را در دستور كار خود قرار داده است. در 
اين راستا برابر اقدامات به عمل آمده در سال گذشته 
 و نيمه اول س��ال جاري عمليات احداث و تكميل 
زير س��اخت هاي عمراني و تاسيسات برقي در ۲۲ 
ايستگاه شتاب نگاري سامانه مذكور به اتمام رسيده 
و با توجه به خريد دستگاه هاي شتاب نگاري در سال 
گذشته از سوي ش��هرداري تهران اين تجهيزات با 
همكاري مجري پروژه كه دانشگاه فردوسي مشهد 
اس��ت، در دس��تور كار قرار داد. اين ايستگاه ها در 
اطراف تهران و محدوده گسل هاي فعال، لرزه زاي و 

تهديد كننده شهر تهران احداث شده اند. 
رييس سازمان پيش��گيري و مديريت بحران شهر 
 تهران با بي��ان اينك��ه در صورت وق��وع زلزله اين 
شتاب نگارها شدت زلزله را در لحظه تخمين و اعالم 
مي كنند، گفت: مكان هايي با همكاري استانداري 
تهران، الب��رز و س��منان براي نصب ش��تاب نگار 
شناسايي و ساخته شده اند كه در مناطقي از گرمسار، 

ورامين، پيشوا، كرج و... قرار دارند.

گزارش

قانون مديريت بحران كشور به روزرساني شد
رييس سازمان مديريت بحران كشور 
از به روزرساني ش��دن قانون مديريت 
بحران كشور خبر داد. اسماعيل نجار 
گفت: خوش��بختانه قان��ون مديريت 
بحران كشور به روزرساني شد و نزديك 
به ۳۰ مورد از اين قوانين نياز به س��ند 
پشتيبان و دستورالعمل هايي داشتند 
كه پژوهش��كده س��وانح طبيعي اين 

وظيفه را برعهده گرفت و كارگروه هاي مختلفي را 
تش��كيل داد كه منجر به تدوين ايين نامه ها شد. او 
افزود: با توج��ه به اهميت موضوع دبيرخانه تدوين 
لواي��ح، آيين نامه ه��ا و تصويب نامه ه��اي اجرايي 
قانون مديريت بحران كشور در پژوهشكده سوانح 
طبيعي شكل گرفت و جهت تدوين هريك از اسناد 
مورد نياز، اق��دام به ايج��اد كميته هاي تخصصي 
كرد. در مجموع ۲۰ كميته تخصصي متش��كل از 
اساتيد و صاحب نظران به منظور تدوين برنامه ها، 

دس��تورالعمل ها و آيين نامه ه��اي 
مربوط به قانون مديريت بحران كشور 
تشكيل شد. دبير ستاد ملي پيشگيري، 
هماهنگي و عمليان فرماندهي پاسخ به 
بحران افزود: بر اساس اين حكم، تهيه 
۲۵ سند مشتمل بر سند راهبرد ملي 
مديريت بحران كشور، برنامه هاي ملي 
كاهش خطر، آمادگي و پاسخ و بازسازي 
و بازتواني و دستورالعمل ها و آيين نامه هاي مورد نياز 
مندرج در قانون در دس��تور كار پژوهشكده سوانح 
طبيعي قرار گرفت. رييس سازمان مديريت بحران 
كشور تاكيد كرد: اكنون با گذشت مدت زمان حدود 
يك سال از تصويب اين قانون با توجه به شرايط ويژه 
جهاني ناش��ي از انتشار ويروس كرونا، شاهد نهايي 
شدن دستورالعمل هايي هستيم كه نقاط ضعف در 
قانون قبلي از جمله عدم شفافيت وظايف و نبودن 

شاخص هاي عملكردي را هموار ساخته است.

تهران در وضعيت كامال بحراني 
رييس ستاد فرماندهي مقابله با كرونا در 
كالنشهر تهران با بيان اينكه شهر تهران 
در وضعيت كاماًل بحراني و پرخطر قرار 
دارد، گفت: براين اساس ستاد كروناي 
تهران به همراه استانداري تهران طي 
نامه اي به وزراي بهداش��ت و كشور، 
در خواس��ت اعمال محدوديت هاي 
كرونايي براي اس��تان تهران را تهيه و 

ارسال كرديم. دكتر عليرضا زالي افزود: همان گونه 
كه در س��تاد ملي مطرح ش��د، بالفاصله بعد از آن 
ستاد كروناي تهران به همراه استانداري تهران طي 
نامه اي به وزير بهداشت و وزير كشور، در خواست 
اعمال محدوديت هاي كرونايي براي استان تهران 
را تهيه و ارسال كرديم. زالي با بيان اينكه متاسفانه 
در ۲۴ ساعت گذشته تعداد بيماران جديد بستري 

در بيمارستان هاي تهران به ۸۰۰ نفر 
افزايش يافته است، گفت: از اين تعداد 
حدود ۱۲۵ نفر در بخش مراقبت هاي 
ويژه بستري شده اند. در واقع شرايط 
جديد بيماري در ته��ران كماكان به 
گونه اي است كه وضعيت شهر تهران 
را در وضعيت كاماًل بحراني و پر خطر 
قرار داده اس��ت. او با بيان اينكه از نظر 
فوتي نيز در هفته گذشته نسبت به هفته هاي قبل 
افزايش آمار داشتيم، گفت: اولين تغيير آماري تهران 
در حدود دو هفته قبل در ميزان بستري و سرپايي 
نشان داد شد و متاسفانه در انتهاي هفته گذشته 
در زمينه ميزان مبتاليان و بس��تري هاي نيازمند 
خدمات  آي سي يو و ميزان موارد منجر به مرگ با 

آماري بيشتر از هفته هاي قبل مواجه بوديم.

تاالرها و قهوه خانه ها همچنان بايد تعطيل باشند
رييس پليس اماكن تهران با تاكيد بر 
تعطيلي تاالرها و قهوه خانه ها گفت: 
مس��افراني كه به هتل ها در پايتخت 
مراجعه مي كنند بيش��تر مس��افران 
خارج��ي و افرادي هس��تند كه براي 
درم��ان به ته��ران آمدند. س��رهنگ 
نادر مرادي اظهار داش��ت: ق��رار بود 
هفته گذش��ته تاالرها، قهوه خانه ها، 

سفره  خانه ها، باش��گاه ها و ديگر واحدهاي صنفي 
از اي��ن قبيل بع��د از تعطيل��ي به خاط��ر كرونا، 
بازگشايي ش��وند كه به دليل ش��يوع بيشتر اين 
بيماري در پايتخت و طبق اعالم ستاد ملي كرونا، 
محدوديت هاي قبلي ادامه داش��ت و بازگش��ايي 

اين اماكن كنس��ل ش��د. او افزود: از 
زماني كه اعالم ش��د اي��ن واحدهاي 
صنفي بايد هيچ گونه فعاليتي نداشته 
باشند، تاالرها صد درصد رعايت كردند 
البته بودند واحده��اي صنفي مانند 
برخي از قهوه خانه ها و س��فره خانه ها 
كه تخلف كردند اما با رصد ماموران ما 
و گزارش ه��اي مردمي با آنها برخورد 
شد. معاون نظارت بر اماكن عمومي پليس امنيت 
تهران بزرگ گفت: اينكه مي گوييم اين واحدهاي 
صنفي نبايد فعاليت داشته باشند به اين دليل است 
كه اين واحدها مركز تجمع هستند و با بازگشايي 

آنها، تجمع مردم خيلي بيشتر مي شود.

هنر

پيش توليد فيلم جديد سيدرضا ميركريمي با عنوان »نگهبان شب« آغاز شد و نويد 
محمدزاده براي حضور در اين فيلم انتخاب شده است. فيلم سينمايي »نگهبان 
شب« به نويس��ندگي مش��ترك رضا ميركريمي و محمد داوودي و كارگرداني 
و تهيه كنندگي رضا ميركريمي كه هفته گذش��ته پروانه ساخت دريافت كرده 
است، وارد مرحله پيش توليد شد. نويد محمدزاده اولين بازيگري است كه براي 
حضور »نگهبان شب« انتخاب شده اس��ت. در اين فيلم كه پيش بيني مي شود 
مرحله پيش توليد طوالني را پيش رو داش��ته باشد، مانند ساخته هاي قبلي اين 
كارگردان قرار است چند چهره تازه هم به سينماي ايران معرفي شوند. فيلم قبلي 
سيد رضا ميركريمي با عنوان »قصر شيرين«، بيش از بيست جايزه بين المللي در 
فستيوال هاي جهاني دريافت كرد. اين در حالي است كه نويد محمد زاده بيش از 
يك س��ال است كه از سينما فاصله گرفته و حضور پررنگي در اين عرصه نداشته 
اس��ت، او كه تاكنون در فيلم هاي موفقي چون »متري شيش و نيم« و »ابد و يك 
روز« بازي كرده است، اين بار قرار است جلوي دوربين رضا ميركريمي قرار بگيرد و 

يك بار ديگر توانايي خود در بازيگري را به رخ بكشد.

 نويد محمدزاده 
به  »نگهبان شب« پيوست

هنر

فيلم كوتاه »ناطق« به كارگرداني مهرشاد رنجبر در اولين حضور جهاني خود، موفق 
به كسب جايزه بهترين فيلم دانشجويي جشنواره تيراناي ۲۰۲۰ شد. اين فيلم كوتاه 
اولين تجربه  مهرشاد رنجبر به تهيه كنندگي مژگان رايگان و رضا فتح اللهي پور جايزه 
بهترين فيلم دانشجويي هجدهمين جشنواره فيلم تيرانا را از آن خود كرد. جشنواره 
بين المللي تيرانا در هجدهمين دوره خود ميزبان ۱۶ فيلم دانشجويي از كشورهاي 
سوييس، كوبا، آلمان، لهستان، فرانسه، چين، اتريش، دانمارك، بلژيك و ايران بود 
كه از تاريخ ۲۰ تا ۲۵ سپتامبر )۳۰ شهريور تا ۴ مهر (به صورت آنالين براي مخاطبان 
به نمايش درآمدند. در اختتاميه اين جشنواره كه در تاريخ ۲۵ سپتامبر برگزار شد، 
جايزه بهترين فيلم دانشجويي جشنواره، به فيلم كوتاه »ناطق« به تهيه كنندگي مژگان 
رايگان تعلق گرفت. جشنواره تيرانا از جشنواره هاي مورد تاييد اسكار دانشجويي است 
كه برنده بهترين فيلم دانشجويي اين جشنواه به آكادمي اسكار دانشجويي معرفي 
مي شود. مريم نورافكن و عباس جالل لو بازيگران اين فيلم كوتاه هستند و در خالصه 
داستان فيلم آمده است: پيرزن، براي سال هاي متمادي از شوهر پير خود مراقبت 

كرده است اما يك اتفاق، نظم زندگي اش را بر هم مي زند!

 »ناطق« بهترين فيلم دانشجويي
 جشنواره تيرانا شد

كتابخانه

درباره كتاب  »دكترين شوك«
كتاب »دكترين ش��وك« نوشته »نائومي كالين« از آن دست كتب اقتصادي است كه مي تواند شما را با مفاهيم چالش برانگيز 
اقتصادي آش��نا كند. در واقع از زمان انقالب صنعتي و زماني كه اقتصاد بشر از حالت اقتصاد محلي بيرون آمد و گسترش پيدا 
كرد به چالشي براي حاكمان و مردم تبديل شد. طي قرن هاي اخير متفكران و اقتصاددانان زيادي تالش كرده اند به مدل هاي 
اقتصادي بهتري دست پيدا كنند، اقتصاد سوسياليستي و اقتصاد سرمايه داري براي سال ها مناقشه برانگيز بوده اند و با اينكه امروزه 
سرمايه داري در جهان حاكم است اما بسياري هنوز اين شكل اقتصاد را مخرب مي دانند. نائومي كالين در كتاب دكترين شوك 
اقتصاد سرمايه داري را به چالش كشيده است.دكترين شوك كتابي بر پايه مطالعات نائومي كالين و همكارانش بين سال هاي 
۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ اس��ت. چاپ نخست اين كتاب سال ۲۰۰۷ راهي بازار كتاب شد و به فروش بااليي دست يافت. كتاب دكترين 

شوك به بيش از بيست و هشت زبان در سراسر جهان ترجمه شده است.

میبدكهيكيازقديميترينشهرهايايرانواستانيزدبهشمارميآيد،ازقدمتيچندينهزارسالهبرخورداراست.اينشهربهدلیلبرخورداري
ازبافتتاريخي،بسیاريازعماراتوبناهايارزشمندخودرادرفهرستسازمانمیراثفرهنگيكشوربهثبترساندهاست.معروفتريناثر
تاريخيشهرستانمیبددژباستاني»نارينقلعه«يابهگويشمحلي»نارنجقلعه«است.اينقلعهديدنيباحدود5000سالقدمتكهنترينارگ
حكومتيجهانميباشد.همچنیننارينقلعهبزرگترينبنايخشتوگليبهجاماندهازدورانقديمدرسراسرجهاناست.پیشینهطوالنيآن
باعثشدههويتاسطورهاييافتهتاجاييكهجعفري،نخستینتاريخنويساستانيزد)قرنهشتم(ساختنارينقلعهرابهسلیماننبينسبت
دادهاست.اوبابیانافسانهاي،علتساختنارينقلعهمیبدتوسطسلیماننبيراپنهانكردنگنجويبازگوميكند،هرچندمسلماستكهاين

ماجراتاريخينبودهووجهافسانهايداشتهاست.
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