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 صفحه 7 

بي توجهي به هشدارهاي هواشناسي باز هم حادثه آفريد

جانباختگان بهمن در ارتفاعات شمال تهران به 10 نفر رسيد
خاموش كردن تله كابين توچال 100 نفر را گرفتار كرد

مرگ درجهنم سرد توچال

يادداشت-2يادداشت-1

 راهكار جايگزيني
 براي FATF وجود ندارد

 ضرورت نگاه حرفه اي
FATF به 

 FATF يك بخش بسيار مهم 
به نام  CFTدارد ك��ه در واقع 
مش��كالت ايران در خصوص 
اين س��ند برآمده از اين بخش 
اس��ت.CFTدر واقع منع مالي 
تروريسم است و برخي مقامات 
ايراني معتقدند در صورتي كه 
ايران اين تعهدنامه را بپذيرد، 
ممكن است برخي مناسبات ارتباطي ايران در منطقه با 
تفاسير خاص غربي ها از گروه هاي تروريستي مواجه شود، 
كمك هاي ايران به اين گروه ها با مش��كل مواجه شود. از 
سوي ديگر بدون پذيرش FATF تمام كانال هاي مالي و 
ادامهدرصفحه8 مبادالتي ايران متوقف خواهد شد... 

همكاري جمهوري اس��المي 
ايران با نه��اد بين الدولي گروه 
اقدام مالي ام��ري گريزناپذير 
بوده ك��ه ه��دف اصل��ي آن 
شفاف سازي فضاي اقتصادي 
به منظور مبارزه با پولش��ويي 
و تأمين مالي تروريسم است.  
اقدامات سازنده كشور و وضع 
قوانين مربوط به پولشويي و مبارزه با تأمين مالي تروريسم 
موجب خروج نام ايران از ليست س��ياه گروه اقدام مالي 
مي شود. به  طوري كه تقاضاي اقدام مقابله اي يا به عبارتي 
تحريم اين حقوق عليه ايران مدتي به حالت تعليق درآمده 
ادامهدرصفحه8 تا با انجام و ... 

معينشرقيعليبيگدلي

يادداشت-4يادداشت-3

 قلمروهاي 
نامرئي بودجه

آيا روزي ما هم مانند چين 
پيشرفت خواهيم كرد؟ 

اين روزها ب��ازار ارزيابي هاي 
تحليلي در خص��وص اعداد 
و ارق��ام برآم��ده از بودج��ه 
گروه��ي  رس��انه هاي  در 
كش��ور حس��ابي داغ شده و 
رس��انه هاي مختلف تالش 
مي كنن��د تا از منظ��ر خود 
از  ش��فاف تري  تصوي��ر 
بودجه 1400كل كش��ور را پيش روي افكار عمومي 
تصويرسازي كنند. اما واقع آن است كه برخي مسائل 
و ابهامات كلي در بودجه وجود دارند كه تا زماني كه 
به آنها پاسخ درستي داده نشود، امكان تحليل دقيق 
ادامهدرصفحه7 بودجه ممكن نخواهد بود. 

توسعه شگفت آور چين و انجام 
بزرگ ترين پ��روژه فقرزدايي 
در تاريخ بش��ريت باعث شده 
تا چي��ن در آس��تانه تبديل 
ش��دن به بزرگ ترين قدرت 
فعلي دني��ا ش��ده و احتمااًل 
بزرگ ترين انباشت سرمايه و 
ثروت در طول تاريخ جهان در 
چين رقم خواهد خورد. اين موضوع باعث شده تا ايران 
و ساير كشورهاي در حال توسعه بخشي از راهبردهاي 
توسعه اي خود را در پرتو تعامل با چين ببينند. در سال 
جاري نيز تاكنون دوبار بحث تعامل با چين به طور جدي 
ادامهدرصفحه5 مطرح شده است... 

ايماناسالميانمحمدرضامنجذب

يادداشت-6يادداشت-5

 گراني هاي برآمده از
 كسري بودجه

مسووالن از خواب قمار آنالين 
بيدار مي شوند؟

بررسي بودجه نش��ان دهنده 
يك واقعيت كل��ي در اقتصاد 
كشور اس��ت كه بس��ياري از 
مشكالت ديگر از آن منشعب 
مي شود. اينكه فرايندهاي كلي 
برنامه ريزي هاي اقتصادي در 
كش��ور ما مبتني بر واقعيات 
و امور عيني نيس��ت و بيشتر 
مبتني بر فرضيات و احتماالت ش��كل مي گيرد. اقتصاد 
ايران در حالي حدود س��ه چهارم س��ال99 را پشت سر 
مي گذارد كه مساله كسري بودجه، مهم ترين عاملي است 
ادامهدرصفحه7 كه از سوي نمايندگان و ... 

اين روزها فض��اي مجازي به 
بيشتر جنبه هاي زندگي مان 
نفوذ كرده، قمار و شرط بندي 
هم از اي��ن قاعده مس��تثني 
نيس��ت، چ��ه بس��ا بس��تر 
مناس��ب تري ك��ه خاصي��ت 
ناش��ناس بودن در اي��ن فضا، 
امكانات ويژه اي هم در اختيار 
قماربازان قرار داده تا به بهترين نحو از اين امكانات استفاده 
كنند، هم پولي به جيب بزنند و هم ردي از آنها به جا نماند. 
اينستاگرام را كه باز مي كني، اينفلوئنسرهاي شناخته شده 
ادامهدرصفحه6 خارج نشين را مي بيني كه ... 

فائزهطاهريسيدغنينظري

در حالي كه اين روزها سايت هاي قمار در فضاي مجازي 
و از طريق سلبريتي ها تبليغ مي ش��ود و به تضييع مالي 
بسياري از افراد ناآگاه منجر شده، پرداختن به سايت هاي 
قمار توسط مسووالن نيز مطرح شده تا به صورت قانوني 
با اين فعاليت برخورد ش��ود. اگرچ��ه در قانون مجازات 
اس��المي، موضوع قمار به روش هاي سنتي  جرم  انگاري 
ش��ده اس��ت اما موض��وع قم��ار آنالين و س��ايت هاي 
شرط بندي و مسائلي از اين دس��ت، در اين قانون نبوده 
و اين موضوع موجب شده سوءاس��تفاده گران از اين خأل 

اس��تفاده كرده و به روش هاي مختلف ب��ه قمار آنالين 
رو بياورند. به همين دليل نمايندگان مجلس ش��وراي 
اسالمي اعالم كردند اين مباحث را به محتواي مواد ۷0۵ 
تا ۷11 قانون مجازات اس��المي اضافه ك��رده تا با اصالح 
اين مواد از قانون مجازات اسالمي، براي انجام دهندگان 
قمار اينترنتي، دايركنندگان س��ايت هاي شرط بندي و 
كساني كه در اين زمينه نقل و انتقال پول انجام مي دهند، 
 قانوني تعيين شده و اين فعاليت ها جرم  انگاري و برايشان 
صفحه6رابخوانيد مجازات الزم تعيين شود.   

مجازات قماربازان آنالين

 افساد 
 في االرض 

 فرش قرمز 
زير پاي قاچاق گوشي!

قمار سنتي  جرم  انگاري شده اما قمار آنالين 
و سايت هاي شرط بندي در قانون نيست

ماجراي اختالف گمرك وانجمن واردكنندگان 
تلفن همراه در طرح رجيستري چه بود؟

تعادل| هميش��ه همي��ن اتفاق مي افتد، هميش��ه 
هشدار داده مي شود اما هستند دس��ته اي از افراد كه 
هيچ هش��داري را ج��دي نمي گيرند، مث��ل آنها كه 
نزديك يك سال است هش��دار درباره كرونا را جدي 
نگرفته اند، تعداد قابل توجهي هم از مردم هشدارهاي 
س��ازمان هواشناس��ي در رابطه با برف و كوالك آخر 
هفته را جدي نگرفتند و براي اس��كي و كوهنوردي 
به ارتفاعات توچال رفتند و ش��د آنچه نبايد مي شد. 
سازمان هواشناسي كشور پيش تر با صدور اطالعيه اي 
از بارش برف همراه با نفوذ هواي نس��بتًا سرد در ۲۲ 
استان كشور خبر داده و نسبت به وقوع كوالك برف 
در اين استان ها هش��دار داده بود. اما سوال اينجاست 
كه مس��ووالن چرا راه را نبس��تند، چ��را مانع رفتن 
كوهنوردان نش��دند؟ چرا هميش��ه بايد بايس��تيم و 
ش��اهد و ناظر اتفاقاتي باش��يم كه براي مانع شدن از 
آنها مي توانستيم كاري آسان تر انجام دهيم، به جاي 
اينكه چن��د ده نفر ني��روي امداد و نجات بفرس��تيم 
به دل كوهس��تان و برف و بوران بهتر نبود چند نفر را 
براي اطالع رساني بيش��تر و مانع شدن براي رفتن به 
كوهستان در هوايي كه هواشناسي هشدار كوالك و 

برف را داده بود مي گماشتيم؟ 

  آمار مرگ و مير در حال افزايش است
ش��اهين فتحي ش��امگاه جمعه در جمع خبرنگاران 
بيان داشت: در ارتفاعات كلكچال بر اثر برف و كوالك، 
۲ نفر ج��ان خود را از دس��ت دادند و ۲ نفر به ش��دت 
مصدوم  شدند كه در حال انتقال به پايين كوه هستند. 
او افزود: بر اساس اين گزارش، تيم واكنش سريع براي 
نجات چند نفر كه در ارتفاعات دارآباد گرفتار ش��دند 
اعزام شده و در حال امدادرس��اني هستند. اين مقام 
مسوول گفت: در حادثه سوم با سقوط بهمن در آهار 
)در منطقه رودبار قصران( يك تيم جست وجو و نجات 
از هالل احمر شميرانات نيز در كنار تيم آتش نشاني و 
كوهنوردان براي امدادرساني اعزام شده اند كه به گفته 
ش��اهدان صحنه، احتمال مي رود ي��ك نفر در بهمن 
گرفتار شده باش��د و عمليات جس��ت وجو نيز براي 
يافتن مفقود احتمالي ادامه دارد. فتحي اظهار داشت: 
در عمليات چهارم نيز بر اثر برف و كوالك در ارتفاعات 
ش��يرپال  ۲نفر مصدوم  شدند كه توس��ط نجاتگران 
هالل احمر ش��ميرانات، به پايين كوه منتقل شدند 
و يك نفر به دليل تروماي س��ر، براي اقدامات درماني 
تحويل اورژانس و يك نفر ديگر نيز با رضايت شخصي 

مرخص شد.

  خاموش كردن تله كابين توچال ۱۰۰ نفر را 
گرفتار كرد

س��خنگوي س��ازمان آتش نش��اني و خدمات ايمني 
ش��هرداري تهران با بيان اينكه توق��ف تله كابين نقص 
فني نبوده اس��ت اعالم كرد: به دليل وزش باد شديد و 
خاموش ك��ردن تله كابين توچال از س��وي متصديان 
100 نفر در ارتفاعات گرفتار شدند. سيد جالل ملكي 
شامگاه جمعه در اين گفت: عصر امروز به دليل وزش باد 
شديد مسووالن تله كابين توچال در ايستگاه شماره ۷ 
براي ايمني دستگاه اقدام به توقف تله كابين كردند. پس 
از كاهش ش��دت وزش باد تله كابين روشن شد و همه 
اين افراد به س��المت به سمت پايين كوه انتقال يافتند 
و اين اتفاق مصدومي به همراه نداشت. ملكي با اشاره به 
حضور نيروهاي آتش نشاني در برخي از ارتفاعات تهران 
از جمله توچال گفت: حضور اين افراد جهت كمك به 
حادثه ديدگان بس��يار حائز اهميت اس��ت و نيروهاي 
آتش نشاني در كنار نيروهاي امداد و نجات و كوهستان 
اقدامات الزم را جهت نجات جان حادثه ديدگان انجام 
مي دهند. سخنگوي سازمان آتش نش��اني شهرداري 
تهران با اش��اره به خاموش��ي تله كابين توچال گفت: 
حدود 100 كوهنورد در ايس��تگاه ۷ به دليل خاموشي 

تله كابين گرفتار ش��ده بودند كه خوش��بختانه پس از 
كاهش وزش باد به سالمت به پايين كوه منتقل شدند.

به گفته ملكي؛ در اين حادثه به فردي آس��يب نرسيد 
و حدود 100 كوهنورد به س��المت ب��ه پايين منتقل 
شدند.همچنين رييس مركز اورژانس تهران نيز در اين 
باره گفت: با اعالم اين حادثه به س��امانه 11۵ بالفاصله 
تيم ه��اي اورژان��س به هم��راه يك دس��تگاه اتوبوس 
آمبوالنس به محل حادثه اعزام شدند.پيمان صابريان 
افزود: در اين حادث��ه تعدادي از كوهن��وردان به دليل 
س��رمازدگي توس��ط عوامل اورژانس درمان سرپايي 
شدند.به گفته او؛ با اعالم حادثه كوهنوردان بيمارستان 
شهداي تجريش و دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 

در آماده باش كامل قرار گرفتند.

  كشف جسـد ۱۰ كوهنورد حادثه ارتفاعات 
شمال تهران

رييس س��ازمان امداد و نجات جمعي��ت هالل احمر 
از كش��ف جس��د 10 كوهن��ورد ح��وادث ارتفاع��ات 
ش��مال تهران خبر داد. به گ��زارش روز ش��نبه پايگاه 
اطالع رس��اني جمعيت ه��الل احمر، مه��دي ولي پور 
درباره آخرين تعداد مفقود شدگان و جان باختگان در 

حادثه كوهستان ش��مال تهران گفت: دقايقي پيش با 
كشف دو جسد ديگر، مجموع اجس��اد كشف شده در 
ارتفاعات شمال تهران به 10 نفر افزايش پيدا كرد. او با 
بيان اينكه تاكنون يكي از اجساد كشف شده به پايين 
كوه منتقل ش��ده اس��ت، افزود: پس از انتقال اجساد 
به پايين عمليات تش��خيص هويت، تحويل اجساد به 
پزشكي قانوني و تحويل آنها به خانواده هاي شان انجام 
خواهد شد. رييس سازمان امداد و نجات جمعيت هالل 
احمر در مورد تع��داد مفقودي ها نيز گفت: براس��اس 
آخرين گزارش ها تاكنون دس��ت كم مفقود شدن 1۸ 
تن از س��وي خانواده ها به جمعيت ه��الل احمر اعالم 
شده اس��ت. ديگر ش��هروندان نيز مي توانند از طريق 
سامانه 11۲ مفقود ش��دن عزيزان خود را اعالم كنند. 
او با بيان اينكه1۶ تيم از جمعيت هالل احمر مشغول 
جست وجو در نقاط مختلف در ارتفاعات شمال تهران 
هستند، اظهار كرد: عمليات امداد و نجات در اين زمينه 
ادامه دارد و درخواست ما از شهروندان اين است كه به 
اخباري كه از منابع اصلي و معتب��ر در اين زمينه ارايه 
مي شود، توجه كنند.عمليات جس��ت وجو همچنان 
از س��وي امدادگران جمعيت هالل احمر در ارتفاعات 

تهران در حال انجام است.

  گرفتار شدن ۱۰۰ نفر در ايستگاه توچال
سخنگوي س��ازمان اورژانس كش��ور از گرفتار شدن 
حدود ١٠٠ نفر در ايستگاه شماره هفت توچال خبر 
داد. مجتبي خالدي در اين باره گفت: ساعت 13:30 
روز جمعه از ايس��تگاه ش��ماره ٧ توچال تماس��ي با 
مركز اورژانس تهران، مبني بر گرفتار ش��دن حدود 
١٠٠ نفر از كوهنوردان گرفته شد. او افزود: بالفاصله 
با سازمان آتش نشاني، سازمان مديريت بحران شهر 
تهران، مسووالن وقت ايستگاه توچال تماس گرفته 
شد تا صحت موضوع بررسي شود. با وجود توصيه هاي 
مديريت توچال به كوهنوردان عزيزان داش��تند آنان 
باز هم اقدام به صعود مي كنند. طبيعتًا با شرايط برف 
و كوالك كه در ايس��تگاه هاي بااليي اتفاق افتاده بود 
احتمال داده مي شد كه س��المت اين كوهنوردان در 
معرض خطر قرار گيرد. سخنگوي سازمان اورژانس 
كشور گفت: با توجه به ش��رح وظايف مركز اورژانس 
تهران بالفاصله يك دستگاه اتوبوس آمبوالنس، پنج 
دستگاه آمبوالنس زميني مهيا شد كه در ايستگاه  يك 
مستقر ش��دند، البته انتقال اين افراد از ايستگاه هاي 
باالتر مربوط ب��ه هم��كاران امداد و نجات س��ازمان 
ادامهدرصفحه8 آتش نشاني بود. 



با پايان يافتن سه فصل نخست سال 99، اقتصاد ايران 
ش��رايط خاص و منحصر به فرد خ��ود را ادامه داده و 
به نظر مي رس��د همچنان تحليل آنچ��ه كه در آينده 
پيش روي كشور خواهد بود با سواالت و ابهامات جدي 
مواجه است. آنچه كه آمارهاي اقتصادي ارايه شده در 
هفته هاي گذشته نشان مي دهد حاكي از آن است كه 
اقتصاد ايران توانسته بخش��ي از تهديدات موجود در 
ماه هاي گذش��ته را كاهش دهد اما در عين حال هنوز 
برخي معضالت، بر جاي خود باقيست.عملكرد اقتصاد 
ايران در سالي از س��ويي تحريم هاي دولت ترامپ به 
اوج خود رسيده بود و از سوي ديگر شيوع كرونا، ايران 
و بسياري از ديگر كشورهاي جهان را به شكل جدي با 
خود درگير كرده بود، توانس��ت رشد مثبت اقتصادي 
جديد را به ثبت برساند.هرچند آمار اعالم شده درباره 
رشد اقتصادي مربوط به ش��ش ماهه نخست امسال 
اس��ت اما به نظر مي رسد با توجه به اينكه اين رشد در 
بهار امسال محاسبه شده كه در كه در بخش مهمي از 
آن محدوديت هاي كرونايي در اوج خود قرار داش��ت، 
احتمال آنكه رشد نهايي كشور در سال 99 نيز مثبت 
باشد، بسيار زياد است. اين آمار در حالي به دست آمده 
كه با توجه ب��ه كرونا نه تنها در ايران كه در بس��ياري 
كش��ورهاي جهان پيش بيني مي شد رشد اقتصادي 
به شكل قابل توجهي كاهش خواهد يافت اما ايران با 
وجود كرونا و تحريم، توانست رشد خود را مثبت كند. 
اين آمار در حالي به دس��ت آمده كه در سال هاي 97 و 
98 رشد اقتصادي ايران منفي بود و به اين ترتيب پس 
از دوره قابل توجهي از ركود، رش��د مثبت رقم خورد.
تداوم اين رشد و بهبودي كه در برخي آمارهاي كالن به 
دست آمده، باعث شده تحليلگران بين المللي نيز نسبت 
به آينده اقتصاد ايران، نگاه مثبت تري داش��ته باشند. 
روزنامه امريكايي »وال اس��تريت ژورنال« در گزارشي 
نوش��ت: مجموعه بزرگ اقتصاد ايران در واكنش به 
بيش از دو س��ال تحريم هاي شديد اياالت متحده، از 
خود انعطاف نش��ان داده و در حال بازسازي خود بوده 
است.بر اساس اين گزارش، شركت هاي ايراني به طور 
روز افزون در حال توليد كاالهايي هستند كه اين كشور 
مدت هاست از خارج وارد كرده است. حتي شركت هاي 
كوچك  و در حال رشد نيز استخدام هاي خود را افزايش 
داده اند.طبق آمارهاي منتشر شده توسط دولت ايران، 
درآمد ناخالص بخش غيرنفتي اين كش��ور طي چند 
سال گذشته 83 درصد رش��د كرده و از بخش انرژي 
كه از تحريم به شدت آسيب ديده، پيشي گرفته است. 
اين تحليل نش��ان مي دهد كه بر خالف انتظار دولت 
ترامپ، اقتصاد ايران حتي در دوره تحريم نيز توانسته 
به ثباتي نسبي دست پيدا كند. آنچه كه آمارهاي فعلي 
را با اميدواري بيش��تر همراه مي كند، اميد به كاهش 
تحريم ها در ماه هاي آينده است. از ابتداي بهمن، جو 
بايدن رييس جمهور جديد امريكا، كار خود را در كاخ 

سفيد آغاز خواهد كرد. او وعده داده كه الاقل بخشي از 
تحريم ها عليه ايران را كاهش خواهد داد و كارشناسان 
پيش بيني مي كنند در صورتي كه تحريم ها كنار روند، 
گشايش جديدي در اقتصاد ايران رخ خواهد داد. هرچند 
سوال درباره چگونگي استفاده از فرصت هاي جديد و 
بازنگشتن به معضالت گذشته اهميت فراواني دارد اما 
صرف بهبود اوضاع در حوزه تحريم، مي تواند بخشي از 

مشكالت را كنار بزند.

    معضل تمام نشدني تورم
در كنار بهبود اوضاع ركود و ثبت رش��د اقتصادي در 
بخش ه��اي مهم��ي از اقتصاد اي��ران مانند صنعت و 
كشاورزي، يكي از اصلي ترين معضالتي كه در سال هاي 
گذشته اقتصاد ايران با آن دست و پنجه نرم كرده، تورم 
دو رقمي بوده است. نرخ تورم بر اساس آمارهاي ارايه 
شده در آذر ماه امسال به 30 درصد رسيده است. هرچند 
با كاهش نرخ تورم ماهانه اين اميدواري به وجود آمده 
كه تورم در ماه هاي آينده بهبودي نسبي پيدا كند اما 
به نظر مي رسد اقتصاد ايران در سال آينده نيز احتماال 
تورم دو رقمي را تجربه خواهد كرد.آنچه كه شرايط را 
دشوار مي كند، فشاري است كه بر اقشار كم درآمد وارد 
شده و معيشت آنها را تحت تاثير قرار داده است. گزارش 
جديد مركز آمار درباره ميزان تورم موجود در زندگي 

دهك ه��اي مختلف جامعه نيز اين موضوع را نش��ان 
مي دهد. مركز آمار در گزارش��ي به بررسي وضعيت 
نرخ تورم ميان دهك هاي مختلف هزينه اي در آذرماه 
99 پرداخته است.بر اين اساس نرخ تورم كل كشور در 
آذر ماه 1399 برابر 30.5 درصد است كه در دهك هاي 
مختلف هزينه اي در بازه 27.9 درصد براي دهك اول 
تا 37.2 درصد براي دهك دهم نوسان دارد.  محدوده 
تغييرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده »خوراكي ها، 
آش��اميدني ها و دخاني��ات« بي��ن 25.6 درصد براي 
دهك دهم تا 29.5 درصد براي دهك اول و دوم است. 
همچنين تورم دوازده ماهه براي گروه عمده »كاالهاي 
غيرخوراكي و خدمات« بين 26.3 درصد براي دهك 
اول تا 40.3 درصد براي دهك دهم اعالم شده است.بر 
اساس اعداد مربوط به تورم در ميان دهك هاي مختلف 
هزين��ه اي، فاصله تورمي دهك ها در اي��ن ماه به 9.3 
درصد رسيد كه نسبت به ماه قبل 0.4درصد افزايش 
داشته است.فاصله تورمي در گروه عمده »خوراكي ها، 
آشاميدني ها و دخانيات« نسبت به ماه قبل 0.4 واحد 
درص��د و در گروه عم��ده »كاالهاي غي��ر خوراكي و 
خدمات« نسبت به ماه قبل 1.5 واحد درصد افزايش 
را نشان مي دهد.همچنين شاخص قيمت كل كاالها 
و خدمات مصرفي خانوارهاي كشور در آذرماه نسبت 
به ماه قبل براي دهك دهم و اول به ترتيب 0.2درصد 

كاهش و 3.1درصد افزايش داشته است. اين گزارش 
در نگاه نخست نشان مي دهد كه ميزان تورم موجود در 
زندگي دهك هاي پردرآمد اقتصاد ايران، باالتر از اقشار 
كم درآمد است. با اين وجود با توجه به نرخ باالي تورم 
در گروه كاالهاي خوراكي و آشاميدني كه اصلي ترين 
سبد خريد اقش��ار كم درآمد، به نظر مي رسد شرايط 
معيشتي براي اين بخش از جامعه همچنان دشوار است 
و از اين رو دولت بايد برنامه اي جدي براي بهبود شرايط 
در اين حوزه تعريف كند.در اين بين يك دوراهي مهم 
پيشروي اقتصاد ايران قرار دارد. در نگاه بلندمدت توجه 
به توليد و بهبود وضعيت اش��تغال مي تواند به كاهش 
بيكاري، افزايش درآمد و پايين آمدن اقشار كم درآمد 
منجر ش��ود، موضوعي كه در نهايت به س��ود اقتصاد 
ايران خواهد بود. در كنار آن اما آنچه كه در كوتاه مدت 
اهميت دارد، حمايت از اقش��ار كم درآمد براي عبور از 
بحران هاي كنوني است، موضوعي كه به اختالف ميان 
دولت و مجلس نيز بدل شده باشد و در آينده تكليفش 
روشن شود. افق هاي روشن تحت تاثير رشد اقتصادي 
سال جاري و اميد به رفع تحريم ها در ماه هاي آينده از 
يك سو و معضالت طوالني مدت مانند تورم باال از سوي 
ديگر، منجر به اين شده كه اقتصاد ايران در ميانه تورم 
و توليد بماند، دوگانه اي كه مي تواند از فرصت تهديد و 

از تهديد، فرصت بسازد.
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در نقل و انتقال واكسن
مشكلي  نداريم

رييس جمه��ور با تاكيد بر اينكه م��ا در نقل و انتقال يا 
نگهداري واكسن هيچ مشكلي نداريم، تصريح كرد: در 
خريد البته مشكل داريم اما روزانه و مورد به مورد از اين 
تحريم ها عبور مي كني��م و اين كار را تاكنون هم انجام 
داده ايم و بعد از اين هم انجام مي دهيم. حاال كاري هم به 
اين نداريم كه FATF تأثيري بر خريد واكسن دارد يعني 
من نمي خواهم االن وارد اين موضوع شوم.حجت االسالم 
والمسلمين حسن روحاني در جلسه ستاد ملي مقابله 
با ويروس كرونا با بيان اينكه خدا را ش��اكريم كه امروز 
منطقه قرمز در كشور نداريم، گفت: منطقه نارنجي هم 
تقريباً در كشور نداريم و بيشتر مناطق زرد هستند و بايد 
از مردم در اين زمينه تشكر كرد. البته اميدواريم كه شب 
يلدا تاثيري در اين زمينه نگذاشته باشد.وي با تاكيد بر 
اينكه 130 فوتي در روز براي ما خيلي زياد است، اظهار 
كرد: البته ما تا رسيدن به شرايط مطلوب فاصله داريم 
ولي بايد شرايط كنترل شده فعلي را همچنان نگه داريم.

رييس جمهور با اشاره به اينكه ما شاهد جهش كرونا در 
كشورهاي اروپايي و مخصوصًا انگليس هستيم، اظهار 
كرد: بايد مراقبت  بيشتري براي ورود مسافراني داشته 
باش��يم كه از اين كشورها به ايران ممكن است بيايند. 
همچنين بايد خيلي توجه داشته باشيم كه تجمعات را تا 
جايي كه ممكن است كاهش دهيم.روحاني با بيان اينكه 
مردم شب نشيني ها را كاهش داده اند، ماسك استفاده 
مي كنند و فاصله گذاري هم كمابيش انجام مي شود، 
گفت: آنچه ممكن است در اين ميان مشكل ساز شود 
تجمعات است كه بايد رعايت كنيم. به ويژه كه در آستانه 
ايام فاطميه قرار داريم و مردم عاشق اهل بيت و عزاداري 
براي آنان هس��تند و اين حق آنان است، اما بايد طوري 
عمل كنيم كه پروتكل هاي بهداشتي حتماً در عزاداري 
رعايت شود.وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به 
اينكه رسانه هاي معاند خارجي بسيار پر رو هستند، اظهار 
كرد: اوايل ش��روع كردند كه عليه ما بگويند جمهوري 
اسالمي واكسن نمي خرد، بعد گفتند جمهوري اسالمي 
توان نگهداري واكسن را ندارد، بعد گفتند اصال جمهوري 
اسالمي پول خريد واكسن را ندارد كه همه اين موارد هم 
ديدند كه رد شد اما دست بردار نيستند.رييس جمهور 
تاكيد ك��رد: اما مردم عزيز ما بدانند كه از روزهاي اوليه 
شيوع كرونا يكي از مهم ترين مسائل ما واكسن بود. از 
همان زمان هم ش��ركت هاي دانش بنيان كار را شروع 
كردند و البته بايد در كنار كار آنان به دنبال خريد واكسن 
هم باشيم چرا كه ممكن اس��ت واكسن داخلي ديرتر 
آماده شود.روحاني تصريح كرد: مردم ما بدانند كه ما اواًل 
به دنبال خريد واكسن رفتيم در ثاني در همين مرحله 
نيز فعاليت خبيثانه و رذيالنه امريكا جريان داشت و هيچ 
شك نكنيد كه در زمان خريد واكسن هم براي ما مشكل 
ايجاد كردند. اصال جايي نيست كه ما بخواهيم خريد 
انجام دهيم و امريكا خباثت به خرج ندهد.رييس جمهور 
ادامه داد: مردم فكر نكنند ما مشكل نداريم. اينكه رهبري 
گفتند تحريم ها را بي اثر كنيم اين كار را ما ساعتي در حال 
انجامش هستيم نه حتي روزانه. اگر هر كااليي وارد يا 
صادر شده در تمام اين سه سال با جنگيدن ما انجام شده 
كه تحريم ها بي اثر شود.وي با بيان اينكه تاثير تحريم در 
خريد واكسن ممكن است موجب گران تر شدن خريد 
ما شود، اظهار كرد: البته اين را هم بگويم كه واكسني به 
غير از كواكس را هر زمان وزارت بهداشت ما اعالم كند 
كه مورد اعتماد است ما حاضريم آن را خريداري كنيم اما 
اينكه ما مردم خود را بدل به نمونه آزمايشي شركت هاي 
خارجي كنيم، نه. يك شركتي در دنيا براي خود واكسني 
درس��ت كرده و حاال مي خواه��د آن را روي مردم دنيا 
آزمايش كند، اما به هيچ وجه وزارت بهداشت ما چنين 
كاري را هرگز درباره مردم ايران انجام نخواهد داد.روحاني 
با تاكيد بر اينكه ما در نقل و انتقال يا نگهداري واكسن هيچ 
مشكلي نداريم، تصريح كرد: در خريد البته مشكل داريم 
اما روزانه و مورد به مورد از اين تحريم ها عبور مي كنيم 
و اي��ن كار را تاكنون هم انج��ام داده ايم و بعد از اين هم 
 FATF انجام مي دهيم. حاال كاري هم به اين نداريم كه
تأثيري بر خريد واكسن دارد، يعني من نمي خواهم االن 
وارد اين موضوع شوم. اين كار بر عهده مجمع تشخيص 
است كه دارد آن را انجام مي دهد.رييس جمهور خطاب 
به وزير بهداشت كه در جلسه حاضر بود، اظهار كرد: اگر 
روزي واكسن به كشور وارد شد وزير بهداشت بايد روزانه 
گزارش دهد كه چه مقدار واكسن وارد شده است، به چه 
كساني تزريق شده و اولويت ها با چه كساني است. اين 
را بايد هر روز اعالم كند. چون بازهم بعد از ورود واكسن 
به كشور اين را خواهيم داشت كه دشمنان بهانه جويي 
كنند و با سوءاستفاده از اين مسائل بگويند كه »واكسن 
در بازار سياه است«، »معلوم نيست به چه كساني تزريق 
شده«، »معلوم نيست كجا رفته«، پس براي جلوگيري از 
اين بهانه جويي ها بايد گزارش روزانه توسط وزير بهداشت 
در اين زمينه براي مردم انجام شود.وي با اشاره به روند 
انجام كار خريد واكسن از سوي دولت اظهار كرد: پولي 
را از بانكي تهيه كرديم تا واكسن را از كوواكس بخريم 
ولي گفتند بايد اوفك اجازه دهد. آنقدر مردم و سازمان 
بهداشت جهاني را ترسانده اند. ما پول را تهيه كرده ايم، آن 
كشور با انتقال پول موافقت كرده است، اوفك هم قبول 
كرده ولي گفتند پول ابتدا بايد به بانك امريكايي بيايد. 
روحاني خطاب به  سران امريكا، گفت: چطور مي توان 
به شما اعتماد كرد؟ ش��ما كه در دزدي معروفيد! شما 
كه مترصد هستيد پولي از ما پيدا كنيد تا آن را بگيريد! 
چگونه مي توان به ش��ما اعتماد كرد؟رييس جمهور با 
اشاره به تغيير سبك زندگي مردم در دوران شيوع كرونا، 
گفت: بخشي از اين تغيير در سبك زندگي دايمي خواهد 
شد و بخشي از هم از بين مي رود. تغيير سبك زندگي 
در بهداشت باعث شد مردم توجه ويژه اي به بهداشت 
پيدا كردند و اين پايدار اس��ت و باقي مي ماند. از سوي 
ديگر اين بيماري باعث شد بيشتر به فضاي ديجيتال 
تكيه كنيم كه اين هم باقي مي ماند.روحاني با تاكيد بر 
اينكه بايد با توسعه دولت الكترونيك فعاليت ها و خدمات 
چهره به چهره كم شود و مردم بدون حضور اين خدمات 
را دريافت كنند، تأكيد كرد: كارها بايد ديجيتالي انجام 
شود. اين تغيير سبك زندگي در ماه هاي پيش رو بايد با 

همين شدت ادامه يابد.

محورهاي تصميم گيري
در بودجه 1400

مركز پژوهش ه��اي مجلس در سلس��له گزارش هاي 
بررسي اليحه بودجه سال 1400 كل كشور به ارزيابي 
نكات مهم و محورهاي تصميم گيري اين اليحه پرداخت. 
به گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي، 
دفتر مطالعات ماليه عمومي و توسعه مديريت اين مركز در 
گزارشي با عنوان »بررسي اليحه بودجه سال 1400 كل 
كشور 3. نكات مهم و محورهاي تصميم گيري )ويرايش 
اول(« آورده است: در طول يك سال ونيم گذشته با وجود 
آنكه پيش��نهادهاي متعددي در دولت و مجلس براي 
اصالح ساختار بودجه و مديريت كسري بودجه مزمن 
دولت مطرح شده است، اما متأسفانه اليحه بودجه سال 
1400 مشابه اليحه بودجه س��ال هاي 1398 و 1399 
بدون اعمال اين اصالحات ساختاري تهيه و به مجلس 
ارايه شده است؛ به گونه اي كه در كنار بيش برآوردي هاي 
قابل توجه در حوزه منابع، رشد فزاينده اي نيز در حوزه 
مصارف دارد. در گزارشي كه با همين عنوان در دوسال 
گذش��ته و در جريان بررس��ي لوايح بودجه سال هاي 
1398 و 1399 توس��ط مركز پژوهش ها منتشر شد، 
ضمن تبيين داليل و الزامات اصالحات س��اختاري در 
بودجه، راهكارهاي مختلفي )كوتاه مدت و بلندمدت( 
براي انجام اصالحات در سمت منابع و مصارف بودجه 
و مديريت كس��ري بودجه دول��ت ارايه ش��ده بود.در 
گزارش مركز پژوهش هاي مجل��س در رابطه با اليحه 
س��ال 1400 نيز با توجه به كسري قابل توجه بودجه و 
پيامدهاي تورمي آن براي اقتصاد، پيشنهاد شده است 
كه كليات اليحه در مجلس رد شود و براي اصالحات به 
دولت بازگردانده شود و در صورت عدم انجام اصالحات 
مورد نظر، مجلس بودج��ه چنددوازدهم تصويب كند 
يا همانند تجربه مربوط به بودجه س��ال هاي 1391 و 
1392 »مجوز دريافت و پرداخت دولت« را براي چند 
ماه صادر نمايد. توجه به اين نكته ضروري است كه انجام 
اصالحات جهت پوشش كسري قابل توجه بودجه، در 
عمل به معناي آن است كه مجلس شريك تهيه بودجه 
شود. به عبارت بهتر در صورت بروز هر مساله اي در سال 
آينده، مجلس نمي تواند بطور شايسته از شأن نظارتي 
خود بر دولت استفاده نمايد. به خصوص با توجه به اينكه 
سال آينده س��ال تغيير دولت است، احتمال عملكرد 
نامناس��ب در حوزه اجرا بيش ازپيش خواه��د بود.در 
اين گزارش با اشاره به نامه اخير مقام معظم رهبري به 
دولت پيرامون اصالح نحوه اس��تفاده از منابع حاصل از 
صادرات نفت، تصريح شده است كه با توجه به خطاب 
نامه و همچنين مسووليت دولت مبني بر تهيه اليحه 
بودجه، الزم اس��ت دولت اصالحات مورد نياز را تهيه و 
 )پس از تصويب در هيات وزيران( به مجلس تقديم كند.
در گزارش مرك��ز پژوهش هاي مجلس در صورت اراده 
مجلس به تصويب كليات اليحه و اصالح آن در مجلس، 
توصيه شده اس��ت تا محورهايي چون، منابع حاصل از 
صادرات نفت و گاز، هزينه هاي دس��تگاه هاي اجرايي 
به خصوص هزينه هاي حقوق و دستمزد كاركنان، كمك 
به صندوق هاي بازنشس��تگي، سياست اختصاص ارز 
ترجيحي به واردات كاالهاي اساسي، شيوه انعكاس نرخ 
ارز در اليحه بودجه، شيوه واگذاري 90 هزار ميليارد تومان 
سهام دولت، واگذاري 90 هزار ميليارد تومان واگذاري 
سهام، اموال و دارايي )عمدتًا( به  شكل رد ديون خارج از 
سقف بودجه )بند »و« تبصره »2«(، انتشار و بازپرداخت 
اوراق بدهي دولت، ش��يوه تصميم گيري در مورد نرخ 
سود، زمان سررسيد و انتشار اوراق، پيش فروش نفت، 
منابع و مصارف منعكس ش��ده در تبصره »14« تحت 
عنوان هدفمندي يارانه ها، درآمدها و هزينه هاي استاني 
و بودجه شركت هاي دولتي، به عنوان نكات مهم اليحه 
بودجه سال 1400 و محورهاي تصميم گيري مورد توجه 
قرار گيرد.گزارش مركز پژوهش هاي مجلس مي افزايد 
در رابطه با انجام اصالحات در بودجه در سال هاي اخير 
مطالعات مفيدي توسط نهادهاي پژوهشي كشور انجام 
شده است كه اعمال آنها مي توانست بودجه سال هاي 
اخير و اليحه بودجه سال 1400 را متفاوت از چارچوب 
اليحه فعلي قرار دهد. برخي از محورهاي اصلي جهت 
انجام اصالحات در حوزه منابع اليحه بودجه سال 1400، 
شامل مواردي چون اصالح نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق 
ورودي، اصالح سياست نرخ ارز ترجيحي، وضع ماليات 
بر مجموع درآمد )با تمركز بر اقشار پردرآمد(، حركت به 
سمت ماليات بر مجموع ثروت، حذف معافيت ماليات بر 
سودسپرده هاي بانكي اشخاص حقوقي، حذف معافيت 
مالياتي فعاالن بزرگ بخش كشاورزي، حذف معافيت 
ماليات بر ارزش افزوده مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، اصالح 
معافيت درآمد حاصل از صادرات، اصالح نظام انگيزشي 
سازمان امور مالياتي در راستاي ماموريت هاي سال 1400 

و وضع عوارض بر تراكنش هاي بانكي است.

  كليات بودجه روز سه شنبه به راي گذاشته 
مي شود

سخنگوي كميسيون تلفيق اليحه بودجه 1400 گفت 
كه كليات اين اليحه روز سه ش��نبه در اين كميسيون 
به راي گذاشته خواهد ش��د.رحيم زارع با اشاره به آغاز 
بررسي كليات اليحه بودجه در جلسه كميسيون تلفيق 
اظهار كرد: در اين جلس��ه كه با حضور رييس سازمان 
برنامه و بودجه، وزير اقتصاد و رييس سازمان امور مالياتي 
برگزار شد، گزارش هايي در مورد كليات اليحه بودجه به 
نمايندگان ارايه شد، همچنين در جلسه عصر امروز هم 
ما ميزبان وزير نفت و رييس كل بانك مركزي هستيم و 
نهايتا روز دوشنبه نظر كميسيون درباره كليات بودجه 
جمع بندي خواهد شد و احتماال در جلسه سه شنبه در 
اين باره راي گيري مي شود.وي با اشاره به گزارش نوبخت 
و دژپسند در جلسه امروز كميسيون تلفيق اظهار كرد: 
توضيحاتي درباره عملكرد هشت ماهه اول بودجه سال 
1399 ارايه شد كه از 384 هزار ميليارد تومان مصوب، 
353 هزار ميليارد تومان عملكرد بوده و در نتيجه 31 هزار 
ميليارد تومان صرفه جويي شده است. همچنين شاخص 
مصارف كه در سال 1398، 204 هزار ميليارد تومان ديده 
شده بود در سال 1399 به 353 هزار ميليارد تومان رسيد، 
يعني سهم مصارف در سال 1399 نسبت به سال 1398، 

39 درصد بيشتر شده است.

رشد مثبت، زيرسايه فشار بر كم درآمدها

اقتصاد ايران در ميانه توليد و تورم

معاون اول رييس جمهور: 

هيچ مقامي حق ندارد خارج از دستورالعمل ها به واكسن دسترسي يابد
معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه اگر بتوانيم يك 
روز زودتر از هر جاي دنيا واكسن معتبر و موثر تامين و وارد 
كنيم، يك لحظه هم درن��گ نخواهيم كرد، گفت: حتمًا 
مردم مطمئن باشند كه وزارت بهداشت دستورالعمل هاي 
ش��فافي تدوين و اعالم خواهد كرد و و احدي خارج از آن 
دستورالعمل ها نمي تواند به واكسن دسترسي پيدا كند. 
هيچ مقام دولتي و خانواده مقام دولتي حق ندارد خارج از آن 
دستورالعمل ها به واكسن دسترسي پيدا كند و همه مردم 
مشابه هم به واكسن دسترسي پيدا خواهند كرد.اسحاق 
جهانگيري معاون اول رييس جمهور در مراسم اختتاميه 
جشنواره ملي زن و علم )جايزه مريم ميرزاخاني( كه در سالن 
ابوريحان دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد، با اشاره به مطالبه  
خريد واكسن در جامعه، اظهار كرد: دولت مكلف است در 
شرايط تحريم مهم ترين تالش و تمركز خود را براي رفع 
دغدغه مردم بگذارد و به مردم اطمينان دهد سالمت دغدغه 
اصلي نظام و دولت است.وي با تاكيد بر اينكه تالش مي كنيم 
تا بتوانيم هم از سالمت مردم در مقابل ويروس عالم گير كرونا 
حفاظت و حراست كنيم و هم تبعات ويروس را به حداقل 
برسانيم، گفت: اين ويروس امروز در بخش هاي اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي تبعات بسياري داشته است كه بايد در 
زمان خود به آن پرداخته ش��ود.معاون اول رييس جمهور 
تصريح كرد: طبيعي است كه مقابله با اين ويروس اصلي ترين 
مساله ماست؛ ما در همه زمينه ها حتماً تالش داريم كه توليد 
داخل داشته باشيم؛ امروز حداقل 97 درصد داروي مورد نياز 
در داخل انجام مي شود و در زمينه واكسن نيز حتمًا تالش 
مي كنيم در داخل توليد كنيم، اما اين يك مس��ير است؛ 
طبيعي است اگر همه مسيرهاي توليد واكسن را با موفقيت 
طي كنيم، ممكن است چند ماه طول بكشد.جهانگيري 
افزود: اگر بتوانيم يك روز زودتر از هر جاي دنيا واكسن معتبر 
و موثر تامين و وارد كنيم، يك لحظه هم درنگ نخواهيم كرد؛ 
مردم مطالب��ه دارند و دولت وظيفه دارد منابع مورد نياز را 
تامين كند؛ دولت موظف است نه دويست ميليون يورو بلكه 
به هر ميزان كه نياز باشد تامين كند تا مردم احساس كنند 
اينكه دولتمردان مكرر مي گويند سالمت مردم اصلي ترين 
مساله است، متناس��ب با اين حرف اقدامات خود را انجام 
مي دهند.وي تاكيد كرد: اطمينان مي دهم كه دولت از تمام 
ظرفيت هاي خود در زمينه تامين واكسن استفاده مي كند؛ 
تاكنون جلسات متعددي با وزراي خارجه و بهداشت و رييس 
كل بانك مركزي و معاونان آنها برگزار كردم تا موانع احتمالي 
كه وجود دارد را برطرف كنيم؛ تحريم ها در هر زمينه اي كه 
فكر كنيم، براي ما ايجاد مانع مي كند ولي به فضل الهي توان 
مديريتي كشور جوري است كه بتواند تحريم ها را بي اثر كند.

معاون اول رييس جمهور همچنين درباره شرايط توزيع 
واكسن ميان مردم خاطرنشان كرد: حتمًا مردم مطمئن 
باشند كه وزارت بهداشت دستورالعمل هاي شفافي تدوين 
و اعالم خواهد كرد و و احدي خارج از آن دس��تورالعمل ها 
نمي تواند به واكسن دسترسي پيدا كند. هيچ مقام دولتي و 
خانواده مقام دولتي حق ندارد خارج از آن دستورالعمل ها 
به واكس��ن دسترس��ي پيدا كند و همه مردم مشابه هم 
به واكسن دسترس��ي پيدا خواهند كرد.وي با بيان اينكه 
»اميدوارم بتوانيم هرچه سريع تر واكسن را تامين كنيم«، 
تصريح كرد: يك لحظه و يك ساعت در تامين واكسن براي 
اطمينان دادن به مردم براي بازگشت به زندگي عادي شان 
تعلل نخواهيم كرد و اگر كسي تعلل كند در پيشگاه خداوند 
موظف به پاسخگويي است.بر اساس اين گزارش، جهانگيري 
در بخش ديگري از صحبت هاي خود با گراميداش��ت ياد 
مريم ميرزاخاني اظهار كرد: بس��يار خوشحاليم كه يك 
دانش��مند جوان ايراني مدارج باالي علمي در سطح دنيا 
پيدا كرد و درخشيد و در حوزه رياضي راه دانش را طي كرد 
و امروز وقتي از علم رياضي صحبت مي شود، نامي از خانم 
ميرزاخاني برده مي شود؛ او افق هاي جديد در علم رياضيات 
در دوران كوتاه عمر خود گشود و جامعه جهاني هم حرمت 
گذاشت و روز تولد او را به عنوان روز جهاني زن و رياضيات 
نامگذاري كرد. طبيعي است در وطن او بايد بيش از ديگر 
كشور ها براي نخبگان الگو سازي شود و مسووالن كشور 
نيز جهت كشف و پرورش استعدادهاي موجور در كشور 
اقدامات بيشتري انجام دهند.وي با بيان اينكه »قهرمانان 

در بخش هاي مختلف سرمايه هايي هستند كه در توسعه 
پايدار كشور نقش بسيار مهم و تعيين كننده اي دارند« ادامه 
داد: اين افراد به تنهايي مي توانند به عنوان س��رمايه هايي 
نمادين نقشي تعيين كننده در توسعه پايدار ايفا كنند. بايد 
قدر س��رمايه هاي نمادين خود در جامعه ايراني را بدانيم.

معاون اول رييس جمهور خاطرنشان كرد: در جشنواره قبل 
بر اساس قوانيني قديمي فرزند حاصل ازدواج زن ايراني با 
مرد خارجي، تابعيت ايراني نمي گرفت؛ زنان انتظار و توقع 
داشتند كه اين مساله برطرف شود و خانم ميرزاخاني هم 
اين توقع را داشت؛ يكي از كارهاي خوبي كه در دولت انجام 
و در مجلس قبل تصويب ش��د، پذيرفتن تابعيت فرزند از 
مادر است.  خوشحالم امروز اعالم كنم بيش از 82 هزار فرزند 
داراي مادر ايراني درخواست دريافت شناسنامه دادند كه از 
اين تعداد 15 هزار پرونده كامل و براي تعدادي نيز شناسنامه 
صادر شده است؛ اين حداقل كاري بود كه از نظر حقوقي بايد 
براي جامعه زنان كشور انجام مي گرفت.جهانگيري با تاكيد 
بر اينكه امروز توس��عه علم و فناوري پيش نياز و ضرورت 
اصلي توسعه پايدار كشور است گفت: اقدامات شايسته اي 
در زمينه توليد فناوري در كشور انجام شده و شركت هاي 
دانش بنيان در حال تبديل ش��دن به مجموعه اي بسيار 
اثرگذار در اقتصاد كشور هستند؛ ما در ابتداي راه هستيم و 
گام هاي بلندي بايد برداريم ولي ابتداي راه، بسيار پرشتاب 
است و شركت هاي دانش بنيان نشان دادند كه ظرفيت هاي 
بسياري در كشور وجود دارد كه به دنبال فرصت هستند 
تا در عمل خود را نش��ان دهند.وي افزود: در كرونا حضور 

جوانان به خوبي خود را نشان داد كه نسل جوان كشور قادر 
است كارهاي بزرگي انجام دهد؛ در بين شركت هاي دانش 
بنيان و كساني كه در توليد علم و فناوري نقش ايفا كردند، 
زنان جايگاه ويژه اي دارند. يكي از پيام هاي جشنواره امروز 
اين است كه اگر زنان فرصت پيدا كنند، در همه عرصه ها 
به خوبي مي درخشند و قادرند تحوالت بسياري در جامعه 
ايجاد كنند؛ ميرزاخاني و خانم هايي كه امروز مورد تجليل 
قرار گرفتن��د، تعدادي از آنها هس��تند و صدها زن عالم و 
دانشمند در كشور هستند كه مي توانند نقش هاي مهمي 
ايفا كنند.معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر لزوم افزايش 
مشاركت زنان در عرصه هاي مديريتي كشور اظهار كرد: مهم 
اين است كه حكومت و نظام شرايطي را مهيا كند تا زنان با 
خيال راحت در صحنه هاي مختلف مشاركت و حضور داشته 
باشند. خوشبختانه زمينه هاي مشاركت زنان بيشتر شده و 
خوشبختانه تعداد مديران زن نسبت به سال هاي قبل رشد 
قابل توجهي دارد. زنان بايد سطوح عالي مديريتي را طي 
كنند و اميدواريم موانع پيش روي اين اتفاق برداشته شود.

جهانگيري با بيان اينكه » شرايط سختي پيش روي كشور 
است« خاطرنش��ان كرد: امروز هم با تحريم هاي ظالمانه 
مواجهيم و هم بيماري كرونا در دنيا و در كش��ور ما شيوع 
يافته اس��ت؛ بايد براي عبور از اين ش��رايط سخت از همه 
ظرفيت ها استفاده كنيم. براي تحريم ها مهم ترين كاري 
كه بايد انجام دهيم بي اثر كردن تحريم هاست كه جامعه 
علمي كشور در اين زمينه اقدامات موثري انجام داد. امروز با 
وجود محدوديت شديد منابع ارزي با محدوديتي در كشور 
مواجه نشديم، چون همه فعاالن علمي و اقتصادي كشور 
به صحنه آمدند و كمك كردند. در واقع در شرايط دشوار 
كشور، يكي از انتظاراتي كه از جامعه علمي كشور وجود دارد 
خلق فرصت از دل تهديدات است.وي افزود: البته در كنار 
ايجاد ظرفيت ها و فرصت هاي جديد، در خيلي از اقدامات 
مان براي بي اثر كردن تحريم ها سعي كرديم تحريم ها را 
دور بزنيم؛ امريكايي ها مي گويند نفت نفروشند، اما ما نفت 
مي فروشيم، آنها مي گويند كشتيراني تحريم شود اما ما 
تقريبا مانند شرايط قبل از تحريم كاال هاي خود را جابه جا 
و واردات و صادرات مي كنيم.مع��اون اول رييس جمهور 
گش��ودن راه هاي جديد به روي جامع��ه را انتظار امروز از 
جامعه علمي كشور عنوان كرد و گفت: امريكايي هاي سعي 
كردند با فشار رواني مردم را نسبت به آينده خود مأيوس و 
آينده اي تيره و تار در ذهن آنها ترسيم كنند؛ در اينجا نقش 
دانشگاهيان ايجاد اميد، اعتماد آفريني، افرايش تاب آوري 
و ايجاد تفاهم و همبستگي است؛ اين كلمات مي توانند در 

دوران دشوار كشور را از سختي ها عبور دهند.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
برخي كارشناسان اقتصادي معتقدند كه براي بهبود 
ارزش ريال و تقويت ارزش پول ملي، نبايد تنها نگاه به 
بيرون داشت و انتظار داشت كه با افزايش درآمد ارزي 
و فروش نفت، ارزش دالر كاهش يافته و ريال تقويت 
شود. بلكه بايد اقدامات مختلف مانند كنترل عرضه 
و تقاضا و نرخ ارز، كنترل واردات، افزايش عرضه ارز، 
نرخ گذاري و سياست ارزي مناسب را به كار گرفت و با 
تقويت توليد داخلي، زمينه ايجاد تعادل و تنظيم بازار 
در داخل را فراهم كرد تا از اين طريق بتوان وابستگي 
به اقتصاد خارجي را كاه��ش داد و تعادل نرخ ارز از 
طريق رش��د توليد، افزايش عرضه، كنترل واردات، 
نرخ گذاري ارزي مناسب انجام شود. در اين زمينه، 
سيدمحمدرضا ميرتاج الديني نماينده مجلس با اشاره 
به لزوم تقويت ارزش پول ملي، گفت: تك نرخي شدن 
ارز باعث تثبيت ارزش پول ملي خواهد شد.محمدرضا 
ميرتاج الديني عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس 
شوراي اسالمي در گفت وگو با ايِبنا درباره چگونگي 
افزاي��ش ارزش پول ملي و تثبي��ت آن، گفت: براي 
تثبيت شدن ارزش پول ملي و افزايش قدرت خريد، 
دولت در اولين قدم مبناي محاسباتي ارز را كه ۴۲۰۰ 
تومان بود را به ۱۱۵۰۰ تومان تغيير داده كه اين اتفاق 
تا حدودي كمك ب��ه ثبيت ارزش پول ملي مي كند.

با توج��ه به فاصله قيم��ت آزاد ارز كه قيمت آن غير 
واقع بينانه بود، اكنون با چنين حركتي قيمت واقع 
بينانه خواهد شد و ارزش به پول ملي بازگردد.عضو 
كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: تك نرخي 
ش��دن ارز كمك مي كند ارز نيمايي و آزاد هم پايين 
بيايد و همچنين ديگر شاهد نخواهيم بود قيمت ارز 
در كشور حركات نوساني داشته باشد.اگر هم بتوانيم 
تحريم ها را خنثي سازي و ارز را هم تك نرخي كنيم 
قطعًا ارزش پول ملي افزايش پيدا خواهد كرد و تقويت 
قدرت پ��ول ملي جزو راهبرده��اي مجلس يازدهم 

هست و اين راهبرد را عملياتي خواهد كرد.
وي با بيان اينكه بايد اتفاقي در س��ال آينده رخ دهد 
تا ديگر ش��اهد كاهش پول ملي نباشيم، بيان كرد: 
همچنين تالشي صورت گيرد كه قيمت ارز از ابتداي 
س��ال آينده تا انتهاي س��ال يك نرخ باشد و قيمت 
آنچنان فراز و نشيبي نداشته باشد كه اين امر بسيار 
مهم و ارزشمند است زيرا با تثبيت قيمت ارز در كشور، 

ارزش پول ملي هم افرايش پيدا خواهد كرد.
اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي در پايان 
گفت: نكته دوم براي ب��اال بردن ارزش پول ملي اين 
اس��ت كه توليد در كشور رونق بگيرد كه اين امر هم 
باعث مي شود ارز از كشور كمتر خارج و بيش از اندازه 
ارز وارد كشور ش��ود كه اين براي قدرت گرفتن پول 

ملي يك نوع پشتوانه به حساب خواهد آمد.

    نگاه به درون؛ راهكار تقويت ارزش ريال
 همچنين رمضانعلي س��نگدويني نماينده مجلس 
گفت: براي آنكه پول ملي ارزش پيدا كند بايد ابتدا از 
ظرفيت داخل كشور استفاده كنيم و موضوع اقتصاد 
مقاومتي را عملي كنيم.وي درباره چگونگي تقويت 
و تثبيت ارزش پول ملي در س��ال آينده و حفظ آن، 
گفت: مهم ترين اقدام ب��راي تثبيت ارزش پول ملي 
و جلوگيري از كاه��ش آن توجه به داخل به عبارتي 
همان اقتصاد مقاومتي است.نماينده مردم گرگان در 
مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: براي آنكه پول ملي 
ارزش پيدا كند بايد ابتدا از ظرفيت داخل اس��تفاده 
كنيم، اما متاسفانه هنوز نتوانسته ايم در اين زمينه 
گام هاي مثبتي برداريم.اگر از ظرفيت داخل استفاده 
نكنيم مجبور مي شويم براي تامين كاالي اساسي پول 
ملي را تبديل به ارز كنيم تا بتوانيم كاالها را خريداري 
كنيم كه اين به شدت براي پول ملي مضر است و باعث 
افت ارزش پول ملي مي شود.سنگدويني با تاكيد بر 
اينكه كشورهاي پيشرفته با استفاده از توان داخلي و 
تكيه بر توليد مانع از خروج ارز از كشور خود شده اند، 
تصريح كرد: توجه به فرمايشات مقام معظم در بحث 
توجه به توليد ملي مهم تري��ن عامل براي باال بردن 
ارزش پول داخلي است، از اينرو مسووالن بايد بر اين 

امر متمركز شوند.
وي با اشاره به ضعيف بودن ديپلماسي اقتصادي كشور 
گفت: اكنون ديپلماس��ي اقتصادي ما فعال نيست و 
متاسفانه نتوانستيم از ظرفيت هاي كشورهاي ديگر به 
ويژه همسايگان استفاده كنيم. نكته جالب آنجاست 
كه ما به كشورهاي ديگر كمك رساني مي كنيم، اما 
بعد از آن نمي توانيم از آن بازاري كه براي ما ش��كل 
گرفته اس��تفاده كنيم و زمين بازي را به كشورهاي 
ديگر مي سپاريم كه اين نشان مي دهد سفارتخانه هاي 

ما به ويژه در حوزه رايزني اقتصاد ضعيف هستند.
اين نماينده مردم در مجل��س يازدهم تصريح كرد: 
پيش��نهاد بنده درباره تقويت پول ملي اين است كه 
ابتدا همان موردي كه باره��ا مقام معظم رهبري بر 
آن تاكيد داش��تند بايد فعال شود كه همان اقتصاد 
مقاومتي اس��ت و بايد توجه به داخل را اولويت خود 
قرار دهيم، يعني اگر توليد داخل فعال شود پول در 
كشور جريان پيدا خواهد كرد در اينصورت به خارج 

از كشور انتقال پيدا نمي كند.

    نرخ دالر كاهش يافت
در بازار ارز آزاد قيم��ت دالر ۲۵ هزار و 8۰۰ تومان، 
قيمت يورو 3۱ هزار توم��ان و درهم امارات 7 هزار و 
۱۰۰ تومان اعالم ش��ده اس��ت.هر دالر روز )شنبه( 
در صرافي هاي بانكي ۲۵ هزار و 7۶۰ تومان معامله 
شد كه قيمت آن نس��بت به روز پنجشنبه گذشته 
كاهش ۱۰۰ توماني داش��ت.قيمت فروش يورو نيز 

با كاهش ۲۱۰ توماني نس��بت به قيمت هاي پاياني 
روز كاري پنجشنبه گذشته به 3۱ هزار و 3۵۰ تومان 
رسيد.قيمت خريد هر دالر ۲۴ هزار و 7۶۰ تومان و 
قيمت خريد هر يورو نيز 3۰ هزار و 3۵۰ تومان اعالم 
شد.قيمت دالر دربازار متشكله ارزي ۲۵ هزار و 3۰۰ 
تومان و قيمت فروش آن ۲۵ هزار و ۵۵3 تومان بود.
همچنين نرخ خريد يورو در اين بازار3۰ هزار و 7۵۴ 
تومان و نرخ ف��روش آن 3۱ ه��زار و ۶۱ تومان بود.
عالوه بر اين در سامانه سنا در روز معامالتي گذشته 
)پنجشنبه(، هر يورو با قيمت ميانگين 3۱ هزار و 3۰ 
تومان به فروش رسيد و هر دالر نيز به قيمت ۲۵ هزار 
و ۶7۲ تومان معامله شد.ضمن اينكه در سامانه نيما 
نيز در روز پنجش��نبه گذشته حواله يورو با ميانگين 
قيمت 3۱ هزار و 3۴۹ توم��ان فروخته و حواله دالر 
نيز به قيمت ۲۵ هزار و ۵37 تومان ثبت شد.روزهاي 
گذشته روند حركت قيمت دالر، كاهشي بود. اوايل 
آبان ماه نرخ دالر روند صعودي داشت و به بيش از 3۰ 
هزار تومان رسيد، اما از اواس��ط آبان ماه سير نزولي 
به خ��ود گرفت.در بازار طال نيز ب��ا اعالم قيمت دالر 
۲۵ هزار و 8۰۰ تومان و اونس جهاني طال به قيمت 
۱8۶۶ دالر، قيمت طال و سكه كاهش داشته است. 
قيمت طالي ۱8عيار هرگرم يك ميليون و ۱۴۲ هزار 
تومان، مظنه هر مثقال ط��ال ۴ ميليون و ۹۵۰ هزار 
تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد ۱۱ 
ميليون و 8۵۰ هزار تومان، قيمت سكه طرح قديم ۱۱ 
ميليون و ۵۰۰ هزار تومان، قيمت نيم سكه بهار آزادي 
۶ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي ۴ 
ميليون و ۱۵۰ هزار تومان و سكه گرمي ۲ ميليون و 

3۵۰ هزار تومان معامله شد. 
قيمت طال و سكه طرح جديد نس��بت به روزكاري 
قبل با افزايش جرئي همراه ش��ده است؛ سكه تمام 
بهار آزادي كه پنجش��نبه ۱۱ ميلي��ون و ۹۰۰ هزار 
تومان قيمت خورده بود امروز به مرز ۱۲ ميليون هم 
نزديك ش��د ولي هم اكنون در قيمت ۱۱ ميليون و 
8۵۰ هزار تومان بفروش مي رسد.فعاالن بازار طال و 
س��كه مي گويند: ديگر تقاضا و انگيزه اي براي خريد 
طال و س��كه در بين مردم وجود ندارد و بازار در ركود 
به س��ر مي برد. بازاري ها مي گوين��د: بعد از كاهش 
چند ميليوني قيمت سكه ديگر تقاضايي براي خريد 
سكه نداريم. افزايش قيمت ارز در بازار همواره يكي 
از داليل اصلي افزايش قيمت طال و سكه بوده است 
و اين س��ناريو در روزهاي اخير بازهم تكرار شد ولي 
خيلي دوام نداشت؛ دالر فعال توان عبور از كانال ۲۶ 
هزار تومان را ن��دارد و در محدوده ۲۵ هزار و 8۰۰ تا 
۲۵ هزار و ۹۵۰ تومان درج��ا مي زند. بانك مركزي 
تالش مي كند با تقويت عرضه در بازار به تقاضاهاي 
ارزي پاسخ دهد و برهمين اساس نيز تداوم عرضه هاي 
روزانه ارز در سامانه نيما و بازار متشكل ارزي موجب 
شده تا نياز ارزي بازار پاسخ داده شود و ديگر به مانند 
قبل شاهد نوسانات لحظه اي در بازار نباشيم. با اين 
حال اما در مقاطعي انتش��ار برخي اخبار سياس��ي 
موجب مي شود تا جو رواني بازار تغيير كند و قيمت 
ارز افزايشي شود.در صرافي هاي بانكي نيز قيمت ها 
نسبت به روز كاري قبل تغيير نكرده است؛ برهمين 
اس��اس، قيمت فروش دالر ۲۵ هزار و 8۶۰ تومان و 
قيمت خريد دالر نيز با اختالف ۱۰۰۰توماني نسبت 
به قيمت فروش، ۲۴ هزار و 8۶۰ تومان تعيين شده 
است. قيمت فروش يورو نيز معادل 3۱ هزار و ۴۵۰ 
تومان و قيمت خريد يورو نيز 3۰ هزار و ۴۵۰ تومان 
اعالم شده اس��ت.نرخ خريد و فروش دالر و يورو در 
صرافي هاي بانكي و بازار متشكل ارزي متغير است 
و متناس��ب با نوسانات بازار آزاد در طول روز چند بار 
تغيير مي كند.برقراري آرامش در سطح كالن اقتصاد 
كشور، باعث برقراري ثبات در بازار ارز در هفته گذشته 
شد. بازاري كه به نظر مي رس��د در اين روزها از نظر 
رواني قيمت متع��ادل براي دالر را در كانال ۲۵ هزار 
تومان و براي يورو در كانال 3۱ هزار تومان پذيرفته 
است. قيمت ارز در هفته اي كه گذشت براي سومين 
هفته پياپي سكون نسبي را تجربه كرد. به اين ترتيب 
بازار ارز در حالي وارد دهمين ماه سال ۱3۹۹ شد كه 
دالر در كانال ۲۵ هزار تومان و يورو در كانال 3۱ هزار 
تومان نوسان داش��ت.معامالت اين هفته بازار ارز در 
حالي آغاز ش��د كه دالر در محدوده قيمت ۲۵ هزار 
و 7۰۰ تومان خريد و فروش ش��د. قيمتي كه مشابه 
رقم ثبت ش��ده صرافي هاي بانك��ي نيز براي فروش 
دالر بود. اما سير معامالت در روز شنبه شيب نزولي 
داشت، به نحوي كه در پايان روز، بهاي دالر در بازار 
آزاد ۲۵۰ تومان كاهش يافت. اين كاهش قيمت اما 

طي س��ه روز بعدي هفته به تدريج جبران شد و در 
پايان روز سه ش��نبه مجددا قيمت دالر در بازار آزاد 
به رقم ۲۵ هزار و 7۰۰ تومان رسيد. البته در اين سه 
روز قيمت ف��روش دالر در صرافي هاي بانكي حدود 
۱۰۰ تا 3۰۰ تومان ارزان تر از بازار آزاد انجام شد. روند 
معامالت حواله دالر در سامانه نيما هم در چهار روز 
ابتدايي هفته از منحني مشابه با بازار آزاد تبعيت كرد 
و قيمت دالر در اين سامانه از حداكثر قيمت ۲۵ هزار 
و 8۰۰ تومان روز ش��نبه به حداقل قيمت ۲۵ هزار و 
۲۹۰ تومان روز دوش��نبه رسيد و در روز سه شنبه با 
گرفتن ش��يبي صعودي به قيمت ميانگين ۲۵ هزار 
و ۵۰۰ رسيد. بنابراين مي توان گفت فعاالن بازار ارز 
شاهد بودند كه از روز سه شنبه تمامي شاخه هاي بازار 
ارز شيبي صعودي به خود گرفتند و طي روندي آرام 
اين شيب را تا پايان هفته حفظ كردند. به طوري كه 
روز پنجشنبه قيمت هر دالر در بازار آزاد از كانال ۲۵ 
هزار تومان گذر كرد و در آخرين معامالت در محدوده 
۲۶ هزار و ۵۰ تومان معامله ش��د. اين در حالي است 
كه در اين روز در صرافي هاي بانكي قيمت فروش هر 
دالر ۲۵ هزار و 8۶۰ تومان ثبت شد.قيمت يورو نيز 
در هفته اي كه گذشت نوسان اندكي داشت و پس از 
آنكه در چهار روز ابتدايي هفته در محدوده 3۱ هزار 
و ۱۰۰ تومان به طور عمده خريد و فروش شد، از روز 

سه شنبه با گرفتن شيب صعودي به خود به حداكثر 
قيمت 3۱ هزار و ۴۰۰ توم��ان در آخرين روز هفته 
رسيد. گفتني اس��ت در اين هفته نيز به مانند هفته 
پيش��ين، قيمت يورو در صرافي هاي بانكي بيشتر از 
قيمت بازار آزاد به فروش رسيد و در آخرين روز هفته 
قيمت يورو در اين صرافي ها 3۱ هزار ۵۶۰ تومان بود. 
در اين روز قيمت ميانگين هر حواله يورو در سامانه 

نيما هم 3۱ هزار و 3۲۰ تومان بود.

  بازار در انتظار
اتفاقات اميدواركننده آينده

در هفته اي كه گذشت آرامش نيز در فضاي سياسي 
و اقتصادي كش��ور حاكم بود كه نتيجه آن را مي توان 
در واكنش بازار آزاد درك كرد. به اعتقاد كارشناسان 
اقتصادي، فعاالن بازار ارز در ش��رايط فعلي در فضاي 
توام��ان بيم و اميد نس��بت به آينده به س��ر مي برند 
و متناس��ب با تح��والت كالن اقتصادي در كش��ور و 
سطح بين الملل واكنش مثبت يا منفي از خود نشان 
مي دهند. اخب��اري كه حاك��ي از كاهش تنش هاي 
بين المللي باشد به صورت رواني با واكنش مثبت بازار 
و كاهش قيمت ها همراه مي شود و بالعكس اخباري 
كه نگراني از افزاي��ش تنش ها را در اذهان ايجاد كند، 
با واكنش منفي بازار مواجه مي ش��ود.بنابراين به نظر 
مي رسد، در شرايط فعلي وضعيت رواني جامعه نقطه 
تعادل قيمت دالر و يورو را در اين كانال ها تش��خيص 
داده اس��ت و در نتيجه طي س��ه هفته گذشته شاهد 
مقاومت بازار ارز در همين محدوده قيمتي هستيم و 
تالش هاي انجام شده براي افزايش يا كاهش قيمت ها، 
همواره با شكست همراه بوده اند.البته با توجه به تجربه 
مقاوم��ت ب��ازار در هفته هاي گذش��ته، دور از انتظار 
نيست كه در روزهاي آغازين هفته آينده مجددا شاهد 
بازگشت قيمت دالر به كانال ۲۵ هزار توماني باشيم. 
مخصوصا آنكه چهارشنبه ش��ب، عبدالناصر همتي 
رييس كل بانك مركزي، خب��ر اميدواركننده فراهم 
شدن امكان خريد واكنش كرونا به ارزش ۲۰۰ ميليون 
دالر را داد. انتشار اين خبر مي تواند اين اميدواري را براي 
فعاالن اقتصادي و صادركنندگان و واردكنندگان ايجاد 
كند كه امكان آزادسازي ساير منابع بلوكه شده ايران در 
بانك هاي جهاني وجود دارد. اتفاقي كه در صورت رخ 
دادن و فعال شدن اين منابع در چرخه داخلي اقتصاد، 

مي تواند اتفاقات مثبتي را رقم زند.
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نحوه ثبت اطالعات چك
در سامانه صياد

داوود محمد بيگي مدير اداره نظام هاي پرداخت بانك 
مركزي از جزييات نحوه ثبت اطالعات چك در سامانه 
صياد خبر داد. وي در خصوص چگونگي ثبت اطالعات 
چك در سامانه صياد اظهار داشت: بهترين محل مراجعه 
براي ثبت اطالعات چك در س��امانه براي متقاضيان، 
وب س��ايت بان��ك صادركننده چك اس��ت و آخرين 
اطالعات نيز از طريق سايت تمامي بانك ها قابل دريافت 
است.تمامي شعب بانك ها و موسسات اعتباري موظف 
شدند تا كليه اطالعات الزم در خصوص چگونگي ثبت 
اطالعات در س��امانه را به مردم آموزش و اطالع رساني 
كنند.همچنين با كمك برخي اپليكيشن هاي پرداخت 
نيز اين امكان براي مردم ايجاد شده تا با استفاده از اين 
طريق نيز ثبت نام و نقل و انتقال چك ها را در سامانه صياد 
انجام شود. به گفته محمد بيگي، متقاضيان مي توانند 
از طريق مراجعه به اپليكيشن هايي كه در حال حاضر 
عمليات پرداخت خود را از طريق آن انجام مي دهند، با 
توجه به افزوده شدن بخشي با عنوان سامانه صياد امكانات 
را مالحظه كنند. وي با اشاره به اينكه احراز هويت از طريق 
كارت بانكي دارنده چك انجام مي شود و سپس امكان 
ثبت و تاييد چك براي دريافت كننده نيز ايجاد مي شود، 
گفت: همچنين نقل و انتقال چك نيز در اين اپليكيشن ها 

پس از احراز هويت براي مردم امكانپذير خواهد بود.

 سهم دالر از ذخاير ارز 
به۶۰ درصد كاهش يافت

سهم دالر امريكا از ذخاير ارز جهان براي دومين فصل 
پياپي كاهش يافت و در س��ه ماهه سوم سال جاري 
ميالدي به ۶.۹37 تريليون دالر معادل ۶۰.۴ درصد 
رسيد.به گزارش رويترز، اطالعات صندوق بين المللي 
پول نش��ان داد سهم دالر امريكا از ذخاير ارز جهان تا 
۶۰.۴ درصد در س��ه ماهه سوم سال جاري ميالدي 
پايين آمده است. سهم دالر در فصل بهار برابر با ۶۱.۲ 
درصد بود.ولي دالر همچنان بزرگ ترين ارز ذخيره در 
بانك هاي مركزي جهان است.دالر در سال گذشته 
ميالدي ۶۱.۵ درصد از كل ذخاير جهان را تش��كيل 
مي داد. سهم دالر دو فصل پياپي است كه رو به كاهش 
مي رود.ذخاير جهاني سرمايه هاي بانك هاي مركزي 
هستند كه به صورت ارزهاي مختلف ذخيره و در درجه 
اول براي پشتيباني بدهي هاي آنها استفاده مي شوند. 
بانك هاي مركزي گاهي از اين ذخاير براي حمايت از 
ارزهاي خود بهره مي برند.اطالعات صندوق بين المللي 
پول همچنين نش��ان داد ذخاير جهاني در سه ماهه 
سوم سال جاري ميالدي تا ركورد ۱۲.۲۵۴ تريليون 
دالر افزايش يافته، در حالي كه در سه ماهه دوم برابر 
با ۱۲.۰۱۲ تريليون دالر بوده است.كل ذخايري كه 
به دالر امريكا نگهداري مي ش��وند در فصل تابستان 
برابر با ۶.۹37 تريليون دالر معادل ۶۰.۴ درصد كل 
ذخاير جهان بوده اس��ت. ذخاي��ر دالر در فصل بهار 
۶.8۹۹ تريليون دالر معادل ۶۱.۲ درصد اعالم شده 
بود. برخي تحليلگران بر اين باورند كه دالر احتمااًل به 
خاطر كاهش قدرت ژئوپليتيكي امريكا، بارسنگين 
بدهي آن و ظهور ارزهاي جايگزين، برتري خود را به 
عنوان يك ارز ذخيره از دست مي دهد ولي اين اتفاق 
به اين زودي ها نمي افتددالر ۶.۴ درصد از ارزش خود 
را در س��ال جاري ميالدي از دس��ت داده كه بدترين 
عملكرد س��االنه آن از ۲۰۱7 بوده اس��ت.اطالعات 
صندوق بين المللي پول نشان مي دهد سهم يورو از 
ذخاير جهاني در سه ماهه سوم جاري ميالدي ثابت و 
برابر با ۲۰.۵ درصد گزارش شده است. اين رقم در سه 
ماهه دوم برابر با ۲۰.۱ درصد بود. بيشترين سهم يورو از 
ذخاير جهاني ۲8 درصد و مربوط به سال ۲۰۰۹ است.

صعود قيمت بيت كوين
از ۲۵ هزار دالر

بيت كوين بار ديگر س��د ۲۴ هزار دالري را شكس��ت 
و ب��ا افزايش معامالت، احتم��ال ورود آن به ۲۵ هزار 
دالر وجود دارد.به گزارش سي ان بي سي، بيت كوين 
سرانجام نه تنها جايگاه خود را در كانال ۲3 هزار دالري 
تثبيت كرد بلكه به لطف ورود تقاضاهاي جديد براي 
نخستين بار به كانال ۲۴ هزار دالر نيز وارد شد. چارلز 
هيتر- مدير موسسه كرايپتو كامپير گفت: در ماه هاي 
اخير ش��اهد توجه بيشتر سرمايه گذاران به پتانسيل 
باالي ارزهاي ديجيتال��ي بوده ايم و حاال بيت كوين و 
ساير ارزهاي ديجيتالي سهم محسوسي از سبد دارايي 
سرمايه گذاران دارند. اين به معني آن است كه آينده 
روش��ن تري براي اين بازار خواهيم داش��ت. برخي از 
معامله گران معتقدند بيت كوين پتانسيل شكستن 
س��قف ۱۰۰ هزار دالري را نيز در طوالني مدت دارد. 
البته صعود قيمتها در بازار ارزهاي ديجيتالي محدود 
به بيت كوين نبود و قيمت بسياري از ارزهاي ديجيتالي 
ديگر افزايشي بود؛ به گونه اي كه اتريوم با 3.8۵ درصد 
افزايش ب��ه ۶۱۵.۱۰ دالر، بيت كوي��ن كش با 8.۲۴ 
درصد صعود ب��ه 3۱۰.8۲ دالر، اليت كوين با ۱۲.3۵ 
درص��د جهش به ۱۲۰.۶۹ دالر، مون��رو با ۲.۱ درصد 
صعود به ۱۵۵.۶۹ دالر، دش با ۶.3۹ درصد پيشروي 
ب��ه ۱۰۰.۴۰ دالر، زدكش ب��ا ۲.7۶ درصد افزايش به 
۶۱.۲۱ دالر و ميكر با ۲.۰۴ درصد صعود به ۵۲8.۰۹ 
دالر رسيد.به گزارش كوين دسك، قيمت بيت كوين 
)BTC( براي اولين بار، فقط يك هفته پس از شكستن 
مرز ۲۴ هزار دالر، در ۲۵ هزار دالر جاي گرفت.قيمت 
اين ارز رمزنگاري شده پيشرو روند نزولي اخير خود را 
ادامه داد و قبل از س��قوط از ۲۴۹7۱.۲3دالر، با ۶.۲8 
درصد افزايش در روز، باالترين رقم ۲۵۰۰۵.۵3 دالر 
را ثبت كرد. بيت كوين بيش از ۲۴۰ درصد در س��ال 
افزايش يافته است.تصور مي شود كه سرمايه گذاران 
در اين روند ثبت رك��ورد پيش مي روند. در ميان آنها 
آنتوني اسكاراموچي از سرمايه گذاري كپيتال اسكاي 
بريج )۲۵ ميليون دالر در دس��امبر(؛ مس ميوچوال 
)۱۰۰ميلي��ون دالر در دس��امبر( و گوگنهايم )تا ۱۰ 
درصد از صندوق كالن ۵ ميليارد دالري اش( هستند.

حذف ۱۴ بانك از روند 
پرداخت جرايم رانندگي

رييس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا از حذف ۱۴ بانك 
بدحساب از فرآيند پرداخت جرايم رانندگي خبر داد.به 
گزارش ايسنا، مردادماه امسال بود كه سردار سيد كمال 
هاديانفر، رييس پليس راهور ناجا در نشستي خبري به 
بانك ها و USSDهاي بدحساب در مورد جرايم رانندگي 
هشدار داد و بدون نام بردن از اين بانك ها گفت كه اگر 
اين بانك ها به تذكرات ما توجه نكنند بار ديگر نامشان را 
هم آورده و دسترسي شان به سيستم پرداخت جريمه 
را قطع خواهيم كرد. متأس��فانه بعضي از اين بانك ها 
وجوه جريمه را حتي تا 3۶ ساعت هم در حساب خود 
نگهداري كرده و سپس به خزانه واريز مي كنند كه اين 
يك تخلف است. چرا كه بايد طي مدت ۱۰ دقيقه مبلغ 
را به خزانه واريز كنند.حاال با گذشت بيش از چهار ماه از 
آن اولتيماتوم، رييس پليس راهور ناجا از حذف ۱۴ بانك 
از روند دريافت جرايم رانندگي خبر داده است، سردار 
سيدكمال هاديانفر در گفت وگو با ايسنا در اين باره گفت: 
متاسفانه در مواردي شاهد آن بوديم كه مردم در پرداخت 
جريمه هاي رانندگي خود دچار دوبار پرداختي مي شدند. 
يعني يك بار پول را پرداخت كرده و براي دريافت خدمت 
نظير نقل و انتقال و ... به مراكز پليس مراجعه مي كردند 
اما در آنجا مشاهده مي كردند كه هنوز جريمه شان پا 
برجاست و در سيس��تم گزارش اعمال وصول نيامده 
اس��ت. لذا برخي از اين رانندگان براي آنكه كارشان راه 
بيفتند و دوباره به مراكز مراجعه نكنند، بار ديگر اقدام به 
پرداخت جريمه كرده و اصطالحا دوبار پرداختي انجام 
مي شد.وي با بيان اينكه پليس راهور تاكيد كرده بود كه 
در تمامي موارد دوبار پرداختي به محض وصول در خزانه 
مي توانند مبلغ اضافي خود را پس بگيرند، گفت: در عين 
حال اين موضوع را نيز بررسي كرده و متوجه شديم كه 
متاسفانه يكسري از بانك ها در شرايطي كه بايد به شكل 
برخط و آنالين مبالغ جريمه را در خزانه واريز كنند، اين 
كار را نكرده واز هشت ساعت تا 3۶ ساعت اين مبالغ را در 
حساب خود نگهداري كرده اند.رييس پليس راهنمايي 
و رانندگي ناجا با بيان اينكه در مرحله اول به تمامي اين 
بانك ها هشدار داديم كه اين مساله را حل كنند، گفت: 
در ادامه نيز با بررسي دوباره مشخص شد كه ۱۴ بانك 
همچنان رون��د و رويه خود را اصالح نكرده  و پول مردم 
را در حساب خود نگهداري مي كنند و همين موضوع 
مردم را دچار مش��كل كرده است. لذا اين ۱۴ بانك را از 
روند دريافت جرايم رانندگ��ي حذف كرديم و در حال 
حاضر پرداخت جرايم از طريق ۹ بانك خوش حساب 
در حال انجام است. هاديانفر درباره اينكه آيا اين بانك ها 
مي توانند دوباره به اين فرآيند برگردند، به ايسنا گفت: 
اگر اين بانك ها مشكل را حل كنند و البته برايشان صرفه 
داشته باشد مي توانند درخواست دهند و پس از بررسي 

روند به اين سيستم برگردند.

كارشناسان با هدف تقويت ارزش ريال خواستار اقداماتي در اقتصاد داخلي شدند

مزاياي ارز تك نرخي براي تقويت ارزش پول ملي



گروه بورس|
 با شروع سال جاري شاهد بازدهي شگفت انگيز در بازارسهام 
بودي��م اما؛ پس از گذر يك فصل ش��اهد نزولي عميق در 
ميانه هاي تابستان و پاييز بوديم. البته شروع فصل زمستان 
براي بازار سهام خوب بود و اين بازار را به رونق رساند. در اولين 
فصل زمستان شاهد رشد ۲/۴ درصدي در بازار سهام بوديم 
و اقبال به سمت وسوي سهام هاي خرد و كوچك در بازار 
بيش از گذشته شد و اين موضوع موجب شد تا شاخص كل 
هم وزن كه نشاني از اثرگذاري يكسان نمادها دارد افزايش 
۷/۳ درصدي را به دنبال داش��ته باشد. در اين بين بررسي 
عملكرد بازيگران بورسي نيز حكايت از بازگشت سهامداران 
خرد پس از دوري يك هفته اي به گردونه معامالت بورس 
تهران دارد. جايي كه خالص خريد حقيقي ها به بيشترين 
ميزان در يك ماه گذشته رسيد. اگر وضعيت بازار سرمايه 
را طي هفته گذشته بررسي كنيم متوجه خواهيم شد كه 
طي هفته گذشته و روزهاي نخست فصل جاري سهامي 
به ارزش يك هزار و ۴۶۶ ميليارد تومان از پرتفوي بزرگان 
حقوقي به سبد س��هام معامله گران حقيقي بازار بودند. 
اين رقم در سهام فرابورسي به ۶۷۴ ميليارد تومان رسيد 
تا در مجموع بازار س��هام ش��اهد انتقال سهامي به ارزش 
۲۱۴۰ ميليارد تومان در مسير حقوقي به حقيقي باشد. بر 
همين اساس در ميان صنايع ۳۸گانه بورسي، ۲۹ گروه با 
خالص خريد حقيقي همراه بودند و در مقابل شاهد خروج 
سرمايه هاي خرد از ۹ گروه بورسي بوديم. معامالت هفتگي 
بورس تهران در حالي پايان يافت كه با افت قيمت  جهاني 
نفت و فلزات كه پيش تر محرك جدي رشد قيمت در سهام 
كاموديتي محور بود شاهد كاهش اقبال به سهام گروه هاي 
بزرگ دالري و حركت نقدينگي به سمت سهام با ارزش بازار 
پايين تر و عمدتا غيردالري بوديم. در اين شرايط بيشترين 
ورود پول حقيقي به گ��روه محصوالت غذايي اختصاص 
پيدا كرد. اين گروه طي هفته اي كه گذشت شاهد انتقال 
س��هامي به ارزش ۲۲۲ ميليارد و ۶۳۰ ميليون تومان در 
مس��ير حقوقي به حقيقي بود. گروه هاي بيمه و صندوق 
بازنشستگي نيز شرايط مشابهي را تجربه كرد و در مجموع 
معامالت هفته گذشته با جابه جايي سهامي به ارزش ۲۱۱ 
ميليارد و ۵۱۶ ميليون تومان از پرتفوي حقوقي ها به سبد 
سهام معامله گران خرد بورس تهران بود. افزايش سرمايه 
در برخي زيرمجموعه هاي بيمه اي مهم ترين عامل افزايش 
توجه به س��هام ذكر شده بود. انبو ه سازان نيز اين هفته در 
كانون توجه بورس بازان حقيقي قرار داشتند. جايي كه اين 
دسته از معامله گران سهامي به ارزش ۱۸۰ ميليارد و ۶۴۵ 
ميليون تومان از گروه مذكور را به پرتفوي خود افزودند. در 
اين ميان صنايع دالرمحور اما همچنان نام دو گروه كانه هاي 
فلزي و محصوالت شيميايي در ليست خريد حقيقي ها به 
چشم مي خورد. به اين ترتيب در هفته منتهي به ۳ دي ماه 
يعني هفته گذشته، معدني ها با خالص خريد ۱۶۵ ميليارد 
و ۶۴۰ ميليون توماني سهامداران خرد همراه شدند. اين 
رقم در زيرمجموعه هاي پتروشيمي ۱۲۱ ميليارد و ۴۴۷ 
ميليون تومان برآورد ش��د. بزرگان غيردالري نيز در اين 
هفته جايگاه خود را در س��بد س��هام حقيقي ها به دست 
آوردند. در اين خصوص مي توان به خودروسازان اشاره كرد 
كه هر چند در اين هفته با افت ۰/۵ درصدي ميانگين قيمت 
زيرمجموعه هاي خود مواجه شدند اما؛ شاهد جابه جايي 
سهامي به ارزش ۷۸ ميليارد و ۴۳۶ ميليون تومان در مسير 
حقوقي به حقيقي بودند. بانكي ها نيز در شرايطي مشابه پس 
از اقبال چند روزه حقيقي ها در ابتداي هفته، انتقال سهامي 
به ارزش ۲۴ ميليارد و ۴۸۸ ميليون توماني در مسير حقوقي 

به حقيقي را ثبت كردند.
نرخ متوسط جهاني مواد خام موثر بر عملكرد شركت هاي 
بورسي در آذر ۲۵ درصد نسبت به پايان تابستان باالتر رفته 
است. تلفيق و تركيب اين دو عامل، يك دوره طاليي براي 
عملكرد شركت هاي بزرگ كااليي و صادر كنندگان رقم زده 
كه انتظار ثبت ركوردهاي سودآوري توام با رشد فروش و 
حاشيه سود را ايجاد كرده است. در همين حال، بررسي هاي 
مختلف از منظر تخمين تحليلي س��ودآوري شركت ها 
در ۱۲ماه پيش رو نش��ان مي دهد متوسط P/E پيش نگر 
بازار در محدوده ۱۰ واحد قرار دارد كه گوياي انتظار باالي 
سرمايه گذاران به منظور اعالم سودهاي باالتر شركت ها 
در گزارش هاي پيش رو و تعديل مخرج كسر از محل رشد 
سودآوري بنگاه ها اس��ت. به اين ترتيب مي توان گفت در 
حالي وارد فصل گزارش ها خواهيم شد كه انتظار از عملكرد 
شركت ها باال است و از اين رو احتمال نوسان قيمت هاي 
س��هام در روزهاي پيش رو متناسب با محتواي اطالعات 
منتشره وجود دارد. با وجود اين معامالت مي توان وضعيت 
مطلوبي براي بازارسرمايه در نظر گرفت و شاهد رشد در 

اين بازار بود. ابوالفضل شهرآبادي، كارشناس بازارسرمايه 
درخصوص وضعيت بازار مي گويد: بازار سرمايه با توجه به 
ركود بازارهاي رقيب، عمده سرمايه گذاري را در ماه هاي 
پيش رو به خود اختصاص خواهد داد. بازارهاي س��رمايه، 
مسكن، ارز و ديگر بازارهاي رقيب بر هم اثر مي گذارند اما در 
شرايط فعلي، پتانسيل رشد بازار سرمايه بيش از بازارهاي 
ديگر است . اين كارشناس بازارسهام، با اشاره به مزيت هاي 
بازار سرمايه در مقايسه با بازارهاي رقيب ادامه مي دهد: نقد 
شوندگي و شفافيت جزو مزاياي خاص بازار سرمايه است و 
در بلندمدت ترديدي نيست كه اين بازار رشد مجدد خود 
را از س��رخواهد گرفت. بازارهاي رقيب به سوي كوچك 
شدن خواهند رفت و بازار سرمايه كه گل سرسبد بازارهاي 
رسمي است، توسعه پيدا خواهد كرد . وي از بازار مسكن 
به عنوان رقيب بازار سرمايه در شرايط فعلي ياد مي كند و 
مي گويد: با توجه به مالحظات بودجه اي درحوزه مسكن و 
بحث هاي مالياتي كه دولت براي اين صنعت در نظر گرفته، 
با اطمينان بااليي مي توان گفت كه در ماه هاي آينده عمده 
سرمايه گذاري ها در بازار سرمايه رخ خواهد داد؛ به ويژه آنكه 
بورس، تمام صنايع و ديگر بازارها را در دل خود جاي داده 
است . شهرآبادي در عين حال با بيان اينكه كانال هاي جذب 
پول در بورس هنوز با تاخير زماني عمل مي كنند، اظهار 
مي كند: جذب نقدينگي، عموما از طريق عرضه هاي اوليه و 
افزايش سرمايه انجام مي شود كه فرآيند زمانبري است؛ لذا 
فرآيند سرعت بخشي به كانال هاي جذب پول در بازارهاي 
مالي دنيا موضوع مهمي است كه اگر اين روند نتواند خودش 
را با سرعت ورود نقدينگي هماهنگ كند، بازار دچار مشكل 
مي شود و اتفاقي كه در مردادماه در بورس شاهد آن بوديم 

نيز متاثر از همين موضوع بود.

  حجم باالي پول  تازه
عامل رشد هيجاني بازار بود

وي با اشاره به روند معامالت ۵ ماهه ابتداي سال مي گويد: 
ب��ازار در آن مدت رش��دي هيجاني را تجرب��ه كرد كه 
مهم ترين دليل و محرك اصلي آن حجم باالي پول  تازه 
بود، پس از آن از روزهاي پاياني مرداد بازار وارد فاز ريزشي 
و كاهشي ادامه دار شد كه شبيه آن را تاكنون كمتر شاهد 
بوديم. از نيمه دوم پارسال تا مرداد ۹۹ اكثر تحليلگران 
تكنيكال غلط از آب درآمد، چون عامل محركه بازار كه 
هم��ان نقدينگي بود آنقدر قوي عم��ل مي كرد كه اين 
تحليل ها را به هم مي ريخت. اين كارشناس بازار سرمايه، 
عقب ماندگي سرعت كانال هاي جذب پول را نسبت به 
جريان نقدينگي ورودي به بازار در ابتداي سال مهم ترين 
عامل اصالح بازار طي ماه هاي گذش��ته دانسته و اضافه 
مي كند: البته فرابورس به خصوص در عرضه هاي اوليه 
بسيار سريع تر عمل مي كند اما در مجموع فرآيندهاي 
پذيرش و افزايش سرمايه در بازار ما نسبت به بازارهاي 
مالي دنيا زمان بر است. طبيعتا بازاري كه در ابهام است و 
دليلي هم براي رشد ندارد، با يك فشار كوچك مي تواند 
در حالت نزولي فرو برود.وي منشأ تعلل فعلي در رشد بازار 
سرمايه را برخي ابهامات مي داند و مي گويد: پيش از اين 

يكي از ابهامات بازار سرمايه، سرنوشت انتخابات امريكا 
بود، كه اكنون اين ابهام برطرف ش��ده، ترديدها كاهش 
يافته و شاهد ورود آرام نقدينگي به بازار هستيم. در شرايط 
فعلي، شاخص بورس براي رشد پرقدرت نيازمند محركي 
قوي است و نبود همين محرك هم باعث شده تا اين متغير 
در سطح ۱.۴ ميليون واحد درجا بزند. شهرآبادي با اشاره 
به اينكه بازار اين روزها با اخبار داخلي مهمي مواجه است، 
 اظهار مي كند: طي اين ماه ش��اهد انتشار گزارش هاي

 ۹ ماهه شركت ها هستيم كه مي تواند نقش همان محرك 
قوي را براي رش��د بازار فراه��م كند، چراكه پيش بيني 
مي شود صنايع بزرگ و بنيادي بازار گزارش هاي خوبي از 

عملكرد ۹ ماهه داشته باشند.

    بانك ها، خودرويي ها
و پتروشيمي ها پيشروهاي بازار

اي��ن كارش��ناس بازارس��هام اضافه مي كن��د: با كاهش 
ريسك هاي سياسي خارجي و حركات مثبت در مذاكرات 
برجامي، بانك ها، خودرويي ها و پتروشيمي ها جزو صنايعي 
هستند كه مي توانند به عنوان پيشرو مطرح شوند .همچنين 
صنايع دالري ممكن است كاهش هايي را تجربه كنند، اما 
در عوض گشايش در فروش، اين كاهش را جبران خواهد 
كرد . به گفته شهرآبادي، حركت صعودي بازار فعال پله اي 
است و شاخص مقاومت هايي دارد، لذا بايد ديد محرك ها 
و عوامل موثر بازار چقدر درس��ت عملياتي مي شوند. وي 
اطمينان مي دهد: از آنجا كه حجم معامالت رشد كرده و 
پول مثبت وارد بازار شده، اين عامل در كنار خبرهاي خوب 
از گزارش هاي ماهانه شركت ها، نويد دهنده آن است كه 

هفته خوبي را در پيش داشته باشيم .

  نزول تورم و ثبات مالي
طبق گزارش مركز آمار، نرخ افزايش ماهانه شاخص كاالها 
و خدمات مصرفي در آذر معادل ۲درصد بوده كه كمترين 
رشد اين متغير در۶ ماه گذشته به شمار مي رود. در همين 
حال، نرخ تورم نقطه به نقطه ۱۲ماهه براي نخستين بار از 
فروردين امسال با كاهش مواجه شده و از ۴۶/۵ درصد به 
۴۴/۸ درصد رسيده است. اين روند نخستين نشانه هاي 
ايج��اد آرامش در انتظارات تورمي و تعديل رش��د قيمت 
كاالهاي مصرفي را نشان مي دهد. همزمان، در عمليات 
موس��وم به بازار باز كه طي آن بانك مرك��زي با ابزارهاي 
متفاوت اقدام به تزريق اعتبار به ب��ازار بين بانكي در ازاي 
توديع وثايق مي كند در آذر ماه كاهش قابل توجهي نسبت 
به آبان ماه رخ داده است. بر اين اساس، كل تزريق منابع پولي 
به بانك ها از سمت بانك مركزي به شبكه بانكي در ماه آبان 
معادل سه هزار ميليارد تومان و در آذر ماه سه هزار ميليارد 
تومان بوده است. به عبارت ديگر، افزايش منابع پايه پولي 
از محل استقراض بانك ها در قبال توديع وثيقه در آذر ماه 
بيش از ۸۰ درصد كاهش يافته و از ۱۸۸ هزار ميليارد ريال به 
۳۲ هزار ميليارد ريال رسيده است. در همين حال، نرخ سود 
بازار بين بانكي نيز در زير سقف كانال مد نظر بانك مركزي 
)۲۲ درصد( با ثبات نسبي مواجه است. به اين ترتيب، پس 

از يك دوره رشد شديد نرخ ارز و افسارگسيختگي انتظارات 
تورمي، آرامش بازار پول و رفتار قيمت ها با سرعت اندكي 
در حال احيا است. پيامد ديگر اين شرايط مي تواند ايجاد 
جذابيت تدريجي سپرده گذاري مدت دار در بانك ها باشد كه 
به نوبه خود مي تواند از رشد بي محاباي حجم پول نسبت به 
شبه پول به عنوان يكي از موتورهاي اصلي تحريك تورم باال 
)همچون ۱۲ ماه اخير( جلوگيري كند. از منظر بازار سهام نيز 
ايجاد ثبات در نرخ تورم و هزينه پول مي تواند پيام آور احياي 
معادالت گذشته در زمينه ارزش گذاري و سرمايه گذاري 

در اين طبقه دارايي پس از يك دوره اعوجاج شديد باشد.

    وضعيت هشداري نسبت به چين
در حالي كه آمار فعاليت هاي اقتصادي شامل رشد اقتصادي، 
توليد صنعتي و سرمايه گذاري هاي زيرساختي و واردات 
مواد اوليه در چين كماكان مطلوب ومثبت است، در اليه هاي 
پنهان ارقام مثبت، نشانه هاي ناملموس به چشم مي خورد. 
بر اين اساس، نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي بر پايه 
برآورده��اي مختلف از ۳۰۰ درصد عبور كرده و نس��بت 
دارايي هاي شبكه بانكي )وبه تبع آن بدهي ها( هم مرز چهار 
برابر حجم توليد ملي را پشت سر گذاشته است. اين سطوح 
بي سابقه بدهي نسبت به ظرفيت تامين مالي بدهي )بخش 
واقعي اقتصاد( در موارد ديگر )شامل ژاپن، اسپانيا، شوروي 
س��ابق و...( منتهي به يك دوره رشد نزديك به صفر براي 
يك بازه طوالني )بيش از يك دهه( شده است. اين معضل 
در مورد اقتصاد هاي به ش��دت مبتني بر سرمايه گذاري 
فزاينده در زيرساخت ها كامال رايج است. چين تقريبا همه 
ويژگي هاي مش��ترك با نمونه هاي تاريخي مدل توسعه 
اقتصادي مزبور را دارد و ميزان بدهي و اندازه شبكه بانكي 
از يك س��و و كاهش شديد بازدهي س��رمايه گذاري ها از 
سوي ديگر با نقطه آغاز افول رشد اقتصادي در نمونه هاي 
تاريخي همخواني دارد. در همين راستا، يك مطالعه آماري 
نشان مي دهد بيش از ۶۰ درصد تقاضاي وام شركت هاي 
شبه دولتي و حكومت هاي محلي به عنوان پيشران رشد 
اقتصادي چين، به تامين مالي مجدد وام قبلي اختصاص 
داشته و اين نسبت در چهار سال گذشته تقريبا دو برابر شده 
است. برآورد مي شود تقريبا كل رشد اقتصادي چين در سال 
جاري ازمحل سرمايه گذاري هاي دولتي و شبه دولتي در 
بخش زيرساختي و مسكن تامين شده باشد. مجموع اين 
داده ها، اين نتيجه ذهن را پيشگيري گيرنده مي سازد كه 
سال ۲۰۲۰ يك دوره استثنايي به لحاظ برگشت اژدهاي 
زرد به مدل توسعه مبتني بر سرمايه گذاري و بدهي پس 
از چند س��ال اصالحات جزئي باش��د. با توجه به آگاهي 
سياست گذاران حزب كمونيست از رشد بدهي و تبعات 
آن، اين احتمال وجود دارد كه با عبور از بحران كرونا، رفتار 
اقتصاد چين در سال ۲۰۲۱ يكسره متفاوت از سال ۲۰۲۰ 
باشد؛ وضعيتي كه با عنايت به نقش آفريني كليدي چين در 
سمت تقاضاي مواد خام صنعتي در ماه هاي اخير، احتمال 
ايجاد شرايطي متفاوت به لحاظ كاهش پتانسيل رشد قيمت 
كاالهاي وابسته به تقاضاي واردات چين به ويژه فلزات را در 

۱۲ ماه آتي مي دهد.

خبربازارسرمايه بازار سرمايه4   Sun. Dec 27. 2020  1838   يكشنبه   7     دي 1399   12 جمادي االول 1442  سال هفتم    شماره 

رفتار استاندارد سامانه معامالتي 
در شرايط نوساني

روح اهلل دهقان، مديرعامل شركت مديريت فناوري 
بورس تهران در گفت وگوبا سنا اظهار داشت: در چند 
ماه گذشته خصوصا از شهريور سال جاري، توسعه هاي 
جديدي در سامانه معامالتي پياده سازي شده كه باعث 
شده ظرفيت سامانه معامالتي براي تراكنش ها افزايش 
پيدا كند. وي با بيان اينكه ش��ركت مديريت فناوري 
بورس تهران همچنان روي س��ايت tsetmc و زير 
سخت هاي آن در حال فعاليت است، افزود: هم اكنون 
اين سامانه حدود ۱۶ هزار تراكنش در ثانيه و نزديك به 
۴ ميليون معامله در روز را به شكل روان و بدون اشكال 
پوش��ش مي دهد. دهقان در عين حال به كارگيري 
ابزاره��اي مالي جدي��د در بازار س��رمايه را نيازمند 
زيرساخت هاي قوي در بخش فناوري اطالعات دانست 
و گفت: اين حوزه س��امانه، نيازمند تغييرات اساسي 
است تا بتواند از اين ابزارهاي مالي پشتيباني كند . وي 
با اشاره به اينكه در حوزه فناوري اطالعات جاي كار 
فراوان در بازار سرمايه وجود دارد، افزود: االن كه بازار 
به روند مثبت خود برگشته و تعداد معامالت افزايش 
يافته، اگرچه سامانه معامالت پاسخگو است و مي تواند 
حتي بيشتر از قبل تعداد معامالت را پشتيباني كند 
ولي طبيعي اس��ت كه الزمه سرويس دهي مناسب 
توسعه و بهبود مستمر خواهد بود. مديرعامل شركت 
مديري��ت فناوري ب��ورس تهران با اش��اره به برخي 
تغييرات در س��امانه معامالتي گف��ت: اخيرا بخش 
نمادهاي پربيننده با نماده��اي پرتراكنش جابه جا 
شد تا بتوانيم ديتاي بهتري را در اختيار سهامداران 
قرار دهي��م . وي توضيح داد: نماده��اي پرتراكنش 
نشان دهنده شركت هايي هستند كه از تعداد معامالت 
باالت��ري برخوردارند؛ يعني اقبال بيش��تري به اين 
نمادها در بازار وجود دارد و تراكنش هاي بيش��تري 
را در داخل سامانه توليد مي كنند . دهقان همچنين 
 اظهار داشت: تاكنون تالش كرده ايم با سامانه موجود، 
حتي االم��كان ابزارهاي��ي از قبيل اختي��ار معامله، 
معامالت آتي، گواهي سپرده و فروش تعهدي را پياده 
سازي كنيم . مديرعامل ش��ركت مديريت فناوري 
ب��ورس تهران با اب��راز امي��دواري درخصوص ايجاد 
توسعه هاي جديد روي سامانه معامالتي گفت: انتظار 
مي رود ابزارهاي مديريت ريسك را بيشتر در اختيار 
قرار دهيم تا افراد بتوانند چه در روال هاي مثبت و چه 
منفي بازار، ريسك خود را مديريت كنند و با يك سود 
معقول در بازار فعاليت داشته باشند . وي همچنين 
عملكرد و رفتار سامانه معامالتي را در شرايط مثبت و 
منفي مطابق با دستورالعمل توقف و بازگشايي دانست 
و گفت: محاسباتي كه در توقف هاي ۲۰ درصد و ۵۰ 
درصد در س��امانه انجام مي ش��ود، از طريق ماشين 
است . لذا چه در شرايط مثبت، چه در شرايط منفي، 
محاسبات بر يك مبنا و كامال بر اساس دستورالعمل 
توقف و بازگش��ايي اس��ت و به جرات مي توان گفت 
س��امانه توقف و بازگش��ايي، خطايي ندارد. دهقان 
افزود: پيشنهاد مي كنم افرادي كه در اين بخش ابهام 
دارند مجددا دس��تورالعمل ها و ويديوهاي آموزشي 
اين حوزه را مطالعه كنند تا موضوع براي آنها شفاف 
ش��ود . وي در ادامه اين گفت وگو با اشاره به حمالت 
سايبري و ضرورت امنيت اطالعات در بازار سرمايه 
گفت: سعي كرده ايم بخش اساسي سامانه معامالت 
را به طور كامل از ش��بكه هاي اينترنتي جدا و در يك 
شبكه ايزوله با درگاه هاي استاندارد نگه داري كنيم؛ 
گرچه اين به تنهايي تضميني براي امنيت اطالعات 
نيس��ت . دهقان با تاكيد بر اينكه امنيت اطالعات، 
يك كار پيوس��ته و ش��بانه روزي است، خاطرنشان 
كرد: مدعي امنيت ۱۰۰ درصدي نيستيم اما در اين 
حوزه از متدهاي روز دنيا استفاده مي كنيم و تيم هاي 
امنيتي به طور مداوم سامانه معامالت را رصد و روي 
آن كار مي كنند تا از نفوذ و حمالت سايبري جلوگيري 
ش��ود و بتوانيم س��رويس پايداري را به ذي نفعان و 
بازديدكنن��دگان ارايه دهيم . مديرعامل ش��ركت 
مديريت فناوري بورس تهران افزود: در حال حاضر 
تنها درگاهي كه روي اينترنت، فعال داريم س��ايت 
Tsetmc اس��ت كه در مورد آن هم سعي كرده ايم 
ديتاي حساس و محرمانه اي روي اين سايت نگه داري 
نشود تا اگر به هر دليلي امنيت سايت به خطرافتاد، 
دچار مخاطره افشاي اطالعات نشويم و مشكلي براي 

بازديدكنندگان سايت رخ ندهد.

درباره كتاب
سيستم معامالتي چنگال 

»چنگال اندروز« يكي از ابزارهاي تحليل تكنيكال 
است كه شكل ظاهري آن ش��بيه چنگال است و 
توس��ط آلن اندروز به جهان معرفي شد؛ به همين 
دليل براي احترام به او، به چنگال اندروز مشهور شد. 
آلن اندروز معتقد بود كه خطوط حمايت و مقاومت 
كالسيك ديگر كارايي چنداني در بازار ندارند و به 
ابزار قدرتمندتري براي پيش بيني نوسانات قيمت 
نياز است، بنابر اين تحقيقات او منجر به ابداع چنگال 
اندروز ش��د. چنگال اندروز بر اساس خط روند ها و 
سقف ها و كف هاي مهم نمودار قيمت-زمان شكل 
مي گيرد و انواع مختلف آن ش��امل خطوط مياني 
سنتي، خطوط مياني شيف، خطوط مياني داخلي 
و خطوط مياني ش��كاف اس��ت. كتاب »سيستم 
معامالتي چنگال اندروز معامله گري با خطوط مياني 
و نقشه برداري از بازارها )بورس، ارز، كاال، آتي طال و 
نفت( « تاليف تيموتي مورگ ترجمه وحيد درزي 
و نفيسه صالحي سياوش��اني توسط انتشارات آراد 
كتاب در ۱۳۴ صفحه منتشر شده است. اين كتاب 
يكي از بهترين منابع موج��ود براي روش مياني يا 
همان چنگال اندروز است كه ضمن آموزش ترسيم 
و به كارگيري ابزارها، مثال هاي متعددي از معامالت 
را نيز به تصوير مي كشد. معامله در بازارهاي آتي كاال 
و خريد و فروش سهام به طور طبيعي پر ريسك است 
و هر معامله گري مسوول اعمال و رفتارهاي خود در 

زندگي و در بازار است.

سمت و سوي بورس
در فصل جديد

با آغاز زمس��تان همچنان ش��اهد وجود نوس��ان در 
معامالت بازار هس��تيم كه اين موضوع نشان دهنده 
وجود ش��ك و ترديد و ترس س��هامداران از روند بازار 
است، در اين زمينه علي جبل عاملي، كارشناس بازار 
س��رمايه در گفت وگو با ايرنا روند معامالت بورس تا 
پايان سال را پيش بيني كرد و گفت: همزمان با كاهش 
التهاب ها و وحشت در معامالت بازار بعد از شروع ريزش 
شاخص بورس در مرداد ماه، اكنون ريسك هاي سياسي 
ني��ز رو به كاهش بوده و حداقل مي ت��وان به برقراري 
آرام��ش در بازار امي��دوار بود. وي خاطرنش��ان كرد: 
حجم مثبت معامالت در هفته هاي اخير و بازگشت 
بازار به مدار تحليل، همزمان با اصالح p/e س��هم ها 
در كن��ار اميدواري براي افزايش قيمت نفت و س��اير 
كاموديتي ها به خصوص فلزات اساسي و سنگ آهن 
مسير رشد بازار هموار شده است. جبل عاملي افزود: 
در كنار عدم جذابيت بازارهاي موازي، ثبات نرخ دالر و 
 افزايش آن در نيمه دوم سال، گزارش هاي بهتري در

 ۹ ماهه و ۱۲ ماهه براي شركت هاي صادرات محور رقم 
خواهد خورد. اين كارشناس بازار سرمايه گفت: تداوم 
بازارگرداني س��هم ها در كنار احتياط حقوقي ها براي 
عرضه نيز عامل ديگر در ايج��اد ثبات در بازار خواهد 
بود. جبل عاملي با بيان اينكه با توجه به اينكه به نظر 
مي رسد بازار روند صعودي خود را در زمستان نيز ادامه 
دهد اما نبايد انتطار رشدهاي پرشتاب همانند نيمه 
نخست سال را داشت، اظهار داشت: بازار در سه ماهه 
پاياني سال روزهاي مثبت و منفي متعددي را تجربه 
خواهد كرد اما روند اصلي حركت آن به ش��رط عدم 
ايجاد ريسك هاي سيس��تماتيك عجيب و بازگشت 
اعتمادها به بورس مثبت خواهد بود. اين كارش��ناس 
بازار س��رمايه به روند معامالت بورس در فصل پاييز 
اشاره كرد و گفت: يكي از معيارهايي كه در ابتداي سال 
جاري مبناي استدالل تحليل گران قرار گرفت، تداوم 
ورود نقدينگي به بازار بود كه به واس��طه آن رشد بازار 
بدون توجه به تحليل بنيادي سهام توجيه مي شد. وي 
افزود: با آغاز ريزش ب��ازار روند خروجي نقدينگي به 
خصوص نقدينگي حقيقي ها شدت بيشتري گرفت 
كه اين روند تا اواسط پاييز ادامه داشت؛ تا جايي كه در 
مهر و آبان ماه نيز بيشتر روزها با خروج نقدينگي همراه 
بوديم كه از اواسط آبان ماه از شدت آن كاسته شد. جبل 
عاملي با بيان اينكه بورس در پاييز تحت تأثير عوامل 
زيادي قرار گرفت و با تغييرات زيادي همراه شد، اظهار 
داشت: نوسانات بازارهاي موازي به خصوص ارز و طال 
كه در ابتداي پاييز با افزايش همراه شد، بعد از انتخابات 
امريكا اندكي كاهش يافت. اين كارشناس بازار سرمايه 
به ديگر عوامل تاثيرگذار در روند معامالت بورس اشاره 
كرد و اف��زود: افزايش نرخ نيمايي و تأثير مثبت آن بر 
 س��ود آوري ش��ركت ها، گزارش هاي اميدوار كننده

 ۶ ماه��ه ش��ركت ها، كنت��رل عرضه اي ت��ي اف ها و 
عرضه هاي اوليه، حمايت حقوقي ها و خريد آنها بعد از 
آنكه انگشت اتهام به واسطه فروش سهم در روزهاي 
رونق تابستاني به س��وي آنها نشانه رفت، بسته بودن 
برخي نمادها از جمله شستا، حاشيه هاي بازارگرداني و 
باز شدن آنها را مي توان از ديگر عوامل تاثيرگذار در اين 
فصل دانست. وي خاطرنشان كرد: در حوزه سياست، 
مهم ترين ريس��ك بازار انتخابات اياالت متحده بود 
كه با روش��ن شدن تدريجي وضعيت و انتخاب حزب 
دموكرات در رياس��ت جمهوري و كنگ��ره و احتمال 
بازگش��ت امريكا به برجام تغيير روند در بازار را شاهد 
بوديم. جبل عاملي افزود: طي اين مدت اخبار مثبت و 
منفي از جمله افزايش تحريم ها، ترور شهيد فخري زاده، 
طرح مجلس براي لغو فوري تحريم ها يا موافقت رهبر 
معظم انقالب با بررسي لوايح در مجمع و روند بيماري 
كرونا كم وبيش در حوزه سياس��ي ايران خودنمايي 
مي كرد. به گفته اين كارشناس بازار سرمايه، براساس 
پيش بيني هاي صورت گرفته به نظر مي رسد با نزديك 
شدن به زمستان ريسك كمتري نسبت به ابتداي پاييز 
معامالت ب��ورس را تهديد كند. وي يكي از مهم ترين 
عوامل تأثيرگذار بر روند پاييزي بورس را تغيير قوانين 
و مقررات اعالم كرد و افزود: اجباري شدن بازارگرداني 
و س��خت گيري در مورد آن به تنهايي توانست بخش 
از نگراني ه��اي موجود در ب��ازار را برطرف كند. جبل 
عاملي اظهار داشت: هماهنگي با اين قانون براي برخي 
حقوقي ها هزينه بر بود و پاي آنها را به كميته تخلفات 
بورس باز كرد اما بعد از گذشت مدت ها از تصويب بازار 
گرداني، اين قانون اجرايي شد و در مدت اخير نزديك 
به هشت هزار ميليار تومان از سوي حقوقي ها به بازار 
تزريق شده است. اين كارشناس بازار سرمايه بازگشت 
ام��كان معامالت روزانه در پايي��ز را به عنوان محرك 
معامالت خرد بازار اعالم كرد و افزود: تغيير در قوانين 
پيش گشايش توانس��ت تا حدودي نگراني منتقدان 
بازار را كاهش دهد، تغييرات در س��قف صندوق هاي 
س��رمايه گذاري و مجوز تأسيس صندوق هاي جديد 
هم به نسبت خبر خوبي براي بازار بود كه توانست تاثير 
مثبت خود را بر معامالت ب��ازار بگذارد. وي به مطرح 
شدن بحث هاي پيرامون شيوه قيمت گذاري فوالد، 
طرح فوالدي مجلس و مسائل مربوط به بورس كاال و 
تاثير آن بر روند بازار اشاره كرد و گفت: اين مسائل در 
مقطعي از زمان بازار را تحت تأثير خود قرارداد و موجب 
افزايش عرضه ها شد. جبل عاملي گفت: از سوي ديگر 
بازار با برخي از فش��ارها در زمينه اعالم خبر افزايش 
نرخ سود بانكي و سيگنال هاي منفي آن همراه شد كه 
تكذيب اين خبر از سوي بانك مركزي و منتفي شدن 
افزايش نرخ س��ود بانكي اين خطر را از سر بورس رفع 
كرد. اين كارشناس بازار سرمايه بحث بودجه را به عنوان 
مس��اله تأثيرگذار در روزهاي پاياني پاييز را دانست و 
افزود: اختالف مجلس با دولت كه به طور قطع بر اقتصاد 
و بورس هم تاثيرگذار است، دامنه تصميمات بودجه اي 
از حذف ارز ۴۲۰۰ توماني و برداشت از صندوق توسعه 
ملي تا تأمين مالي ۹۵ هزارميليارد توماني ناش��ي از 
فروش دولت از بازار و انتشار ۱۲۵ هزارميليارد توماني 
اوراق را در بر مي گيرد و نتيجه مناقشه بر سر آن، به طور 

قطع بر بازار تاثيرگذار خواهد بود.

ورود مجدد سرمايه گذاران خرد به بازارسرمايه

نوسان ادامه دار در بازارسهام 

قرمزپوشي بورس تهران
شاخص كل در بازار س��رمايه روز گذشته ۲۴ هزار و ۳۵۱ 
واحد افت داش��ت كه در نهايت اين شاخص به عدد يك 
ميليون و ۴۲۳ هزار واحد رسيد. در معامالت روز گذشته 
بيش از ۹ ميليارد و ۲۱۲ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش ۱۲۳ هزار و ۴۸۴ ميليارد ريال داد و ستد شد. 
همچنين شاخص كل )هم وزن( با چهار هزار و ۹۶۹ واحد 
افزايش به ۴۷۳ هزار و ۴۷۸ واحد و ش��اخص قيمت )هم 
وزن( با سه هزار و ۲۵۳ واحد رشد به ۳۰۹ هزار و ۹۲۸ واحد 
رسيدند. شاخص بازار اول ۲۲ هزار و ۳۳۳ واحد و شاخص 

بازار دوم ۳۳ هزار و ۳۰۷ واحد كاهش داشتند.
عالوه بر اي��ن در بين تمامي نمادها، نماد »پتروش��يمي 
پرديس« با ۷۵۵ واحد، »فوالد خراس��ان« با ۳۲۷ واحد، 
»باما« با ۲۹۵ واحد، »پتروش��يمي بوعلي سينا« با ۲۸۳ 
واحد، »س��رمايه گذاري دارويي تامين« ب��ا ۲۲۹ واحد، 
»سرمايه گذاري سيمان تامين« با ۱۸۵ واحد، »پتروشيمي 
نوري« با ۱۷۴ واحد، »پتروشيمي خراسان« با ۱۵۱ واحد 
و»پارس خودرو« با ۱۴۸ واحد بيش��ترين تاثير مثبت را 

بر ش��اخص كل داش��تند. برپايه اين گزارش روز گذشته 
نماد صنايع »پتروشيمي خليج فارس« با سه هزار و ۸۳۶ 
واحد، »ملي صنايع مس ايران« با س��ه هزار و ۱۲۷ واحد، 
»فوالد مباركه اصفهان« با دو هزار و ۴۲۴ واحد، »شركت 
س��رمايه گذاري تامين اجتماعي« با دو هزار و ۷۸ واحد، 
»نفت و گاز پتروشيمي تامين« با يك هزار و ۱۹۲ واحد، 
»پااليش نفت اصفهان« با ي��ك هزار و ۱۸۸ واحد، »ايران 
خودرو« با يك هزار و ۱۴۱ واحد، »گس��ترش نفت و گاز 
پارس��يان« با يك هزار و ۶۲ واحد و »مخاب��رات ايران« با 
۹۹۸ واحد با تاثير منفي بر شاخص همراه بودند. »شركت 
سرمايه گذاري تامين اجتماعي«، »ملي صنايع مس ايران«، 
»سرمايه گذاري سيمان تامين«، »پااليش نفت اصفهان«، 
»فوالد مباركه اصفهان«، »بانك تجارت« و »ايران خودرو« 
در گروه نمادهاي پربيننده قرار داشتند. »گروه شيميايي« 
هم در معامالت روز گذشته صدرنشين برترين گروه هاي 
صنعت شد و در اين گروه ۴۴۷ ميليون و ۲۲۶ ميليون برگه 
سهم به ارزش ۱۹ هزار و ۷۲۸ ميليارد ريال داد و ستد شد.

ش��اخص فرابورس نيز حدود ۷۰ واحد كاهش داشت 
و روي كان��ال ۲۰ هزار و ۷۳ واحد ثابت ماند. همچنين 
در اين بازار س��ه ميلي��ارد و ۷۷۰ هزار برگه س��هم به 
ارزش ۶۶ هزار و ۸۴۸ ميليارد ريال داد و ستد شد. روز 
گذشته نمادهاي »سنگ آهن گهرزمين«، »پليمر آريا 
ساسول«، »پتروشيمي زاگرس«، »توليد نيروي برق 
دماوند«، »مديريت انرژي تابان هور«، »توس��عه مولد 
نيروگاهي جهرم«، »توكاريل«، »بيمه كوثر«، »ويتانا«، 
»مديريت س��رمايه گذاري كوثر بهم��ن« و »جنرال 
مكانيك« با تاثير مثبت بر شاخص اين بازار همراه بودند. 
روز گذشته نمادهاي »بيمه پاسارگاد«، »فوالد هرمزگان 
جنوب«، »سرمايه گذاري صبا تامين«، »پتروشيمي 
مارون«، »سهامي ذوب آهن اصفهان«، »پتروشيمي 
تندگوي��ان«، »بان��ك دي«، »س��رمايه گذاري مالي 
سپهر صادرات«، »صنعتي مينو«، »فرابورس ايران« و 
»شركت آهن و فوالد ارفع« تاثير منفي بر شاخص اين 
بازار را داش��تند.همچنين حقوقي ها طي روز گذشته 

حدود ۳۶۰ميليارد تومان وارد بازار سهام كردند. ارزش 
كل معامالت خرد ۱۷ه��زار و ۶۱۰ميليارد تومان بود، 
اشخاص حقوقي ۱۵درصد يعني دو هزار و ۷۱۰ميليارد 
تومان سهام خريدند و مازاد خريدشان دو درصد از كل 
معامالت شد. بيش��ترين خريد توسط حقوقي ها سه 
گروه »بانك ها و موسسات اعتباري«، »فلزات اساسي« 
و »ش��ركت هاي چند رش��ته اي صنعتي« رقم خورد 
در حالي كه برآيند معام��الت گروه هاي »محصوالت 
شيميايي« و »س��رمايه گذاري ها« به نفع حقيقي ها 
تمام شد.ارزش س��هام در پايان روز گذشته افت كرد و 
در مقايسه با آخرين روز معامالتي هفته گذشته، ۲.۸ 
درصد )۲۹۱هزار تومان( كاهش يافت و ارزش س��بد 
۵۳۲هزار توماني و يك ميليون توماني سهام عدالت به 
ترتيب به ۱۰ ميلي��ون و ۴۷هزار تومان و ۱۸ ميليون و 
۹۳۲هزار تومان رسيد. با احتساب اين موضوع، ارزش ۶۰ 
 درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار توماني سهام عدالت به

 ۶ ميليون و ۲۸هزار تومان رسيده است.



گروه راه و شهرسازي|
آنگونه كه ديدبان شفافيت و عدالت اعالم كرده است، 
علي رغم تكذيب وزير راه مبني بر نبود مصوبه محرمانه 
شوراي عالي شهرسازي در خصوص رفع محدوديت 
س��اخت و س��از در محله جماران، وجود اين مصوبه 
واقعيت دارد. درحالي كه چندي پيش ساخت وس��از 
غيرقانون��ي ملك جماران با افش��اگري رس��انه ها و 
مخالفت برخي دستگاه هاي مرتبط متوقف شده بود، 
قائم مقام س��ازمان ديدبان شفافيت از صورت جلسه 
محرمانه ش��وراي عالي شهرسازي در اين زمينه خبر 
داد.محس��ن جوات��ي، قائم مقام ديدبان ش��فافيت و 
عدالت به مهر گفت: در اي��ن زمينه احمد امير آبادي 
فراهاني عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي و 
عضو هيات مديره سازمان ديدبان شفافيت و عدالت 
با وزير راه و شهرس��ازي تلفني صحبت كرد، ولي وي 
موضوع را تكذيب كرد.به دنب��ال اين تكذيب، منابع 
مطلع و مورد اعتماد سازمان ديدبان شفافيت و عدالت 
مجدداً بر صدور دس��تور ويژه مبني بر تنظيم چنين 
صورت جلسه اي با قيد محرمانه بودن در شوراي عالي 
شهرس��ازي خبر داده و بر اين مهم صحه گذاشتند.

متأس��فانه نوع واكنش وزير محترم به درخواس��ت 
آق��اي اميرآبادي حكاي��ت از صحت وج��ود چنين 
صورتجلس��ه اي دارد كه به دور از اطالع مردم تنظيم 
شده اس��ت.عالوه بر اين، حجت نظري عضو شوراي 
شهر تهران نيز گفته است: »تصاوير هوايي ملك نهاد 
رياست جمهوري در جماران نشان مي دهد كه عالوه بر 
تخلف ساخت وساز، به درختان هم آسيب جدي وارد 
ش��ده و از ۳۹ درخت داخل و مجاور ملك، تنها شش 

اصله درخت سبز مانده و مابقي از بين رفته است.«

     موضع مش�ترك در دفاع از حق مردم  در 
جماران

در همين حال،  علي اعطا،  سخنگوي شوراي اسالمي 
ش��هر تهران در يك گفت وگوي اينستاگرامي با بيان 
اينكه در برخي موارد شورا و شهرداري همراهي خوبي 
در دف��اع از حق مردم دارند، گف��ت: براي نمونه بحث 
اخير موضوع جماران بود كه قرار بود به شكل دستوري 
ضوابط آن تغيير كند و شورا و شهرداري با اتخاذ موضع 
مشترك موضوع را پيگيري و از حق مردم دفاع كردند.
وي با بيان اينكه، در شوراي عالي شهرسازي و معماري، 
بحث تغيير محدوديت هاي ارتفاعي در ساخت و ساز 
در اراضي جماران مطرح بود، افزود: جماران به عنوان 
بافت روستايي و تاريخي و محل زندگي بنيانگذار انقالب 
اسالمي حضرت امام خميني همواره مورد توجه بوده 
است.اعطا گفت: ميراث فرهنگي در دهه ۷۰ و در سال 
۷۶ جم��اران را به عنوان مي��راث فرهنگي ثبت كرد و 
محدوديت هايي در ساخت و س��از براي حفظ كالبد 
جماران در نظر گرفت.وي با بيان اينكه در شوراي عالي 
معماري و شهرسازي رفع محدوديت ارتفاعي جماران 
م��ورد تاكيد قرار گرف��ت، گفت: با ۱۶ ت��ن از اعضاي 
شوراي شهر، نامه اي را خطاب به وزير راه و شهرسازي 
ارسال كرديم كه اين نامه موجب شد تصميم گيري به 
تعويق افتد.ب��ه گفته وي، به رغم اينكه اين تصميم به 
تعويق افتاد بعداً به شكل غير كارشناسي و دستوري 
محدوديت ها برداشته شد و حتي گفته شد كه به صورت 
محرمانه به شهردار تهران ابالغ شد كه مالك عمل در 
جماران مصوبه جديد است.عضو شوراي اسالمي شهر 
تهران ادامه داد: پس از اين، طرحي را در ش��ورا امضا و 
تقديم كرديم كه بر مبناي آن بتوانيم تا حدي از تبعات 
منفي برداش��ته ش��دن محدوديت ارتفاعي جماران 
جلوگيري كنيم. به گفته وي، اين طرح پس از بررسي در 
كميسيون اطالع رساني خواهد شد.سخنگوي شوراي 

شهر تهران با بيان اينكه نمونه هايي مانند جماران در 
شهر تهران كم نداريم، گفت: در محله كن و فرحزاد كه 
به عنوان بافت ارگانيك و طبيعي مورد حفاظت هستند 
نيز ضوابط خاصي اعمال ش��ود؛ اگر در مورد جماران 
اينگونه برخورد كنيم و محدوديت را كم كنيم در مقابل 
آنها چطور مقاومت خواهيم كرد.اعطا افزود: فشار افرادي 
كه مي خواهند ساخت و ساز كنند و منفعت اقتصادي 
دارند و تقابل بين منفعت عمومي و خصوصي هميشه 
بوده است. منفعت عمومي در طرح شوراي شهر ديده 
مي ش��ود و منفعت خصوصي ناظر به افرادي است كه 
مي خواهند از س��اخت و ساز، س��ود اقتصادي ببرند و 
ممكن است فشارهايي را اعمال كنند و زور بيشتري 
داشته باشند و مصوبه اي را بگيرند.وي گفت بايد تالش 
كنيم در سياست گذاري ها، منافع عمومي و خصوصي 
را كه يكي از راهبردهاي كالن هستند، همسو كنيم.
وي با بي��ان اينكه در محله جماران منفعت خصوصي 
بر منفعت عمومي غلبه پي��دا كرد، گفت: درباره كن و 
فرحزاد هم به همين صورت است و منافع شهر ايجاب 
مي كند كه با استفاده از بسته انتقال حق توسعه، عدم 
النفع را براي ساكنان اين محله جبران كنيم. وي تاكيد 
ك��رد: در محله جماران نيز به دلي��ل ويژگي هايي كه 
دارد مي توانيم از طريق روش هاي انتقال حق توسعه، 
جبران عدم النفع را پذيرش كنيم هرچند نيازمند كار 

كارشناسي و دقيق است.

     پاتك شورا به مصوبه محرمانه
به گزارش »تعادل«، در همين چهارچوب، شوراي شهر 
تهران 25 آذر س��ال جاري در واكنش ب��ه ابالغ مصوبه 
غيرقانوني ش��وراي عالي شهرسازي و معماري براي لغو 
محدوديت ارتفاعي محله جماران، طرح »الزام شهرداري 
تهران به جبران عدم النفع مالكان قديمي محدوده طرح 
و حفظ بافت ارزش��مند معاص��ر و هويت معنوي محله 
جماران« را به هيات رييسه ش��وراي شهر ارايه داد. اين 
طرح در جلسه 2۹ آذر در دستور كار اين شورا قرار گرفت 
و تصويب شد. ر اساس اين طرح، شهرداري تهران موظف 
است با همكاري ساير دستگاه هاي ذيربط از جمله وزارت 
راه و شهرسازي و موسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام 

)ره( نسبت به اجراي طرح مصوب مذكور از طريق سازوكار 
انتقال حق توسعه، تهاتر، واگذاري امالك معوض، تملك با 
رويكرد حفظ و صيانت پالك هاي ارزشمند و نيز مشاركت 
در نوسازي امالك واقع در محدوده طرح به فوريت اقدام 
كند.طرح مذك��ور در بندي ديگر، ش��هرداري تهران را 
مكلف مي كند در اجراي ط��رح موضعي محله جماران 
صرفًا با رويكرد حفاظت از بافت قديمي و سنتي اين محله 
و پاسداشت هويت و ميراث معنوي محله مبتني بر مفاد 
بند )د( ماده ۱۶۶ قانون برنامه س��وم توسعه اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اس��المي ايران اقدام و از 
اجراي هرگونه طرح و برنامه اي بر خالف مصوبه مذكور 
مجلس شوراي اس��المي به عنوان سند فرادست مالك 

عمل براي اين محله خودداري كند.

     رانت سازي براي سياسيون
پي��ش از اين، محمد س��االري، رييس كميس��يون 
شهرسازي شوراي اسالمي ش��هر تهران در 2۶ آذر 
سال جاري گفته بود: اقدام غيرقانوني لغو محدوديت 
ارتفاعي جماران با امضاي وزرا در حاشيه جلسه هيات 
دولت صورت گرفته و رانتي براي س��اكنين سياسي 
جماران ايجاد مي كند. ساكنيني كه بعد از سال 8۰ و 
بعد از تصويب محدوديت ارتفاع با قيمت هاي ناچيز 
در اين محله خانه خريده اند و حاال جمعيتش��ان به 
۷۰ درصد رسيده است.به گزارش »تعادل«، داستان 
جدال ميان نهاد رياست جمهوري و مديريت شهري 
در محله جم��اران از روزهاي آخر خردادماه س��ال 
جاري آغاز ش��د. آنجا كه طبقه س��وم ساختمان در 
دس��ت احداث اين نهاد به خواست برخي از اعضاي 
شوراي شهر، توسط ماموران شهرداري منطقه يك 
پايتخت تخريب شد.براساس مصوبات شوراي عالي 
شهرسازي و معماري، منطقه جماران، منطقه واجد 
ارزش فرهنگي شناخته ش��ده و ساخت و ساز بيش 
از 2 طبقه در اين منطقه ممنوع اس��ت. اين در حالي 
است كه از 5 سال قبل در باغ عمارتي متعلق به نهاد 
رياس��ت جمهوري در محله جماران، ساخت و ساز 
صورت گرفته و از همين رو، گروهي از اهالي اين محله 

به دادستاني و شوراي شهر شكايت كرده اند.

   كارشناسي نيست
محمد س��االري رييس كميس��يون شهرس��ازي و 
معماري ش��وراي شهر اس��المي تهران در واكنش 
به ابالغ مصوبه غيرقانوني ش��وراي عالي شهرسازي 
و معم��اري مبني بر لغو محدودي��ت ارتفاعي محله 
جم��اران گفت��ه ب��ود: اي��ن رويكرد ش��وراي عالي 
شهرس��ازي و وزير راه تحت تأثير فش��ارهاي نهاد 
رياس��ت جمهوري اتخ��اذ ش��ده و با هي��چ اصول، 
چارچوب و نگاه كارشناس��ي س��ازگار نيست. او با 
اشاره به اينكه ش��وراي عالي شهرسازي يك نهاد و 
ش��وراي فرادستي اس��ت كه فرآيند تصميم گيري 
در آن عمدتًا تحت تأثير رويكردهاي كارشناس��ي 
اس��ت و غلبه نگاه سياس��ي بر آن طي س��ال هاي 
فعاليتش بس��يار كمرنگ بوده اس��ت، افزوده بود: 
تصميم گيري در اين ش��ورا طي دهه هاي گذش��ته 
به شكلي اس��ت كه مبتني بر تصميم سازي از سوي 
كميته هاي فني و ذيل آن بوده است.او با بيان اينكه 
مسائل تصميم گيري شده مربوط به توسعه شهري 
و پرونده هاي حوزه شهرس��ازي و معماري عمومًا و 
تمامًا با نظرخواهي و مشاركت مديريت هاي شهري 
كشور پيش مي رود، گفته بود: اما در مساله جماران 
اين رويه وجود نداشت. بعد از اينكه در شوراي شهر 
متوجه تخلف صورت گرفته در ملك جماران شديم 
كه نهاد رياست جمهوري بدون پروانه اقدام به اضافه 
كردن طبقه و ساخت و س��از غيرمجاز كرده بود، ما 
شهرداري منطقه را مجاب به اقدام در اين خصوص 
كرديم و به ص��ورت غير قابل ب��اوري ديدم كه نهاد 
رياس��ت جمهوري براي يك دستمال قيصريه اي را 
به آتش كشيد.س��االري با بيان اينكه در جريان اين 
تخلف آشكار نهاد رياس��ت جمهوري، ما از شهردار 
تهران خواس��تيم ك��ه در برابر پافش��اري اين نهاد، 
رعايت اصول شهرسازي و معماري را زيرپا نگذارد و 
در صيانت از طرح تفصيلي مقاومت كند، گفته بود: به 
همين دليل ديدم كه دولت با يك رويكرد تحكمي از 
باال به پايين فشار آوردند به تك تك اعضاي شوراي 
عالي شهرس��ازي خواست كه نسبت به بازنگري در 

رأي خود اقدام كنند.
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آيا روزي ما هم مانند چين 
پيشرفت خواهيم كرد؟ 

 يكي تدوين س��ند راهبردي همكاري با چين كه هنور 
اخبار شفافي از عاقبت آن به دست نيامده و ديگر اتصال 
راه آهن تركيه به چين بدون عب��ور از ايران بود كه اين 
خود عالمت خطري براي ماس��ت كه ش��ايد در حال 
كنار گذارده شدن از جريانات قدرتمند جهاني هستيم. 
نكته اي كه  مي بايست درخصوص چين به آن دقت نمود 
اين نكته است كه به راستي چگونه كشوري مانند چين با 
انبوه مشكالت اقتصادي ظاهرا الينحل و ابرچالش هاي 
گسترده اجتماعي، امنيتي و فرهنگي به تدريج تبديل 
به مهم ترين قطب اقتدار اقتصادي جهان شد و به بيان 
ساده تر مدل پيشرفت چين چگونه بود و آيا كشورهايي 
مانند ايران مي توانند از آن بهره  بگيرند. درخصوص مدل 
توسعه چيني مباحث گسترده اي در كشورمان مطرح 
ش��ده و هر ازچندي در قالب تقدم توس��عه سياسي و 
اقتصادي مطرح مي شود و حتي نوع همكاري با اين كشور 
نيز محل بحث و چالش بسياري بوده است. اما چين چه 
بود و چه كرد؟ آيا ما شانسي براي دنبال كردن اين تجربه 
توسعه داريم؟ براي پاسخ به اين سواالت بهتر است چند 

دليل اصلي پيشرفت چين را بررسي كنيم: 
1-پذيرش مش�كل گام بلند حل مش�كل يا 

هوش هيجاني ملي: 
همانطور كه خودآگاهي و ش��ناخت دقي��ق از خود از 
مهم ترين مولفه هاي هوش هيجاني فردي اس��ت؛ اين 
موضوع مي تواند در كشورها نيز نمود داشته باشد. كشوري 
كه به درستي خود را نشناسد و از ضعف ها و قوت هايش 
باخبر نباشد عمال نمي تواند تصميم مناسب را اتخاذ كند. 
يكي از ويژگي هاي دنگ شيائو پنگ معمار چين جديد، 
تالش براي ش��ناخت وضعيت و جايگاه چين و برآورد 
عقب ماندگي هايش نسبت به ساير كشورها بود. بازديد 
معروف او از يك كارخانه خودروسازي در ژاپن، اين باور را 
ارمغان آورد كه چين درحوزه هاي بسياري از كشورهاي 
ديگر و حتي همسايگانش عقب افتاده است. گام نخست 
توسعه چين اين موضوع بود: بدانيم كه در كجا ايستاده ايم 
به كجا مي رويم و چگونه؟ چين پيشاتوسعه مانند بسياري 
از كش��ورهاي ناكام در توسعه، مشكالتش را به عوامل 
فرضي و خارجي نسبت مي داد و به دليل عدم شناخت 
علت و عوامل و ع��دم درك واقعيات معموال در چرخه  
بي پايان مقصريابي گرفتار مي شد. ليكن چين آموخته 
است كه براي حل هر مساله نخست بايد مساله را پذيرفت 

و سپس با شناخت علل آن در پي حل مساله برآمد.
2-نگاه منطقي به بحران ها: 

4۰ سال پيش، چين در مواجهه با انبوهي از ابرچالش ها 
گرفتار ش��ده و نتيجه آن تحقير ملي و بي چشم اندازي 
عمومي براي كش��ور بود. وجود دش��من هاي بس��يار 
هم مرز و فرامرزي ش��رايط را حاد و پيچيده كرده بود و 
هر لحظه خطر امنيتي شدن كل كشور وجود داشت. اما 
مديران  چيني و در راس آنها دنگ شيائوپنگ نگاهشان 
را به موضوعات منطقي كردند. به عنوان نمونه يكي از 
مش��كالت مهاجرت غيرقانوني روزانه تعدادي زيادي 
چيني به همسايگان ثروتمند براي يافتن شرايط بهتر 
اقتصادي و زندگي بود. دنگ طي بازديد از شنزن كه در 
آن زمان شهري كوچك و كمتر برخوردار بود؛ دريافت 
كه روزانه تعداد زيادي از چيني ها با ش��نا از ش��نزن به 
هنگ كنگ مي گريزند و در اين راه بسياري جان خود را 
از دست مي دهند. مسووالن محلي براي رفع اين مشكل 
پيشنهاد دادند كه تعداد گارد ساحلي و نيروهاي مسلح 
چندبرابر شود، ليكن پاسخ دنگ نشان دهنده عقالنيت 
مبتني بر واقعيت او بود؛ »راه حل اين موضوع اقتصادي 
است و نه نظامي«. ثمره اين نگاه تبديل شنزن از شهري 
نيمه متروك به يكي از بزرگ ترين مراكز اقتصادي جهان 
با ۱2 ميليون نفر جمعيت است كه تنها كارخانه فاكسكان 
مستقر در آن با 5۰۰.۰۰۰ كارگر، بزرگ ترين واحد توليد 
قطعات الكترونيكي در جهان است. اين روزها احتماال 
خيلي ها به دنبال مهاجرت از هنگ كنگ به شنزن باشند!

3-درون زايي توسعه به سبك چيني: 
مائو با تاكيد بر درون زايي توسعه، سياست هاي درهاي 
بسته و طرح هايي نظير جهش بزرگ روبه جلو، نتوانست 
آرمان هاي مدنظرش را محقق سازد و در طي آن دوران، 
شكاف ميان چين و همسايه هاي كوچك اما قدرتمندش 
روز به روز افزايش يافت. جانش��ينان مائ��و با تاكيد بر 
تعامل روزاف��زون با جهان و بهره مندي از ظرفيت هاي 
آنها مدل جدي��دي از توس��عه درون زا را ارايه نمودند. 
گام نخس��ت اين مدل توس��عه اجماع ميان نخبگان 
درخصوص مفهوم و رويكرد توس��عه بود. در ادامه نيز با 
هدايت اعتباري و بازطراحي نظ��ام مالي خود و بدون 
استفاده از سرمايه گذاري مستقيم خارجي؛ رشد خيره 
كننده اقتصادي در سال هاي ۱۹8۰ تا ۱۹۹۰ را تجربه 
كردند. س��رمايه هاي خارجي پس از آن دوران توانست 
توسعه چين را تسريع و تسهيل كند. چيني ها با تلفيق 
توصيه هاي نهادهاي بين المللي با اقتضائات دروني خود، 
الگويي جديد در زمينه آزادس��ازي را ارايه نمودند. آنها 
به جاي آزادسازي انفجاري با سياست گام به گام خود 
ضمن حفظ ثبات شاخص هاي كالن حكمراني، توانستند 
توازن منحصربفردي مي��ان بخش دولتي و خصوصي 
ايجاد نمايند كه اين امر بيشتر برخاسته از توسعه بخش 
خصوصي و تثبيت بخش دولتي بود. سياس��ت گذاران 
چيني با كاهش هزينه هاي توليد از طريق سياست هاي 
حمايتي اش��تغال، توسعه زيرساخت هاي حمل و نقل 
و تولي��د، مقررات زدايي از بخش واقعي اقتصاد، تعريف 
نقش براي هر دولت محلي به تناس��ب توانمندي هاي 
آن، طراحي و راه اندازي دوهزار منطقه آزاد اقتصادي با 
رعايت ظرفيت هاي هر منطقه، سبك منحصر بفردي از 

دورن زايي توسعه را ارايه نموده اند. 
شايد تجربه توس��عه چين دقيقا قابل استفاده در ايران 
نباش��د اما بايد بدون ساده سازي توسعه چين به نحوه 
حكمراني اقتدارگراي حزب خلق آن كشور، به اين سوال 
پاسخ داد كه آيا ايران آماده حركت در مسير دشوار توسعه 
است؟ چند مورد باال برخي راهبردهاي چين در توسعه 
خود است، مي توانيم آن را با اقدامات توسعه اي در ايران 
مقايسه كنيم؟ سند راهبردي چين احتماال براي ايران 
ظرفيت هاي زي��ادي را فراهم آورد اما در كنار آن بايد بر 

آغاز و پايداري پيشرفت تاكيد كرد. 

هشدار آلودگي هوا
در 8 كالنشهر 

مديركل پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي 
گفت: تا پايان هفته پايداري هوا در كالن شهرها و 
شهرهاي صنعتي سبب افزايش آالينده هاي جوي 
و كاهش كيفيت هوا مي شود.صادق ضياييان در 
گفت وگو با فارس اظهار كرد: در روزهاي يكشنبه 
و دوشنبه در نوار شرق كش��ور وزش باد شديد و 
كاهش نس��بي دما خواهيم داشت. مركز و شرق 
خليج فارس از روز يكش��نبه تنگ��ه هرمز و غرب 
درياي عمان مواج اس��ت. همچنين از بعد از ظهر 
امروز در ش��مال بوش��هر و مناطقي از خوزستان 
ابرناكي و رگبار پراكنده پيش بيني مي شود. روز 
دوش��نبه هش��تم دي نيز در جنوب خوزستان، 
چهارمحال و بختياري، ش��مال فارس، لرس��تان 
و اصفه��ان ابرناكي و ب��ارش پراكنده پيش بيني 
مي ش��ود.او با بيان اينكه از س��ه ش��نبه ۹ دي تا 
پايان هفته در اغلب مناطق كش��ور جوي آرام و 
پايدار داريم، گفت: تا پايان هفته پايداري هوا در 
كالن شهرها و ش��هرهاي صنعتي سبب افزايش 
آالينده هاي جوي و كاهش كيفيت هوا مي شود.

مديركل پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي 
در تشريح آلودگي هواي كالن شهرها توضيح داد: 
روز يك ش��نبه در اراك، اصفهان، تبريز، تهران، 
قزوين، قم و كرج و از روز دوش��نبه تا پنجش��نبه 
هفته ج��اري در اراك، اصفهان، تبري��ز، تهران، 
قزوين، قم، كرج و مشهد، آلودگي هوا پيش بيني 
مي شود.وي ادامه داد: در اين راستا رشد شاخص 
كيفيت هوا در حد گروه هاي حساس و در صورت 
عدم كاه��ش منابع آالينده )ثب��ات و متحرك(، 
ش��اخص مذكور در حد ناسالم براي همه گروه ها 
تبديل خواهد ش��د كه توصيه مي شود پرهيز از 
ترددهاي غير ضروري به ويژه سالمندان، كودكان 
و افراد با س��ابقه بيماري و ري��وي و عدم فعاليت 
فيزيكي و ورزشي در فضاي باز در دستور كار باشد.
مديركل پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي 
در تشريح وضعيت جوي پايتخت بيان كرد: امروز 
آس��مان تهران صاف همراه با غب��ار صبحگاهي 
پيش بيني مي شود، بيشينه و كمينه دماي تهران 

هفت درجه و دو درجه زير صفر خواهد بود.

توصيه سازمان هواپيمايي
به مسافران انگليس

در حالي ك��ه پروازهاي بين ايران و انگليس فعال 
و به دليل ش��يوع ويروس جهش يافته كرونا در 
اين كشور لغو ش��ده برخي ايرالين هاي خارجي 
از طريق آژانس هاي مسافرتي بليت اين پروازها 
را مي فروشند اما مس��ووالن سازمان هواپيمايي 
كش��وري مي گوين��د: از م��ردم مي خواهيم اين 
بليت ه��ا را خريداري نكنند چرا ك��ه هيچ پرواز 
مس��تقيم و غيرمستقيمي از لندن اجازه ورود به 
ايران را ندارد و اگر ايراليني در اين زمينه تخلف 
كند، مجوزش باطل مي ش��ود.به گزارش ايسنا، 
هفته گذش��ته و در پي انتش��ار خبر شناس��ايي 
ويروس جه��ش يافته كرونا در انگلس��تان همه 
كش��ورها ارتباط ش��ان را با اين كش��ور محدود 
كرده و پروازهايش��ان را نيز به اين كشور تعليق 
كردن��د تا بتوانند م��ردم خ��ود را از اين ويروس 
جهش يافته محافظت كنند.تورج دهقان زنگنه، 
ريي��س س��ازمان هواپيمايي كش��وري در اين 
باره به ايس��نا گفت: اقدام آژانس هاي مسافرتي 
در فروش بلي��ت پرواز به انگليس تخلف اس��ت 
و قطعا با آنه��ا برخورد خواهيم كرد اما مس��اله 
اينجاست كشورهاي بسياري پروازهايشان را به 
لندن قطع كرده اند كه به عنوان مثال به تركيه و 
امارات مي توان اشاره كرد و مشخص نيست چرا 
آژانس ها بليت پرواز در اين مس��يرها را از طريق 
ايرالين اين كشورها مي فروشند.وي خاطرنشان 
كرد: اين مساله ش��بيه همان زماني مي شود كه 
تركيه پروازش به ايران را تعليق كرده بود و برخي 
اقدام به فروش بلي��ت كردند و مردم هم با وجود 
اينكه سازمان هواپيمايي اعالم كرده بود پروازي 
وجود ن��دارد بليت هاي اس��تانبول را خريداري 
كردند. نهايتا مردم ماندند و مطالباتش��ان از اين 
ايرالين ها ي��ا آژانس هاي مس��افرتي.وي افزود: 
از م��ردم مي خواهي��م بليت پروازه��اي لندن را 
فعال خريداري نكنند تا چنين تخلفاتي س��بب 
ضرر و زيان آنها نشود.ابولقاس��م جاللي، معاون 
هوانوردي و امور بين الملل س��ازمان هواپيمايي 
كش��وري نيز در اين باره به ايس��نا گفت: وقتي 
مس��افري با ايرالين هاي خارجي و يك توقف از 
لندن به تهران مي آيد بايد از دو كشور مبدا اوليه 
و نهايي بوردينگ پس داش��ته باشد اما ما اعالم 
كرده ايم كه به آنها بوردينگ پس نمي دهيم امروز 
نيز توصيه هاي الزم صورت گرفته اس��ت.وي با 
تاكيد بر اينكه فعال و تا برقرار بودن پروتكل هاي 
اعالم شده، هيچ مسافري حتي در صورت خريد 
بليت هواپيما نمي تواند به ايران سفر كند، افزود: 
نمي توانيم ۱۶۰۰ آژانس داريم و تعداد بسياري 
به صورت آنالي��ن بليت مي فروش��ند و بارها به 
آنها گفته ايم كه نبايد اين كار را انجام دهند چرا 
كه هيچ مس��افري تا اطالع ثان��وي نمي تواند از 
انگلستان به ايران بيايد و با ايرالين هاي خارجي 
متخلف برخورد ك��رده و مجوزهاي آنها را باطل 
مي كنيم.جاللي ادامه داد: حتي اگر مسافري به 
صورت غير مس��تقيم قصد خريد بليت و سفر به 
ايران را دارند بدانند كه اجازه ورود به كش��ور را 
ندارند و دوم اينكه حتي اگر مسافري از انگليس 
به كش��وري ديگر پرواز كند و از آن كشور پس از 
چند روز قصد ورود به ايران را داشته باشند، طبق 
هماهنگي هاي ص��ورت گرفته به محض ورود به 
كشور و شناس��ايي قرنطيه ش��ده و از او تست و 

آزمايش دريافت خواهد شد.

وزير راه مصوبه محرمانه شوراي عالي شهرسازي را تكذيب كرد، ديد بان شفافيت تاييد

مجلس و اتحاديه امالك يكديگر را عامل افسارگسيختگي بازار ملك دانستند

كشمكش بر سر محدوديت ساخت در جماران

گراني مسكن اشتباه ِ واكنش به آدرس ِ
»آقايان از خودشان غافل شده اند و به مشاوران امالك 
و بقيه نهادهاي خصوصي چس��بيده اند. اصلي ترين 
نهاد نظارتي در كش��ور مجلس شوراي اسالمي است 
و اصلي ترين عامل نابس��اماني در مش��اغل مختلف 
دوستان مجلسي هس��تند.« اين بخشي از پاسخ تند 
حس��ام عقبايي، نايب رييس اتحاديه امالك خطاب 
به سخنان عضو كميسيون عمران مجلس در برنامه 
زنده راديويي بود كه اين اتحاديه امالك را عامل فساد 

و گراني مسكن خوانده بود.
 به گزارش ايلنا، اين روزها حال مسكن خوب نيست. 
مجلس شمش��ير را براي اتحاديه امالك از رو بسته و 
عامل بي ساماني و گراني افسارگسيخته را اين صنف 
مي داند. در آن سوي ماجرا اتحاديه امالك، نمايندگان 
را بي س��وادي و ناآگاه و البته به وضع قوانين دست و 
پاشكس��ته و ناقص متهم مي كنن��د. رييس اتحاديه 
مشاورين امالك مي گويد كه دست اين اتحاديه براي 
مبارزه با فسادي كه عضو كميسيون عمران از آن سخن 
مي گويد بس��ته است و دليل آن هم قوانيني است كه 

خود مجلس تقنين كرده است.
ماليات بر خانه هاي خالي طرحي بود كه در تابستان 
امسال تصويب ش��د و براي اجرا به دس��ت وزير راه 
رسيد اما مجلس به درس��تي مي دانند كه اين طرح 
براي اجرا با مش��كالت مختلفي مواجه است. قانوني 
كه قطعا مال��كان براي ف��رار از آن دررويي خواهند 
يافت.در اين ميان اقبال ش��اكري كه دل خوشي از 
اتحاديه مش��اورين امالك ندارد ب��ا قاطعيت گفته 
اس��ت: » فعاليت مش��اورين امالك ب��ه دليل نحوه 
فعاليت شان فسادزاست.«اقبال شاكري در توييتي 

نيز نوش��ت: »ش��رايط مس��كن بحراني است مردم 
تحت فشار مضاعف هستند در وضعيت بي حساب و 
كتاب مسكن كه هر كس هر قيمتي را اعالم مي كند 
متاسفانه وجود دالالن وضعيت كنوني را بدتر كرده 
و در افزايش قيمت ها تاثير قابل توجهي داشته است. 
از طرفي بخشي از مشاورين امالك نيز به طمع منافع 
مالي بيش��تر مبلغ قرارداد ها را به صورت كاذب باال 
مي برند كه اين شرايط فقط به ضرر مردم است. اساسا 
حق كميسيون گرفتن مشاورين امالك به شيوه فعلي 
كامال غلط و فسادآور است. وقتي درآمد دفاتر امالك 
ضريبي از مبلغ قرارداد باش��د تا وقتي نظارت دقيق 
و شيوه قيمت گذاري مناس��ب وجود نداشته باشد 
قيمت ها به ص��ورت كاذب افزايش پيدا مي كند. در 
كجاي دنيا وكيل فروشنده و خريدار يك نفر است و 
از هر دو طرف معامله كسب منفعت مي كند. اين امر 
خود بستر فساد و افزايش قيمت ها را فراهم مي كند. 
متاسفانه كسي از مس��ووالن امر نيز پاسخگوي اين 
وضعيت نيست. كميسيون عمران در زمينه اصالح 
قوانين خريد و فروش ام��الك ورود كرده و كار هاي 

خوبي انجام شده و قطعا ادامه پيدا خواهد كرد.«
دع��واي ج��دي مجل��س و اتحاديه ام��الك از يك 
گفت وگوي راديويي آغاز شد. عضو كميسيون عمران 
مجلس در برنامه »صبح و گفت وگو« راديو ضمن ارج 
نهادن به خدماتي كه مشاورين امالك ارايه مي دهند، 
خطاب به حسام عقبايي نايب رييس اتحاديه امالك، 
اي��ن صنف را متهم اصلي گراني مس��كن در كش��ور 
خواند و گفت: متاسفانه نظارت مشخص و درستي بر 
عملكرد امالك وجود ندارد و خدماتي كه تعدادي از 

بنگاه هاي امالك انجام مي دهند در مقابل مطالباتي 
كه دارند، بسيار ناچيز است و پاسخگوي اقدامات خود 
نيز نيس��تند. وي افزود: با گفت وگوهايي كه با وزارت 
راه و شهرسازي و همچنين اتحاديه مشاورين امالك 
داش��تيم، تاكيد كرديم يك ساماندهي در اين بخش 
انجام شود. اگرچه مساله افزايش قيمت اجاره و مسكن 
به موضوعات مختلفي ارتب��اط دارد اما به دامن زدن 
بي روي��ه به قيمت امالك مي توان ب��ه عنوان يكي از 
عوامل افزايش قيمت مسكن اشاره كرد زيرا با افزايش 
قيمت مسكن، حق كميسيون نيز افزايش پيدا مي كند.

   صحبت نمايندگان پوپوليستي است
حسام عقبايي هم در همين برنامه در واكنش به سخنان 
اين نماينده مجلس با بيان اينكه گلوگاه مش��كالت 
فعلي مجلس است، بيان كرد: آقايان از خودشان غافل 
شده اند و به مشاوران امالك و بقيه نهادهاي خصوصي 
چسبيده اند. اصلي ترين نهاد نظارتي در كشور مجلس 
شوراي اسالمي است و اصلي ترين نابساماني در مشاغل 

مختلف دوستان مجلسي هستند.
نايب رييس اول اتحاديه مش��اورين امالك كش��ور با 
انتقاد از مصاحبه هاي نماين��دگان، اين صحبت ها را 
پوپوليستي توصيف كرد و گفت: اين صبحت ها به درد 
خود نمايندگان و رس��انه ها مي خورد و هيچ رويكرد 
مثبتي ب��راي مردم ندارد. نماين��دگان يك بار قانون 
نظام صنفي را مطالعه كنن��د و بعد از اينكه اين كار را 
كردند، نقص هاي آن را استخراج كنند و نظارت را براي 
اتحاديه ها ارتقاء دهند تا اتحاديه هاي صنفي بتوانند 

نظارت بيشتري داشته باشند.

   تعميم جزء به كل درست نيست
در عين حال، مصطفي قلي خسروي، در واكنش به اين 
جدل لفظي گفت: من منكر برخي اتفاقات غير قانوني در 
حوزه مشاورين امالك نيستم اما تعميم دادن جز به كل 
كار درستي نيست. اگر نمايندگان مجلس درصدد كمك 
و البته ارايه راهكار براي حل مشكل هستند ما از اين مساله 
استقبال مي كنيم. در عين حال بايد بگويم اتحاديه امالك 
عامل گراني مسكن نيست.وي در خصوص سخنان عضو 
كميسيون عمران مجلس ضمن دعوت از وي براي حضور 
در اتحاديه و نشست مش��ترك براي حل مشكالت اين 
صنف گفت: من ضمن تشكر از نمايندگان مجلس براي 
پيگيري حقوق عامه از اين دعوت مي كنم تا وقتي را براي 
حضور در اتحاديه اختصاص دهند تا از نزديك در جريان 
مشكالت ما قرار بگيرند و سپس قضاوت كنند.خسروي 
افزود: با توجه به ابزار ناقصي كه مجلس در اختيار اتحاديه 
قرار داده تا كجا و چقدر مي تواند در مقابل تخلفات بايستد 
و تا كجا امكان تذكر وجود دارد.در اين شرايط بايد ديد كه 
نمايندگان محترم دنبال اصالح هستند يا تخريب. اينكه 
ايشان عنوان مي كنند اعضاي اتحاديه زير ميزي مي گيرند 
هم سخن نادرست و كم لطفي است. كوبيدن يك صنف 
كار درس��تي نيست. اينكه در صنف ما هم تخلف اتفاقي 
مي افتد كتمان نمي كنيم اما اين مساله را نبايد به همه 
تعميم داد. بهتر است نمايندگان محترم مجلس براي حل 
مشكالت به جاي تخريب به اتحاديه كمك كنند. من از 
همين جا اعالم مي كنم كه در مقابل هر تخلفي در حدي 
كه قانون اجازه داده در اتحاديه امالك مي ايستيم اما بهتر 
است كه نمايندگان محترم هم نگاهي به قوانين داشته 

باشند تا بر حيطه اختيارات اتحاديه اشراف پيدا كنند.



در حالي كه اين روزها سايت هاي قمار در فضاي مجازي و از 
طريق سلبريتي ها تبليغ مي شود و به تضييع مالي بسياري 
از افراد ناآگاه منجر شده، پرداختن به سايت هاي قمار توسط 
مسووالن نيز مطرح شده تا به صورت قانوني با اين فعاليت 
برخورد شود. اگرچه در قانون مجازات اسالمي، موضوع قمار 
به روش هاي سنتي  جرم  انگاري شده است اما موضوع قمار 
آنالين و سايت هاي شرط بندي و مسائلي از اين دست، در 
اين قانون نبوده و اين موضوع موجب شده سوءاستفاده گران 
از اين خأل اس��تفاده كرده و به روش هاي مختلف به قمار 
آنالي��ن رو بياورند. به همين دلي��ل نمايندگان مجلس 
شوراي اسالمي اعالم كردند اين مباحث را به محتواي مواد 
۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسالمي اضافه كرده تا با اصالح 
اين مواد از قانون مجازات اس��المي، براي انجام دهندگان 
قمار اينترنتي، دايركنندگان س��ايت هاي شرط بندي و 
كساني كه در اين زمينه نقل و انتقال پول انجام مي دهند، 
 قانوني تعيين شده و اين فعاليت ها جرم  انگاري و برايشان 
مجازات الزم تعيين شود. فعاليت سايت هاي شرط بندي 
و قمارخانه ه��اي آنالين در فضاي مجازي اي��ران با روند 
افزايشي روبرو است. با وجودي كه قمار در فضاي حقيقي 
جرم محسوب مي ش��ود و براي آن قوانيني در نظر گرفته 
شده، اما به دليل نبود قوانين كافي در حوزه فضاي مجازي 
و عدم مديريت صحيح بر اين فضا، فعاليت س��ايت هاي 
ش��رط بندي و تبليغ قمار در شبكه هاي اجتماعي مانند 
اينستاگرام بدون هيچگونه نظارتي صورت مي گيرد و مقابله 
با آن، دغدغه جدي مسووالن نيست. اگرچه طي سال هاي 
اخير مسووالني از وزارتخانه هاي ارتباطات، ارشاد، پليس 
فتا، بانك مركزي و مركز ملي فضاي مجازي، پديده قمار 
آنالين را به عنوان يك چالش جدي مطرح كرده و تاكيد 
كردند كه فعاليت سايت هاي شرط بندي و بخت آزمايي در 
فضاي مجازي بايد متوقف شود، اما اين فعاليت همچنان 
در كشور دنبال شده و روزبه روز بر تعداد قربانيان اين شگرد 

درآمدزايي افزوده مي شود.

   رون�ق قمارخانه ه�اي آنالي�ن در نب�ود  
حاكميت سايبري

گسترش سايت هاي قمار آنالين راهي براي خروج سرمايه 
ملي كشور محس��وب مي شوند و مس��ووالن، متوليان و 
صاحبنظران مختلف بر اين موض��وع اتفاق نظر دارند كه 
سايت هاي قمار بستري براي پولشويي نيز هستند. صاحبان 
سايت هاي قمار و شرط بندي هاي آنالين، سارقاني هستند 
كه اطالعات كارت بانكي يا اطالعات حساب قربانيان را در 

اختيار دارند و در چندين بار نقل و انتقال پول به حساب هاي 
مختلف، پول دزدي را به اصطالح تميز كرده و س��پس به 
حساب خود منتقل مي كنند. براساس آمارهايي كه تاكنون 
منتشر شده در سال ۲۰۱۸ استفاده از موبايل در قمار آنالين 
با افزايش ۴۴ درصدي در دنيا همراه بوده و اغلب افرادي كه 
به قمار آنالين روي آورده اند، ش��ركت هاي شرط بندي را 
در شبكه هاي اجتماعي مانند فيس بوك، توئيتر و يوتيوب 
دنبال مي كنند. در ايران نيز ظواهر امر نشان مي دهد كه 
اكانت هاي تبليغ كننده سايت هاي شرط بندي در شبكه 
اجتماعي اينس��تاگرام روزبه روز با افزايش روبرو اس��ت و 
به نوعي بستر اينس��تاگرام، فضايي براي تبليغ چهره ها 
و اينفلوئنس��رهايي ش��ده كه كاربران را به سمت پديده 
شرط بندي و قمار هدايت مي كنند. كارشناسان مي گويند: 
شبكه هاي مجازي نظير اينستاگرام يكي از مهم ترين داليل 
توسعه بازار شرط بندي محسوب مي شوند و سلبريتي هاي 
اينستاگرامي به اين بازار سياه و كالهبرداري هاي آن، دامن 
مي زنند. اين درحالي اس��ت كه به دليل فقدان حاكميت 
سايبري و نبود مديريت در فضاي مجازي كشور و نيز عدم 
اجراي درست قوانين مرتبط با جرايم رايانه اي، پهناي باندي 
كه صرف محتواي خارج از عرفي مانند قمار در اينستاگرام 
مي شود، قابل نظارت نيست و افراد به راحتي مي توانند در 
اين فضا، شگردهاي مختلفي را براي جذب قربانيان به كار 
گيرند. در اين زمينه مطابق با آنچه كه پليس فتا اعالم كرده 
در سال ۹۹ بيش از ۳۸۰۰ سايت شرط بندي شناسايي و 
۱۴۳۹ پرونده مربوط به شرط بندي در فضاي مجازي در 

مراجع قضايي مفتوح است.

    وعده هاي وزير ارتباطات براي مبارزه 
با قمارخانه هاي فضاي مجازي

از س��ال ۹۷ تاكنون محمدج��واد آذري جهرمي، وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات، چندين بار با اشاره به شيوع 
پديده قمار آنالين در كش��ور، وعده هايي براي همكاري 
با متوليان درجهت متوقف ك��ردن اين فعاليت ها داده، 
اما تاكنون اين وعده ها بي نتيجه بوده اس��ت. مرداد سال 
۹۷ آذري جهرمي، پديده سايت هاي شرط بندي را زنگ 
خطري براي فضاي مجازي كشور دانست كه دامنه نفوذ 
آن هر روز در جامعه بيشتر مي شود و قول همكاري با بانك 
مركزي براي مبارزه با اين پديده را داد. وزير ارتباطات گفته 
بود: »اقتصاد ناشي از قمار، ناسالم است و با توجه به رشد 
پديده قمار و شرط بندي آنالين، مسووالن ذي ربط در اين 
حوزه بايد از طريق هم افزايي با يكديگر بتوانند نسبت به 
كاهش سرعت اين پديده، توقف و ايجاد مانع براي عدم 
سهولت انجام قمار و شرط بندي آنالين اقدام كنند.« آن 
زمان اينطور عنوان ش��د كه برنامه مقدماتي براي توقف 
پديده قمار آنالين در جلسه اي از سوي وزارت ارتباطات با 
مسووالن دادستاني، پليس فتا، مركز ماهر و برخي ديگر 
از دستگاه ها پيگيري شده است. به گفته آذري جهرمي، 
»پليس فتا مس��وول برخورد و شناسايي با سايت هاي 
قمار و شرط بندي آنالين است و به عنوان ضابط قضايي و 
رصدگر تخلفات فضاي مجازي، وظيفه شناسايي و برخورد 
با مصاديق مجرمانه را دارد. با اين حال ساير دستگاه ها نيز 
در برخورد با سايت هاي شرط بندي سهم دارند. در همين 

حال بانك مركزي جمهوري اس��المي ايران هم بايد در 
بسياري از فرآيندها همكاري مجدانه تر داشته باشد و عالوه 
بر برخورد با متخلفان در سيستم قضايي، بايد احكام قضايي 
بازدارنده و مانع كننده براي قمار و شرط بندي آنالين صادر 
شود و شركت هاي اينترنتي مطابق قانون عمل كنند.« 
موضوعي كه وزير ارتباطات وعده انجام آن را داده است در 
سال ۹۸ و ۹۹ نيز به حالت اجرا درنيامد. وي در مردادماه 
سال ۹۸ در توئيتي تاكيد كرد كه »بايد شرط بندي ها و 
بخت آزمايي ه��ا را در فضاي  مجازي متوقف كنيم؛ قمار 
زندگي ها را نابود مي كند. من بزودي پشت پرده اين ها را 
افشا مي كنم. زمانش كه برسد مي گويم. يك اتفاق واقعًا 
شومي است. نقل و انتقال مالي شرط بندي درحال حاضر 
در شبكه بانكي كشور انجام مي شود. بحث زياد است اما 
بايد به موقع درباره اش صحبت كرد.« بااين حال شواهد 
نش��ان مي دهد فرصتي كه وزير ارتباطات از آن س��خن 
گفته است، هنوز مهيا نشده و سايت ها و بسترهاي قمار در 
فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي، رشد فزآينده اي را 
تجربه مي كنند. وي همچنين در شهريور ۹۹ نيز با بيان 
اينكه مقوله تبليغات چه در فضاي مجازي و چه در فضاي 
حقيقي زير نظر وزارت ارشاد است، گفت: »قمار اقتصاد 
ناسالمي است؛ عده اي را فربه و بسياري را بيچاره مي كند، 
تبليغ قمار اشكال دارد و سايت هاي شرط بندي بايد تعطيل 
شوند.« اما اظهارات وزير ارتباطات در اين زمينه تا كنون 
عملي نشده و عملكرد اين وزارتخانه نيز به عنوان يكي از 
دست اندركاران مبارزه با اين پديده مخرب فضاي مجازي 

نامعلوم است.

     بساط قمارخانه هاي آنالين بايد برچيده شود
رسول جليلي، عضو شوراي عالي فضاي مجازي، اما با بيان 
اينكه موضوع قمار در فضاي مجازي آنقدر مبهم نيست كه 
نياز به مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي داشته باشد، گفته 
بود: اين موضوع تاكنون به عنوان دستور كار در شوراي عالي 
فضاي مجازي مطرح نشده است؛ البته شورا هم امسال به 
خاطر كرونا و محدوديت هايي كه وجود دارد كمرنگ است 
و جلسات آن مدتي تعطيل شده، اما به طور كل در رابطه 
با قمار بحثي نداشته است. قمار يك مساله مشخص است 
كه حكم آن در فضاي واقعي مشخص بوده و مي توان آن را 
به فضاي مجازي هم تسري داد. اگرچه ممكن است مقابله 
با قمار در فضاي مجازي به قانوني نياز داشته باشد و قاضي 
مبتني بر قانون يا به اتكاي قانون مصوب مجلس بخواهد 
حكمي صادر كند، اما از لحاظ سياس��ت گذاري، تكليف 
اين جرم مشخص است. از لحاظ فني نيز وزارت ارتباطات، 
مي تواند حكم قضايي مرتبط با فعاليت هاي شرط بندي و 
قمار آنالين را اجرا كند و از نظر توانمندي فني، دستش بسته 
نيست. او خاطرنشان كرده بود: پهناي باند بين المللي كشور 
از نظر خط مشي هاي امنيتي، در اختيار وزارت ارتباطات 
است و موضوع قمار هم مساله خالف مقررات و امنيت كشور 
است. الزم است در كشور شفافيت وجود داشته باشد. ايجاد 
شفافيت از طريق مكانيزه كردن و استفاده از فضاي مجازي، 
شعار پنج دولت اخير است و از اوايل دهه ۸۰ با رويكرد تحقق 
دولت الكترونيكي مطرح شده است. هم اكنون نيز شوراي 
اجرايي فناوري اطالعات در جهت توسعه دولت الكترونيك، 

فعال است. اما با اين وجود در اين زمينه توفيقي به دست 
نيامده اس��ت. جزيره اي عمل كردن دستگاه هاي دولتي 
در اراي��ه داده ها از جمله داده هاي مالي يكي از داليل عدم 
شفافيت است. درست است كه داده هاي مالي حساس و 
حريم خصوصي افراد است اما اينكه حفظ حريم خصوصي 
افراد به حريم خصوصي مجرمان تبديل ش��ود قابل دفاع 
نيست. برخي از مسووالن در اين فضا، پوپوليستي عمل 
مي كنند، شاهد هس��تيم كه برخي از مسووالن شايد به 
دليل جمع كردن راي، ش��عارهايي از اين قبيل مي دهند 
كه »ما به حساب مردم كاري نداريم« يا »دست توي جيب 
مردم نمي كنيم«، اين اشتباه است. چند سال بايد بگذرد تا 
شفافيت ايجاد شود؟ مگر مي شود كه دولت نداند مجموع 
درآمدهاي مردم از مبادي مختلف چقدر است؟ بحث اين 
نيست كه اين اطالعات در اختيار عموم مردم قرار گيرد اما 
بايد حساب مالي همه افراد در يك كشور مشخص باشد تا 
شاهد مواردي از جمله پولشويي از طريق قمارخانه هاي 
آنالين نباشيم. موضوعي كه در كشورهاي توسعه يافته، به 
راحتي قابل پيگيري است. موضوع رمزارز هم پاشنه آشيل 
بحث قمار آنالين است. ساماندهي به رمزارزها يك بار در 
آستانه طرح در شوراي عالي فضاي مجازي قرار گرفت اما 
چون بانك مركزي عضو شوراي عالي نبود، اين موضوع به 
شوراي اقتصاد سپرده شد و به نظر مي رسد كه تا به حال نيز 

در مورد آن تصميم گيري قطعي نشده است.

   مجازات فساد في االرض  
براي قماربازان آنالين

در اين راستا به تازگي حسن نوروزي، نايب رييس كميسيون 
قضاي��ي و حقوقي مجلس درب��اره افزاي��ش قماربازي و 
شرط بندي در شبكه هاي اجتماعي گفت: »اخيرا طرحي با 
عنوان تسري مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ كتاب پنجم قانون مجازات 
اسالمي از سوي نمايندگان مجلس تقديم هيأت رييسه 
ش��ده كه موضوع آن تس��ري مجازات ها ب��ه قماربازي و 
شرط بندي در فضاي مجازي است، اين در حالي است كه 
برخي س��ايت هاي شرط بندي بيش از سه ميليون فالوئر 
داشته و فس��ادهاي اخالقي زيادي در آن صورت گرفته و 
س��رمايه هاي زيادي از جوانان و نوجوانان را به باد داده اند. 
مجازات هاي سختگيرانه اي در طرح مذكور براي باندهاي 
گروهي ديده ش��ده است و حتي فعاليت هاي قماربازان و 
شر ط بندان اگر به صورت گروهي و باندي باشد و در صورت 
تكرار بازداشت و اصرار بر انجام تخلف و عدم توبه مي تواند 
مجازات افساد في االرض هم از سوي قاضي در نظر گرفته 
شود.« وي همچنين خاطرنش��ان كرد: »دولت بر اساس 
طرح مذكر مكلف شده اقداماتي از سوي بانك مركزي انجام 
داده و تكليف موضوع فسادهاي مختلف از سوي قماربازان 
و شرط بندان را يكسره كند و در همين راستا بانك مركزي 
هم مكلف شده كه سيس��تم پولي و بانكي كشور را براي 
عدم اقدامات س��وء اقتصادي اين افراد همراه كند چرا كه 
اموال زيادي از مردم ايران بر اساس فعاليت هاي قماربازان 
و شرط بندان از دست رفته و از حساب هاي آنها خارج و در 

اختيار باندها و گروه هاي تبهكار قرار گرفته است.«

   طرح مجلس براي مقابله با قمار آنالين
همچنين رضا  تقي پور انوري، عضو كميس��يون صنايع 
مجلس اع��الم كرده كه طرح  جرم  ان��گاري قمار آنالين و 
س��ايت هاي ش��رط بندي در قالب اصالح موادي از قانون 
مجازات اس��المي، در دس��تور تصويب مجلس شوراي 
اسالمي است. تقي پور در گفت وگو با مهر، با بيان اينكه اين 
طرح را شهريورماه ۹۹ در مجلس به ثبت رسانده ام، گفت: 
در قانون مجازات اسالمي، موضوع قمار به روش هاي سنتي 
 جرم  انگاري شده است اما موضوع قمار آنالين و سايت هاي 
شرط بندي و مسائلي از اين دست، در اين قانون نبود. بر اين 
اساس هم اكنون ما اين مباحث را به محتواي مواد ۷۰۵ تا 
۷۱۱ قانون مجازات اسالمي افزوديم. وي ادامه داد: اصالح 
اين مواد از قانون مجازات اسالمي باعث مي شود كه براي 
انجام دهندگان قمار اينترنتي، دايركنندگان سايت هاي 
شرط بندي و كس��اني كه در اين زمينه نقل و انتقال پول 
انجام مي دهند،  جرم  انگاري شده و مجازات الزم برابر اين 

قانون، تعيين شود. 
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مسووالن از خواب قمار آنالين 
بيدار مي شوند؟

حتي حاضرند خير نام و اعتبار خود را زير سوال برده و اما 
وارد بازي سايت هاي شرط بندي شوند، شاخ هاي مجازي 
كه ديگر جاي خ��ود دارد، بس��ياري از واينرهايي كه تا 
ديروز بيشترين فعاليتشان براي درآمدزايي از شبكه هاي 
اجتماعي در تبليغات خالصه مي شد، امروز هر كدام يك 
سايت شرط بندي را تبليغ مي كنند، مي توانيد مستقيما از 
صفحه اين افراد به سايت ها وارد شويد، براي اينكه كار  را 
برايتان راحت تر كرده باشند، غافل از اينكه دست آنها هم 
قرار است مستقيما وارد جيبتان شود، با وعده رشد صعودي 
در درآمدتان و طمع يك شبه پولدار شدن، ناگهان جيبتان 
خالي مي شود، بدون اينكه بتوانيد كسي را مقصر بدانيد، 
بدون اينكه اصال كسي پاسخگويتان باشد. كارشناسان 
مي گويند شبكه هاي مجازي و در صدر آنها اينستاگرام 
يكي از مهم ترين داليل توسعه بازار شرط بندي محسوب 
مي شود و سلبريتي هاي اينستاگرامي به اين بازار سياه 
و كالهبرداري ه��اي آن، دامن ميزنند. از س��وي ديگر، 
مس��ووالن و صاحبنظران مختلف بر اين موضوع اتفاق 
نظر دارند كه سايت هاي قمار بستري براي پولشويي نيز 
هستند. صاحبان سايت هاي قمار و شرطبنديهاي آنالين، 
سارقاني هس��تند كه اطالعات كارت بانكي يا اطالعات 
حساب قربانيان را در اختيار دارند و در چندين بار نقل و 
انتقال پول به حسابهاي مختلف، پول دزدي را به اصطالح 
تميز كرده و س��پس به حساب خود منتقل مي كنند. از 
سوي ديگر، اين سايت ها كه از صفحه سلبريتي ها هدايت 
مي ش��ويد، مي تواند صفحات فيشينگي باشد كه فقط 
كافي است اطالعاتي نظير كارت بانكي را در آنها وارد كنيد 
تا حساب بانكي تان را خالي كنند. اين در حالي است كه 
اكانتهاي تبليغ كننده سايت هاي شرط بندي در شبكه 
اجتماعي اينس��تاگرام روز به روز با افزايش روبرو است و 
به نوعي بستر اينس��تاگرام، فضايي براي تبليغ چهره ها 
و اينفلوئنسرهايي ش��ده كه كاربران را به سمت پديده 
شرط بندي و قمار هدايت مي كنند، بدون اينكه نظارتي 
بر فعاليت اين سايت ها و تبليغ   كنندگانشان باشد، زيرا به 
نظر مي رسد اگرچه قمار در فضاي سنتي جرم انگاري 
شده، اما در فضاي آنالين قانوني براي مقابله با اين پديده 
وضع نشده و سودجويان هم از اين خأل قانوني استفاده 
كرده و تا جايي كه امكان دارد، از ناآگاهي مردم و ميل به 
درآمدزايي شان استفاده مي كنند. اگرچه در چند سال 
گذشته، بارها وعده هايي از سوي مسووالن براي مقابله 
با اين فساد سيستمي قمار در فضاي مجازي داده شده، 
اما تاكنون هيچ كدام از اين وعده ها به نتيجه اي نرسيده 
است. با وجود اين، اظهارات اخير نمايندگان مجلس براي 
قانون  مند كردن اين وضعيت و جرم انگاري قمار آنالين، 
شايد يكي از اقدامات عملي باشد كه در حال انجام است 
و بايد ديد چه زماني به نتيجه مي رسد تا بساط اين فضاي 
غيرش��فاف كه تنها به سود قماربازان و سودجويان و به 

ضرر مردم عادي است، باالخره برچيده شود.

محققان گوگل
بايد از گوگل تعريف كنند

طبق گزارشي جديد گوگل با وضع قانوني از محققانش 
خواسته تا فناوري هاي اين شركت را مثبت نشان دهند. 
به گزارش مهر به نقل از ان بي سي، آلفابت )شركت مادر 
گوگل( در س��ال ۲۰۲۰ ميالدي قوانين س��ختگيرانه 
»موضوعات حساس« را براي تحقيقات پژوهشگرانش 
وضع كرده است. اين شركت حداقل در سه مورد از مولفان 
تحقيقات خواس��ته فناوري هايش را به شيوه اي منفي 
نشان ندهند. در فرايند جديد بررسي تحقيقات گوگل از 
محققان خواسته شده تا قبل از پرداختن به موضوعاتي 
مانند تحليل چهره و دس��ته بندي نژادي، جنسيتي يا 
سياسي با تيم هاي حقوقي، سياس��ت گذاري و روابط 
عمومي مش��ورت كنند. در وب سايت يكي از محققان 
گوگل درباره قانون جديد آمده اس��ت: »پيشرفت هاي 
فناورانه و افزايش پيچيدگي محيط خارج ش��ركت به 
ايجاد شرايطي منجر شده كه به نظرمي رسد پروژه هاي 
ساده چالش هاي اخالقي، قانوني يا حتي حقوقي به وجود 
مي آورد.« هرچند تاريخ اين پست مشخص نيست اما به 
گفته كارمندان فعلي گوگل، قانون مذكور از ماه ژوئن 
اجرايي شده اس��ت. اين درحالي است كه چندي قبل 
گوگل يكي از محققانش به نام »تيمنيت گبرو« را اخراج 
كرد. او رهبر يك تيم ۱۲ نفره از پژوهشگران بود كه روي 
اخالق در حوزه نرم افزار هوش مصنوعي تحقيق مي كرد. 
گبرو ادعا مي كند پس از آنكه درباره دستور عدم انتشار 

تحقيقي سواالتي پرسيد، اخراج شده است. 

توقف استفاده از نرم افزارهاي 
تشخيص چهره در مدارس نيويورك

به دنبال اعتراض هاي گسترده گروه هاي مدافع حريم 
شخصي و امنيت كودكان و نوجوانان در نيويورك امريكا، 
استفاده از نرم افزارهاي تشخيص چهره در مدارس اين 
ايالت متوقف ش��د. به گزارش مهر به نقل از س��ي نت، 
اندرو كيومو فرماندار نيويورك ب��ه تازگي اليحه اي را 
امضا ك��رده كه به موجب آن اس��تفاده از فناوري هاي 
بيومتريك در مدارس تا جوالي س��ال ۲۰۲۲ ممنوع 
است. بر همين اساس مناسب بودن يا نبودن استفاده 
از فناوري يادش��ده در مدارس بررسي خواهد شد و در 
نهايت در اين زمينه طي سال هاي آتي تصميم گيري 
مي شود. نيويورك اولين ايالت امريكاست كه استفاده از 
فناوري تشخيص چهره را در مدارس دولتي و خصوصي 
خود ممنوع مي كند. نگراني از نقض حريم ش��خصي 
دانش آموزان و نيز ضعف هاي نرم افزارهاي تش��خيص 
چهره در زمينه شناس��ايي دقيق هويت افراد از جمله 
عوامل مخالفت با استفاده از آنها در مدارس است. در ماه 
ژوئن گذشته اتحاديه آزادي هاي مدني نيويورك اداره 
آموزش ايالت نيويورك را به علت موافقت با استفاده از 
فناوري تشخيص چهره مورد پيگرد قضايي قرار داده بود.

پربازديدترين مقاالت ۲۰۲۰ 
ويكي پديا مشخص شدند

ويكي پديا اعالم كرد در س��ال ۲۰۲۰ مقاالت مرتبط با 
ويروس كوويد ۱۹ و انتخابات رياست جمهوري امريكا 
پربازديدترين مقاالت اين دايره المعارف آنالين بوده اند. 
به گزارش مهر به نقل از سي نت، در سال ۲۰۲۰ شيوع 
ويروس كرونا و برگزاري انتخابات رياست جمهوري در 
امريكا دو موضوع بس��يار مهم جهان بودند و از بين ۱۰ 
مقاله پربازدي��د ويكي پديا، هفت مقاله در ارتباط با اين 
دو موضوع بوده اند كه در مجموع بيش از ۲۹۷ ميليون 
بار مشاهده شده اند. تعداد بازديد از ۱۰ مقاله پرطرفدار 
ويكي پدي��ا در مجم��وع ۳۹۶ ميليون بار بوده اس��ت. 
حساسيت مطالب مرتبط با اين دو موضوع تا بدان حد بوده 
كه ويكي پديا را از يك دايره المعارف آنالين تا حدي به يك 
پورتال با كاربرد خبري مبدل كرده است. گوگل نيز مدتي 
است به بخش هايي از ويكي پديا در نتايج جست وجوي 
خود ارجاع مي دهد و همين مساله باعث شده سنديت 
و اهميت آن از نظر كاربران افزايش يابد. بيش از ۶۵ هزار 
نويسنده داوطلب وظيفه توليد محتوا و بررسي اصالت و 
صحت اطالعات منتشرش��ده در اين سايت را بر عهده 
دارند. حدود ۲۰۰۰ صفحه مطلب در ارتباط با انتخابات 
رياست جمهوري سال ۲۰۲۰ امريكا در ويكي پديا وجود 
دارد. تعداد صفحات مربوط به ويروس كرونا در ويكي پديا 
به ۷۰۰۰ مورد مي رسد. ميزان بازديد از كل اين صفحات 

از ۵۸۰ ميليون بار فراتر رفته است.

روسيه به دنبال مقابله با محتواي 
غيرقانوني شبكه هاي اجتماعي

نمايندگان پارلمان روسيه طرحي را پيشنهاد داده اند كه 
به موجب آن ش��بكه هاي اجتماعي فعال در اين كشور 
بايد محتواي غيرقانوني را بلوكه كنند. به گزارش مهر به 
نقل از راشياتودي، تشخيص غيرقانوني يا توهين آميز 
بودن محتواي منتشرشده در شبكه هاي اجتماعي مورد 
استفاده در روسيه بر اس��اس قوانين اين كشور صورت 
مي گيرد. اين طرح كه توس��ط الكساندر خينشتاين و 
سرگي بويارسكي از حزب حاكم روسيه متحد پيشنهاد 
داده شده است، شبكه هاي اجتماعي را ملزم مي كند تا 
محتواي منتشرشده در سايت هاي خود توسط كاربران 
را به دقت بررسي كنند و همه محتواي غيرقانوني اعم از 
هرزه نگاري كودكان، اخبار و اطالعات مربوط به توليد و 
توزيع مواد مخدر يا اخبار و داده هاي مروج خودكشي را 
حذف كنند. طرح جديد كه اصالحيه اي براي تكميل 
قانون شبكه هاي اجتماعي روسيه مصوب سال ۲۰۱۷ 
محسوب مي شود، شبكه هاي اجتماعي را موظف مي كند 
تا محتواي حاوي توهين به مس��ووالن سياسي روس، 
قانون اساسي يا نمادهاي رسمي كشور روسيه را حذف 
كنند. همچنين محتواي حاوي دعوت به اعتراض هاي 
غيرقانوني و ش��ورش نيز بايد به سرعت حذف شود. در 
صورت تصويب اين طرح فهرستي از شبكه هاي اجتماعي 
داراي بي��ش از ۵۰۰ هزار كاربر روزانه در روس��يه تهيه 
خواهد شد كه براي تداوم فعاليت در روسيه موظف به 

كنترل محتواي ارسالي كاربران هستند. 

قمار سنتي  جرم  انگاري شده اما قمار آنالين و سايت هاي شرط بندي در قانون نيست

افسادفياالرضمجازاتقماربازانآنالين
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تعادل - گروه تجات |
»پس از رجيستر كردن غيرحضوري گوشي تلفن همراه از 
تاريخ يكم دي ماه، انجمن واردكنندگان موبايل مدعي شده 
اين اقدام دولت موجب پهن شدن فرش قرمز براي قاچاق 
موبايل شده است«؛ بطوري كه دبير انجمن واردكنندگان 
موبايل در اظهاراتي عنوان كرده»خألهاي قانوني در شيوه 
جديد رجيستر موبايل مسافري، راه قاچاقچيان را هموار 
كرده و پس از اجراي اين طرح، خريد و فروش پاسپورت به 
گونه اي ش��ده كه قيمت آن از ۵ ميليون به ۲ ميليون و ۵۰ 
هزار تومان و در نهايت به ۲۰۰ هزار تومان رسيده است.« اما 
اين اظهارات واكنش معاون فني گمرك را در پي داش��ت. 
مهرداد ارونقي با رد اين ادعا، در اظهاراتي گفته اس��ت كه 
مدعيان قاچاق رجيستري، از بخشنامه مطلع و از آن استقبال 
كرده اند. او با اين حال تاكيد كرده كه با هر گونه تخلفي در 
ثبت رجيستري به »لغو آن، برخورد با خاطيان و عدم برگشت 
وجه واريزي« منتهي خواهد شد. بطوري كه بنابرآمار معاون 
فني گمرك، طي روزهاي گذشته، ۳۴۰۰ مورد رجيستري 
حذف شده است. اما نكته قابل تامل، ماجراي ورود گوشي 
»آيفون ۱۱ و ۱۲« با حجم باالست،كه زير ذره بين گمرك 
قرار گرفته است. در همين حال، يك مقام مسوول از انجمن 
واردكنندگان موباي��ل در گفت وگو با »تع��ادل« به ارايه 
توضيحاتي در زمينه اختالف به وجود آمده پرداخته است. 

   گمرك براي قاچاق موبايل 
فرش قرمز پهن كرده!

۱۲مهر ماه امسال بود كه رجيستر تلفن همرا مسافر فقط به 
صورت حضوري و در مبادي ورودي كشور امكان پذير شد. 
اين طرح بر اساس تصميم ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز در 
مصوبه ۲۷ مردادماه و در راستاي جلوگيري از سوءاستفاده 
از اطالعات مسافرين ورودي براي رجيستري گوشي تلفن 
همراه تصويب شده است. طبق اين طرح اظهار و ثبت تلفن 
همراه مسافرين، صرفا در محل مبادي ورودي كشور و پس 
از احراز هويت دقيق و تش��خيص غيرتجاري بودن و طي 
تشريفات گمركي در لحظه ورود به كشور انجام مي شود . اما 
اجراي اين طرح به دليل ايجاد صف هاي طوالني و معطلي 
فراوان موجب اعتراضات زيادي از س��وي مس��افران شد. 
همچنين با توجه به ازدحام جمعيت به وجود آمده گمرك 
نيز دچار مشكالتي شده بود. مجموعه اين عوامل، شرايط 
كرونايي موجود و عدم ام��كان رعايت كامل پروتكل هاي 
بهداشتي عاملي براي تشديد شيوع بيماري كوويد ۱9 شده 
بود. با توجه به ش��رايط پيش آمده مهرداد جمال ارونقي، 
معاون فني گمرك ايران در تاريخ ۱8 آذرماه امسال در نامه اي 
به ستاد مبارزه با قاچاق كاال ضمن ارايه گزارشي از شرايط 
موجود درخواست كرد كه جهت جلوگيري از شيوع بيماري 
كوويد ۱9 و همچنين در راستاي برطرف كردن مشكالت 
به وجود آمده، افزايش رضايت مسافران و نظام مند كردن 
فرايند رجيستري، اجراي طرح رجيستري گوشي موبايل، 
به صورت غيرحضوري صورت گيرد. اما پس از گذشت مدت 
كوتاهي از ابالغ و اجرا شدن طرح جديد رجيستري تلفن 
همراه به صورت غير حضوري انجمن واردكنندگان موبايل 
مدعي است كه اجراي بخشنامه جديد امكان قاچاق موبايل 
را افزايش داده است. بنابه اظهارات، امير اسحاقي، دبير انجمن 
واردكندگان موبايل خألهاي قانوني در شيوه جديد رجيستر 
موبايل مسافري، راه قاچاقچيان را هموار كرده و خريد و فروش 
پاسپورت به قدري زياد شده كه قيمت آن از ۵ميليون به ۲ 
ميليون و ۵۰۰ هزار تومان و در نهايت طبق آخرين اطالعات 

موجود به ۲۰۰ هزار تومان رسيده است.

     واكنش گمرك 
به اظهارات انجمن واردكنندگان موبايل 

البته اين اظه��ارات واكنش معاون فني گم��رك را درپي 
داشت، او ادعاي مطرح شده درباره هموار شدن راه قاچاق 
موبايل با شيوه نامه رجيستري غيرحضوري را قويا تكذيب 

كردو در اظهاراتي عنوان كرد كه به هيچ عنوان اين موضوع 
س��نديت ندارد و پيش از اينكه بخشنامه ابالغ شود كليه 
فرايند رجيس��تري غيرحضوري موبايل ب��ه صورت غير 
رسمي به اطالع انجمن وارد كنندگان موبايل رسيد و حتي 
از آن استقبال كردند.البته مهرداد ارونقي، دليل انتقاد اين 
انجمن را به اين موضوع ربط داد كه مقادير زيادي گوشي 
موبايل اكن��ون در گمرك مان��ده و واردكنندگان تجاري 
ماه ها در انتظار تخصيص و تامين ارز هس��تند، مصوبات 
ستاد هماهنگي اقتصادي نيز در راستاي ترخيص اين كاال 
از محل »ارز متقاضي« كمكي به واردكنندگان تجاري اين 
كاال نكرد؛ بنابراين اين تسهيل در ورود گوشي، اين تصور را 
براي واردكنندگان ايجاد كرده كه راه براي ورود غيرقانوني 
گوشي هاي موبايل از اين طريق فراهم شده؛ در صورتي كه 
اين طور نيس��ت. او تاكيد كرد كه هيچ فرايند جديدي در 
رجيستري ايجاد نشده و كنترل هاي قبلي نيز حذف نشده 
است. ارونقي با بيان اينكه فرش قرمزي براي قاچاقچيان 
موبايل پهن نشده واينكه انجمن وارد كنندگان مدعي شده 
كه سامانه » EPL « به هيچ عنوان ورود مسافر و اطالعات 
گوشي مسافر را چك نمي كند، در حالي كه اين گونه نيست و 
از اول دي ماه 99 به بعد تمامي اطالعات توسط دستگاه باركد 
خوان در گمرك وارد سيستم شده و افرادي صرفا مي توانند 
نسبت به رجيستر كردن گوشي هاي خود در داخل كشور 
اقدام كنند كه اين اطالعات قبال در هنگام ورود مسافر، وارد 
سيستم شده باشد . بنابرآماري كه ارونقي به »ايسنا« ارايه 
كرده، پس از شروع رجيستري )از اول دي ماه(، برخي افراد 
سودجو از اين فضا سوءاستفاده كرده و تعداد زيادي گوشي 
تلف��ن همراه را با يك گذرنامه رجيس��تر كرده اند كه طي 
بررسي هاي انجام شده، رجيستري بيش از ۳۴۰۰ گوشي 
بالفاصله لغو و طي پيامي به افراد خاطي اعالم شد. براساس 
توضيحات ارونقي، در ابتداي هربار ورود به س��امانه »پيام 
هشدار« الزم به متقاضي داده شده و صرفا در صورت پذيرش 
موضوع توسط متقاضي، امكان ورود به سامانه رجيستري 
وجود دارد و در صورتي كه با يك گذرنامه، بيش از يك گوشي 
رجيستر ش��ود، وجه واريزي بابت حقوق ورودي گوشي 
برگشت داده نمي شود؛ در عين حال با متخلفان برخورد و 

به مراجع مختلف نظارتي معرفي مي شوند.

     سفر يك روزه براي آيفون ۱۲!
البته ارونقي از ماجراي ورود گوش��ي همراه مسافر توسط 

اتباع كشورهاي همسايه نيز پرده برداشته و عنوان كرده كه 
در مرزهاي غربي و شرقي كشور، گمركات اجرايي با جرياني 
مواجه هستند كه افرادي در كشور در يك روز خارج شده و 
بعد از چند ساعت برمي گردند و هر يك از آنها گوشي هاي 
مدل باال مانند آيف��ون ۱۲ را همراه دارند و انتظار دارند كه 
گمرك با توجه به اينكه هر شخصي مي توانداز اين تسهيالت 
استفاده كند نسبت به انجام رجيستري اين گوشي ها اقدام 
كند. به گفته ارونقي، عمال آنچه گمرك حس مي كند اين 
است كه افراد سودجويي پشت پرده درصدد هدايت اين گونه 
افراد هستند كه البته اين موضوع به ستاد مركزي مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز منعكس شده و در اين خصوص تدابير الزم 
اتخاذ خواهد شد و ممكن است در مورد رجيستري كردن 
گوشي تلفن همراه اتباع به خصوص اتباع كشورهاي همسايه 
افغانستان، تركيه، عراق، تدابير جديد و سخت گيرانه اي 
اتخاذ شود.همچنين بنابه اظهارات او، در پروازهاي استانبول 
به تهران، بيش از ۶۰ درصد مسافران ورودي داراي يك نوع 
گوشي با برند آيفون مدل هاي ۱۱ و ۱۲ و سريال هاي مشابه 
هستند، در حالي كه با توجه به قيمت گوشي تلفن همراه در 
كشور تركيه، اين موضوع عمال مقرون به صرفه نيست كه 
اين هم شائبه سوءاستفاده هايي را مطرح كرده است. ارونقي 
همچنين گفته است كه گوشي هاي پستي به ايران رصد 

مي شوند و تكليف آن به زودي تعيين مي شود. 

  توضيحات جديد انجمن 
درباره طرح رجيستري 

درهمين حال، يك مقام مسوول در انجمن واردكنندگان 
موبايل در گفت وگو با »تعادل« به ارايه توضيحاتي در اين 
زمينه پرداخته اس��ت. او گفت: بررسي هاي انجام شده از 
سوي انجمن واردكنندگان تلفن همراه نشان مي دهد كه 
از اين طرح در روزهاي اوليه اجرايي شدن آن سوءاستفاده 
شد. ش��ركت هاي وارد كننده قانوني نيز پس از اينكه اين 
سوءاس��تفاده رخ داد، كسب و كار خود را در معرض خطر 
ديدند. بنابه توضيحات او، زماني كه يك نفر با يك گذرنامه 
چندين موبايل را رجيستر مي كند به اين معناست كه در 
حال رجيستر كردن تلفن همراه قاچاق است. انجمن نيز با 
توجه به اينكه اين شركت ها بعد از ۱۰۰ روز توانسته بودند، 
در صف تخصيص ارز قرار بگيرند، نگراني خود را به گمرك، 
ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز و ساير دستگاه هاي دولتي 
مرتبط با اين موضوع ابراز كرد. به گفته اين مقام مسوول در 

انجمن واردكنندگان موبايل، انجمن با بخش درخواست 
رجيستري غيرحضوري و متصل كردن درخواست كننده 
به EPL كه به صورت آنالين بايد انجام شود موافق است، اما 
حرف دبير انجمن واردكنندگان تلفن همراه اين بوده كه 
آنالين ش��دن در ساعات اوليه، سوءاستفاده برخي افراد را 
فراهم كره است. به گفته او، به طور كلي چند سامانه وجود 
دارد كه به يكديگر متصل مي ش��وند و امكان رجيستري 
را فراهم مي كنند، اين سامانه ها با اتصال به يكديگر احراز 
مي كنند كه آيا فرد رجيستر كننده همان مسافري است كه 
در گمرك تلفن همراه خود را اظهار كرده يا خير. در طرح 
اصالح شده دولت به افرادي كه از ۱۲ تيرماه تا يكم ديماه 
وارد شده بودند و از قانون اظهار گمركي گوشي ها مسافري 
بي اطالع بودند فرصتي داده شد، تا تلفن هاي همراه خود را 
رجيستر كنند، اما برخي از اين فرصت استفاده سوء كردند 
كه انجمن واردكنندگان تلفن همراه اين نكته را گوشزد 
كرده و انجمن با كليت طرح مشكلي ندارد. او همچنين در 
رابطه با آمار ميزان قاچاق موبايل در اين مدت نيز گفت: به 
صورت دقيق، در فاصله يك روز و نيم اين اتفاق رخ داد و به 
س��رعت از آن جلوگيري شد. گمرك به سادگي از طريق 
س��امانه همتا مي تواند آمار مربوط به تعداد گوشي هاي 
رجيستر شده در اين مدت را ارايه كند. طبق آمار انجمن 
واردكنندگان تلفن همراه با اجراي اين طرح از ۱۲ مهرماه 
شاهد كاهش ۱۰ برابري سوءاستفاده از رجيستري تلفن 
همراه مسافري از اول سال بوديم؛ بطوري كه از اوايل سال 
99 حدود ۴8 هزار گوشي مسافري رجيستر شده بودكه 
اين رقم در پايان آبان ماه به ۴ هزار تلفن همراه رسيده بود 
و اين اتفاق بزرگي بود.اين مقام مسوول در انجمن واردات 
موبايل، ادام��ه داد: اما آماري كه انجمن با اس��تناد به آن 
نگراني خود را به گمرك و س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
ابراز كرد، براساس گزارش��ات بازار و بازرگانان بود. چراكه 
طبق پيغام بازرگان در گروه هاي موجود در فضاي مجازي 
اعالم كرده اند كه ما به تعداد نامحدود تلفن همراه رجيستر 
مي كنيم. پس از پيگيري و بررسي متوجه شديم كه تعدادي 
از افراد پاسپورت را كه تا شب قبل با ۵ ميليون تومان خريد 
و فروش مي شد به ۲۰۰ هزار تومان رسانده اند. او درپايان 
عنوان كرد: حال اينكه مش��كل به صورت كامل برطرف 
شده يا نه مشخص نيست و گمرك بايد در اين خصوص 
اظهارنظر كند. اما طبق گفته معاون فني گمرك با متخلفين 

برخوردهايي صورت گرفته است.
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قلمروهاي نامرئي بودجه
يك��ي از مهم ترين ابهام��ات بودجه مرب��وط به بودجه 
شركت هاي دولتي است كه بيش از ۷۰ درصد سهم كلي 
بودجه را در بر مي گيرد. مطاب��ق بودجه ۱۴۰۰بيش از 
۱۵۳۰هزار ميليارد تومان از منابع كلي بودجه مربوط به 
شركت هاي دولتي است كه اساسا مجلس و ساير نهادهاي 
نظارتي ورودي به بررس��ي آن ندارند.به عبارت روشنتر، 
طبق برآوردها حدود ۳۰ درصد درآمدها و هزينه ها )كسب 
شده كل در كشور( در اختيار )بودجه( دولت است. يعني 
بودجه بيش از 8۰۰هزار ميليارد توماني دولت تنها يك 
سوم درآمدها و هزينه هاي اقتصادي را در بر مي گيرد و باقي 
اين حجم انبوه مالي در ليست شركت هاي دولتي قرار دارد. 
شركت هايي كه طي دوره هاي گذشته نيز ارزيابي جامع 
و شفافي در خصوص آنها صورت نگرفته است.بنابراين 
حدود ۷۰ درصد از بودجه مزبور در اختيار ش��ركت هاي 
دولت��ي ق��رار دارد و از اختيار كامل دولت خارج اس��ت. 
نكته تاسف آور ماجرا اينجاست كه بخش قابل توجهي 
از ش��ركت هاي دولتي را آن دسته از بنگاه هايي تشكيل 
مي دهند كه زيان ده هس��تند. يعني بنگاه هايي كه قادر 
به ايجاد ارزش افزوده اي متناسب با ميزان سرمايه گذاري 
انجام شده، نيس��تند. اين شرايط نگراني ها در خصوص 
عدم شفافيت اين شركت ها را بيشتر مي كند. اما آيا اين 
تنها ابهام موجود در بطن بودجه است؟ آيا ۳۰درصد باقي 
مانده از منابع بودجه اي به درس��تي صرف امور مرتبط با 
توسعه و عمران كشور مي شود؟ بررسي محتوايي بودجه 
نشان مي دهد كه از الباقي بودجه در اختيار دولت، بيش از 
8۰ درصد بودجه صرف هزينه هاي جاري، حقوق پرسنل 
و... مي ش��ود. به عبارت س��اده تر از ۳۰درصد باقي مانده 
منابعي كه در اختيار دولت است، ۲۰درصد آن صرف امور 
روتيني مي شود كه هر سال با تغييرات محدود در بودجه 
تكرار مي شوند. دولت بايد حقوق كاركنان و پرسنل خود 
را تسويه كند، هزينه هاي جاري دستگاه هاي مختلف را 
پوشش دهد و هزينه هاي ديگري از اين نوع را ساماندهي 
كند. همان طور كه مشاهده كرديد بيش از 9۰ درصد منابع 
كشور اساسا صرف اموري مي شوند كه ارتباط مستقيمي 
با رشد و توسعه پايدار كشور ندارند. از بيست درصد باقي 
مانده، بخش عمده اي به تبع هزينه هاي قبلي بايد استمرار 
يابد. پرسشي كه پس از بررسي محتوايي اين اعداد، ارقام 
و رويكردها مطرح مي ش��ود آن اس��ت كه پس اين همه 
مباحث كارشناسي، موافقت ها و مخالفت ها، وقت گذاري 
براي تصويب بودجه براي چيس��ت؟ آيا بهتر نيست كه 
ابتدا زيربنا و الگوي كلي نظام بودجه ريزي كشور در مسير 
ش��فافيت و اصالح قرار بگيرد و بعد براي هزينه كرد اين 
منابع، نظامات بودجه ريزي و تحليل ساماندهي شود؟اين 
پرسشي است كه پاسخگويي به آن مي تواند بسياري از 
ابهامات مرتبط ب��ا بودجه را از ميان ببرد. تازماني كه اين 
ضرورت هاي اصالحي مورد توجه قرار نگيرد، بررس��ي 
بودجه بر اساس همان كليشه هايي پيش خواهد رفت كه 

تا به امروز دنبال شده است.

 گراني هاي برآمده از
 كسري بودجه

كارشناسان اقتصادي باعث بروز دامنه هاي وسيع گراني 
و نوس��انات بازارها شده است. به عبارت روشن تر، هزينه 
بودجه هاي غيرواقعي دولت را مردم بايد بپردازند. وقتي 
بودجه را كسري بودجه هاي باال عملياتي مي شود، بازارها 
با نوسانات قيمتي مواجه خواهند شد. فشار اين گراني هاي 
مستمر را مردمي بايد تحمل كنند كه متاسفانه هر روز 
اقالم مصرفي و ضروري بيش��تري از سر سفره هاي آنان 
حذف مي ش��ود.يعني با توجه به وجود كس��ري بودجه 
قابل توجه در بودجه سال99، دولت تالش مي كند تا از 
راهكارهاي جايگزين، مثل برداش��ت از صندوق توسعه 
ملي، استقراض مستقيم و غير مستقيم از ساختارهاي 
بانكي و... اين كسري هاي فزاينده را جبران كند. استقراض 
از بانك مركزي باعث توس��عه پايه پول��ي و متعاقب آن 
تورم افسارگسيخته در كشور مي ش��ود. در يك چنين 
شرايطي توقع نمايندگان و كارشناسان اقتصادي اين بود 
كه دولت در بودجه سال۱۴۰۰ به گونه اي عمل كند كه 
حداقل زمينه بروز كسري بودجه فزاينده مسدود شود تا 
مشكالت اقتصادي امسال در سال آينده نيز تكرار نشود. 
اما با وجود اين ضرورت كارشناس��ي متاسفانه دولت با 
رويكرد انبس��اطي غير اصولي بودجه را راهي بهارستان 
كرده است. در ش��رايط فعلي بر اساس اسناد باالدستي 
اقتصادي و راهبردي كشور اشتغال و توليد، ۲ركن اصلي 
و ۲مطالبه مهم مقام معظم رهبري و مردم از مسووالن 
است. مجموعه تصميم س��ازي هاي كالن كشور بايد در 
راستاي بهبود شاخص هاي رش��د توليد كشور، بهبود 
وضعيت اشتغالزايي و مقابله با فقر مطلق عملياتي شود. اما 
اين روند به هيچ عنوان در بودجه سال۱۴۰۰ نمايان نيست. 
در بسياري از مناطق روستايي و مرزي، پيش نيازهاي الزم 
در حوزه توس��عه راه ها و پروژه هاي عمراني مولد وجود 
ندارد. كشاورزاني كه وظيفه مهم توليد اقالم مصرفي را به 
عهده دارند، وقتي با بي اعتنايي مسووالن در بودجه و ساير 
تصميم سازي هاي اقتصادي مواجه مي شوند، طبيعي 
است كه به صورت تدريجي روستاها را رها خواهند كرد 
و براي بهره مندي از امكانات راهي شهرها و كالن شهرها 
مي شوند. وقتي رويكردهاي كلي اقتصاد كشور در راستاي 
رشد فعاليت هاي سوداگرانه برنامه ريزي شوند، مشخص 
است كه مردم ساكن در روستاها نيز زمين هاي خود را به 
واس��طه ها واگذار مي كنند تا دارايي هاي خود را به جاي 
بخش كشاورزي وارد س��وداگري ارز و دالر و خودرو و... 
كنند. بر اساس يك چنين رويكردهايي است كه زمينه 
مهاجرت روستاييان به شهرها هر روز تسريع مي شود و 
همزمان تبعات اجتماعي، فرهنگي و... اين مهاجرت ها در 
كشور ظهور و بروز پيدا مي كند. در شرايطي كه در بودجه 
توجهي به اين موضوعات راهبردي نشده است، متاسفانه 
هزينه هاي ج��اري دولت در بودجه به ش��كل عجيبي 
افزايش پيدا كرده و در مقابل هزينه هاي عمراني به شدت 
كاهش پيدا كرده است. وقتي هزينه هاي جاري افزايش 
پيدا مي كند و هزينه هاي عمراني كاهش پيدا مي كند، 
اين پالس به فضاي اقتصادي داده مي ش��ود كه رويكرد 
كلي اقتصاد كشور در سال آينده نيز توليدمحور نيست 
و مبتني بر رويكردهاي سوداگرانه شكل خواهد گرفت. 
با اين توضيحات به نظرم در نهايت بودجه با پاسخ منفي 
نمايندگان به دولت عودت داده خواهد شد تا پس از اعمال 

اصالحات الزم در مسير تصويب احتمالي قرار بگيرد.

كدام كاالها مشمول 
قيمت گذاري اجباري مي شوند؟ 

شاتا | وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: هر كااليي 
كه يارانه يا امتيازي دريافت مي كند قيمت گذاري اش 
هم اجباري اس��ت. عليرضا رزم  حسيني گفت: به هر 
كااليي كه يارانه يا امتيازي داده شود، قيمت گذاري اش 
هم اجباري مي ش��ود. عموم توليدكنندگان بر اساس 
هزينه تمام ش��ده، محصوالت توليدي خود را قيمت 
مي گذارن��د. وزير صنعت، مع��دن و تج��ارت افزود: 
توليدكنندگان اما موظف هستند كه با تعيين شبكه 
توزيع محصول توليدي را با كمترين واسطه و قيمت به 
دست مصرف كنندگان برسانند. رزم حسيني گفت: اگر 
بخواهيم كاال با قيمت مناسب به دست مصرف كننده 
برسد، بايد افزايش توليد داشته باشيم كه خوشبختانه 
در ۱9 قلم كاالي منتخب رشد توليد و افزايش عرضه در 
بازار داشته ايم. رزم حسيني با اشاره به سه شيفته شدن 
برخي از كارخانه ها، گفت: واحدهاي توليدي در لوازم 
خانگي و اقالم ديگر سه شيفته هستند كه با تداوم همين 
روند، رانت خواري و داللي حذف خواهد شد و كاال به 

قيمت واقعي به دست مصرف كننده خواهد رسيد.

گراني بيشتر تخم مرغ
در راه است

ايلنا |س��خنگوي اتحاديه مرغداران مرغ تخمگذار 
ميهن با بيان اينكه تخمين مي زنيم به دليل مشكالت 
توليد تا 8 ميليون مرغ تخمگذار راهي كشتارگاه ها شده 
باشد، اظهار كرد: سازمان دامپزشكي با حكم قضايي 
مرغداران را تحت فشار قرار داده است كه به دليل عدم 
تاثير واكسن آنفلوآنزا، گله هاي مرغ تخمگذار باالي ۷۰ 
هفته به كشتارگاه فرستاده شود. اين اتفاقات به معني 
كاهش بيشتر عرضه و افزايش دوباره قيمت تخم مرغ 
در بازار است. ناصر نبي پور در گفت وگو با ايلنا با تاكيد 
بر اينكه آمار اسمي و رسمي توليد تخم مرغ در كشور با 
توجه به مشكالت اخير در بخش توليد متفاوت است، 
افزود: بطور اس��مي روزانه ۲ هزار و 9۰۰ تا ۳ هزار تن 
تخم مرغ در سراسر كشور توليد و عرضه مي شود، اما 
آمار رس��مي حداقل ۲۰ درصد كمتر است. وي ادامه 
داد: در حال حاضر صادرات ممنوع است، در زماني كه 
صادرات از كشور انجام نمي شود بايد براي يافتن دليل 
كاهش عرضه به سراغ توليد رفت. وي يكي از مهمترين 
داليل كاهش عرضه را باال رفتن هزينه توليد دانست 
كه مرغداران را وادار كرده است مرغ هاي خود را راهي 
كشتارگاه كنند. نبي پور گفت: در حال برآورد جمعيت 
گله ها هستيم كه راهي كشتارگاه شده اند، اما برآورد 
اوليه نشان مي دهد مرغداران دست كم ۷ تا 8 ميليون 
قطعه مرغ تخمگذار را به كشتارگاه ها سپرده اند. نبي پور 
پيشنهاد داد به جاي فش��ار بر مرغداران براي حذف 
گله ها شرايط بهداشتي مناسب فراهم شود چراكه ادامه 
حذف گله ها به معني كاهش بيشتر عرضه و نابساماني 

بيشتر در بازار تخم مرغ است.

رفع ممنوعيت تردد مسافر
به سليمانيه عراق

ايرنا |  سخنگوي گمرك گفت: يك روز پس از اعالم 
ممنوعيت تردد مس��افر به عراق، با هماهنگي هاي 
صورت گرفته، وضعيت مرزهاي پرويزخان و باشماق 
به حالت قبل بازگشت. »سيد روح اهلل لطيفي« اظهار 
داشت: با هماهنگي هاي انجام شده، مسافران امكان 
ورود و خروج از مرزهاي پرويزخان در استان كرمانشاه 
و باشماق در استان كردستان با استان سليمانيه عراق 
را خواهند داشت و ممنوعيت از سوي اقليم كردستان 
عراق در خصوص اين دو مرز، برداش��ته شده است. 
وي افزود: مسافران بايد تست هاي سالمت مرتبط 
با كوويد ۱9 را همراه با س��اير مدارك سفر با خود به 
همراه داشته باش��ند تا امكان تردد برايشان ميسر 
باشد. سخنگوي گمرك با بيان اينكه تمام مرزهاي 
تجاري ايران با عراق باز است، گفت: به غير از دو مرز 
تعيين شده امكان تردد مسافر به عراق از ساير مرزها 
به دليل محدوديت هاي اعالم ش��ده تا اطالع ثانوي 
ممنوع است. لطيفي تصريح كرد: طبق تصميم هيات 
وزيران عراق، ورود مسافر از چند كشور از جمله ايران 
به دليل مقابله با شيوع كرونا تا دو هفته ممنوع است و 
اقليم كردستان  اين كشور نيز ممنوعيت سه هفته اي 
را اعالم كرده بود كه دو مرز اعالم شده مستثني شدند. 
به گزارش ايرنا، از ساعت ۲۴ روز پنجشنبه سوم دي 
ماه اعالم ش��د كه ورود مسافران به اقليم كردستان 
عراق تا ۲۶دي ماه به مدت ۲۲ روز ممنوع اس��ت اما 
مرزهاي تجاري با رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي 

به فعاليت خود ادامه خواهند داد.

ماجراي اختالف گمرك وانجمن واردكنندگان تلفن همراه در طرح رجيستري چه بود؟ 

واردكنندگان نهاده هاي دامي با انتقاد از عملكرد جهاد كشاورزي اعالم كردند

فرشقرمززيرپايقاچاقگوشي!

مسدودسازي مسير ورود نهاده هاي دامي به بازار 
تعادل -   گروه تجات |

طي ماه هاي اخير بازار نهاده هاي دامي به دليل مشكالتي در 
»روند تامين و تخصيص ارز«، »انتقال مديريت بازار نهاده ها 
از وزارت صمت به وزارت جهاد كش��اورزي«، »عدم اقدام 
وزارت جهاد كشاورزي جهت معرفي واردكنندگان به بانك 
مركزي« و »تخصيص ارزهاي نامرغوب« دچار تنش هاي 
جدي شد. همه اين موارد موجب شد تا از يكسو دامداران 
و مرغداران ناچار به خريد نهاده به نرخ آزاد شوند و از سوي 
ديگر واردكنندگان با پذيرش هزينه هاي سنگين دموراژ، 
انبارداري و مخدوش ش��دن اعتبارشان نزد فروشندگان 
خارجي هزينه ه��اي مالي و اعتب��اري را در بازار داخلي و 
خارجي متحمل شوند. يكي از داليل اصلي بروز مشكالت 
در بازار نهاده هاي دامي عملكرد وزارت جهاد كشاورزي در 
سامانه بازارگاه در صدور مجوز توزيع و فرآيند تخصيص 
نهاده هاي دامي به خريداران است كه اين امر موجب شده تا 
تنظيم بازار نهاده هاي دامي بر هم بريزد، اما همچنان انگشت 

اتهام واردكنندگان را نشانه بگيرد.

   ۱400 تن ذرت را امحاء كرديم
ايمان رنگي، يكي از واردكنندگان نهاده هاي دامي درباره 
مشكالت فعاالن اين صنف مي گويد: متاسفانه عدم صدور 
مجوز از سوي متوليان سامانه بازارگاه جهت توزيع نهاده هاي 
دامي اظهارش��ده در گمرك يا صدور با تاخير اين مجوزها 
كاالهاي اساس��ي موجود در بنادر و گمركات پس از طي 
شدن مدت زمان قانوني دو ماهه در ليست كاالهاي متروكه 
قرار گرفته و در اختيار سازمان اموال تمليكي قرار مي گيرد 
كه اين مساله عالوه بر افزايش ميزان زياندهي واردكنندگان 

بازار نهاده هاي دام��ي را بر هم مي ريزد.وي افزود: در تاريخ 
8 آذر ماه سال جاري معاونت توسعه صنايع تبديلي وزارت 
جهاد كشاورزي مجوز خروج كاالهاي شركت ما را از گمرك 
و در تاريخ ۲۴ آذر ماه از سوي معاونت امور دام وزارت جهاد 
كشاورزي مجوز عرضه محموله ذرت شركت ما در سامانه 
بازارگاه صادر ش��د.رنگي ادامه داد: براساس مجوز معاونت 
امور دام وزارت جهاد كشاورزي محموله ذرت شركت ما بايد 
در گيالن عرضه شود و اين درحالي است كه معاونت امور 
دام اين استان اعالم مي كند چنين مجوزي را دريافت نكرده 
است و همين امر موجب شده تا 8۰۰ تن ذرت كه خوراك 
يك سال مرغداري ۳۰ هزار راسي مرغ مادر است در انبارها 
بماند.اين فعال اقتصادي ادامه داد: با توجه به اينكه محموله 
فوق به صورت اعتباري ترخيص شده و مدت زمان عرضه 
كاالهايي كه به صورت اعتباري ترخيص مي شوند ۷ روز است 
بنابراين از گمرك اخطاريه جهت متروكه اعالم شدن كاال 
دريافت كرده ايم و تا اين لحظه موفق به رفع اشكالي سامانه 
بازارگاه كه منجر به عدم رويت مجوز صادر ش��ده از سوي 
معاونت امور دام در گيالن مي شود، نشده ايم.وي تصريح 
كرد: بروكراسي و اشكاالت سامانه بازارگاه موجب شده تا 
هم توليدكنندگان صنايع دام و طيور و هم مصرف كنندگان 
نهاي��ي كاال و واردكنندگان ضرر و زيان هاي بس��ياري را 
متحمل شوند اما همچنان انگشت اتهام براي بر هم خوردن 
تنظيم بازار نهاده هاي دامي به سمت واردكنندگاني گرفته 
شود كه گرفتار مشكالت فرآيند توزيع كاال در بازار هستند.

رنگي خاطرنش��ان كرد: سال گذشته نيز به دليل طوالني 
شدن روند توزيع نهاده هاي دامي در بازار و فاسد شدن ۱۴۰۰ 
تن ذرت دامي در روي كشتي ناچار شديم تا اين ميزان ذرت 

را امحاء كنيم.اين فعال اقتصادي خاطرنشان كرد: در حال 
حاضر شرايط به نحوي است كه كاالهاي اساسي تامين ارز 
شده يا آن بخش كه واردكنندگان به دنبال ترخيص اعتباري 
هستند امكان توزيع به موقع را ندارند و بر همين اساس اگر 
واردكنندگان معطل دريافت مجوز توزيع كاال از وزارت جهاد 
كشاورزي شوند به دليل از دست رفتن مدت زمان قانوني 
كاالهاي آنها متروكه اعالم مي ش��ود و اگر بخواهند كاال را 
بدون اخذ مجوز از گمرك ترخيص كنند كه اموال آنها در 
ليست كاالي قاچاق قرار مي گيرد.البته امكان ترخيص كاال 

بدون اخذ مجوز از وزارت جهاد وجود ندارد. 

   تخصيص نهاده ها به استان هايي كه نياز ندارند
از س��وي ديگر، عباس جزني عضو اتحاديه واردكنندگان 
نهاده هاي دام و طيور ايران هم درباره مشكالت واردكنندگان 
براي توزيع كاالهاي اساسي در بازار گفت: طوالني شدن 
فرآيند تامين و تخصيص ارز تا توزيع نهاده هاي دامي در 
بازار ضريب فسادپذيري و از ميان رفتن اين كاالها را همواره 
افزايش مي دهد.وي افزود: اشكاالت مذكور موجب شده تا 
تامين كننده، توليدكننده و مصرف كننده كاالي نهايي با 
مشكالت بسياري مواجه شوند.عدم تامين و تخصيص به 
موقع ارز و توزيع كاال براي واردكنندگان هزينه تامين كاال 
را براي واردكنندگان افزايش داده و عدم توزيع به موقع كاال 
در بازار فرآيند توليد را دچار اختالل كرده و هزينه توليد را 
افزايش داده و منجر به كاهش ظرفيت توليد و از ميان رفتن 
فرصتهاي شغلي مي شود. در نهايت مصرف كنندگان نيز 
در بازار پديده گراني يا كمبود كاال را تجربه مي كنند.جزني 
تصريح كرد: پيش از ايجاد س��امانه بازارگاه پروسه توزيع 

نهاده هاي دامي بين يك هفته تا ۱۰ روز طول مي كشيد اما 
اكنون اين مهلت به بيش از سه ماه رسيده است.جزني ادامه 
داد: مكررا وزارت جهاد كشاورزي براي تغيير تخصيص  ها 
مكاتبه كرديم اما بر اساس اعالم وزارت جهاد بايد سه هفته 
منتظر باشيم تا امكان تغيير در تخصيص ها براي ما ميسر 
شود كه اين مساله مهلت قانوني ما براي توزيع نهاده هاي 
دام��ي را از بين برده و كاالي موجود مي تواند در ليس��ت 
اموال متروكه قرار بگيرد. اين فعال اقتصادي گفت: از ديگر 
اشكاالتي كه در فرآيند توزيع نهاده هاي دامي در سامانه 
بازارگاه وجود دارد، اين است امكان اصالح ثناژ محصوالت 

عرضه شده وجود ندارد. 

     سوء مديريت ها از اعتبار تاجران ايراني در 
دنيا مي كاهد

س��يد ج��الل طيبا طيب��ا عض��و هيات مدي��ره اتحاديه 
واردكنندگان نهاده هاي دام و طيور ايران نيز درباره داليل 
بروز مش��كل در بازار نهاده هاي دامي گفت: ريش��ه اصلي 
مشكل مشكالت ايجاد شده در بازار نهاده هاي دامي را بايد در 
محدوديت عرضه كاال جست وجو كرد. وي افزود: بسياري از 
واردكنندگان نهاده هاي دامي مورد نياز كشور را از حدود يك 
سال قبل كاال را وارد كرده اند اما به دليل عدم تخصيص ارز يا 
نبود امكان انتقال ارزهاي نامرغوب براي فروشندگان خارجي 
نتوانسته اند كاالي خود را ترخيص كنند.وي تصريح كرد: از 
ابتداي سال جاري نه ميليون تن نهاده وارد كشور شده اما 
بخشي از اين كاال به دليل عدم تخصيص در گمركات مانده 
و آن بخشي كه به صورت اعتباري ترخيص و توزيع شده ولي 

همچنان ارز به آنها تخصيص داده نشده است.

خبر ويژه

تقدير وزير نيرو
از مهندس حسين افضلي

وزير نيرو با ارسال لوح تقديري از مديرعامل شركت 
برق منطق��ه اي مازندران وگلس��تان تقدير كرد. 
رضا اردكانيان با ارس��ال لوح تقديري از مهندس 
حسين افضلي تقدير نمود، در متن لوح تقدير وزير 
نيرو به مديرعامل شركت برق منطقه اي مازندران 
وگلستان آمده است: الف - ب حروف آغازين الفبا 
اس��ت و الفباي هركار، زيربناي آن است. آب و برق 
زيربناي توليد، توس��عه و آباداني ميهن مان است 
و پويش فراگير مل��ي )هر-هفته-الف-ب-ايران( 
ميداني وس��يع ب��راي خدمت گ��زاري و كمك به 
 ساختن ايراني كه شايسته و سزاوار ايرانيان است.
بواسطه نقش آفريني موثر جنابعالي در تحقق اهداف 
پويش )هر- هفته- الف-ب-اي��ران( در نيمه دوم 
س��ال ۱۳98 و نظر به استمرار اين حركت شتابان 
و پربرك��ت در س��ال ۱۳99، از مش��اركت و نقش 

ارزشمندتان در اين پويش قدرداني مي شود.
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خبرروز

جريمه۴۳۶۵۹ خودرو در طرح محدوديت هاي شبانه
سخنگوي ناجا عملكرد نيروي انتظامي در اجراي طرح كاهش زنجيره انتقال كرونا در روز گذشته را تشريح كرد و گفت: ۴۵۳۲۵ پيامك به 
رانندگاني كه به مصوبات ستاد مبارزه با كرونا توجه نداشته اند ارسال شد. سردار مهدي حاجيان با اشاره به عملكرد نيروي انتظامي در اجراي 
طرح كاهش زنجيره انتقال كرونا در روز گذشته اظهار داشت: براي اجراي اين طرح، شش هزار و ۸۹۲ مامور در ۱۹۵۸ نقطه به كار گرفته شدند. 
او افزود: كاهش ۳۰ درصدي تردد خودروها نسبت به مدت مشابه سال قبل، ماحصل اجراي طرح كاهش زنجيره انتقالي كرونا در كشور بوده 
است.سخنگوي ناجا با اشاره به اقدامات انتظامي مرتبط با صنوف تصريح كرد: از ۷ هزار و ۴۵۵ واحد صنفي بازديد به عمل آمد كه سه هزار و 
۸۵۴ مورد تذكر گرفتند و تخلفات هزار و ۸۴ واحد صنفي صورت جلسه شد.به گفته سردار حاجيان، ۱۳۰ هزار واحد صنفي متخلف پلمب شد.

جامعه خبر

فروشنده  واكسن تقلبي 
كرونا دستگير شد

رييس پلي��س فضاي تولي��د و تب��ادل اطالعات 
تهران بزرگ از شناسايي و كشف پرونده با موضوع 
فروش آمپول ه��اي تقلبي كرونا در فضاي مجازي 
خب��ر داد و گفت: متهم قبل از اينكه جان كس��ي 
را به خطر بيندازد، دستگير ش��د. به گزارش ايرنا 
از پايگاه اطالع رس��اني پليس فتا: س��رهنگ داود 
معظمي گودرزي افزود: شخصي با در دست داشتن 
شكواييه اي به پليس فتا مراجعه كرد و مدعي شد 
كه فردي ناشناس تحت عنوان فروش آمپول درمان 
كرونا از وي مبلغ ۲۰۰ ميليون ريال كالهبرداري 
كرده اس��ت. رييس پليس فتا پايتخت ادامه داد: 
شاكي در ادامه اظهار داشت همسرم به كرونا مبتال 
شده بود و به جهت خريد داروهاي مورد نياز درمان 
وي مش��غول جس��ت وجو در كانال ها و گروه هاي 
پزشكي در فضاي مجازي بودم كه با فردي ناشناس 
آشنا شدم كه ادعا مي كرد آمپول هاي بهبود روند 
درمان كرونا را دارد. اين مقام مسوول خاطرنشان 
كرد: متهم با ترفندهاي زيركانه شاكي را فريب داده 
و تعداد ۵ عدد آمپ��ول كرونا به قيمت هر عدد۴۰ 
ميليون ريال به فرد قرباني فروخته است و مجموعا 
مبلغ ۲۰۰ ميليون ريال كالهبرداري كرده اس��ت 
كه پس از مراجعه به بيمارس��تان و بررسي توسط 
پزش��ك متخصص مشخص مي ش��ود آمپول ها 
تقلبي بوده است و در صورت استفاده مي توانست 
منجر به مرگ همسر شاكي شود. اين مقام انتظامي 
بيان داشت: با تالش هاي ش��بانه روزي و اقدامات 
تخصصي كارشناس��ان پليس فتا ردپاي مجرم در 
فضاي مجازي مورد شناس��ايي قرار گرفت و طي 
هماهنگي با مراجع قضايي اين كالهبردار اينترنتي 
در يك اقدام غافلگيرانه پليسي و در حالي كه قصد 
فروش اين آمپول هاي مرگبار به شخص ديگري را 
داشت دستگير شد و بيش از ۱۴ عدد آمپول تقلبي 
از محل اختفاي وي كشف شد. او افزود: متهم ابتدا 
منكر هرگونه خريد و فروش داروهاي كرونايي بود 
اما پ��س از مواجهه با ادله ديجيت��ال به جرم خود 
اق��رار و اظهار كرد كه با راه اندازي يك كانال و گروه 
تلگرامي و عضويت در چند گروه بزرگ دارويي در 
تلگرام و توسط يك هويت جعلي، آمپول هاي تقلبي 
و تاريخ گذش��ته را به عن��وان آمپول بهبود دهنده 
درم��ان كرونا به متقاضيان معرف��ي مي كردم و به 
فروش مي رساندم. سرهنگ گودرزي به شهروندان 
توصيه ك��رد: براي تهيه داروهاي م��ورد نياز خود 
به داروخانه ها و مراكز معتب��ر و مورد تاييد وزارت 
بهداش��ت مراجعه نمايند و از خري��د هرگونه دارو 
تحت عنوان داروي درمان كرونا در فضاي مجازي 
خودداري كنند؛ همچنين درصورت مشاهده موارد 
مشكوك موضوع را از طريق سايت اينترنتي پليس 
 www.cyberpolice.ir فتا ناج��ا ب��ه آدرس

اطالع رساني كنند.

اعالم محدوديت هاي ترافيكي شهرهاي زرد و نارنجي 
پليس راهور ناجا آخرين وضعيت اجراي 
محدوديت ه��اي ترافيكي ج��اده اي در 
شهرهاي زرد و نارنجي با هدف جلوگيري 
از گسترش ويروس كرونا را اعالم كرد. با 
توجه به كاهش آمار مبتاليان و متوفيان 
روزانه مرتبط با بيم��اري كرونا و آخرين 
مصوبات جلسات ستاد ملي مقابله با كرونا، 
خوش��بختانه تعداد زيادي از شهرهاي 

كشور از گروه نارنجي به زرد تغيير يافتند. در شهرهاي 
گروه زرد ورود خودروها با پالك هاي غير بومي و خروج 
خودروها با پالك هاي غيربومي با يك استثنا بالمانع و 
محدوديت هاي تردد شبانه وجود ندارد. استثناي تردد 
در شهرهاي زرد مربوط به خودروهايي است كه پالك 
بومي ش��هرهاي گروه نارنجي را دارند و مجوز   تردد در 
هيچ يك از ش��هرهاي كشور غير از شهر خود را ندارند. 
بديهي اس��ت در صورت تردد اين خودروها در جاده ها 

و شهرها از طريق دوربين ها مورد جريمه 
قرار مي گيرند. ش��هرهاي گروه زرد در هر 
استان مشخص شده اند. شهر تهران هنوز 
در گروه نارنجي قرار دارد. به دنبال اعمال 
محدوديت هاي ش��ديد از ابتداي آذر ماه 
تا كنون روند تلف��ات روزانه بر اثر كرونا در 
كشور كاهش چند صد نفري داشته است. 
عليرضا رييسي سخنگوي ستاد ملي مقابله 
با كرونا اعالم كرد: در حال حاضر شهر با وضعيت قرمز 
كرونا نداريم و ۳۳۰ شهر زرد و ۱۰۸ شهر نارنجي هستند 
كه اميدواريم اين شهرهاي نارنجي نيز به مرور به سمت 
وضعيت زرد حركت كنند و ميزان ابتال و بس��تري در 
شهرهاي مختلف كمتر شود. او افزود: اين دستاورد نتيجه 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي و همه دستگاه هاي اجرايي 
و مردم و بازاريان و اصناف و بسيج و نيروهاي انتظامي و 

اجراي طرح شهيد قاسم سليماني است.

كرونا جان ۱۳۴ نفر ديگر را در ايران گرفت
با فوت ۱۳۴ بيم��ار ديگر از مبتاليان 
قطعي در ۲۴ س��اعت گذشته، شمار 
جانباختگان قطعي اي��ن بيماري در 
كش��ور به ۵۴ هزار و ۵۷۴ نفر رسيد. 
سخنگوي وزارت بهداش��ت، درمان 
و آموزش پزش��كي گفت: بر اس��اس 
معيارهاي قطعي تشخيصي پنج هزار 
و ۷۶۰ بيمار جديد مبتال به كوويد ۱۹ 

در كشور شناسايي و ۷۳۲ نفر بستري شدند. با اين 
حساب، مجموع بيماران كوويد ۱۹ در كشور به يك 
ميليون و ۱۹۴ هزار و ۹۶۳ نفر رسيد. سيما سادات 
الري افزود: خوشبختانه تاكنون ۹۴۲ هزار و ۵۴۸ 
نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص 
ش��ده اند. همچنين ۵۲۷۳ نفر از بيماران مبتال به 
كوويد۱۹ در وضعيت ش��ديد اي��ن بيماري تحت 

مراقبت قرار دارند و تاكنون ۷ ميليون 
و ۳۵۴ هزار و ۹۳۱ آزمايش تشخيص 
كوويد ۱۹ در كش��ور انجام شده است. 
س��خنگوي وزارت بهداشت گفت: هم 
اكنون هيچ يك از شهرستان هاي كشور 
در وضعي��ت قرمز كرونا ق��رار ندارند و 
۱۶۰ ش��هر در وضعي��ت نارنجي يا پر 
خطر و ۳۴۰ شهرستان در وضعيت زرد 
يا در خطر متوسط كرونا قرار دارند. او افزود: ميزان 
متوسط موارد بستري و فوت كرونا در اكثر مناطق 
كشور روند نزولي و كاهش��ي دارد به طوري كه در 
هفته اول دي ميزان متوسط مورد ابتال به كوويد۱۹ 
در كشور هشت نفر به ازاي هر صد هزار نفر است و 
بيشترين ميزان موارد ابتال به كرونا در استان هاي 

مازندران، گلستان و تهران گزارش شده است.

آلودگي هوا در ۸ كالنشهر
سازمان هواشناسي ضمن هشدار نسبت 
به آلودگي هوا در تهران و هفت كالنشهر 
ديگر و توصيه به س��المندان، كودكان و 
بيماران قلبي و ريوي نسبت به خودداري 
از تردد در فضاي باز، از وزش باد ش��ديد 
در سه استان جنوبي خبر داد و نسبت به 
ضرورت پرهيز از سفر دريايي با شناورهاي 
سبك تاكيد كرد. سازمان هواشناسي با 

صدور هشدار زرد رنگ آورده است: پايداري جو توام با 
سكون هوا فردا )۷ دي ماه( در شهرهاي اراك، اصفهان، 
تبريز، تهران، قزوين، قم و كرج، دوشنبه )۸ دي ماه( در 
شهرهاي اراك، اصفهان، تبريز، تهران، قزوين، قم، كرج 
و مشهد، سه شنبه )۹ دي ماه( در شهاري اراك، اصفهان، 
تبريز، تهران، قزوين، قم، كرج و مش��هد، چهارش��نبه 

)۱۰دي ماه( در شهرهاي اراك، اصفهان، 
تبريز، تهران، قزوين، قم، كرج و مش��هد و 
پنج شنبه )۱۱ دي ماه( در شهرهاي اراك، 
اصفهان، تبريز، تهران، قزوين، قم، كرج و 
مش��هد موجب افزايش غلظت و انباشت 
آالينده ها مي ش��ود.بر اثر حاكميت اين 
شرايط جوي رشد شاخص كيفيت هوا در 
حد گروه هاي حساس پيش بيني مي شود و 
در صورت عدم كاهش منابع آالينده ثابت و متحرك، اين 
شاخص به حد ناسالم براي تمام گروه ها تبديل خواهد 
شد. در اين شرايط سازمان هواشناسي نسبت به پرهيز 
از ترددهاي غير ضروري به ويژه از س��وي سالمندان، 
كودكان و افراد با سابقه بيماري و ريوي و عدم فعاليت 

فيزيكي و ورزشي در فضاي باز توصيه مي كند.

تجسمي

مالك يك موزه هنري در آمستردام اعالم 
كرد، فروش يك تابلو نقاشي از »بنكسي« 
شغل كاركنان موزه را نجات داده است. 
»كيم الكيز پرينز« كه به همراه همسرش 
موزه هنره��اي معاصر، مدرن و خياباني 
»موكو« را تاسيس كرده است، مي گويد 
با فروش يكي از تابلوهاي »بنكسي« به 
ارزش ۱.۵ ميليون پوند توانسته از اخراج 
شدن كاركنان اين موزه در دوران كرونا 
جلوگيري كند. مالك اين موزه مي گويد 

۲۰ ت��ن از كاركنان اين موزه را گردهم آورده بود تا پس از فروش تابلو نقاش��ي »زهر 
ميمون« اثر »بنكسي« به يك خريدار ناشناس امريكايي با اين اثر هنري خداحافظي 
كنند. چند ماه بعد، خريدار ناشناس اين اثر هنري پيشنهاد داد تا اين تابلو نقاشي را 
دست كم به مدت يك س��ال به اين موزه امانت دهد. تابلو نقاشي »زهر ميمون« اثر 
»بنكسي« كه در سال ۲۰۰۴ خلق شده است يكي از رايج ترين شخصيت هاي نقاشي 
»بنكسي« را به تصوير مي كشد: يك شامپانزه. اين شامپانزه با استفاده از اسپري رنگ 

روي منظره اي خلق شده است.

نقاشي »بنكسي« 
ناجي يك موزه شد

هنر

همدان |ايرنا| فيلم »خواب ماندگان« 
به نويسندگي و كارگرداني »فرزانه قائمي« 
كه به تازگي پخش جهان��ي خود را آغاز 
كرده، در اولين حضور جشنواره اي موفق 
به كس��ب جايزه بهترين فيل��م كوتاه از 
Bal� ههمين دوره جشنواره بين المللي(
 )kan Nordic Film estival۲۰۲۰
فيلم سوئد شد. مديركل فرهنگ و ارشاد 
اسالمي استان همدان با اعالم اين خبر 
گفت: اين جش��نواره كه انيستيتو فيلم 

سوئد يكي از برگزار كنندگان آن است هر سال از هفتم تا بيست و يكم ماه دسامبر در 
شهر استكهلم كشور سوئد برگزار مي شود. احمدرضا احساني با اشاره به همكاري دفتر 
انجمن سينماي جوانان همدان در تهيه اين فيلم، اظهار داشت: »خواب ماندگان« 
داستان  كارگري جوان است كه همسر موقتش ناپديد شده و سفري را براي يافتنش 
آغاز مي كند. نخستين فيلم »فرزانه قائمي« با نام »اعال« نيز سال ۲۰۱۷ در چندين 
جشنواره معتبر داخلي و خارجي، از جمله جشنواره اوزارك امريكا، جشنواره كفالو ايتاليا 

و جشنواره فيلم شهر به نمايش درآمد.

»خواب ماندگان« برنده بهترين فيلم كوتاه 
جشنواره سوئد شد

ادامهازصفحهاول
  او ادامه داد: آمادگي هاي الزم براي 
درم��ان اين عزيزان هم انجام ش��د و 
بيمارستان هاي شهداي تجريش و طالقاني به علت 
نزديكي به محل در حالت آماده باش قرارگرفتند.  
خالدي گف��ت: همچنان در ح��ال رصد وضعيت 
هستيم و گويا تله كابين راه اندازي شده و در حال 
جابه جايي افراد به ايس��تگاه هاي پايين تر است. 
آمادگي اورژانس همچنان ادامه دارد تا اگر فردي 
به اورژانس تحويل داده ش��د در كمترين زمان به 

مراكز درماني منتقل شود.

  10 نفر را از مرگ حتمي نجات داديم
اما مديرعامل توچال در واكنش به خبر اورژانس 
مبني بر گرفت��اري تعدادي افراد در ايس��تگاه۷ 
توچال گفت: متاس��فانه سخنگوي اورژانس خبر 
اش��تباهي را در مورد گرفتاري تعدادي افراد در 
ايستگاه۷ منتش��ر كردند. ماجرا از اين قرار است 
كه نفراتي كه از دربند و دركه صعود كرده و حوالي 
ايستگاه۵ ما بودند، به خاطر پر شدن پاكوب مسير 
و با توجه به برودت هوا و برف، مس��ير را گم كرده 
بودند اما چ��ون دكل هاي ما را مي ديدند، عالمت 
دادند. همكاران ما هم به آنها كمك كردند و شايد 
حدود ۱۰ نفر از م��رگ حتمي نجات پيدا كردند. 
او افزود: من در ايس��تگاه۵ ب��ودم و آقايي حدود 
۶۰ س��اله را ديدم كه از دربن��د صعود كرده بود و 
اصال اوضاع خوبي نداش��ت، دوس��تان با وسايل 
گرمايشي او را احيا و بعد از بهبود شرايط به پايين 
منتقل كردند. م��ا حدود س��اعت ۹ و ۳۰ دقيقه 
صبح كه ديديم هوا خوب نيست، پيست اسكي را 
تعطيل و تمام اس��كي بازان را تخليه كرديم. اصال 
هيچ اس��كي بازي در خط نبود. گفته بودند ما به 
ايس��تگاه۷ رفته ايم و ۱۰۰ نفر را نجات داديم، اما 
من نمي دانم چگونه اورژانس به ايس��تگاه۷ رفته 
است؟ با چه وسيله اي رفته اند؟ جاده ها كه بسته 
و تله كابين متوقف بود. و در سرعت۱۱۰ كيلومتر 
بر س��اعت هم هليكوپتر نمي تواند برود.  امداد با 

بيان اينكه افراد گرفتار در ايستگاه۵، كوهنورد و 
در مجموع حدود هزار و ۷۰۰ نفر به ارتفاع صعود 
كرده  بودن��د، ادامه داد: وزش باد خيلي زياد بود و 
طبق آيين نامه اس��تاندارد اگر س��رعت وزش باد 
بيش��تر از ۲۵ متر بر ساعت باشد، دستگاه هشدار 
مي دهد، به همين دليل  ما خط را متوقف كرديم 
تا مقداري ش��رايط مناس��ب ش��د كه پس از آن 
نفرات را منتقل كرديم. نكته جالب اينجاست كه 
س��اعت ۱۴ و ۴۵ دقيقه خط به طور كامل تخليه 
شده بود و هيچ مصدومي از س��مت ما نداشتيم.  
او در واكن��ش به اظهارات ريي��س امداد و نجات 
فدراسيون كوهنوردي گفت: ما اصال افراد عادي 
را به باال راه ندادي��م و مطابق با فيلم هاي موجود، 
۹۰ درصد افراد كوهنورد بودند. آن ۱۰ درصد هم 
افرادي هس��تند كه از روزهاي قبل در هتل هاي 
ما اقامت داشتند و مي خواستند پايين بيايند. ما 
امروز حدود ۲۵۰ نفر اس��كي باز داشتيم كه همه 

را تا س��اعت ۱۰ تخليه كردي��م.  ۱۰كوهنورد در 
ارتفاعات شاه جهان اسفراين گم شدند اما اين تنها 
كوهنوردان تهراني نبودن��د كه در برف و كوالك 
گرفتار آمدند به گفته رييس جمعيت هالل احمر 
اس��فراين ۱۰ كوهنورد از اهالي شهرس��تان هاي 
س��بزوار و نقاب خراس��ان رضوي كه قصد صعود 
به قله شاه جهان در اين شهرستان را داشتند، به 
دليل بارش برف و كوالك در ارتفاعات اين منطقه 
گم شدند. ابراهيم سارمي ش��امگاه جمعه اظهار 
داشت: اين افراد براي فتح قله شاه جهان عازم اين 
رشته كوه شدند كه عصر امروز در تماس با سامانه 
۱۱۲ ام��داد و نجات اعالم كردن��د به علت برف و 
بوران مس��ير خود را براي بازگشت گم كرده اند. 
او افزود: ۲ تيم امداد و نجات كوهستان به منطقه 
اعزام شده است و نيروهاي امداد و نجات مستقر 
در هالل احمر نيز در ح��ال مكان يابي اين افراد و 
راهنمايي آنها براي رهايي از برف و كوالك هستند.

گزارش

مرگ درجهنم سرد توچال
بي توجهي به هشدارهاي هواشناسي باز هم حادثه آفريد

رويداد

مسووالن وزارت بهداشت قبل از گروه هاي ديگر و مردم 
عادي واكسن كروناي ايراني را تزريق كنند. فوق تخصص 
آي سي يو بيمارستان مسيح دانشوري با بيان اين مطلب 
گفت: بحث واكسن كرونا، مستقيم به مسووالن وزارت 
بهداش��ت برمي گردد، چون رياس��ت جمهوري و بقيه 
نهادها مدت هاست كه رضايت خودشان را براي خريد 
اعالم كردند و تامين بودجه را در رابطه با واكس��ن كرونا 
انجام دادند. سيد محمد رضا هاش��ميان افزود: از زمان 
ش��يوع ويروس در كش��ور، برخي از مس��ووالن وزارت 
بهداش��ت بحث ايمني گله ايي را مطرح كردند و به اين 
باور بودند كه واكسن تاثيري در اين بيماري ندارد كه اين 
نظرات همه غلط بود و آنهايي كه اين نظرات را داشتند، 
در برابر مردم مسوول هستند و بايد جوابگوي شايعات 
غيرعلمي كشور باش��ند. او بيان كرد: االن ۵۶ نفر براي 
تزريق واكسن داوطلب ش��دند و يك صحبتي در مورد 
دادن ديه مطرح شده كه واقعا بايد ديد اگر براي اين افراد 
مشكلي پيش بيايد، واقعا هزينه ايي به آنها داده مي شود؟ 
در رابطه با اين موضوع تاكنون صحبتي نشده است. فوق 
تخصص آي س��ي يو در رابطه با اهميت واكسن كرونا از 
اول اپيدمي، گفت: در پروتكل كش��وري به هيچ وجه از 
زمان شروع ويروس در كشور بحث واكسن ذكر نشد و از 
تمهيدات واكسن نيز صبحت نشد و در تمام مصاحبه ها 
كه مس��تنداتش موجود اس��ت به هيچ وجه به بخش 
واكسيناسيون در خصوص مقابله بيماري كرونا در كشور 

توجه خاصي نشده است، حتي بسياري از شركت هاي 
داخلي بودند كه تقاضاي اين را داشتند اگر نياز به كمك 
است، همراهي كنند. با وجود آنكه جزو كشورهايي بوديم 
كه شيوع كرونا را از همان اول داشتيم، اما توزيع واكسن 
به تاخير افتاده، در صورتي كه اگر اين موضوع به تعويق 
نمي افتاد، اي��ن تعداد از كادر درمان و م��ردم عادي را از 
دست نمي داديم. هاشميان افزود: واكسن ايراني بعد از 
اتمام كار بايد به تاييديه سازمان جهاني بهداشت برسد 
كه اين موضوع هم چند ماهي زمان مي برد، تا آن زمان 
چه كسي مسوول آمار مرگ و مير كرونا در كشوراست؟ 
اين عزيزان كه تصميم گير موضوع هستند، تا به حال در 
شرايط ما قرار نگرفتند. او بيان كرد: موضوع ديگر ۵۶ نفري 
هستند كه قرار است داوطلب تزريق باشند، اما از بين اين 
۵۶ نفر ببينيد چند نفر از مسووالن وزارت بهداشت كه در 
مورد واردات واكسن كرونا موضع گرفتند، حضور دارند؟ 

البته برخي از آنها مي گويند ما قبال كرونا گرفتيم، اما براي 
اينكه بخواهند بين مردم اعتماد ايجاد كنند و همه چيز را 
موجه جلوه دهند، حتما بايد خودشان واكسينه شوند، 
مسووالن وزارت بهداشت كه ِسمت بااليي دارند و تا االن 
كاري در رابطه با تهيه  و ساخت واكسن انجام ندادند، از 
آنها مي خواهم تجربه واكسن ايراني را قبل از گروه هاي 
ديگر و مردم عادي داشته باشند. هاشميان افزود: با وجود 
آنكه از ابتدا گفتيم به واكس��ن كرونا نياز داريم و شاهد 
مرگ افراد بوديم، اما واكس��ن تهيه نشد، در صورتي كه 
در كش��ورهاي اطراف مثل عراق و تركيه هم واكسن را 
تهيه كردند و به مردمشان تزريق مي كنند، اين به يك 
برنامه ريزي مشخص نياز دارد كه در كشور ما انجام نشده 
است. هاشميان در ادامه افزود: ما نسبت به اين رويكرد 
وزارت بهداشت بسيار معترض هستيم و متاسفانه هيچ 
جواب علمي هم به ما داده نمي شود، توجه داشته باشيد 
كه مراحل توليد داخلي واكس��ن با دارو فرق مي كند و 
براي واكسن حتما بايد از سازمان جهاني بهداشت مجوز 
گرفته شود و كشورهايي مثل چين كه آنقدر در ساخت 
واكس��ن پيش��رو بودند، زمان زيادي برد تا مجوزها را از 
سازمان جهاني بهداشت بگيرند و در واقع به اين دليل ما 
سوال مي كنيم كه چه كسي در كشور مسووليت مرگ و 
ميرها را از زماني كه واكسن كرونا در دسترس كشورهاي 
جهان قرار گرفته، قبول مي كند؟ چون مجوز گرفتن براي 

واكسن هم زمان زيادي را مي گيرد.

فوق تخصص آي سي يو بيمارستان مسيح دانشوري: واكسينه كردن مردم ۴ ماه زمان مي برد

ادامهازصفحهاول

 همان طور كه امروز يك چنين شرايطي ايجاد شده است. 
حتي خريد واكسن كرونا كه با جام مردم ايران سر و كار 
 FATF  دارد، تنها روش براي خريد واكسن، عضويت در
و متعاقب آن عضويت در س��وئيفت اس��ت تا بتوان اين 
واكسن ها را تهيه كرد. هم سوئيفت و هم مبادالت بانكي بر 
روي اقتصاد ايران بسته است، چرا  FATFدر ايران تصويب 
نشده است. اين در حالي اس��ت كه ده ها ميليارد دالر از 
درآمدهاي ايران در كشورهاي ديگر بايكوت شده، چرا كه 
كشورهاي ديگر حاضر به نقل و انتقال بانكي اموال ايران 
نيس��تند و از تحريم هاي امريكا مي ترسند. رقم حداقلي 
مطالبات ايران در ساير كشورها  ۴۵ ميليارد دالر است كه 
براي كشور مي تواند بسيار راهگشا باشد. مجموعه مواردي 
كه در اف اي تي اف روي آنها تاكيد شده، ۴ مورد است كه 
يكي مساله پولشويي است كه ايران مشكلي با آن ندارد 
و قبال مجلس آن را تصويب كرده اس��ت. مورد بعدي هم 
قاچاق اسلحه، مواد مخدر و انسان است كه اين مساله نيز 
با تاييد مجلس مواجه شده است. ۲ مورد باقي مانده يعني

FATF وCFT از جمله بخش هايي هستند كه مجمع هنوز 
تصميمي در خصوص آن نگرفته است. هرچند برخي از 
افراد اعالم مي كنند كه ايران براي كمك به گروه هايي چون 
حزب اهلل و... نيازي به نقل و انتقال بانكي ندارد و از طريق 

چمداني و... اين روند را پيگيري مي كند، اما معتقدم يك 
چنين روندي ممكن نيس��ت و به هر حال اموال منتقل 
شده، توقيف خواهد شد. البته همين امروز هم مي توان 
تحريم ها را دور زد يا از طريق صرافي ها جابه جايي مالي 
داشته باشيد، اما اين روند بسيار پرهزينه و پرريسك است، 
ضمن اينكه به هر حال از منظر حقوق بين الملل اين رفتار 
غيرقانوني است. البته امريكايي ها ادعا مي كنند كه در  ۳ 
حوزه مواد غذايي، دارويي و بخش سالمت امكان تحريم 
وجود ندارد، اما واقعيت آن است كه بانك هاي جهاني از 
ترس امريكا و به دليل آثار رواني تحريم ها حاضر به پذيرش 
ريسك ارتباط مالي با ايران نيستند. به نظر مي رسد كه 
مقامات ايراني در يك وضعيت متناقض گرفتار شده اند، از 
يك طرف مي خواهند نقل و انتقاالت مالي در كشور به  طور 
اصولي دنبال شوند و مشكلي در اين زمينه ايجاد نشود و 
از سوي ديگر حاضر نيستند كه FATF را بپذيرند. براي 
عبور از اين چالش هيچ راهكار جايگزيني وجود ندارد. در 
واقع اين تناقض ادامه دار نخواهد بود. به هر حال اقتصاد و 
مديري��ت ايران بايد از ميان اين دو گزينه يكي را انتخاب 
كند. پيوستن به ش��بكه بانكي جهاني و سوئيفت تنها با 
پذيرش FATF ممكن است و در صورتي كه اين سند امضا 
نشود، ايران از چرخه رسمي مبادالت بانكي خارج خواهد 

شد. شخص آقاي رييس جمهوري هم اخيرا در خصوص 
همين ضرورت ها صحبت كردند و از مسدود ساختن ده ها 
ميليارد دالر از دارايي هاي ايران در ساير كشورها سخن 
گفتند. از سوي ديگر به هر حال مردم ايران هم توقع دارند 
كه مانند ساير كشورها از واكسن ويژه كرونا بهره مند شوند 
و تحريم ها در روند خريد واكسن كرونا اخالل ايجاد نكند. 
مجموعه اي��ن عوامل، موضوعاتي اس��ت كه پيش روي 
تصميم سازان كشور قرار گرفته تا سرانجام تصميم نهايي 
را در اين خصوص اخذ كنند و اقتصاد و كسب و كار كشور 
را از وضعيت بالتكليف فعلي خارج كنند. همان  طور كه 
گفتم هيچ راهكار جايگزيني ب��راي FATF وجود ندارد. 
حتي اگر قصد داش��ته باشيد تا براي خانواده تان در ساير 
كشورها پول ارسال كنيد، نهادهاي ناظر بين المللي رد پول 
را خواهند زد و از نقل و انتقال آن جلوگيري خواهند كرد. 
 FATF معتقدم تنها راه براي عبور از اين چالش پذيرش
و  CFTاست. البته رويكردهاي اخير كشورمان هم نشان 
مي دهد كه با توجه به تحوالت رخ داده، احتماال تغييري 
در رويكرد فعلي رخ خواهد داد. براي اگاهي از كم و كيف 
تصميمات بايد همچنان منتظر تصميم سازي هاي مجمع 
بمانيم تا در نهايت مشخص شود كه چه تصميمي در اين 

خصوص اخذ خواهد شد.

اجراي برنامه، س��رانجام نام ايران از ليست سياه خارج و 
امكان تعامالت مالي و بانكي فراهم شود. گروه اقدام مالي 
يك نهاد بين الدولي اس��ت كه در س��ال ۱۹۸۹ با ابتكار 
كشورهاي ۷ تاسيس ش��ده و كاركرد آن عبارت است از 
وضع استانداردهايي براي مقابله با وضع پولشويي، مبارزه 
با تامين مالي تروريسم و ساير جرايمي كه سالمت نظام 
مالي را تهديد مي كن��د. كاركرد اين نهاد معطوف به ارايه 
توصيه هايي در خصوص پيشگيري و مقابله با پولشويي 
و تأمين مالي فعاليت هاي تروريستي و اشاعه سالح هاي 
كشتار جمعي است. كشورها بايد اين توصيه ها را با وضع و 
اجراي قانون انجام دهند، در غير اين  صورت گروه اقدام مالي 
با انتشار بيانيه، چنين كشوري را به عنوان منطقه با ريسك 
باال معرفي و مانع از تعامل مالي و سرمايه گذاري آن مي شود. 
كشورهايي كه به استانداردهاي مربوط به مبارزه با پولشويي 
و تأمين منابع مالي تروريسم توجهي ندارند، توسط اين نهاد 
در ليست سياه قرار مي گيرند و در نتيجه بانك ها و موسسات 
مالي و بنگاه هاي اقتصادي، همكاري خود را با كشورهاي 
در ليست سياه قطع مي كنند. مباني قانوني همكاري ايران 
با گروه اقدام مالي )FATF(، زمين��ه اي را براي خروج نام 
كشورمان از ليست كشورهاي پرخطر و متعاقبا فراهم شدن 

امكان فعاليت بانك ها، موسسات مالي و بنگاه هاي اقتصادي 
را فراهم مي كند.  همكاري با FATF، جهت اجراي توصيه ها 
نياز به تصريح قانون دارد و قانون مبارزه با پولشويي و كمك 
مالي به تروريسم توسط مجلس و شوراي نگهبان به تصويب 
رسيده است. به گفته برخي »همكاري با گروه اقدام مالي 
منجر به دسترسي امريكا و ساير كشورها به اطالعات بانكي 
ايران مي شود« نخست اينكه همكاري با گروه اقدام مالي 
هيچ الزامي براي در اختيار نهادن اطالعات بانكي نداشته و 
هر گونه تبادل اطالعات بر اساس معاهدات دو جانبه و چند 
جانبه مبتني بر تصويب در مجلس خواهد بود. دوم اينكه 
اساسا با گروه اقدام مالي تبادل اطالعات مالي و بانكي صورت 
نمي گيرد، زيرا سازوكاري براي اين منظور پيش بيني نشده 
است. برخي نيز معتقدند: »همكاري با FATF، منجر به 
پذيرش تفسير كشورهاي غربي از تروريسم شده و متعاقبا 
منجر ب��ه محدوديت هايي براي حقوق و س��ازمان هاي 
آزادي بخش و نيز همياري ايران با آنها مي شود«، در پاسخ 
معتقدم كه گروه اقدام مالي نيز مانند بسياري از نهادها و 
قوانين بين المللي هيچ تعريفي از تروريسم ارايه و توصيه 
نكرده اس��ت. در رابطه با مصاديق سازمان ها و گروه هاي 
تروريستي، ايران نيز مانند هر كشور ديگري حق دارد كه 

در قوانين خود، نهادهاي ذي صالح براي تعيين مصاديق 
سازمان ها و گروه هاي تروريستي را مشخص كرده و اين 
مصاديق را به اشخاص حقيقي و حقوقي ابالغ كند. هيچ 
چيز در توصيه هاي گروه اقدام مالي كه ايران را ملزم كند تا 
از فهرست نظام امريكا و گروه هاي تروريستي تبعيت كند، 
وجود ندارد. عده اي نظر داده اند كه »اجراي توصيه هاي گروه 
اقدام مالي منجر به اجراي قطعنامه هاي تحريمي خواهد 
شد«، به نظر نگارنده اصوال اجراي توصيه هاي مذكور در 
برنامه اقدام مورد توافق، ذكر نشده و همچنين اجراي تمام 
توصيه ها الزاما امكان پذير نبوده و از اين بابت تعهدي موجب 
كشور نخواهد ش��د.  دغدغه ديگري نيز مطرح مي شود: 
»همكاري با گروه اقدام مالي ايران را ملزم خواهد كرد كه با 
اشخاص مشمول تحريم هاي امريكا قطع همكاري كند«، 
پرواضح است در همكاري با گروه اقدام مالي هيچ الزامي 
وجود ندارد كه ايران را ملزم به تبعيت از تحريم هاي امريكا 
كند. اساسا رژيم مبارزه با تحريم هاي امريكا مستقل از گروه 
اقدام مالي است. همچنين در متن برجام قيد شده است 
كه تمامي اشخاص ايراني مي توانند با يكديگر روابط مالي و 
اقتصادي داشته باشند. بنابراين بيان اينكه همكاري با گروه 

اقدام مالي منجر به خود تحريمي شده، درست نيست.

راهكار جايگزيني براي FATF وجود ندارد

FATF ضرورت نگاه حرفه اي به
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