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 عرضه اي 
كه زيان به بار مي آورد

ارتباط حمالت سايبري 
با شبكه ملي اطالعات

»تعادل« وضعيت بازارسهام 
را براي عرضه هاي  اوليه  بررسي مي كند

حمالت سايبري مي تواند هر زمان 
به دستگاه شما آسيب برساند
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يادداشت- 1

مقاومت سوداگران برابر 
كاهش نرخ ارز

موضوع ارز اي��ن روزها 
باز هم در نقطه كانوني 
عمومي  اظهارنظرهاي 
قرار گرفته است و مردم 
اقتص��ادي  فع��االن  و 
بدانن��د  مي خواهن��د 
ك��ه آينده چ��ه خواهد 
ش��د. در واقع س��رعت 
رشد قيمتي كه از ش��هريورماه تا آبان ماه و موعد 
برگزاري انتخابات داشتيم و قيمت ارز از 19الي20 
هزار تومان به 32هزار تومان رس��يد، نش��ان داد 
كه موضوعات مرتبط با تحريم 18بانك كش��ور، 
تحريم هاي مديران اقتصادي و وارد ساختن فشار 
حداكثري به ايران انتظارات تورمي در كشور را به 
اندازه اي باال برده بود كه قيمت ارز رشدهاي چند 
برابري را تجربه كرد. روندي ك��ه بعد از انتخابات 
اياالت متحده و تخليه انتظارات تورمي در مسير 
معكوس قرار گرف��ت و ب��ازار ارز ط��ي چند روز 
گذشته كاهش مستمر ارز را تجربه كرد. اما اينكه 
توقع داشته باش��يم اين روند كاهشي به سرعت و 
طي چند روز يا چند هفته به سرانجام برسد كمي 
خوشبينانه است و به زمان افزونتري نياز داريم تا 
بتوانيم تصويري از چشم انداز آينده بازار ارز داشته 
باشيم. از سوي ديگر، اين واقعيت را هم نمي توان 
انكار كرد كه برخي اف��راد و جريانات ب��ا نفوذ در 
كشورمان از كاهش نرخ ارز استقبال نمي كنند و 
بر اساس منافعي كه دارند تالش مي كنند تا قيمت 
ارز در داالن افزايش��ي مس��تمر قرار داشته باشد. 
جالب اس��ت برخي جريانات حتي براي دالر 40 
الي 50هزار توماني هم نقشه هايي كشيده بودند 
و مبني بر اين برنامه ها تالش مي كنند تا در برابر 
پالس هايي كه ممكن است روند كاهشي قيمت 
ارز را تسريع كند، مقاومت كنند. به هر حال برخي 
افراد كه دسترسي به ارزهاي ترجيحي و حمايتي 
ادامه در صفحه 2 دارند از...  

كمال سيدعلي

يادداشت- 5

حال ناخوش بورس
زماني كه بازار س��رمايه 
ش��روع به رشد صعودي 
مي كند يك يا چند عامل 
داخل��ي و خارجي باعث 
مي ش��ود كه ب��ازار روند 
خود را تغيي��ر دهد براي 
مثال طي روز گذش��ته 
خبري مبني بر افزايش 
سود بين بانكي در ساعات پاياني بازار اعالم شد كه 
موجب كمي بازار كمي با نزول مواجه شود و اگر در 
روزهاي آينده بازار به اين موض��وع وزن كافي دهد 
در نتيجه تاثير منفي روي بورس مي گذارد درست 
اس��ت بازار ريزش عمده خود را داشته اما؛ اين خبر 
نيز مي تواند روند نزولي را ادامه دار كند. به طور كلي 
اخبار ناگوار خيلي س��ري تر روي بازارسرمايه تاثير 
مي گذارند و اغلب روند اين بازار را به سمت وسوي 
نزولي بودن مي كشانند، درست است كه خبر مذكور 
در آخرين س��اعات معامالت بازار اعالم ش��د ولي 
مي تواند طي روزهاي جاري تاثير مهمي روي بورس 
گذاشته و روند آن را تغيير دهد. نرخ دالر تاثير مهمي 
روي بورس و بازار سهام مي گذارد و پس از اعالم آراي 
جوبايدن ش��اهد ريزش عمده در اين بازار نبوديم و 
اين روزه��ا بين نرخ ه��اي 26 الي 28 ه��زار تومان 
نوسان مي كند، اين نشان مي دهد كه در بحث دالر 
ريسك زيادي نداريم و از س��وي ديگر قيمت هاي 
جهاني نيز رو به باال بوده است. حال بايد ديد برآيند 
اين وضعيت چگونه است و پيش بيني اين وضعيت 
بازارسرمايه كمي سخت اس��ت اما ريزش عمده اي 
در تاالر شيشه اي نخواهيم داشت، همچنين اغلب 
بازارطي ماه ها و روزهاي آينده روند صعودي خواهد 
گرفت. نرخ دالر تاثير مهمي روي بورس و بازارسهام 
دارد و در حالت طبيعي با رشد نرخ دالر بايد شاهد 
رشد و افزايش بازار سهام نيز باشيم ولي در هفته هاي 
گذشته اينكه قيمت دالر روندي صعودي را تجربه 
مي كند بازارسرمايه نزول را در كارنامه خود به ثبت 
رس��انيد و اين روند بورس همچنان ادامه دار است. 
عرضه اوليه در بازار سرمايه در اين روزهاي ناخوش 
بازار رونق خوبي نخواهد داش��ت و تاثير عمده اي 
بر روند بورس نيز نمي گ��ذارد. نمي توان گفت كه 
اين عرضه ها در بازار خري��داري ندارد چراكه يك 
سري از كدهاي س��هامداري تنها به اين موضوع 
اختصاص دارند و در زمان مش��خص عرضه اوليه 
را خريداري و پس از مدت زمان تعيين ش��ده به 
فروش مي رسانند. به طور كلي ماهيت عرضه هاي 
اوليه به نفع بازار اس��ت و باعث سودآوري شركت 
و سهامداران مي ش��ود حتي روند بازار را به سمت 
و س��وي صعودي بودن پيش مي برن��د اما در اين 
وضعيت بازار عرضه اوليه نمي تواند ماهيت بازار را 

تغيير دهد و سمت سوي آن را عوض كند. 

حسين مرادي

يادداشت- 2

جان مردم مهم تر است يا 
معيشت آنها

بحراني  بسيار  وضعيت 
اس��ت و بايد اين را باور 
كنيم ك��ه نمي توانيم با 
محدوديت هاي ساعتي 
از ش��مار مبتالي��ان و 
مرگ و ميرها كم كنيم. 
متاس��فانه اي��ن روزها 
شرايط به گونه اي شده 
كه بسياري از افراد هم دست به انتشار اخبار غلط از 
سوي مسووالن ستاد ملي كرونا مي زنند و وضعيت 
را به گونه اي بغرنج ت��ر مي كنند. اگر رييس جمهور 
دس��تور تعطيلي تهران يا كالن ش��هرها را بدهد 
هيچ مقام مسوول ديگري نمي تواند با اين تصميم 
مخالفت كند و همه بايد بر اساس نظر رييس كل 
ستاد ملي مقابله با كرونا عمل كنيم. از سوي ديگر 
هش��دارها را نبايد نديده بگيري��م. در حال حاضر 
بسياري از بيمارستان ها ديگر ظرفيت پذيرش بيمار 
را ندارند، اين مس��اله تنها مختص به تهران نيست 
و در بس��ياري از ش��هرهاي بزرگ و كوچك كشور 
شمار مبتاليان به طرز چشمگيري در حال افزايش 
است. افزايش تعداد مبتاليان يعني افزايش مرگ و 
مير. متاسفانه سالمندان بسياري كه اغلب بيماري 
زمينه اي هم دارند در اين مدت جان خود را از دست 
داده اند. ويروس كرونا حاال در بين خانواده ها دست 
ادامه در صفحه 8 به دست مي شود و...  

مينو محرز

يادداشت- 3

حمايت واقعي 
از كسب و كارها

در  ك��ه  وضعيت��ي 
س��ال هاي گذشته در 
اقتص��اد اي��ران حاكم 
بوده نش��ان از فشاري 
دارد كه بطور همزمان 
به اقشار مختلف مردم 
توليدكنن��دگان  و 
و فع��االن كس��ب و 
كارها، وارد ش��ده اس��ت. در چنين فضايي بود 
كه با شيوع ويروس كرونا، فشاري جديد نيز بر 
بدنه اقتصادي كشور وارد ش��د. با شيوع كرونا، 
بسياري از كس��ب و كارها به شكل مستقيم و 
غيرمس��تقيم از اين ويروس آسيب ديدند. فاز 
نخست اين فشارها در زمان قرنطينه در اسفند 
و فروردين رخ داد كه به شكل همزمان بخش 
قابل توجهي از كسب و كارها يا تعطيل شدند يا 
با مجبور به فعاليت با حداقل ظرفيت شدند. در 
بررسي وضعيت كسب و كارها نيز موقعيت هر 
ادامه در صفحه 5 يك، متفاوت است.  

خسرو فروغان گران سايه

»تعادل«محدوديتهايجديدكروناييودستخاليدولتدرحمايتازكمدرآمدهارابررسيميكند
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تعطيلي شبانه كسب وكارها
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واكسن كرونا

آذربايجان،ارمنستانوروسيهباامضايتوافقنامهايازپايانجنگدرقرهباغخبردادند

آتش بس در قره باغ

زهرا  سليماني|
سرانجام خبر رسمي پايان مناقش��ه قره باغ در ويترين 
رس��انه هاي گروهي نشس��ت. خبري كه الهام علي اف 
رييس جمهوري آذربايجان آن را ي��ك »توفيق بزرگ« 
و پاشينيان نخست وزير ارمنس��تان آن را »نه پيروزي و 
نه شكس��ت بلكه يك توافق دردن��اك« توصيف كردند. 
اظهارنظرهاي متفاوتي كه به نوعي وضعيت و س��هم هر 
كدام از طرف ها را در زمان پايان مناقشه نشان مي دهد.در 
اين ميان برخي طرفداران بايدن در شبكه هاي اجتماعي 
نيز توافق دو طرف را نخس��تين نش��انه مهم بين المللي 
نسبت به تحوالت انتخاباتي اياالت متحده و خروج ترامپ 
از معادالت آتي اين كش��ور ارزيابي كردند. از سوي ديگر، 
وزارت امور خارجه كش��ورمان نيز با انتش��ار بيانيه اي به 
اس��تقبال اين توافقنامه رفت و اعالم كرد: »ايران اميدوار 
اس��ت اين توافق كه اصول آن در طرح پيشنهادي ايران 
نيز آمده بود به ترتيبات نهايي براي استقرار صلح پايدار 
در منطقه قفقاز منجر شود.« اما دقايقي بعد از اعالم توافق 
ميان ارمنستان، روسيه و جمهوري آذربايجان براي اتمام 
جنگ قره ب��اغ، منابع خبري از انفج��ار در باكو، پايتخت 
جمهوري آذربايجان خبر دادند. شبكه گلوبال خبر نوشت 
پدافند موش��كي جمهوري آذربايجان دو فروند موشك 
بالستيك ارمنستان را كه به سمت باكو شليك شده بود، 
رهگيري و منهدم كرده اس��ت؛ موضوعي كه باعث شد 
تحليلگران با احتياط بيشتري ابعاد مختلف اين توافق را 

بررسي كنند. 

  نه پيروزي نه شكست
چراغ اول اظهارنظرهاي رسمي در خصوص پايان مناقشه 
قره باغ را نخست وزير ارمنس��تان روشن كرد و اين توافق 
را نه پي��روزي و نه شكس��ت ارزيابي كرد. نخس��ت وزير 
ارمنس��تان بامداد سه ش��نبه )به وقت تهران( اعالم كرد 
توافقنامه اي را با روسيه و جمهوري آذربايجان امضا كرده 
اس��ت كه با جنگ قره باغ پايان مي دهد. پاش��ينيان در 
بيانيه اي گفت: »توافقنامه اي را با رييس جمهور روسيه 
و آذربايجان ب��راي پايان دادن به جن��گ در قره باغ امضا 
كردم.« او اضافه كرد: »تصميم��ي گرفتم كه براي همه 

 ما سخت است. آتش بس، براي مردم ما و خود من بسيار 
دردناك اس��ت.« پاش��ينيان تصريح كرد: »اين پيروزي 
نيست، اما تا زماني كه ش��ما اذعان نكنيد كه باخته ايد، 
شكستي در كار نخواهد بود. ما هرگز اذعان نمي كنيم كه 
باخته ايم و اين آغاز عصر وحدت ملي براي ما خواهد بود.در 
برابر شهداي همه شما زانو مي زنم. در برابر همه سربازان، 
افس��ران، ژنرال ها و نيروهاي داوطلب كه با جانش��ان از 
سرزمين مادري مان دفاع كردند، تعظيم مي كنم.« بيانيه 
پاشينيان اما پايان ماجراي توافقنامه قره باغ در ارمنستان 
نبود، مخالفان سياسي دولت ارمنستان با اشاره به اينكه 
بندهاي اين توافقنامه بر اساس منافع آذربايجان تنظيم 
ش��ده، جوي را عليه دولت اين كش��ور در ش��بكه هاي 

اجتماعي و رسانه هاي اين كش��ور به راه انداختند. بر اين 
اساس رسانه هاي ارمنستان از شكل گيري تظاهرات در 
برابر ساختمان نخست وزيري اين كشور خبر مي دهند. 
معترضان ضمن مخالفت با توافق آتش بس، خواس��تار 
استعفاي »نيكول پاشينيان«، نخس��ت وزير ارمنستان 
شدند. فعاالن فضاي مجازي فيلم هايي از ورود معترضان 

به ساختمان نخست وزيري ارمنستان منتشر كرده اند. 

  پوتين چه گفت؟
دقايقي پ��س از اعالم رس��مي امض��اي توافقنامه پايان 
جنگ »والديمير پوتين«، رييس جمهور روسيه از تاثير 
اين توافق نامه ب��راي صلح بلندم��دت در منطقه قفقاز 

س��خن گفت و اعالم كرد: »طبق بيانيه مش��تركي كه 
ساعاتي پيش امضا شد، نيروهاي حافظ صلح در منطقه 
قره باغ كوهستاني مستقر خواهند ش��د. پوتين معتقد 
است آتش بس جديد، ش��رايط الزم براي حل بلندمدت 
بحران قره باغ را فراهم خواهد آورد. وي همچنين تصريح 
كرد آذربايجان و ارمنستان در مناطقي كه تحت كنترل 
دارند باقي خواهند ماند. والديمير پوتين ريس جمهوري 
فدراسيون بامداد سه ش��نبه در بيانيه اي گفت: بر اساس 
توافقنامه امضا شده بين سه طرف، جمهوري آذربايجان 
و جمهوري ارمنس��تان در مواضع خود متوقف و نيروي 
حافظ صلح فدراسيون روس��يه در امتداد خط تماس در 
قره باغ و جمهوري ارمنستان مستقر مي شود. همچنين 
آوارگان و پناهن��دگان به خاك قره ب��اغ و مناطق مجاور 
تحت كنترل كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل 
برمي گردند و تبادل اس��راي جنگي، ساير افراد بازداشت 
شده و اجساد كشته شدگان انجام مي شود. در همين راستا 
كنترل ارتباطات حمل و نقل، با كمك مقامات سرويس 

مرزباني روسيه انجام مي شود.

  محتواي توافقنامه چيست؟
بر اس��اس اعالم خبرگزاري ها طبق مفاد اين آتش بس 
تصميم گرفته شد هر دو طرف موقعيت هاي سرزميني 
فعلي خودشان را به ش��كلي كه در حال حاضر هست، 
حفظ كنند؛ اين به معني آن اس��ت كه دس��تاوردهاي 
نظامي به دس��ت آمده ب��راي جمه��وري آذربايجان از 
زمان آغاز درگيري ها حفظ خواهند شد. موضوعي كه 
انتق��ادات را در داخل ارمنس��تان در خصوص عملكرد 
دولت پاشينيان افزايش داد. جمهوري هاي آذربايجان 
و ارمنس��تان بيش از يك ماه است كه در منطقه قره باغ 
كوهس��تاني وارد ي��ك درگيري نظامي ش��ده اند. طي 
اين مدت س��ه بار بر س��ر توقف درگيري ها و آتش بس 
بشردوستانه توافق كردند كه دو بار با ميانجي گري مسكو 
بود و بار سوم با ميانجي گري واشنگتن حاصل شد، اما هر 
بار اين توافق نقض و درگيري از سر گرفته شد. اما اين بار 
به نظر مي رسد كه دو طرف به رعايت مفاد قطعنامه تعهد 
ادامه در صفحه 3 داده اند.  

بعد از ايجاد بحران قره باغ 
يك��ي از موضوعاتي كه به 
عن��وان دليل اصل��ي بروز 
اين بح��ران مطرح ش��د، 
اقتصادي  چشم اندازهاي 
خاصي اس��ت كه منطقه 
قفقاز در ح��وزه نفت از آن 
برخ��وردار اس��ت.در واقع 
بازيگران متفاوتي از جمله روسيه، تركيه، آذربايجان، 
ارمنس��تان و حتي امريكا و اروپا ه��ر كدام منافعي 
خاص را در تحوالت اين منطق��ه براي خود تعريف 
كرده اند و در راستاي تحقق اين منافع برنامه ريزي 
و ت��الش مي كنند. خطوط نفتي باك��و، جيحان به 
اروپا ش��ايد نقطه كانوني اي��ن گزاره هاي اقتصادي 
در نبرد قره باغ باشد كه بعد از تحوالت اخير، تحت 
نفوذ دولت آذربايجان ق��رار خواهد گرفت و امنيت 
آن از اين طريق تامين خواهد ش��د. بر اساس توافق 
روس��يه، ارمنس��تان و آذربايجان قرار است چهار 
نقطه اس��تراتژيك در اختيار آذربايجان قرار بگيرد 

كه احتماال يك��ي از اي��ن مناطق خط��وط مرزي 
قره باغ در همسايگي ايران است. نكته جالب توجه 
اما در خصوص اين تحوالت، نقشي است كه پوتين 
در برابر اردوغان در اين مناقش��ه به عهده گرفت و با 
موفقيت آن را ايفا كرد. امضاي توافق نامه با محوريت 
روسيه، آذربايجان و ارمنستان بدون تعريف نقشي 
ويژه براي اردوغان در اين توافق نامه در واقع برتري 
راهبردي روس��يه در منطقه را ب��ه رخ طرف ترك 
نمايان كرد. در شرايطي كه تركيه سابقه نامناسبي 
از گسيل گروه هاي شبه نظامي در مناطق مختلف در 
افكار عمومي مردم منطقه ثبت كرده، نقش آفريني 
بيشتر تركيه در مناقشه قره باغ باعث بروز نگراني هاي 
فراواني از جانب كشورهاي منطقه )از جمله ايران( 
ش��ده بود. پوتين با خارج كردن اردوغ��ان از بطن 
تصميم سازي هاي راهبردي مرتبط با مناقشه قره باغ 
اين نگراني ها را فعال برطرف كرده است. ضمن اينكه 
نشان داد همچنان روسيه در تحوالت شرق مديترانه 
اثرگذار است و در برابر گروه مينسك، نفوذ و ظرفيت 
ادامه در صفحه 2 بيشتري دارد.   

يادداشت- 4

محسن جليلوند

نقش اقتصاد در مناقشه قره باغ

علياف:پيروزيبزرگيبهدستآمد-پاشينيان:توافقيدردناكبود
  جشنوپايكوبيدرباكو،تظاهراتوحملهبهدفترنخستوزيريدرايروان
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157 محكوم امنيتي آزاد شدند
سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه با پيشنهاد رييس 
قوه قضاييه و موافقت رهبري، ۳۷۸۰ نفر از محكومان 
مشمول عفو و تخفيف مجازات شده اند، گفت: از اين 
تعداد ۲۳۰۱ نف��ر از زندانيان كه در زمره آنها ۱۵۷ نفر 
محكوم امنيتي بوده و اتهام تبليغ عليه نظام اجتماع 
و تباني و شركت در اغتشاشات را داشتند، آزاد شدند. 
غالمحسين اسماعيلي در نشست خبري اظهار كرد: 
در ايران اسالمي آمار مبتاليان و آمار جان باختگان در 
هفته هاي اخير سير صعودي داشته است. سالمت و 
جان هر انسان موضوع مهمي است كه همه ما در برابر 
آن مسووليت داريم كه مسووليت مسووالن و متوليان 
امور مضاعف است چون وظيفه اخالقي و انساني و وظيفه 
اجرايي دارند. وي ادامه داد: كماكان كادر پزش��كي و 
درماني كشور با تالش و مجاهدت هاي شبانه روزي شان 
امر خدمت رساني به مبتاليان بيماري كرونا را با از جان 
گذشتگي خود به نحو احسن انجام مي دهند. بار ديگر 
از تمام تالش ها و زحمات آنها قدرداني كرده و به همه 
آنها خدا قوت و خسته نباشيد مي گويم. سخنگوي قوه 
قضاييه ادامه داد: ضايعه فوت هر انسان و هر ايراني و هر 
مس��لمان ضايعه اي سنگين و غيرقابل جبران است و 
در ازاي آن مسووليت هر انسان ايراني مسلمان خطير 
است. در اين مس��ير همه ما بايد احساس مسووليت 
كنيم كه اين شامل مسووالن و هموطنان و شهروندان 
مي شود. وي با اشاره به پايان ماه ربيع االول اظهار كرد: 
به بركت ماه ربيع االول با پيشنهاد رييس قوه قضاييه و 
مقام معظم رهبري با عفو و تخفيف مجازات ۳۷۸۰ نفر 
از محكومان موافقت ش��د. در اين جمع ۲۳۰۱ نفر از 
زندانيان آزاد شدند كه در زمره آنها ۱۵۷ محكوم امنيتي 
از محكوماني كه اتهامات تبليغ عليه نظام، اجتماع و 
تباني، شركت در اغتشاشات سال هاي ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، 
۱۳۹۸ و سال هاي قبل از آن داشتند به عنوان اقدام ويژه 
مورد عفو قرار گرفتند. همچنين در اين جمع به مناسبت 
هفته وحدت ۱۶ نفر از اتباع كشورهاي اسالمي مورد عفو 
مقام معظم رهبري قرار گرفتند. سخنگوي قوه قضاييه 
گفت كه در تحول عفو و عفوهاي پيشنهادي مبنا كار 
كارشناسي، بررس��ي دقيق پرونده هاي قضايي، رصد 
اعمال و رفتار محكومان در دوران تحمل محكوميت 
در كميسيون هاي شهرستاني، استاني و كميسيون 
مركزي عفو قوه قضايي��ه و لحاظ كردن تنبه، ندامت، 
توبه و اصالح مجرمين و عدالت در اجراي عفو در بين 
محكومان جرايم مختلف بوده است چون در اين قبيل 
از اين موارد كار كارشناس��ي صورت مي گيرد ش��اهد 
هستيم كساني كه محكوميت شان مورد عفو قرار گرفته 
به ندرت مجدد مرتكب جرم شده يا اصال مرتكب جرم 
نمي شوند. اسماعيلي اضافه كرد: در دوره ۱۸ ماهه اخير 
مسووليت قوه قضاييه و در دوران تحول تا امروز فقط در 
حوزه زندانيان حدود ۴۰ هزار نفر از زندانيان مشمول 
عفو قرار گرفته كه نيمي از آنها از زندان آزاد شده و نيمي 
ديگر كاهش مجازات حبس داشتند كه اينها نمونه اي از 

تحوالت قوه قضاييه  است.

كرونا مهم ترين مساله دولت است
سخنگوي دولت، كرونا و افزايش ابعاد فاجعه آميزش 
و تهديد جان انس��ان ها را از مهم ترين مسائل دولت و 
مردم خواند. به گزارش ايس��نا، علي ربيعي در ابتداي 
نشست خبري هفتگي خود با بيان اينكه مساله كرونا با 
افزايش ابعاد فاجعه آميزش و تهديد جان انس��ان ها از 
مهم ترين مسائل دولت و مردم است افزود: متاسفانه 
ويروس كرونا ش��باهت كمتري به اجداد خود داشته 
و از رفتار آنها تبعي��ت نمي كند.خصوصيات ويروس 
نسبت به آغاز ش��يوع، دچار تغييرات جهشي شده و 
امروز تهاجمي تر و با خشونت بيشتر عمل مي كند. ۶۰۰ 
مرگ روزانه در فرانسه نشان از اين تغييرات دارد. وي 
ادامه داد: تاكنون ۸۸ درصد افرادي كه دچار مرگ و مير 
مي شدند از سالمندان و افراد داراي بيماري زمينه اي 
بودند اما هم اكنون اين ويروس، سنين پايين تر را هم 
مورد درگيري ش��ديد قرار مي دهد. با اين وصف، گذر 
زمان نه تنها نبايد س��بب خستگي از مبارزه بي امان با 
كرونا و عادي انگاري ما شود، بلكه برعكس، بايد سبب 
ايجاد رويكرد جدي تر به سبك زندگي همراه با سالمت 
شده و رعايت پروتكل هاي بهداشتي ابعاد گسترده تري 
در زندگي روزمره ما بيابد. سخنگوي دولت همچنين 
خاطرنشان كرد: با اين حال، با وجود تمامي محدوديت ها 
و توصيه هاي بهداشتي، همچنان با زندگي بهداشتي 
متناسب فاصله زيادي داريم. تمامي كارشناسان سالمت 
و اپيدميولوژيس��ت ها رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
بيش از ۹۰ درصد را، راه حل بي بديل و اجتناب ناپذير 
اين مقابله مي دانند. وي گفت: دولت و ستاد ملي كرونا، 
دايما تدابير و تصميمات جديدي را براي مقابله با كرونا 
مي انديشند اما راهكار مقابله اصلي، ايجاد يك جنبش 
عظيم اجتماعي مس��ووليت پذيري براي حفظ جان 
خود و ديگران اس��ت. چاره اي جز يك نهادينه سازي 
گسترده از شهر و روستا تا محيط هاي اداري، توليدي، 
آموزش��ي و خدماتي و مهم تر از همه در ميان خانه ها 
نيست. ربيعي در ادامه با بيان اينكه به چند نكته مهم 
و حائز اهميت ك��ه به اعتقاد وي اطالع از آنها ضروري 
اس��ت پرداخت و تصريح كرد: يافته هاي مطالعات در 
اسپانيا نشان مي دهد كه ۳۱ درصد مبتالها به خاطر 
دورهمي هاي خانوادگي بوده است. تحليلگران سالمت 
معتقد هستند در ايران بيش از ۵۰ درصد موارد ابتال به 
خاطر دورهمي هاي خانوادگي است. با طوالني شدن 
شب ها در زمستان، درخواست ما از هموطنان اين است 
كه از تجمعات دوستانه فاميلي و خانوادگي به صورت 
گسترده كاسته شود. وي افزود: بحث مهم ديگر ضرورت 
انجام تهويه مناسب در فضاهاي بسته است. مطالعات 
نشان مي دهد تهويه مناسب باعث كاهش بسيار جدي 
در شيوع خواهد بود. وي در ادامه به نتايج انتخابات امريكا 
پرداخت و گفت: برگزاري انتخابات رياست جمهوري 
امريكا در هفته گذش��ته يكي از مهم ترين اتفاقات در 
فضاي بين الملل بود. موضع م��ا در خصوص رهبران 
امريكا روشن است. همانطور كه بارها تاكيد كرده ايم ما 

به سياست ها كار داريم نه سياستمداران.

مقاومت سوداگران
برابر كاهش نرخ ارز

 افزايش نرخ ارز استقبال مي كنند، چرا كه منافع سوداگرانه 
آنها را بيشتر تامين مي كند. مجموعه اين رفتارهاي سوداگرانه 
در اتمسفر پيراموني اقتصاد كشور وجود دارد و نمي توان آن را 
انكار كرد. در اين ميان تصميمي را هم كه اخيرا وزارت صمت 
مبني بر آزاد س��ازي كاال بدون انتقال ارز گرفته است كه به 
نظر من مغاير راهبرد كلي دولت در خصوص مهار نوسانات 
و كاهش نرخ ارز است. دليل اين مغايرت اين است كه چون 
بازار تشنه كاال اس��ت، يك تقاضاي ۷تا ۱۰ميليارد دالري 
ارزي در بازارهاي كش��ور وجود دارد، افرادي كه ارز دارند و 
قصد واردات دارند، ارز متقاضي را خريداري خواهند كرد، 
همين ارز متقاضي شرايطي را ايجاد مي كند كه نرخ ارز رو به 
سمت باال حركت كند. معتقدم روند افزايشي قيمت ارز طي 
ديروز و امروز ناشي از اين تصميم سازي اشتباه وزارت صمت 
اس��ت. وقتي ارز به ۲۲ هزار تومان رسيد و باز هم به سمت 
رش��د حركت كرد به دليل بازيگري كساني است كه ارز در 
دست دارند و براي سود بيشتر تالش مي كنند تا جلوي روند 
كاهشي نرخ ارز را بگيرند. از سوي ديگر بعد از تحوالت آمريگا 
نشانه هاي به وجود آمد در اين خصوص كه ترامپ در ۷۰ روز 
پاياني از عمر دولت خود قصد دارد فشار بي سابقه اي را عليه 
اقتصاد ايران وارد سازد و تحريم هاي بيشتري را در دستور 
كار قرار دهد. اين نشانه ها نيز مي تواند آثار رواني مخربي در 
بازار ارز بگذارد و باعث افزايش قيمت ارز شود. به نظرم طي ۲ 
الي ۳ روز آينده مقطع حساسي در خصوص قيمت ارز و ساير 
شاخص هاي اقتصادي خواهد بود. اگر بازار بتواند پوسته آثار 
مخرب رواني را بشكند و روند كاهشي خود را تداوم بخشد، 
مي توان چشم انداز روشني را براي ثبات اقتصادي پيش بيني 
كرد، ولي چنانچه بازار رو به سمت افزايش قيمت بگذارد و 
تسليم فشارهاي سودگرانه داخلي و فشارهاي خارجي شود، 
نشان مي دهد كه ثبات بازارهاي ايران به راهبردهاي موثرتري 
نياز دارد. در اين ميان برخي تحليل مي كنند كه از آنجا كه 
رشدنقدينگي در كشور ما طي ماه هاي اخير بعد از تحريم ها 
بيش از ۷برابر يا بيشتر شده، بنابراين نرخ ارز هم متاثر از اين 
شرايط بايد به نسبت ابتداي تحريم ها حداقل ۷برابر شود. 
اوال اين گزاره براي همه اقتصاد و همه شرايط ها رخ نمي دهد، 
ضمن اينكه بررس��ي روند افزايش نرخ ارز از شهريور ماه تا 
آبان ماه نشان مي دهد كه بيشتر متغيرهاي بيروني دربروز 
اين شرايط اثرگذاشته اند. ضمن اينكه نمونه هاي فراواني در 
جهان وجود دارند كه با وجود رشد نقدينگي نه تنها با تورم 
مواجه نشده اند، بلكه حتي كاهش در قيمت ها را نيز تجربه 
كرده اند. بنابراين تفاسير مطلق از رشد نقدينگي و تسري آن 
به قيمت ارز به نظرم به اندازه كافي استحكام استنادي ندارد. 
در خاطرم هست زماني كه طي سال هاي ابتدايي دهه ۹۰ در 
معاونت ارزي بانك مركزي حاضر بودم از نزديك با اين نوع 
سوداگري هاي ارزي روبه رو شدم. در زمان هاي مختلف مثال 
زماني كه قرار بود، صرافي هايي انتخاب شوند يا ارزي در بازار 
توزيع شود، به هر حال برخي افراد و جريانات بودند كه هم 
از رانت اطالعاتي برخوردار بودند و هم از رانت ار مي ش��ود، 
ارتباطي. وقتي دالري كه در بازار مثال ۱۳۲۰ تومان اس��ت 
به برخي افراد ارز ۱۰۹۰تومان ارايه مي شود رانت در خودش 
دارد. اين در حالي اس��ت ك��ه در برخي مقاطع قيمت دالر 
رسمي با ارز بازار بسيار بيشتر از اين اعداد و اراقام نيز هست. 
زماني كه دالر ۴۲۰۰ توماني ارايه مي ش��ود بعد ارز در بازار 
۱۶هزار تومان، ۲۰هزار تومان و حتي ۳۰هزار تومان است، 
معلوم است كه برخي كانون هاي داراي نفوذ تالش مي كنند 
تا سهمي از اين ارزهاي چندنرخي داشته باشند. اين شرايط 
توزيع رانت جداي از صرافي ها در خصوص موسسات اعتباري 
و برخي نهاده��اي داراي نفوذ و حت��ي بانك هاي دولتي و 
خصوصي نيز تكرار مي شود. جوي كه معتقدم هرچه سريعتر 
بايد به آن پايان داده شود تا قيمت ارز در يك اتمسفر شفاف 
و پويا تعيين شود نه پشت درهاي بسته و فضاي غيرشفافي 

كه مردم و رسانه ها از مفاد آن آگاه نمي شوند.

نقش اقتصاد در مناقشه قره باغ
ب��ه نظرم مرحله بعد تغييرات جمعيتي اس��ت كه در اين 
مناطق ايجاد خواهد شد. برخي مناطق كه آذربايجان در 
اختيار گرفته اس��ت، احتماال با حضور مردم آذربايجان به 
جاي ارمنس��تاني ها جايگزين خواهد شد و از سوي ديگر 
برخي مناطق در اختيار ارمنستان كه جمعيت ساكن در 
آن آذربايجاني هس��تند كه اين گروه ها هم ارمنس��تان را 
ترك خواهند كرد. موضوع مهم بعدي توفق نسبي است 
كه آذربايجان در اين مناقش��ه به دس��ت آورد. به هر حال 
آذربايج��ان از ثروت هاي نفتي بااليي برخوردار اس��ت و با 
سرمايه گذاري باالي نظامي توانس��ت دست باال را در اين 
مناقشه داشته باشد. از سوي ديگر ارمنستان هم جمعيت 
كمتري دارد و هم از ثروت نفتي برخوردار نيست. عدم تعادل 
در وزن استراتژيك دو كشور خود را در صحنه نبرد قره باغ 
به نفع آذربايجان نشان داد. امريكا هم از اين توافق استقبال 
كرده چون نسبت به امنيت خطوط نفتي منطقه نياز دارد 
و بخشي از منافع آن را سهم خود مي داند. اما پرسشي كه 
با اين توضيحات به ذهن خطور مي كند آن است كه ايران 
بعد از تحوالت اخير در منطقه قفقاز چه راهبردي را براي 
استيفاي حداكثري منافعش بايد در پيش بگيرد. يكي از 
ظرفيت هاي بالقوه اقتصاد ايران كه كارشناسان اقتصادي 
همواره در خصوص ضرورت استفاده از آنها سخن مي گويند، 
ظرفيت هايي است كه توسعه مناسبات اقتصادي، تجاري و 
بازرگاني با كشورهاي همسايه براي ايران وجود دارد. عدم 
سرمايه گذاري مناس��ب روي اين ظرفيت ها باعث شده تا 
مناطق مرزي كشورمان كه طبيعتا مي بايست به گذرگاه هاي 
اقتصادي و ترانزيتي مهم بدل شوند از مشكالت معيشتي و 
اقتصادي فراواني رنج ببرند. به گونه اي كه مردم اين مناطق 
با مشكالت معيش��تي فراواني روبه رو باش��ند. به عبارت 
روشن تر مناطقي كه مي بايست به عنوان نقطه قوت اقتصاد 
ايران به كار گرفته مي شدند به نقطه ضعفش بدل شده اند. 
تحوالت منطقه قفقاز و تحوالتي كه در اين مناطق به وجود 
آمده يك بار ديگر اين ضرورت را به همه فعاالن اقتصادي 
و مديران تصميم ساز يادآور مي شوند كه بايد براي توسعه 
مراودات اقتصادي ارتباطي با كشورهاي همسايه راهبردهاي 
تازه اي تدارك ديده شوند. ايران پيوندهاي نزديك تاريخي، 
فرهنگي، بازرگاني و... با كشورهاي منطقه قفقاز دارد و بايد از 
اين ويژگي هاي مشترك در جهت بهبود تجارت با اين منطقه 
از ان بهره برده شود. بعد از احتماالتي كه در خصوص پايان 
تحريم ها و احياي برجام بعد از انتخاب بايدن مطرح مي شود 
به نظرم بهترين فرصت است براي بهبود مناسبات ارتباطي با 
كشورهاي همسايه و ايجاد ارزش افزوده اقتصادي كه سال ها 

بنا به داليل مختلف به تاخير افتاده است.

موج سوم شيوع ويروس كرونا كه از حدود دو ماه قبل در ايران 
آغاز شده همچنان با قدرت به حركت خود ادامه مي دهد و 
آمار مرگ و مير ناشي از اين ويروس به باالترين حد خود در 
طول تمام  ماه هاي گذشته رسيده است. هرچند در ماه هاي 
گذشته تالش ش��د با اجباري كردن ماسك و حتي مقرر 
كردن جريمه براي افرادي كه از ماسك استفاده نمي كنند، 
فرايند شيوع كرونا كاهشي شود اما به نظر مي رسد هيچ يك 
از اين تصميمات راه به جايي نبرده و ايران به شكل روزانه، 
حدودا ۱۰ هزار مبتالي جديد و بيش از ۴۰۰ مرگ را به ثبت 
مي رساند. به دنبال اوج گيري كرونا در بسياري از استان هاي 
كشور، مقامات بهداشتي و تعدادي از نمايندگان مجلس از 
لزوم اجراي دوب��اره قرنطينه مي گويند. در چارچوب اين 
طرح ها كه محوريت آن در تهران پيش بيني شده اما به نظر 
مي رسد ديگر شهرهاي بزرگ كشور نيز به آن احتياج دارند، 
تعطيلي دو هفته اي پيش بيني شده، طرحي كه هرچند 
به نظر مي رسيد به تاييد نهايي رسيده اما سرانجام با اعالم 
استاندار تهران، الاقل فعال متوقف شده است. در كنار آن اما 
از سوي ستاد مقابله با كرونا، دو برنامه جديد در دستور كار 
قرار گرفته كه يكي از آنها از ديروز اجرايي شد و ديگر احتماال 
در روزهاي بعد مورد بررسي نهايي قرار مي گيرد. در طرح 
جديد تمام كسب و كارهاي غير ضرور موظف هستند كه 
در س��اعت ۱۸هر روز تعطيل كنند و در صورتي كه طرح 
بعدي نهايي شود، رفت و آمد خودروهاي شخصي از ساعت 
۲۱ در تهران متوقف خواهد شد. هرچند ميان كارشناسان 
بهداشتي درباره ميزان موفقيت آميز بودن چنين برنامه اي 
اختالف نظر وجود دارد اما به نظر مي رسد فعال تنها طرحي 
كه به جمع بندي نهايي رسيده، برنامه توقف فعاليت كسب 
و كارهاي غير ضرور در س��اعات پاياني شب است. يكي از 
اصلي ترين سوال هايي كه در هفته هاي گذشته به وجود 
آمده، علت تعلل و مخالفت برخي مقامات دولتي با قرنطينه 
يا تعطيلي دو هفته اي كالن شهرها مانند تهران است، سوالي 
كه در كنار نگراني هاي بهداشتي، به نظر مي رسد سواالت 
اقتصادي بخش مهمي از آن را تشكيل مي دهد. در صورت 
حكم به تعطيلي دوباره، دولت بايد تمهيداتي براي حمايت 
از اقشار كم درآمد و البته كسب و كارهايي كه در اين حوزه 
آسيب ديده اند برقرار كند و اين مساله در شرايط فعلي واقعا 

دشوار خواهد بود.

    تجربه دشوار اسفند
نخستين مواجهه اقتصاد ايران با كرونا در روزهاي ابتدايي 
اسفند سال گذشته خود را نشان داد. با تاييد رسمي ورود 
كرونا به ايران، دولت در روزهاي نخست اسفند اعالم كرد كه 
فعاليت كسب و كارهاي غير ضروري متوقف خواهد شد. به 
دنبال اين اتفاق، در تمام كشور از ابتداي اسفند تا روزهاي 
پاياني فروردين، ممنوعيت فعاليت اعالم شد، ممنوعيتي 
كه بخش قابل توجهي از مردم آن را رعايت كردند و تحت 
تاثير همين شرايط بود كه موج نخست ورود كرونا به كشور 
تا حدي مديريت شد. اين تجربه كه مشابه آن در بسياري 
از ديگر كش��ورها نيز به اجرا درآمد نياز به يك پيش نياز 

اقتصادي بسيار مهم داشت و آن، حمايت دولت از كسب و 
كارهايي بود كه به دليل تحريم ها، متضرر شدند. دولت ايران 
كه در سال هاي گذشته با تحريم هاي گسترده امريكا مواجه 
بود، از بخش قابل توجهي از درآمدهاي نفتي خود محروم 
شده بود و همين امر حمايت قدرتمند از اقشار كم درآمد و 
كسب و كارها را دشوار مي كرد. در كنار آن با شيوع كرونا به 
دليل محدوديت هايي كه در مرزها رخ داد، ميزان صادرات 
غيرنفتي نيز به شكل قابل توجهي كاهش يافت و به اين 
ترتيب دسترسي به يكي از ديگر از درآمدهاي ارزي دولت 
نيز سخت شد. با اين وجود در روزهاي پاياني سال گذشته، 
دولت در چند بس��ته حمايت��ي اعالم كرد ك��ه از مردم و 
صاحبان كسب و كار حمايت خواهد كرد. اقشار كم درآمد 
به دو دسته تقسيم شدند. نخست گروه هايي كه نياز فوري 
به حمايت داشتند و در ميان اقشار كم درآمد مي ايستادند. 
دولت به اين خانوارها در چند مرحله كمك بالعوض كرد و 
به حساب سرپرستان خانوار مبالغي پرداخت شد. گروه دوم، 
مردمي بودند كه يارانه نقدي دريافت مي كردند و دولت به 
آنها وامي يك ميليون توماني اختصاص داد. اين گروه نيز با 
ثبت نامشان اين وام را دريافت كردند و دولت اعالم كرد در 
ماه هاي بعد، اقساط اين وام از محل يارانه نقدي، باز خواهد 
گشت. در كنار آن، دولت اعالم كرد كه به صاحبان كسب و 
كارهايي كه مجبور به تعطيلي شده اند يا كرونا به فعاليت آنها 
آسيب زده است نيز تسهيالت كرونايي پرداخت خواهد كرد. 
اين تسهيالت نيز، پس از ثبت نام به گروه هايي از صاحبان 

مشاغل آس��يب ديده اختصاص يافت. در ماه هاي بعد اما 
دولت مجبور شد به دليل محدوديت در منابع مالي، حكم 
به گشايش كارها بدهد كه همين موضوع به علتي براي آغاز 
موج دوم كرونا تبديل شد.  در كنار آنكه دولت اصرار دارد كه 
حمايت ها انجام شده اما بسياري از كسب و كارها مي گويند 
عمال، يا حمايتي دريافت نكرده اند يا مبلغ دريافتي كفاف 
هزينه هاي آنها را نداده اس��ت. اختالف نظر درباره محل 
هزينه كرد يك ميليارد يورو تسهيالت صندوق توسعه ملي 
كه وزارت بهداشت مي گويد هنوز در اختيار آنها قرار نگرفته 

نيز نشان مي دهد شرايط از نظر مالي بسيار دشوار است.

    موج دوم كمك ها؟
هرچند هنوز خبري از نهايي شدن طرح تعطيلي دوباره 
كالن شهرها وجود ندارد و دولت فعال با آن مخالف است 
اما صرف كاهش ساعت كاري بار ديگر بر برخي كسب و 
كارها فشار وارد مي كند. در صورتي كه اين برنامه ادامه دار 
شود، باز هم صاحبان مشاغل كوچك آسيب خواهند ديد 
و قطعا نياز به كمك دولت وجود دارد. اين در حالي است كه 
برآوردها نشان مي دهد كه در سال جاري، دولت رقمي بين 
۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار ميليارد تومان كسري بودجه دارد و حتي 
در اجراي طرح حمايت معيشتي مجلس كه همان احياي 
توزيع كوپن است نيز سوال اصلي منابع مورد نياز براي اين 
برنامه است. در چنين شرايطي به نظر مي رسد دو راه پيش 
روي دولت خواهد بود. از س��ويي تالش براي آزاد كردن 

منابع ارزي بلوكه شده در كشورهايي مانند كره جنوبي 
در هفته هاي گذشته دنبال شده اما با توجه به تحريم هاي 
امريكا و قرار گرفتن كشور در فهرست سياه اف اي تي اف 
معلوم نيست كه انتقال آنها به كشور چگونه ممكن خواهد 
بود و از سوي ديگر استفاده دوباره از صندوق توسعه ملي 
نيز ديگر گزينه است كه با توجه به اختالف نظرها درباره 
چگونگي هزينه كرد وام يك ميليارد يورويي در ماه هاي 
گذشته و محدوديت هايي كه در اين زمينه وجود دارد، در 

اين حوزه نيز دشواري هاي فراواني وجود خواهد داشت.
با وجود آنكه صرف تعطيلي دوباره شهرها، مي تواند از نظر 
اجتماعي پيچيدگي هاي خاص خود را داشته باشد اما به 
نظر مي رسد يكي از اصلي ترين داليل تعلل دولت در اجراي 
اين برنامه مشكالت اقتصادي بوده است. حتي اگر فرض 
را بر آن بگذاريم كه بايدن رييس جمهور بعدي امريكا، به 
برجام بازگشته و تحريم ها را لغو مي كند نيز ايران الاقل 
در چند ماه آينده همچنان با تحريم مواجه خواهد بود و 
براي حمايت از اقشار كم درآمد نياز به منابع مالي فوري 
وجود دارد. از اين رو به نظر مي رسد مانند تمام هشت ماه 
گذشته، ايران در كنار مبارزه با ويروس كرونا، بايد در زمان 
جنگ اقتصادي، در يك دوگانه دشوار انتخاب كند كه آيا 
حكم به تعطيلي دوباره مي ده��د يا با تداوم طرح هاي دو 
پهلو، همزمان با مبارزه با كرونا، فعاليت هاي اقتصادي را نيز 
تداوم خواهد بخشيد، طرحي كه به نظر مي رسد در موج 

سوم كرونا، عدم كارايي خود را به وضوح نشان داده است.

»تعادل« محدوديت هاي جديد كرونايي و دست خالي دولت در حمايت از كم درآمدها را بررسي مي كند

رييس جمهور:

تعطيليشبانهكسبوكارها

منتخبان جديد امريكا، پيام مردم اين كشور را درك كنند
رييس جمهور با بيان اينكه نتايج انتخابات امريكا نش��ان 
داد كه نه تنها جهان بلكه مردم امريكا نيز از سياست هاي 
نادرس��ت دولت كنوني كشورش��ان به س��توه آمده اند، 
تصريح كرد: اكنون نوبت منتخب��ان و رهبران جديد در 
اياالت متحده امريكاس��ت كه پيام ملت خود را به خوبي 
درك كنند و اي��ن اراده به تغيير را در سياس��ت خارجي 
خود و رابطه با ديگر كشورها و ملت ها عملي سازند. متن 
كامل سخنان حجت االس��الم روحاني در اجالس سران 
كشورهاي عضو شانگهاي كه به ميزباني والديمير پوتين 

رييس جمهور روسيه برگزار شد، به اين شرح است: 
در ابت��دا مايلم مراتب تش��كر و قدرداني خ��ود را از آقاي 
والديمير پوتين، رييس محترم فدراسيون روسيه به خاطر 
ساماندهي اين اجالس اعالم نمايم. همچنين خوشحالم 
كه بار ديگر فرصت يافتم تا در اين جمع هر چند بصورت 
ويدئو كنفرانسي حضور داشته باشم. امروز جهان در وضعيت 
خطيري قرار گرفته است. از يك سو، همه گيري ويروس 
كرونا عالوه بر تهديد جدي جان انسان ها، تأثيرات عميق و 
مخربي بر اقتصاد كشورها و به ويژه معيشت مردم گذاشته 
اس��ت و از سوي ديگر، تعقيب سياست يكجانبه گرايانه و 
ناديده گرفتن احترام ب��ه حقوق و نهادهاي بين المللي از 
سوي امريكا، تالش مضاعف كشورهاي هم انديش در سطح 
جهان براي تقويت همكاري و تشكيل جبهه اي واحد براي 
فائق آمدن بر هر دو چالش  را بيش از پيش ضروري ساخته 
است. براي مقابله با چالش مشترك همه گيري كوويد ۱۹، 
نياز به اتخاذ يك رويكرد واحد و منسجم از سوي كشورهاي 
سازمان همكاري شانگهاي، در هماهنگي با سازمان ملل 
متحد و سازمان بهداشت جهاني براي اطمينان از دسترسي 
كامل، آزادانه و منصفانه مردم منطقه و جهان به خدمات 
بهداش��تي و تجهيزات پزشكي با هدف مقابله بهتر با اين 
بيماري وجود دارد. در همين جهت جمهوري اسالمي ايران 
كمك هاي انسان دوستانه را براي بهبود شرايط در برخي از 
كشورهاي منطقه ارايه كرده است. همچنين اين آمادگي 
را داريم تا در مسير مبارزه با كوويد ۱۹ با كشورهاي عضو 

سازمان، تجربيات خود را به اشتراك بگذاريم.
جمهوري اس��المي ايران همواره بر سياست اصولي خود 
در تقويت حس��ن همجواري، ايجاد اعتماد و گفت وگو با 
همس��ايگان در حوزه هايي چون اوراس��يا، خليج فارس، 
جنوب و غرب آسيا تاكيد داشته؛ و حصول امنيت پايدار را، 
جز از طريق همكاري، مشاركت و صلح ميسر نمي داند. ارايه 
ابتكار صلح هرمز )HOPE(؛ مشاركت در روند صلح آستانه، 
حمايت از صلح و ثبات در افغانستان و تأكيد بر لزوم افزايش 

همكاري هاي چند جانبه بين كش��ورهاي عضو سازمان 
همكاري شانگهاي، نمونه هايي از توجه جمهوري اسالمي 
ايران به مشاركت و همكاري براي حصول به امنيت پايدار در 
منطقه و جهان است. جمهوري اسالمي ايران از همكاري در 
قالب سازمان همكاري شانگهاي براي مواجهه با چالش هاي 
منطقه در حوزه هاي امنيتي، سياسي و اقتصادي استقبال 
مي كند. ايران همواره امنيت ح��وزه پيراموني را به مثابه 
امنيت خ��ود ديده و ب��راي حفظ صل��ح و ثبات منطقه 
كوشيده است. در اين جهت ما به همكاري با شركاي خود 
و سازمان همكاري شانگهاي جهت مقابله موثر با تروريسم، 
افراط گرايي و قاچاق مواد مخدر ادامه خواهيم داد. يكي از 
اصول محوري همكاري هاي كشورهاي منطقه و اعضاي 
شانگهاي، مبارزه با تروريسم، افراط گرايي و جدايي طلبي 
است. جلوگيري از توسعه ايدئولوژي خشونت و افراط گرايي 
و مقابله دسته جمعي با جريان ها و نهادهاي توليد و انتشار 
تفكرافراطي گري در منطقه در كنار شناسايي كانون هاي 
شكل گيري، حاميان و منابع مالي گروه هاي تروريستي، از 
مهم ترين رسالت هاي مشترك سازمان همكاري شانگهاي 
در حوزه امنيت دس��ته جمعي اس��ت. بر همين اساس 
جمهوري اسالمي ايران با اتكا به سال ها تجربه خود در مبارزه 
گسترده با گروه هاي تروريستي در سوريه و عراق، آمادگي 
خود را براي هرگونه اقدام و مبارزه عليه جريانات تروريستي 
و افراط گرايي اعالم مي نمايد. هرچند در ابتداي سال جاري 
ميالدي، يكي از بزرگ ترين فرماندهان جمهوري اسالمي 
ايران در مبارزه با تروريسم، سردار شهيد قاسم سليماني، 
توسط به وجود آورندگان و حامي اصلي جريانات تكفيري 

و تروريستي، بطور ناجوانمردانه اي ترور شد و به شهادت 
رسيد، اما ما همچنان مصمم ايم تا سركوب كامل گروه هاي 
تروريستي افراط گرا  و پايان دادن به اشغالگري بيگانگان، 
به راه خود ادامه دهيم.در همين رابطه قطعنامه پيشنهادي 
ايران تحت عنوان »جهان عليه خشونت و افراط گرايي« با 
راي مثبت ۱۹۰ كشور در دسامبر ۲۰۱۳ در مجمع عمومي 
سازمان ملل متحد به تصويب رسيد كه مي تواند همچنان 
مورد توجه جدي براي اقدامات عملي، از سوي اين سازمان 
قرار گيرد. جمهوري اس��المي ايران به عنوان همسايه دو 
كشور جمهوري آذربايجان و جمهوري ارمنستان و با تكيه 
بر اشتراكات فراوان تاريخي با مردم منطقه، از تصميم اخير 
مقامات اين دو كش��ور با وساطت فدراسيون روسيه براي 
پايان دادن به درگيري هاي نظامي و شروع فرآيند حل و 
فصل ديپلماتيك ابراز خرسندي مي نمايد و اميدوار است 
كه دو كشور بتوانند اختالفات خود را در فضاي صلح آميز 
و در چارچوب حقوق بين الملل حل و فصل نمايند. در اين 
راس��تا ايران طرح صلحي به منظور برقراري آتش بس و 
ايجاد صلح ارايه نمود و همچنين رايزني هاي فشرده اي با 
طرفين درگيري و ساير كشورهاي ذي نفع به عمل آورده و 
از هرگونه تالشي جهت كاهش تنش و اختالفات و برقراري 
ثبات، امنيت و صلح پايدار و عادالنه در اين منطقه استقبال 
مي نمايد. سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران همواره 
مبتني بر حس��ن همجواري، همزيستي مسالمت آميز و 
توس��عه روزافزون روابط اقتصادي و تجاري با همسايگان 
و كشورهاي دوست با هدف توسعه و رشد اقتصاد منطقه 
استوار بوده و در اين جهت ابتكاراتي را پيشنهاد و از ابتكارات 

كشورهاي دوست نيز استقبال نموده است. ضرورت دارد در 
مسير ارتقاي رفاه و معيشت ساكنان منطقه، توسعه پايدار 
و فقر زدايي در منطقه، از فرصت همكاري هاي مشترك، 
بهره برداري حداكثري به عمل   آيد. گسترش خطوط انتقال 
انرژي و توسعه مسيرهاي مواصالتي در منطقه از مهم ترين 
ساز و كارهاي همكاري در منطقه محسوب مي گردد. كشور 
ايران به عنوان يكي از مهم ترين مجاري انتقال انرژي و يكي از 
شاهراه هاي مواصالتي در منطقه با برخورداري از منابع غني 
انرژي، دسترسي به دو درياي مهم و موقعيت سوق الجيشي 
بي نظير، قادر به تامين نيازهاي اصلي بسياري از كشورهاي 

منطقه و اعضاي سازمان شانگهاي است.
موقعيت جغرافيايي اي��ران در كريدورهاي مختلف و به 
ويژه كريدور ش��مال – جنوب فرصت بس��يار بااهميت و 
پايداري براي توسعه ارتباطات فراقاره اي و رهايي از برخي 
محدوديت هاي ژئوپليتيك براي كشورهاي دوست در اين 
سازوكار است. خوشحالم به اطالع برسانم كه به زودي با 
تكميل مسير ريلي رش��ت - بندرانزلي در حاشيه درياي 
خزر، مسير ريلي كريدور شمال جنوب به واقعيت پيوسته و 
ظرفيت  عظيمي را براي حمل و نقل ترانزيتي ايجاد خواهد 
كرد. بعالوه ما در تالش هستيم ساخت مسير ريلي رشت-  
آستارا را نيز در سريع ترين زمان ممكن به سرانجام برسانيم 
و اتصال ريلي يكپارچه از خليج فارس تا روسيه و شمال اروپا 
را فراهم آورده و يكي از نيازهاي مهم بين المللي را تحقق 
بخشيم. همچنين در چند هفته آينده، راه آهن خواف-هرات 
كه از محل كمك هاي توسعه اي جمهوري اسالمي ايران 
ساخته شده است، افتتاح خواهد شد. اين راه آهن هديه و 
كمك بسيار ارزشمندي براي كمك به خروج افغانستان از 
بن بست خواهد بود. ادامه اين مسير از هرات به مزارشريف 
مي تواند ضمن كمك به كشورهاي آسياي مركزي براي 
دسترسي س��هل و كم هزينه به آب هاي آزاد و اروپا، بازار 
جمهوري اسالمي ايران و خاورميانه را نيز در دسترس آنها 
قراردهد. در س��ال هاي اخير چندجانبه گرايي اقتصادي 
و سياس��ي مورد تهديد جدي قرارگرفت و دولت امريكا با 
قلدرمآبي تمام درصدد اعمال سياست ها و قوانين داخلي 
خود بر نظم جهاني و كشورهاي داراي استقالل سياسي 
برآمد. نتايج انتخابات امريكا نش��ان داد كه نه تنها جهان 
مخالف سياست هاي نادرست دولت كنوني اياالت متحده 
است، بلكه مردم امريكا نيز از اين سياست ها به ستوه آمده اند. 
ملت امريكا واكنش جهان به قلدرمآبي، قانون گريزي، نقض 
تعهدات بين المللي، تهديد و تحريم ديگر ملت ها را به خوبي 

شنيد و تصميم به تغيير گرفت.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
به دنبال انتشار خبر توليد واكنس كرونا، افزايش قيمت 
سهام در بازارهاي جهاني و پيگيري حقوقي انتخابات امريكا 
توسط تيم ترامپ، قيمت دالر به 27650 تومان افزايش 
و اونس ط��ا به 1870 دالر كاهش ياف��ت. به دنبال اين 
تحوالت، بازار طا و سكه نيز با افزايش قيمت مواجه شده 
و مظنه مثقال طاي آبشده 5 ميليون و 360 هزار، هرگرم 
طاي 18 عيار 1 ميليون و 237 هزار، سكه طرح جديد 13 
ميليون و 600 هزار، سكه طرح قديم 13 ميليون، نيم سكه 
7 ميليون و 300 هزار، ربع سكه 5 ميليون و 100 هزار و 
سكه گرمي 2 ميليون و 700 هزار تومان اعام شده است.   
صبح سه ش��نبه در بازار آزاد، دالر 27 هزار و 500 تومان، 
يورو 33 هزار تومان و درهم امارات 7 هزار و 850 تومان داد 
و ستد شد.قيمت دالر در صرافي هاي بانكي با افزايش به 26 
هزار و ۹00 تومان معامله شد و در ساعات عصر نيز نرخ دالر 
در صرافي هاي مجاز و نرخ لحظه اي سامانه سنا به 27100 

تومان و يورو به 32050 تومان رسيد. 

   سقوط 70 دالري قيمت طال
 با توليد واكسن كرونا

انتشار خبر اميدواركننده ساخت و توليد واكسن كرونا، 
موج مثبت��ي را در بازارهاي جهاني ايج��اد كرد و قيمت 
اونس جهاني طا در كمتر از دو س��اعت ۹0 دالر سقوط 
كرد. اما چگونگي واكنش بازار طاي داخلي و همچنين 
بازار ارز نسبت به اين خبر، موضوعي است كه گمانه هاي 
مختلفي را ايجاد كرده كه با فعال ش��دن معامات امروز 
بازار نتيجه آن مشخص خواهد شد. در حالي كه بازارهاي 
جهاني در روزهاي اخير متناسب با اخبار و نتيجه انتخابات 
رياست جمهوري امريكا، در روندهاي خود اصاح ايجاد 
مي كردند، اما شب گذشته، انتشار خبري در حوزه بهداشت 
و درمان، همه معادالت را به صورت جدي تحت تاثير خود 
قرار داد. كوتاه زماني پس از انتش��ار و اعام خبر كشف و 
توليد واكسن كرونا توس��ط يك شركت دارويي، از سوي 
برخي رسانه هاي معتبر جهاني، بازارهاي سرمايه همگي 
واكنش نشان دادند و در بازار جهاني طا هم قيمت اونس 
طا، بافاصله حدود ۹0 دالر كاهش يافت. اين درحالي 
است كه از 10 روز پيش قيمت اونس جهاني طا همزمان 
با نزديك شدن به روز برگزاري انتخابات امريكا از محدود 
1870 دالر روند افزايش��ي خود را آغاز كرده بود و با اعام 
پيروزي جو بايدن در اين انتخابات به يك باره شاهد افزايش 
قيمت بيش از 50 دالري بود و به قيمت 1۹50 دالر رسيد. 
اين روند افزايش��ي به نحوي بود كه عموم كارشناس��ان 
پيش بيني  گذر مجدد قيمت اونس طا از مرز 2000 دالر 
را داشتند. اما حاال با انتش��ار خبر ساخت واكسن كرونا، 
تمام تاثيرات 10 روز گذشته در كمتر از دو ساعت از ميان 
رفت و قيمت اونس جهاني كه ديروز )دوشنبه( به 1۹65 
دالر هم رس��يده بود، به قيمت 10 روز پيش خود يعني 
محدوده 1870 دالر بازگش��ت. روند افزايش قيمت طا 
در بازار داخلي ايران اما طي 10 روز گذشته، نسبت به بازار 
جهاني معكوس عمل كرده بود كه علت اين رفتار متناقض 
به تحوالت بازار ارز ايران باز مي گردد. بازار ارز در ايران طي 
ماه هاي ش��هريور و مهر با موج ناشي از افزايش انتظارات 
تورمي همراه شد كه اين مساله قيمت هر دالر امريكا را تا 
32 هزار تومان نيز افزايش داد. بنابراين قيمت در بازار طا 
و سكه نيز كه به طور مستقيم تحت تاثير قيمت بازار ارز 
قرار دارد، پيرو اين انتظارات تورمي، با افزايش شديد همراه 
بود. البته در اين بازه زماني روند هجوم تقاضا به اين بازار به 
نحوي بود كه در بخش سكه، قيمت ها حتي از بازار ارز هم 
پيشي گرفته بودند و شاهد تشكيل حباب هايي بزرگي در 
اين بخش بوديم. تا جايي كه در ميانه مهرماه سكه تمام بهار 
آزادي در حالي كه قيمت دالر در بازار آزاد 32 هزار تومان 
بود، مطابق با دالر 36 هزارتوماني قيمت گذاري مي شد و 
نيم سكه مطابق با دالر 3۹ هزار توماني و ربع سكه كه گوي 
سبقت را از همگان ربوده بود معادل با قيمت دالر 52 هزار 
توماني در بازار معامله مي شد. اما اين روند افزايشي از اواخر 
مهرماه با اقدامات جديد بانك مركزي در بازار ارز، متوقف 
ش��د. در همان ايام عبدالناصر همت��ي، رييس كل بانك 
مركزي، در مصاحبه اي تاكيد كرد فشار حداكثري براي 
دميدن بر انتظارات تورمي جامعه در روزهاي پاياني خود 
است و به عموم مردم هشدار داد كه ريسك بازار ارز بسيار 
باالست. پس از اين تحوالت، بازار ارز و پيرو آن بازار سكه و 
طا، روند كاهشي به خود گرفت. البته اين روند با رسيدن 
به موعد برگزاري انتخابات امريكا و مشخص شدن نتيجه 

آن با شوك رواني هم مواجه شد و در حالي كه دالر بازار آزاد 
در هفته گذشته در محدوده 30 هزار توماني معامله مي شد، 
در هفته جاري قيمت دالر در صرافي هاي بانكي در كانال 
23 و 2۴ هزار تومان به فروش مي رود و در بازار آزاد هم از 
كانال 22 هزار تومان تا 27 هزار تومان در نوسان قيمتي 
قرار گرفته است. بنابراين بازار طا و سكه هم با آغاز آبان ماه، 
روند كاهشي خود را حفظ كرد و در روز ابتدايي هفته جاري 
قيمت سكه تمام بهار آزادي در كف قيمتي دو ماه اخير قرار 
گرفت و 11 ميليون و ۴00 هزار تومان معامله شد. در اين 
روز ه��ر گرم طاي خام 18 عيار نيز حدود يك ميليون و 
1۴0 هزار تومان به فروش رسيد. البته در روزهاي يكشنبه 
و دوشنبه قيمت ها روندي صعودي به خود گرفته بودند، اما 
از بعدازظهر ديروز با اعام خبر توليد واكسن كرونا، معادالت 
بازار به كل متحول شده است. پيش بيني مي شود همانطور 
كه در بازارهاي جهاني پس از انتشار اين خبر و تاييد سازمان 
جهاني بهداشت مبني بر بسيار مثبت ارزيابي شدن تاثير 
اين واكسن، تمامي عامل هاي ديگر موثر بر بازار در حاشيه 
قرار گرفته اند، بازارهاي داخلي نيز از اين روند متاثر شوند. 

    بانك مركزي: نرخ ارز كاهشي خواهد بود
بان��ك مركزي اعام ك��رد كه همزمان با روند كاهش��ي 
ريسك هاي غيراقتصادي، با قدرت و توان بيشتري قيمت 
بازار را به سمت نرخ هاي پايين تر كه متكي بر عوامل بنيادين 
اقتصاد اس��ت، هدايت مي كند. طبق اعام بانك مركزي  
به رغم روند نزولي اخير در بازار كه البته مانند هر روندي 
گاهي با اصاح روبه رو مي شود، برخي به غلط اينگونه القا 
مي كنند كه سطوح مشخصي از نرخ بازار، كف قيمتي بانك 
مركزي است  همچنين با انتشار اخبار و شايعات سعي در 
بر هم زدن چشم انداز كاهش ريسك هاي غيراقتصادي 
دارند تا به هر شكل ممكن از كاهش نرخ بازار جلوگيري 
كنند. اين گروه درصدد جبران زيان ناشي از فروكش كردن 
چشمگير انتظارات منفي در بازار ارز كشور و متعاقبا ساير 
بازارها هستند. اما مي توان تأكيد كرد كه روند نزولي شكل 
گرفته و ثبات در بازارهاي دارايي به رغم اينگونه مقاومت ها 
تداوم خواهد داشت. ضمن آنكه بانك مركزي انتظار دارد 
تا نهادهاي مسوول، در پي شناسايي و معرفي گروه هايي 
باشند كه با ايجاد اين شايعات و القائات در تاش هستند تا 
نگذارند كام مردم از ايجاد فضاي باثبات در اقتصاد كشور 
شيرين شود.  بر اين اساس، بانك مركزي همزمان با روند 
كاهش ريسك هاي غيراقتصادي، با قدرت و توان بيشتري 
قيمت بازار را به سمت نرخ هاي پايين تر كه متكي بر عوامل 
بنيادين اقتصاد اس��ت هدايت مي كند و بديهي است با 
استمرار عرضه بانك مركزي، پتروشيمي ها، فوالدي ها و 
ساير صادركنندگان و گشايش هاي ارزي در جريان، بازار 
ارز از ثبات بيش��تري برخوردار خواهد شد.  گفتني است 
معامات واقعي در سامانه نيما و بازار متشكل ارزي در حال 
انجام است و نرخ هاي معاماتي بسيار پايين تر از نرخ هايي 
است كه بعضا در برخي از كانال هاي غيررسمي گزارش 
مي شود.   براساس گزارش هاي دريافتي، آخرين نرخ معامله 

شده درهم در سامانه نيما حدود 6 هزار و 665 تومان بوده 
كه معادل دالري آن حدود ٢۴ هزار و ۴60 تومان است.

   كاهش نرخ ارز ادامه مي يابد
بازار ارز از اواخر هفته گذشته در مدار كاهشي قرار گرفته و 
نرخ ها تاكنون ريزش هايي را تجربه كرد، با اين وجود بعضا 
برخي مقاومت ها ب��راي توقف اين روند صورت مي گيرد. 
 بانك مركزي در حالي در اي��ن چندماهه در مظان اتهام 
نابساماني هاي بازار ارز قرار داشت كه رييس كل اين نهاد 
مهم پولي، پيش از اين، بارها به مردم هشدار داده بود كه 
در بازار ارز سرمايه گذاري نكنند، چرا كه قيمت ها واقعي 
نيست و به زودي وارد روند كاهشي خواهد شد درست بعد 
از اين صحبت ها، سياست هاي جديد بانك مركزي مبني 
بر عرضه اسكناس ارز در بازار متشكل ارزي و ... در دستور 
كار قرار گرفت و در كنار جو رواني انتخابات امريكا منجر به 
ريزش نرخ ارز در بازار شد. بانك مركزي در حالي ميليون ها 
دالر ارز در بازار متشكل ارزي عرضه كرد كه تقاضاي واقعي 
براي آن نبود و ميزان خريد قابل توجه نبود. اين امر نشان از 
نبود تقاضاي واقعي و موثر در بازار داشت كه بيش از پيش 
قاعده بازار را به سمت داللي و سودجويي سوق مي دهد. از 
سوي ديگر، با توجه به انتخابات اياالت متحده امريكا كه از 
روز 13 آبان به طور رسمي كليد خورد، بازار ارز تا حدودي از 
اين رويداد تاثير گرفت كه البته پيش از اين نيز پيش بيني 
مي شد كه با روي كار آمدن جو بايدن نامزد انتخاباتي امريكا 
و به وجود آمدن فضاي خوشبيني، قيمت ها در ايران روند 
كاهش��ي به خود بگيرد. به هر حال اين انتخابات در كنار 
سياست هاي مهم و تاثيرگذار بانك مركزي بازار ارز را به 
سمت بهبود پيش برده و با توجه به دستور رييس جمهور 
مبني بر تداوم منطقي سازي نرخ ارز از سوي بانك مركزي، 
انتظار مي رود اين روند همچنان ادامه داشته باشد چرا كه 
كارشناس��ان و فعاالن بازار نيز معتقدند با اقدامات بانك 
مركزي همچنين روي كار آم��دن دموكرات ها در كارزار 
انتخابات��ي، نرخ دالر با افت قابل توجه��ي روبه رو خواهد 
شد. روند كاهش��ي نرخ ارز در حالي از پنجشنبه گذشته 
آغاز شد كه طي ديروز و امروز نيز اندكي افزايش را تجربه 
كرد كه دليل آن نيز مقاومت برخي در برابر كاهش بيشتر 
نرخ هاست. برخي كارشناسان معتقدند افرادي كه در زمان 
گراني ارز خريده و به عنوان نمونه براي واردات برنامه ريزي 
كرده بودند، جزو گروهي هس��تند كه اجازه پايين آمدن 
بيش��تر نرخ ارز را نمي دهند. اما به هر حال سياست هاي 
بانك مركزي و همچنين پيگيري  نهادهاي قضايي به طور 
جد در دستور كار قرار دارد تا اين روند اصاح شود و مدار 
نرخ ارز در بازار، نزولي باشد. در همين باره مرتضي عزتي 
تحليل گر اقتصادي نيز از دست هاي پشت پرده در بازار ارز 
خبر مي دهد و اظهار مي كند: بخشي از نابه ساماني هاي ارز از 
سودجويي و داللي برخي در داخل نشات مي گيرد كه البته 
شايد حتي اين سودجويان هم از طرف عوامل خارجي وارد 
اين بازار شده اند يا دست كم از سوي آنها تشويق مي شوند. 
وي اشاره اي هم به افراد به اصطاح بازارخراب كن مي كند 

و به ايِبنا مي گويد: قيمت  دالر حاصل تقاضاي واقعي نيست، 
بلكه ناشي از فعاليت عده اي به اصطاح بازارخراب كن و 
سودجويان، است كه يا منافع ريالي از معامات خواهند 
داش��ت و يا عامدانه قصد تخريب ب��ازار را دارند.در حال 
حاضر، با توجه به سياست هاي بانك مركزي به ويژه عرضه 
فراوان ارز در مدت اخير در بازار متشكل ارزي و همچنين 
اقدامات قوه قضاييه براي پيگيري تخلف ها در بازار، شاهد 
روند كاهشي نرخ ارز در بازار هستيم كه البته پيروزي جو 
بايدن در انتخابات رياست جمهوري امريكا و زمزمه هاي 
بازگشت به برجام نيز تاثير محسوسي بر اين روند كاهشي 

داشته است.

   تنها اصالحي كوتاه مدت در مسير نزولي
فضاي ب��ازار ارز به داليل مختلف��ي همچون نبود تقاضا 
در برابر عرضه سنگين بازارس��از در بازار متشكل ارزي و 
همچنين سيگنال بين المللي از بازگشت امريكا به برجام 
در دولت بايدن، با كاهش نرخ همراه اس��ت. ب��ازار ارز در 
روزهاي اخير با كاهش معنادار شاخص ارزي مواجه شده 
است. روندي كه از هفته هاي گذشته، همزمان با حضور 
ِپرقدرت بازارساز و سياست افزايش عرضه اسكناس و تامين 
نيازهاي واقعي ارزي، شكل گرفته بود و در ادامه با پيروزي 
جو بايدن در انتخابات رياست جمهوري، شدت بيشتري 
هم گرفت. انتخاب بايدن به عنوان رييس جمهور جديد 
امريكا، چشم انداز مثبتي از بازگشت اين كشور به برجام و 
كاسته شدن از فشار حداكثري بر چرخه اقتصادي و ارزي 
كشور دارد. به گونه اي كه قيمت دالر امريكا كه در مهرماه 
به قله 32000 تومان نيز رس��يده بود، حاال در محدوده 
2۴000 تومان قيمت گذاري ش��ده است. همچنين در 
كنار سيگنال هاي بين المللي در اقتصاد ايران، بايد به ادامه 
سياست تزريق ارز از سوي بانك مركزي در بازار متشكل 
ارزي نيز اشاره داشت. اقدامي كه در هفته هاي اخير نشان 
داده كه در مقابل حجم قابل توجهي از عرضه اس��كناس 
دالر، تقاضاي موثر و واقعي در بازار وجود ندارد و تا حدود 
زيادي از رفتارهاي نوس��ان گيري و سوداگري در بازار ارز 
كاسته است. زيرا با افزايش عرضه ارز در برابر اندك تقاضاي 
موثر، نرخ دالر چاره اي جز عقب نشيني ندارد و در اين ميان، 
تاش عده اي نوسان گير براي جلوگيري از افت نرخ ارز، تنها 
براي مدت محدودي مي تواند ادامه داشته باشد و در نهايت، 
روند نزولي شاخص ارزي پيش روي فعاالن اقتصادي است. 
جعفر قادري عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز در 
گفت وگو با ايِبنا اظهار داشت: از يك طرف افزايش عرضه ارز 
و از طرف ديگر كاهش تقاضا را شاهد هستيم و خواهيم بود. 
در نتيجه اين دو عامل مي تواند روي نرخ ارز تاثير كاهشي 
داشته باشد و قيمت ارز را پايين بياورد. نماينده مردم در 
مجلس با اشاره به نقطه پاياني فشارهاي حداكثري امريكا 
بر اقتصاد ايران گفت: ديگر فشاري باالتر از فشارهاي فعلي 
)دولت ترامپ( وجود ندارد و با توجه به تحوالت بين المللي و 
همچنين تصميمات داخلي در خصوص واردات و صادرات، 

روند كاهشي نرخ دالر همچنان ادامه پيدا مي كند.
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 دولت درپي گراني ارز نيست
رييس دفتر رييس جمهوري در واكنش به برخي ادعاها 
درباره تمايل دولت به افزايش نرخ ارز گفت: سوداگران 
شايعه نس��ازند، دولت به دنبال گراني ارز نيست. به 
گزارش پايگاه اطاع رساني دولت، در پي شايعه سازي 
برخي محافل و رس��انه ها مبني بر مانع تراشي دولت 
در مس��ير كاهش نرخ ارز، محمود واعظي اين ادعا را 
كاما غلط خواند و گفت: اين ادعايي است كه هر چند 
وقت يك بار از سوي برخي محافل عليه دولت مطرح 
مي شود در حالي كه هم طراحان و هم منتشركنندگان 
آن مي دانن��د چنين حرفي چق��در غلط، متناقض و 
بي اساس است.  رييس دفتر رييس جمهوري با بيان 
اينكه از زمان خروج امريكا از برجام، دولت مس��تمرا 
در دو جبهه جنگيده است، خاطرنشان كرد: دولت از 
يك طرف با تحريم هاي بي سابقه امريكا مقابله كرده 
تا جنگ اقتص��ادي تمام عياري كه علي��ه ايران آغاز 
كردند، خنثي شود، و از طرف ديگر در تمام اين مدت 
با سوداگران و كاسباني كه از شرايط تحريمي ارتزاق 
مي كنند، در نبرد بوده است. اين سوداگران تحت هر 
شرايطي به دنبال مطامع خود هستند و براي اين كار 
ابايي از بي ثبات سازي اقتصاد و ايجاد تنش و نوسان در 
بازاراهاي مختلف ندارند. به همين منظور هميشه در 
راستاي موفق نشدن سياست هاي ثبات ساز و كنترلي 
دولت حركت مي كنند.  رييس دفتر رييس جمهوري، 
تامين كاالهاي اساسي مورد نياز مردم و تامين مواد 
اوليه كارخانج��ات را دو سياس��ت مبنايي دولت در 
سال هاي تحريم دانست و خاطرنش��ان كرد: دولت 
همواره تاش كرده كاالهاي اساسي مورد نياز مردم 
اوال به وفور ثانيا با قيمت منطقي به دست آنها برسد، 
از سوي ديگر به دنبال اين بوده كه با تامين مواد اوليه 
كارخانجات، چرخ توليد در كشور متوقف نشود. ادعاي 
تمايل دولت به گراني ارز در درون خود داراي تناقض 
است. دولتي كه تمام هم وغم خود را بر كنترل قيمت 
كاالهاي اساسي و تامين مواد اوليه كارخانه جات قرار 
داده، چطور ممكن اس��ت متمايل به افزايش نرخ ارز 
باشد. دولت نه تنها از گراني ارز هيچ نفعي نمي برد، بلكه 
بارها گفته كه كه نرخ فعلي ارز را غيرواقعي و زيان بار 
مي داند. واعظي طرح چنين ادعايي عليه دولت را كاما 
مغرضانه دانست و اذعان داشت: اين تحليل مغرضانه 
زاييده ذهن كاسبان تحريم و سوداگراني است كه به 
دنبال متاطم كردن جو بازارهاي مختلف و انحراف 
افكار عمومي هس��تند. دولت همواره به دنبال ثبات 
در اقتصاد، مبارزه با تورم، كاهش فشارهاي معيشتي 
به مردم و رونق توليد بوده و از همين منظر، هميشه 
تاش كرده از نرخ هاي غيرواقعي ارز فاصله گرفته و به 
سوي قيمت واقعي و همخوان با واقعيت هاي اقتصادي 

كشور حركت كند.

 رشد تراكنش هاي شاپركي
در شهريور

براساس آخرين گزارش شاپرك از شبكه الكترونيكي 
كارت )شاپرك( در ش��هريور ماه سال جاري، تعداد 
تراكنش هاي شاپركي نسبت به مردادماه رشد 82.0 
درصدي داش��ته اس��ت. آمارهاي گزارش اقتصادي 
شهريور ماه شبكه الكترونيكي كارت )شاپرك( منتشر 
شد كه براس��اس اين گزارش، در شهريور ماه13۹۹ 
بالغ بر ۹22. 2 ميليون تراكنش با ارزش 875. ۴ هزار 
ميليارد ريال در ش��بكه الكترونيك پرداخت كارت 
پردازش ش��ده كه نس��بت به مرداد ماه رشد 82. 0 
درصدي در تع��داد و 23. 2 درصدي در ارزش ريالي 
داشته است. تراكنش هاي شهريور 13۹۹ به نسبت 
ماه مشابه سال 13۹8 از نظر تعدادي 27.03 درصد 
و از نظر ريالي 5۹. ۹۴ درصد رشد داشته است.تعداد 
ابزارهاي ش��اپركي در مجموع نس��بت به مرداد ماه 
رش��د 88. 0 درصدي را تجربه كرده ان��د كه به نظر 
مي رس��د س��بب اين تغيير، افزايش 76. 0 درصدي 
تعداد ابزار كارتخوان فروش��گاهي اس��ت. ابزارهاي 
پذيرش اينترنتي در شهريور 13۹۹ نسبت به مرداد 
ماه رشد 35. 1 درصدي را تجربه كرده اند و تعداد ابزار 
پذيرش موبايلي نيز در مدت مشابه با افزايش 17. 1 
درصدي همراه بوده است.  سهم تراكنش هاي هر يك 
از ابزارهاي پذيرش نيز شاخص ديگري است. همانطور 
كه مشخص است كارتخوان فروشگاهي با سهم 87. 
8۹ درصدي، بيشترين تعداد تراكنش را در بين ساير 
ابزارهاي پذيرش داشته و ابزار پذيرش موبايلي و ابزار 
پذيرش اينترنتي به ترتيب در جايگاه هاي بعدي قرار 
گرفته اند. بيشترين سهم بازار تراكنش هاي شاپركي 

در اختيار ابزار كارتخوان فروشگاهي است.

 احتمال كاهش شيب تورم
با افت نرخ ارز

يك نماينده مجلس گفت: تجربه  طي اين سال ها نشان 
داده زماني كه نرخ دالر پايين مي آيد، شاهد كاهش 
شيب تورم و كاهش قيمت برخي از كاالها خواهيم بود. 
محسن زنگنه، نماينده مجلس و عضو كميسيون برنامه 
و بودجه در گفت وگو با ايِبنا در پاسخ به اين سوال كه در 
صورت ادامه روند ريزشي نرخ ارز و پايدار شدن آن، آيا 
مي توان انتظار داشت كه نرخ تورم متعادل تر شده و به 
سمت هدف تورمي حركت كند؟ گفت: تجربه نشان 
داده زماني كه نرخ دالر پايين مي آيد، شاهد كاهش 
شيب تورم و كاهش قيمت برخي از كاالها خواهيم بود، 
اما اين انتظار كه قيمت ها به سابق برگردد، بنا به داليل 
اقتصادي و انتظاراتي كه در جامعه وجود دارد، تقريبا 

ممكن نيست و چنين نخواهد شد. 
وي درباره چگونگي رفتار دول��ت و بانك مركزي در 
اين شرايط بيان كرد: قيمت دالر بيش از آنكه به نتايج 
انتخابات امريكا متصل باش��د، توسط سياست هاي 
بان��ك مركزي به خص��وص در زمين��ه ارزي تعيين 
مي شود.با سياست هايي كه بانك مركزي اتخاذ كرد 
و سياس��ت هاي مناس��ب وزارت صمت در چند روز 
گذشته، باز هم كاهش قيمت ارز در اين روزها را شاهد 

 بوديم، البته قضيه امريكا شتاب آن را بيشتر كرد.

هر اونس طال 1872 دالر شد
به دنبال اعام خبر توليد واكسن كرونا در دو شركت 
داروسازي با موفقيت ۹0 درصدي، افزايش قيمت 
س��هام در بورس هاي جهان و اميدواري نسبت به 
آينده، و همچنين پيگيري حقوقي انتخابات امريكا 
از سوي تيم ترامپ، قيمت طا به 1872 دالر كاهش 
يافت و از قيمت 1۹60 دالري بعد از پيروزي بايدن 
اكنون حدود ۹0 دالر كاهش نش��ان مي دهد.  در 
حالي كه ب��ار ديگر تمركز بازار معطوف به احتمال 
ارايه محرك هاي مالي بيشتر براي احياي اقتصاد 
بحران زده جهان ش��ده اس��ت، قيمت طا پس از 
كاهش چشمگير جلسه قبل امروز بار ديگر بيش 
از يك درصد افزايش ياف��ت. به گزارش رويترز، در 
حالي كه ب��ار ديگر تمركز بازار معطوف به احتمال 
ارايه محرك هاي مالي بيشتر براي احياي اقتصاد 
بحران زده جهان ش��ده اس��ت، قيمت طا پس از 
كاهش چشمگير جلسه قبل امروز بار ديگر بيش 
از يك درصد افزايش يافت. بر اس��اس اين گزارش، 
قيمت هر اونس ط��ا امروز با 1.2۹ درصد افزايش 
به 1886 دالر و ۹۹ سنت رسيد. قيمت فلز زرد در 
معامات آتي امروز براي تحويل در ماه دس��امبر با 
1.61 درصد رشد به 188۴ دالر و 20 سنت رسيد.

روز دوشنبه پس از آنكه شركت امريكايي فايزر اعام 
كرد كه واكسن آزمايشي اين شركت براي مقابله با 
كرونا در آزمايش هاي اوليه بيش از ۹0 درصد موثر 
بوده، قيمت طا تا 5.2 درصد افت داشت. الچان 
شاو تحليلگر ارشد نشنال بانك استراليا در اين باره 
گفت، بعيد است بانك هاي مركزي جهان موضع 
انبساطي خود را در كوتاه مدت تا ميان مدت تغيير 
دهند، زيرا توزيع واكسن و افزايش رشد اقتصادي 
زمان بر خواهد بود.وي افزود: »اگر انتظارات تورمي 
در نتيجه احياي فعاليت هاي اقتصادي باال برود، اين 
مساله مانع از باال رفتن بازدهي واقعي اوراق قرضه 
بلندمدت دولت امريكا مي شود و اين به سود بازار طا 
خواهد بود.« ارايه محرك هاي اقتصادي كه با تزريق 
نقدينگي بيشتر سبب افزايش نرخ تورم مي شود، 
معموال به نفع بازار طا تمام مي شود. در حالي كه 
خوش بيني ها به توليد واكسن كرونا موجب افزايش 
اشتها براي ريسك پذيري شده است، همچنان ابعاد 
تاثيرات افزايش موارد ابتا به كرونا بر اقتصاد امريكا 
و اروپا مشخص نيس��ت. استفن اينز تحليلگر بازار 
طا در موسسه آكسي تريدر گفت: »من هنوز فكر 
مي كنم بسته هاي محرك مالي بيشتري در راه است 
و فدرال رزرو نرخ بهره را پايين نگه خواهد داشت... 
در عين حال ارايه واكسن كرونا ممكن است اثرات 
تورمي هم داش��ته باشد... به همين دليل است كه 

سرمايه گذاران همچنان به بازار طا توجه دارند.«

صعود دالر در بازارهاي جهاني
پس از تنش جديد تجاري بين اروپا و امريكا ارزش دالر 
افزايش پيدا كرد.به گزارش رويترز، تنش هاي تجاري 
بين اتحاديه اروپا و امريكا ممكن است بار ديگر شعله ور 
شود. اتحاديه اروپا با انتقاد از رويكرد امريكا در مذاكرات 
و اشاره به پيش��رفت اندك در مذاكرات طرفين اعام 
كرده اس��ت حدود چهار ميليارد دالر تعرفه تجاري 
بيش��تر روي واردات خود از امريكا وضع خواهد كرد. 
پيش از اين سازمان تجارت جهاني در پرونده شكايت 
اتحاديه اروپا از امريكا، حق را به اين اتحاديه داده بود. 
با اين حال اتحاديه اروپا اعام كرده اس��ت در صورتي 
كه امريكا از موضع قبلي خود در اضافه كردن تعرفه ها 
عقب نش��يني كند، تعرفه هاي جديد اروپا نيز ملغي 
خواهد شد.  شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل 
سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در معامات 
امروز با 0.63 درصد افزايش نسبت به روز گذشته در 
سطح ۹2.805 واحد بسته شد. نرخ برابري هر فرانك 
سوييس نيز معادل 1.0۹5 دالر اعام شد.در تازه ترين 
دور از معامات، پوند با 0.11 درصد كاهش نسبت به 
روز قبل خود و به ازاي 1.31۴ دالر مبادله ش��د. يورو 
0.51 درصد پايين رفت و با باقي ماندن در كانال 1.18 
به 1.181 دالر رس��يد. در معام��ات بازارهاي ارزي 
آسيايي، هر دالر با 2.13 درصد افزايش به 105.۴85 
ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، هر دالر امريكا 
به ازاي 1.372 دالر مبادله شد. همچنين نرخ برابري 
دالر معادل 6.628 يوآن چين اعام شد. شاخص ارزش 
دالر ريزشي و يوآن افزايشي شد. در نخستين روز آغاز 
به كار بازارهاي جهاني در هفته جاري، شاخص ارزش 
دالر در برابر ارزهاي مهم جهان با افت پنج صدم درصد 
روبه رو شد و به ۹2.18 واحد رسيد كه پايين ترين رقم 
در 2.5 ماه گذشته به شمار مي آيد. به گزارش رويترز، 
ارزش يوآن چين نيز با بركناري دونالد ترامپ و انتخاب 
جوبايدن به عنوان رييس جمهوري جديد امريكا، به 
باالترين رقم در 28 ماه گذشته صعود كرد.هم اكنون 
ارزش هر يوآن در برابر دالر به 6.5۹50 واحد رس��يده 
است. كارشناسان اقتصادي معتقدند: ارزش يوآن تا 
حدود زيادي به نتيجه انتخابات رياست جمهوري در 
امريكا وابسته بود، زيرا بايدن در مقايسه با ترامپ موضع 
بسيار نرم تري در برابر چين دارد و ديگر از جنگ هاي 
تجاري ميان پكن و واشنگتن خبري نيست. همچنين 
شاخص هاي بورس جهان نيز در نخستين روز از آغاز 
به كار بازارهاي جهاني در هفته جاري پس از انتخابات 
امريكا، يكپارچه سبز پوش ش��دند.در وال استريت، 
شاخص هاي مهم مانند » اس اند پي 500 « و نزدك به 
ترتيب رشد 1.۴ درصدي و دو درصدي را تجربه كردند.

عاوه براين در بورس هاي آسيا، شاخص بورس ژاپن 
رشد 1.3 درصدي را در پي داشت كه اين بيشترين رقم 
از ژانويه )دي -بهمن( 2018 به شمار مي آيد. بازارهاي 
اوراق بهادار هنگ كنگ، شانگهاي، سيدني، سنگاپور، 
سئول، ولينگتون، بمبئي و تايپه نيز همگي بيش از يك 
درصد رشد كردند. بورس بانكوك نيز بيش از دو درصد 
رشد كرد.در اروپا هم بازارهاي سهام پاريس، لندن و 
فرانكفورت با بيش از يك درصد رشد معامات خود را 
آغاز كردند.شاخص »اكستاكس 600« رشد يك و نيم 

درصدي را در پي داشت.

دالر در كانال 27 هزار و  سكه ۱۳ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان شد

سقوط 70 دالري قيمت طالي جهاني با توليد واكسن كرونا

آتش بس در قره باغ
در متن كامل بيانيه مش��ترك روس��اي جمهور روسيه، 
جمهوري آذربايجان و جمهوري ارمنستان آمده: ما روساي 
جمهوري آذربايجان، نخست وزير جمهوري ارمنستان و 
رييس جمور فدراسيون روسيه موارد ذيل را اعام مي كنيم: 
1- آتش بس كامل و توقف كامل عمليات هاي نظامي در 
مناطق درگيري در قره باغ كوهستاني از ساعت 00:00، 10 
نوامبر 2020 به وقت مسكو اعام خواهد شد. جمهوري 
آذربايجان و جمهوري ارمنستان كه از اين به بعد به عنوان 
»طرف ها« مورد اشاره قرار خواهند گرفت مواضع سرزميني 

خودشان را حفظ خواهند كرد.
2- منطقه آغ دام و اراضي جمهوري آذربايجان در منطقه 
قازاخ كه تحت سيطره جمهوري ارمنستان بود، از تاريخ 20 

نوامبر به آذربايجان واگذار خواهد شد.
3- گروهي از نيروهاي صلح بان فدراسيون روسيه شامل 
1۹60 پرسنل نظامي، ۹0 نفربر زره پوش، 380 خودرو و 
تجهيزات ويژه در طول منطقه تماس قره باغ كوهستاني و 

در طول كريدور الچين مستقر خواهند شد.
۴- استقرار نيروهاي صلح بان فدراسيون روسيه، به موازات 
عقب نشيني نيروهاي مسلح ارمنس��تان صورت خواهد 

گرفت. مدت زمان اس��تقرار نيروهاي حافظ صلح روسيه 
5 سال خواهد بود و اين مدت به طور خودكار براي 5 سال 
بعد تمديد خواهد شد، مگر آنكه هر كدام از طرفين 6ماه 
قبل از انقضاي اين دوره، قصد خ��ود را براي انقضاي اين 

بند اعام كند.
5- به منظور افزايش اثربخشي فرايندهاي كنترلي بر روي 
اجراي توافقات توسط طرف هاي درگيري، يك مركز آشتي 

براي نظارت بر آتش بس تشكيل خواهد شد.
6- جمهوري ارمنس��تان منطقه كلبجار را تا 15 نوامبر 
2020 و منطق��ه الچين را تا 1 دس��امبر 2020 تحويل 
جمهوري آذربايجان خواهد داد و كريدور الچين را تا عرض 
5 كيلومتر پشت سر خواهد گذاشت. اين اتصال قره باغ به 
ارمنستان را تضمين مي كند. اين مساله بر وضعيت شهر 
شوشا هم موثر خواهد بود. طبق اين توافق، طي سه سال 
آينده، برنامه اي براي احداث يك مسير جديد حمل و نقل در 
طول كريدور الچين مشخص خواهد شد. اين مسير، ارتباط 
بين استپاناكرت و ارمنستان را ميسر خواهد كرد. جمهوري 
آذربايجان، ايمني تردد شهروندان، خودروها و كاالها در 

طول كريدور الچين در هر دو جهت را تضمين مي كند.

7- آوارگان و پناهن��دگان داخلي بايد تحت نظارت دفتر 
كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به 

خاك قره باغ و مناطق همجوار برگردند.
8- اس��راي جنگي و ساير بازداشت شدگان و اجساد افراد 

كشته شده مبادله خواهند شد.
۹- تمامي محورهاي مواصاتي اقتصادي و حمل و نقل در 
منطقه رفع انسداد شده اند. جمهوري  ارمنستان به منظور 
سازمان دهي تردد بدون مانع شهروندان، خودروها و كاالها 
در هر دو جهت، ارتباطات حمل و نقلي بين مناطق غربي 
جمهوري آذربايج��ان و جمهوري خودمختار نخجوان را 
فراهم مي كند. كنترل ارتباطات حمل و نقلي تحت كنترل 

سرويس خدمات مرزي FSB روسيه خواهد بود. 
10- با توافق طرفين، ساخت محورهاي حمل و نقل جديد 
براي متصل كردن جمهوري خودمختار نخجوان به مناطق 

غربي آذربايجان انجام خواهد شد.
جمهوري آذربايجان با استناد به قطعنامه هاي بين المللي 
اعام كرده كه درصدد احي��اي حاكميت خود بر قره باغ 
كوهستاني است؛ منطقه اي كه كنترل آن در دست نيروهاي 

تحت حمايت ارمنستان قرار دارد.

   استقبال واعظي از پايان جنگ قره باغ 
از ميان دولتم��ردان ايراني رييس دفتر رييس جمهوري 
نخس��تين فردي بود كه نس��بت به امضاي توافق قره باغ 
عكس العمل نشان داد.رييس دفتر رييس جمهوري با بيان 
اينكه مذاكرات و راه حل سياسي مي تواند به بحران كهنه 
قره باغ پايان دهد، گفت: ضمن خرسندي از پايان جنگ، 
اميدواريم توافق به دس��ت آمده ب��راي آتش بس اجرايي 
شود. محمود واعظي در حس��اب كاربري خود در توييتر 
نوشت: جمهوري اس��امي ايران از ميانجگيري روسيه، 
ميان آذربايجان و ارمنستان و پذيرش آتش بس از سوي 
طرفين در مناقشه قره باغ اس��تقبال مي كند. واعظي در 
ادامه نوشت: ما همچنان به پايبندي دو كشور به مرز هاي 
بين المللي و حفظ حقوق شهروندي همه اقشار تاكيد داريم.

معتقد هستيم در صورتي كه دو طرف درگير مناقشه به 
قواعد بين المللي از جمله تماميت ارضي كشور ها و حقوق 
شهروندي اتباع متعهد بمانند، مذاكرات و راه حل سياسي 
مي تواند به اين بحران كهنه پايان دهد. ضمن خرسندي از 
پايان جنگ، اميدواريم توافق به دست آمده براي آتش بس 

اجرايي شود.

ادامه از صفحه اول



رقيه  ندايي| 
مدتي مي شود كه هيچ عرضه اوليه اي در بازار سهام 
نداريم و باتوجه به وضعيت بازار اگر هم عرضه اي باشد 
بي رون��ق خواهد بود. بازار س��رمايه روزهاي ناگوار و 
عجيبي را پشت سر مي گذارد و اين عجايب در مدتي 
رخ داد ك��ه بازار يك صعود حدود دو ميليون واحدي 
را در كارنامه خ��ود ثبت كرده ب��ود و درحال حاضر 
در محدوده كانالي يك ميليون و 300 هزار نوس��ان 
مي كند. درست است دولتي ها و مسوولين جلسات 
متعددي براي بازگش��ت بورس انج��ام مي دهند و 
اميدوارند به حالت تعادل بازگردد اما؛ با حواشي پيش 
آمده اين تعادل كمي با سختي به بورس باز مي گردد. 
شايد چند درصد سهامداران فكر مي كردند كه بازار 
سرمايه با اين نوع رشد روند نزولي به خود بگيرد اما؛ 
در سايه  حمايت ها و عرضه ها اين روند نزولي كه ابتدا 
با اصالح قيمت ها شروع شد سه ماه است ادامه دارد و 
اغلب كارشناسان بر اين نظرند كه تا پايان آبان ماه اين 
روند ادامه دار باشد. حال كه بازار سهام از نوساني ترين 
و قرمز تري��ن روزهاي خود عب��ور مي كند اخباري از 
عرضه هاي اوليه شنيده مي شود اما؛ يك سوال اينجا 
مطرح مي ش��ود كه آيا عرضه در روزه��اي قرمز بازار 
مي تواند تاالر شيشه اي را متعادل سازد؟ درست است 
كه عرضه هاي اوليه ميزان معادالت در بازار س��هام را 
افزايش مي دهد اما؛ عرضه اي كه ميزان انبوهي بدهي 
ارزي دارد مي توان��د بازار را متع��ادل كند؟ اين نكته 
نيز حائز اهميت است كه از زمان سرخ پوشي بازار تا 
كنون هيچ عرضه اي رخ نداده و مس��وولين نيز مانند 

سهامداران خرد در انتظارند.
درست كه هر مسوول و نهادي در خصوص عرضه هاي 
اوليه اظهار نظر مي كند اما؛ مجيد نوروزي معاون امور 
ناشران شركت بورس در گفت وگوي اخير خود در باره 
علت توقف عرضه هاي اوليه مي گويد: علت عدم عرضه 
اوليه سهام اين شركت ها، بخشي به دليل نياز به تكميل 
برخي اقدامات از سوي شركت ها و بخش ديگر ناشي از 
فضاي هيجاني فعلي حاكم بر بازار سرمايه است. از اين 
رو عرضه اوليه سهام شركت ها در روزهايي كه بازار در 
وضعيت نرمال و به دور از هيجان به سر ببرد با استقبال 
مناسب تري مواجه مي شود. اين مقام مسوول در پاسخ 
به اينكه آيا درخواستي از سوي شركت ها براي عرضه 
در بازار سهام ارسال شده يا نه عنوان مي كند: در حال 
حاضر ۶ ش��ركت در بازار دوم بورس تهران درج نماد 

شده و در مرحله عرضه اوليه قرار دارند. 
نوروزي اظهار مي كند: يكي از اقداماتي كه همواره در 
راستاي افزايش عمق بازار سرمايه سرلوحه اقدامات 
ب��ورس ته��ران ق��رار دارد، پذيرش و عرضه س��هام 
شركت هاي جديد اس��ت. بازار اوراق بهادار نيازمند 
عرضه هاي اوليه اس��ت ك��ه به دلي��ل زمان بر بودن 
آماده سازي شركت ها از طرف ناشر در فرآيند پذيرش 
و درج، بايد در دوران عدم رونق بازار اين اقدامات انجام 
شود تا در زمان درخواست شده آمادگي عرضه اوليه 
وجود داشته باشد. در حال حاضر نيز فرآيند پذيرش 
و درج نماد ش��ركت هاي جديد متوقف نشده و از ۱۹ 
مرداد ماه ۱3۹۹ تا كنون بالغ بر ۴۲ شركت در بورس 
تهران پذيرفته شده و 3۱ شركت نيز درج نماد شده اند. 
عالوه بر اين پرونده  بالغ بر ۶0 ش��ركت نيز به منظور 
طرح در جلسه هيات پذيرش در حال تكميل مدارك 

و بررسي است.
معاون امور ناشران شركت بورس در ادامه خاطرنشان 
مي كند: سهام ش��ركت ها پس از درج نماد در بورس 
تهران، با انجام مجموعه اقداماتي از قبيل اخذ توكن 
و بارگذاري صورت هاي مالي، اطالعات فعاليت و... در 
تارنماي اطالع رساني ناشران اوراق بهادار )كدال(، ارايه 
گزارش ارزش گذاري، تعيين بازارگردان، سپرده كردن 

سهام و... آماده عرضه اوليه مي شوند.

نوروزي درخصوص شركت هايي كه آماده عرضه در 
بازار سهام هس��تند خبر داده بود كه: در حال حاضر 
سهام ۶ شركت بزرگ و متوس��ط در بازار دوم بورس 
تهران درج شده ودر مرحله عرضه اوليه هستند. اين 
شركت ها عبارتند از: شركت صنعت غذايي كوروش 
»س��رمايه 3.000 ميلي��ارد ريال«، ش��ركت تأمين 
س��رمايه تمدن »س��رمايه ۵.۵00 ميلي��ارد ريال«، 
شركت سپيد ماكيان »سرمايه ۱.00۵ ميليارد ريال«، 
ش��ركت فرآوري معدني اپال كاني پارس »سرمايه 
۲0.000 ميليارد ريال«، ش��ركت س��رمايه گذاري 
مديريت سرمايه مدار»سرمايه ۲.300 ميليارد ريال« 
و شركت پتروش��يمي بوعلي سينا »سرمايه 3.۵00 

ميليارد ريال«.
اين مقام مس��وول به زمان مناسب عرضه هاي اوليه 
اشاره مي كند و مي گويد: عرضه اوليه به منزله بزرگ 
شدن بازار است و هر چه بازار بزرگ تر شود، در راستاي 
تأمين مالي كه كاركرد اصلي بازار است سوق پيدا كند. 
در همه زمان ها مي توان عرضه اوليه انجام داد، به شرط 
آنكه عرضه جذابيت الزم را براي خريداران داش��ته 
باشد. تكميل بودن مدارك و مستندات، به ويژه افشاي 
اطالعات روي تارنماي كدال و بدون ابهام بودن گزارش 
ارزش گذاري سهام شركت از جمله شرايط الزم براي 

عرضه اوليه سهام شركت ها است.
براس��اس داده هاي موجود در تاالر شيشه اي از زمان 
آغاز روند نزولي و اصالح قيمت در بازار سهام، ميزان 
نقدينگي وارد به صورت عمده اي كاهش يافته است 
و صف هاي طوالني خريد س��هام به صف هاي فروش 
تبديل شده است و س��هامداران ديگر تقاضايي براي 
خريد سهام و ورود به بازار سرمايه ندارند بلكه سعي 

دارند از اين بازار خارج شوند. 
عمده كارشناس��ان بازار س��رمايه بر اي��ن نظرند كه 
عرضه هاي اوليه نمي توانند رونق را به بازار بازگردانند 
و اين عرضه ها ديگرخريدار عمده اي ندارد. غالمرضا 
زنگنه؛ رييس س��ابق س��ازمان خصوصي سازي در 
خصوص عرضه هاي اوليه اظهار مي كند: عرضه اوليه، 
مشتري خاص خود را داراست و باتوجه به اينكه سهام 
موجود در بازار اين روزها در كف قيمتي خود عرضه 
مي شود سهامداران زيادي در اين شرايط براي خريد 

اعالم آمادگي مي كنند.

اين مس��وول عنوان مي كند: اين روزها الزم است كه 
خون جديد به بازار س��هام تزريق ش��ود و از اين رو با 
عرضه هاي جديد ميزان انگيزه سهامداران بورسي براي 
خريد و فروش در بازار بيشتر خواهد شد. رييس سابق 
سازمان خصوصي درباره توقف عرضه هاي اوليه بيان 
مي كند: توقف عرضه هاي اوليه در حالي كه مي تواند 
منجر به رونق بازار سهام شود، سياستي غير منطقي 

بوده و بازار را  به حاشيه و سايه فرو مي برد. 
غالمرضا زنگنه مي گويد: عرضه ش��ركت هاي معتبر 
و ش��ناخته شده و ش��ركت هايي كه پش��توانه مالي 
مستحكمي دارند در اين مقطع سرعت جذب نقدينگي 
در بازار را بيشتر و روند فعلي معامالت را تغيير خواهد 
داد وتا زماني كه شركت هاي جديد وارد بازار سرمايه 

مي شوند بورس مي تواند نفس بكشد.

    صف عرضه هاي اوليه در بازار
مدت طوالني است كه خبر عرضه اوليه »پااليشگاه 
ستاره خليج فارس« در بازار مطرح مي شود و پس از 
بررسي وضعيت اين ش��ركت قرار شد پس از تسويه 
بدهي ارزي خود وارد بازار شود، بعد از گذشت مدتي 
اين ش��ركت ادعا كرد كه بدهي ارزي خود را به پايان 
رسانده و آماده اس��ت در بازار عرضه شود اما؛ آخرين 
بررسي هاي ما نش��ان مي دهد كه هنوز اين شركت 
بدهي ارزي دارد و قرار اس��ت از طريق بورس بدهي 
ارزي خود را تامين  كند و اين ميان نه بورس��ي ها و نه 
پااليشگاه ستاره خليج فارس هيچ زياني نمي كنند 
بلكه سود كسب مي كنند تنها در اين ميان سهامداران 
هستند كه قرار اس��ت زيان را در پرتفوي خود ثبت 
كنند.  گفتني اس��ت، هرچند درباره رقم دقيق اين 
عرضه اوليه س��نگين تاكنون نرخي اعالم نشده اما، 
پيش بيني مي ش��ود بزرگ ترين عرضه اوليه امسال 
باشد. اين عنوان تا االن در اختيار عرضه اوليه شستا 
قرار داشت كه در آن به هر متقاضي بيش از سه ميليون 

و ۱00 هزار تومان رسيده بود. 
بنابراين به نظر مي رسد متقاضيان براي خريد سهام 
ستاره خليج فارس مي توانند رقم حداقلي سه ميليون 
و ۱00 هزار تومان را از هم اكنون هدف گذاري كنند و 
با اين اوضاع و بررسي ما از بدهي هاي ارزي اين شركت 
شاهد زيان سهامداران در بازار خواهيم بود. پس از اين 

عرضه اگر تزريق نقدينگي و حمايت به طور كامل در 
بازار صورت نگيرد شاهد يك نزول بسيار عميق باتوجه 
به ميزان عرضه اين سهام خواهيم بود. يك مثال ديگر 
وضعيت عرضه ستاره خليج فارس را كمي روشن تر 
مي سازد پس از عرضه اوليه زيرمجموعه هاي تامين 
اجتماعي همانند شركت هاي »سرمايه گذاري سيمان 
تامين«، »تامين س��رمايه امين«، »سرمايه گذاري 
تامين اجتماعي« و »سرمايه گذاري صدر تامين« بازار 
روند نزولي گرفت و مسوولين هيچ نوع واكنش خاصي 
نشان ندادند و اين عرضه احتماال اين چنين است و اگر 
پس از عرضه بازار منفي ش��ود هيچ مدير و مسوولي 

واكنش نشان نمي دهد. 
درست است كه وضعيت بازار قرمز است و ديگر شاهد 
آن نوع صعود عمده و بازدهي بيش از 300 درصدي 
در بازار نخواهيم بود اما؛ قرار اس��ت كه در چندماهه 
باقي مانده سال چندين عرضه در بازار رخ دهد كه به 

شرح زير است: 
عرضه ه��اي اولي��ه »اس��تقالل و پرس��پوليس«، 
»پتروشيمي  الوند«، » پتروشيمي بوعلي«، »شركت 
پااليشي س��تاره خليج فارس«، »ش��ركت حمل و 
نقل ريل��ي رجا«، »پتروش��يمي اروند«، »ش��ركت 
تامين س��رمايه تمدن«، »ش��ركت صناي��ع غذايي 
كورش«، »شركت اوپال پارسيان سنگان«، »شركت 
چوب خرز كاس��پين«، »فروشگاه شهروند و روزنامه 
همشهري« از مهم ترين عرضه هاي  اوليه احتمالي پاييز 
امسال خواهند بود. با اين حال طبق آخرين اخبار به 
نظر مي رسد از ميان اين ليست عرضه اوليه »غكورش« 

از همه نزديك تر باشد.
اين ليست عرضه ها تا پايان سال جاري است و ممكن 
كمي بيش��تر و يا كمتر شود حال در اينجا يك سوال 
مطرح مي شود كه آيا هس��ته بورس و وضعيت بازار 
تحمل اين تعداد عرضه را در بازار دارد و يا خير؟ با يك 
نگاه كلي به بازار مي توان گفت بازار توان اين عرضه ها 
را ندارد و وضعيت نوساني بورس به گونه اي است كه از 
عرضه اوليه شركت ها استقبال خوبي نخواهد داشت.

در نتيجه عرضه هاي اوليه در اين وضعيت مي تواند جو 
بي اعتمادي در بازار تزريق كند و باتوجه به رونق كم 
اين عرضه ها سود خوبي عايد شركت ها و سهامداران 

نخواهد شد.
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عرضه صكوك مرابحه
۸ هزار ميليارد ريالي سايپا

غالمرضا ابوترابي، مديرعامل شركت مديريت دارايي 
مركزي بازار سرمايه با بيان اينكه مجوز سازمان بورس و 
اوراق بهادار، صكوك مرابحه شركت ايراني توليد اتومبيل 
سايپا به مبلغ ۸ هزار ميليارد ريال از۲۱ آبان تا ۲۵ آبان 
س��ال جاري عرضه عمومي مي ش��ود گقت: صكوك 
مرابحه شركت ايراني توليد اتومبيل سايپا )سهامي عام( 
به ارزش ۸ هزار ميليارد ريال جهت تامين مواد اوليه مورد 
نياز به منظور توليد محصوالت، از طريق شركت بورس 
اوراق بهادار تهران در نمادهاي صايپا30۸ و صايپا03۸ 
عرضه خواهد شد.مديرعامل شركت مديريت دارايي 
مركزي بازار سرمايه اظهار داش��ت: اين اوراق ۴ ساله 
و با نرخ ۱۸ درصد اس��ت كه اقساط آن هر سه ماه يك 
بار پرداخت مي شود.وي در خصوص اركان انتشار اين 
اوراق توضيح داد: بانك س��په ضامن اين اوراق بوده و 
پذيره نويس��ي و بازارگرداني آن بر عهده شركت هاي 
تامين سرمايه اميد و تامين سرمايه لوتوس پارسيان هر 
يك به ميزان ۵0 درصد كل ارزش اسمي اوراق )۴ هزار 
ميليارد ريال( است. ضمناً، شركت هاي كارگزاري بانك 
سپه و كارگزاري بانك پارسيان عاملين فروش اوراق بوده 
و شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه 
وجوه عامل پرداخت اين اوراق اند.ابوترابي تصريح كرد: 
در اين اوراق، شركت واسط مالي شهريور دوم )ناشر( به 
وكالت از طرف خريداران اوراق، با منابع حاصل از انتشار 
صكوك مرابحه، مواد اوليه مورد نياز ش��ركت ايراني 
توليد اتومبيل سايپا )باني( را نقداً خريداري خواهد كرد 
سپس آنها را به صورت اقساطي به باني خواهد فروخت 
و باني متعهد مي شود كه در سررسيدهاي سه ماهه، 
اقساط مربوطه را از طريق شركت واسط مالي شهريور 
دوم )ناشر( و شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار 
و تس��ويه وجوه به دارن��دگان اوراق پرداخت كند. وي 
خاطرنش��ان كرد، شركت ايراني توليد اتومبيل سايپا 
پيش از اين ۵ مرتبه مجموعًا به ارزش بالغ بر ۲3 هزار 
ميليارد ريال از طريق انتشار انواع صكوك در بازار سرمايه 
اقدام به تامين مالي كرده كه يك مورد از آنها سررسيد 

شده و مابقي در حال معامله اند.

انتظار براي بازگشت نقدينگي 
به بازار سرمايه

عظيم ثاب��ت، مديرعامل كارگزاري بانك س��په به 
مقايسه بازدهي بورس طي چند ماه اخير پرداخت و 
گفت: در چند ماه گذشته شاخص و سطح عمومي 
قيمت سهام كاهش يافته اما اين به آن معني نيست 
كه س��وددهي اين بازار ناچيز ش��ده است؛ چرا كه 
بازارهاي موازي ب��ا ركود بيش از حد و افت بازدهي 
ماهانه ثابت كردند كه ثبات لحظه اي هم ندارند.اين 
كارشناس بازارسرمايه افزود: از ابتداي سال جاري، 
روند معامالت به گونه اي بود كه كمي دور از انتظار و 
غير قابل كنترل شد، به بيان ديگر روزانه حجم بااليي 
از نقدينگي به بازار تزريق مي شد كه باعث رشد قيمت 
سهام و ايجاد حباب قيمتي در برخي نمادها شد. به 
همين علت اصالح قيمت و استراحت براي شاخص 
قابل پيش بيني بود و مسائل امروز بازار سرمايه اتفاق 
غير مترقبه اي نيست.مديرعامل كارگزاري بانك سپه 
بيان كرد: سوددهي منطقي يك ويژگي بارز سهام 
است اما اينكه نقدينگي بي شماري وارد بازار شود و 
قيمت گذاري سهام از مدار تحليل خارج شود، خارج 
از چارچوب اين بازار است. به همين علت بازار سرمايه 
دير يا زود جريان طبيعي را در دست مي گيرد.اين 
كارشناس بازار سرمايه اظهار كرد: البته رخداد هاي 
سياسي هم تاثير مستقيم در جريان معامالت بازار 
سرمايه دارند اما انتخابات رياست جمهوري آمريكا 
مصادف شد با زماني كه قيمت ها در حالتي ارزنده قرار 
دارند و بازار را در شرايط هموار صعودي قرار خواهد 
داد، بنابراين شايد انتخابات را تنها يك شوك مقطعي 
بتوان نام گ��ذاري كرد.ثابت ادامه داد: بهتر اس��ت 
سهامداران با صبوري سرمايه گذاري بلند مدت را 
دنبال كنند نه معامالت لحظه اي را. اميد مي رودكه به 
زودي گشايش هاي جديد اقتصادي را شاهد باشيم 
كه نتيجه آن برقراري شرايط بهتر اقتصادي خواهد 
بود و بازار س��رمايه هم يكي از اركان اقتصاد است.

مديرعامل كارگزاري بانك س��په خاطرنشان كرد: 
ريزش هاي اخير تا حدودي حاكي از خروج نقدينگي 
از بازار است، اما به اين معني نيست كه اين نقدينگي 
وارد بازار ديگري شده باشد، بلكه سهامداران هنوز 
هم منتظر شرايط بهتري هستند تا بار ديگر نقدينگي 

را وارد اين بازار كنند.

 استفاده از رمز ارزها 
در دوران تحريم

محمدرضا پورابراهيمي گفت: رمز ارزها ظرفيت 
مناسبي براي توس��عه فعاليت هاي اقتصادي در 
شرايط تحريم اس��ت. به گزارش ايرنا، رمز ارزها از 
پروتكل هاي رمزگرافيكي ي��ا كدهاي فوق العاده 
پيچيده براي رمزگذاري ديتاهاي حساس و انتقال 
آنها اس��تفاده مي كنند تا معامالت امني را فراهم 
كنند. توسعه دهندگان رمز ارزها اين پروتكل ها را 
بر پايه اصول پيچيده رياضيات و مهندسي كامپيوتر 
بنا كرده اند كه آنه��ا را غيرقابل نفوذ مي كند. اين 
پروتكل ها همچنين هويت افراد اس��تفاده كننده 
از رمز ارزها را مخفي نگه مي دارد و رديابي و پيدا 
كردن آنها را براي هر كس��ي و هر دولتي دش��وار 
مي كند. رمز ارزها همچنين براي كنترل شدن غير 
متمركز خود شناخته مي شوند. اين به آن معناست 
كه تم��ام فعاليت ها و ارزش هاي اين بازار توس��ط 
همان كدهاي پيچيده كنترل و ارزيابي مي شوند 
و بانك ها ي��ا مقامات دولت ها كنترل��ي روي آنها 
ندارند. ديجيتالي بودن، غيرمتمركز بودن، همتا به 
همتا، استفاده از نام مستعار، بدون نياز به اعتماد، 
رمزنگاري  شده و جهاني بودن از جمله ويژگي هاي 

رمز ارزها است.

صرف سهام چيست؟
 سند قابل معامله اي اس��ت كه نشان دهنده مالكيت 
دارنده آن در شركت هاي سهامي است و حقوقي نظير 
حق راي، حق س��ود، حق در دارايي ها و حق تقدم در 
خريد سهام جديد ش��ركت را دارد. سهام شركت ها، 
ارزش تعيين ش��ده اي دارند كه در اساسنامه شركت 
منعكس شده و روي هر ورقه آن چاپ گرديده كه به آن 
ارزش اسمي سهم مي گويند. بر اساس قانون تجارت 
ايران، ارزش اسمي هر سهم از ۱0000 ريال نبايد تجاوز 
كند . معموال ارزش اسمي س��هام شركت ها را ۱000 
ريال در نظر مي گيرند كه مجموع ارزش اس��مي آن، 
كل سرمايه شركت را نشان مي دهد. افزايش سرمايه 
در شركت هاي سهامي به معني افزايش اسمي ميزان 
سرمايه ثبت شده شركت است. به عبارت ديگر افزايش 
سرمايه به مفهوم افزايش تعداد سهام منتشره توسط 

شركت هاي سهامي است.
افزايش س��رمايه در شركت هاي س��هامي به يكي از 

روش هاي زير صورت مي گيرد: 
افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي هاي شركت

افزايش سرمايه از محل آورده نقدي و محل مطالبات 
حال شده

    افزايش سرمايه از محل سلب حق تقدم
مفهوم صرف سهام: صرف سهامطبق ماده ۱۶0 قانون 
تجارت، شركت مي تواند سهام جديد خود را برابر با مبلغ 
اس��مي، بفروشد و يا اينكه عالوه بر مبلغ اسمي سهم، 
مبلغي را به عنوان اضافه ارزش از خريدار دريافت كند. 
شركت عوايد حاصل از اضافه ارزش سهام فروخته شده 
را مي توان��د به اندوخته هاي ش��ركت منتقل كرده يا 
به صورت نقدي ميان صاحبان سهام قبلي تقسيم نمايد، 
همچنين مي تواند درازاي آن سهام جديد )سهام جايزه( 
به سهامداران قبلي بدهد.صرف سهام، مبلغي است مازاد 
بر ارزش اسمي سهام كه شركت در زمان فروش سهام 

عادي دريافت كرده است.
برخي اوقات مشاهده مي ش��ود شركت سود زيادي را 
شناسايي كرده و ارزش سهام آن در بازار چيزي بيشتر 
از ارزش اسمي اس��ت. در اين صورت شركت مي تواند 
سهام جديد خود را باقيمتي بيش��تر از ارزش اسمي 
منتشر نمايد كه به دليل وجود تقاضا براي سهام شركت، 
ممكن است سهام به ارزشي باالتر از ارزش اسمي آن در 
بازار مورد معامله قرار گيرد. به مابه التفاوت ارزش اسمي 
و وجوه دريافتي بابت سهام، صرف سهام گفته مي شود. 
به عبارت ديگر صرف سهام مبلغ مازاد ارزش بازار )ارزشي 
كه در حال حاضر معامله مي شود( نسبت به ارزش اسمي 
سهام است. صرف سهام تحت همين عنوان در حساب 
حقوق صاحبان سهام در ترازنامه لحاظ شده و موجب 
افزايش آن مي گردد. ش��ايان ذكر اس��ت ماهيت اين 

حساب بستانكار است.
اصطالح صرف سهام به معني مبلغي است كه اضافه بر 
ارزش تعيين شده يك سهم پرداخت مي شود. صرف 
سهام هم در پذيره نويسي اوليه و هم در معامالت بورسي 
ايجاد مي ش��ود.ازآنجاكه صرف سهام از محل افزايش 
سرمايه و انتشار سهام جديد به قيمتي بيش از قيمت 
اسمي حاصل مي شود، جزو منابع تأمين مالي شركت 

محسوب مي گردد.
كاربرد صرف س��هام براي شركت: ۱ .شركت مي تواند 
صرف س��هام را به اندوخته شركت منتقل مي كند۲. 
شركت مي تواند صرف سهام را بين سهام داران قبلي 
تقس��يم مي كند3. ش��ركت مي تواند صرف سهام را 
به صورت س��هام جديد به س��هام داران قبلي بدهد۴. 
شركت ها فروش سهام با صرف را با حفظ حق تقدم و يا 

با سلب حق تقدم انجام مي دهند.
نكات موردتوجه در صرف سهام: ازآنجاكه صرف سهام 
بخشي از سهام محسوب نمي شود، نمي توان آن را در 
حساب سرمايه منظور كرد. اين مبلغ بايد در حساب 
مجزايي در بخش حقوق صاحبان سهام نگهداري شود 
زيرا سبب افزايش اين بخش در ترازنامه مي شود. قانون 
تجارت ايران، صدور س��هام به كسر را مجاز نمي داند.

حساب صرف س��هام قابل تهاتر با حساب كسر سهام 
نيست. هيچ زيان يا هزينه  عملياتي نمي تواند به حساب 

بدهكار صرف سهام منظور گردد.
تقسيم نقدي صرف سهام بين سهام داران قبلي: شركت 
با اطالع رساني به سهام داران قبلي در خصوص اينكه 
س��ود نقدي توزيع شده از محل صرف س��هام يا بازده 
سرمايه است و نه از محل عملياتي و بازرگاني شركت، 
مبلغ صرف سهام را به آنها تخصيص مي دهد. با انجام اين 
كار چيزي به جز افزايش سرمايه به قيمت اسمي نصيب 

شركت نمي شود.
توزيع سهام جديد بين سهام داران قبلي )سهام جايزه(: 
در اين روش به ميزان مبلغ صرف سهام، سهام جديد به 
قيمت اسمي منتشر و به سهام داران قبلي داده مي شود. 
افزايش سرمايه به اين شيوه همانند افزايش سرمايه به 

قيمت اسمي است.
 انتقال صرف س��هام به اندوخته شركت: در اين مورد، 
صرف سهام در يك حساب جداگانه در بخش حقوق 
صاحبان سهام قرار مي گيرد و به همه سهام داران اعم 
از سهام دار قبلي و جديد تعلق خواهد داشت. در حال 
حاضر با در نظر گرفتن مزيت ها و منافع افزايش سرمايه 
به روش صرف سهام، بازارهاي توسعه يافته بيشتر به 

دنبال افزايش سرمايه به اين شيوه هستند.

   افزايش سرمايه به شيوه صرف سهام
يك��ي از موضوعاتي كه در خصوص صرف س��هام 
مطرح مي ش��ود، افزايش س��رمايه به اين ش��يوه 
است. هنگام افزايش سرمايه، شركت از هر يك از 
سهام داران خود مي خواهد درازاي دريافت سهم، 
مبلغي را به شركت بپردازند. مبلغي كه سهام داران 
درازاي دريافت سهام پرداخت مي كنند، مي تواند 
از مبلغ اسمي هر سهم شروع شده تا به قيمت بازار 
برسد. در افزايش سرمايه به اين شيوه به جاي انتشار 
سهام عادي باارزش اس��مي، پذيره نويسي سهام 
جديد به قيمت بازار صورت مي گيرد. در اين روش 
شركت سرمايه خود را به مبلغ بيشتري از قيمت 
اسمي و از طريق پذيره نويسي به فروش مي رساند. 

»تعادل« وضعيت بازارسهام را براي عرضه هاي  اوليه  بررسي مي كند

تقابل بورس و فرابورس

عرضهايكهزيانبهبارميآورد

گروه بورس|
 روز گذشته بازار وضعيت عجيبي داشت و شاخثص 
ب��ورس بازهم زوند نزولي راتجربه ك��رد و در كنار آن 

شاخص فرابورس صعودي شد.
ش��اخص كل بورس ديروز با 3۲۵۵ واحد كاهش در 
رقم يك ميليون و ۲۱۱ هزار واحد ايس��تاد. شاخص 
كل با معيار ه��م وزن نيز ۱۲0۶ واحد كاهش يافت و 
رقم 3۶۴ هزار و ۸۷3 واحد را ثبت كرد. معامله گران 
اين بازار ۸۶۵ هزار معامله ب��ه ارزش ۶0 هزار و ۴۹۲ 
ميليارد ريال انجام دادند. شاخص كل فرابورس با 3۱ 
واحد افزاي��ش رقم ۱۵ هزار و ۵۱۵ واحد را ثبت كرد.

در اين بازار ۴3۵ هزار معامله به ارزش ۴۲ هزار و ۱3۸ 
ميليارد ريال انجام شد.

»معدن��ي و صنعتي گل گه��ر«، »معدني و صنعتي 
چادرمل��و« و »مل��ي صنايع مس ايران« نس��بت به 
ساير نمادها بيش��ترين تاثير مثبت و در مقابل گروه 
»مديريت سرمايه گذاري اميد«، »پتروشيمي جم«، 
»پاالي��ش نفت ته��ران« و »كش��تيراني جمهوري 
اسالمي ايران« نسبت به ساير نمادها بيشترين تاثير 
منفي را روي بورس گذاشتند و در مقابل »سنگ آهن 
گوهرزمين«، »پليمر آريا ساس��ول«، »پتروشيمي 
زاگرس« و »صنعتي مينو« نس��بت به ساير نمادها 
بيشترين تاثير مثبت و در مقابل »سرمايه گذاري صبا 
تامين«، »سهامي ذوب آهن اصفهان« و »پتروشيمي 
تندگويان« نسبت به ساير نمادها بيشترين تاثير منفي 

را روي فرابورس گذاشتند.
در روز مذك��ور حقيقي ها حدود ۷۶0 ميليارد تومان 
وارد بازار س��هام كردند و ارزش كل معامالت خرد ۶ 

هزار و ۴۶0 ميليارد تومان بود و حقوقي ها نيز ۲0 درصد 
يعني هزار و ۲۹0 ميليارد تومان سهام خريداري كردند 
كه مازاد خريد خود را ب��ه ۱۲ درصد از كل معامالت 
رساندند. بيشترين تزريق پول توسط حقوقي ها در سه 
گروه »خودرو و ساخت قطعات«، »فلزات اساسي« و 
»فرآورده هاي نفتي« رقم خورد و حقيقي ها نيز خريدار 
گروه هاي »رايانه و فعاليت هاي وابسته آن«، »كاشي و 

سراميك« و »هتل و رستوران« بودند.
افزايش سهام حقيقي ها در 3۶ نماد و افزايش سهام 
حقوقي ها در ۱۱۷ نماد به بيش از يك ميليارد تومان 
رسيد كه در مجموع تغيير مالكيت حقيقي ها ۱۶0 
ميليارد تومان و تغيير مالكيت حقوقي ها حدود ۸۹0 

ميليارد تومان بود.

     بازارهاي جهاني چه كردند؟
از سمت وسوي امريكا و چين اخبار بسيار اميدبخشي 
از پيش��رفت در حوزه واكسن مقابله با كرونا به گوش 
مي رس��د و اين اميد وجود دارد كه پس از حدود يك 
س��ال يكه تازي كرونا در جهان، س��رانجام راه حلي 
مناس��ب براي مقابله با اين ويروس پيدا شده باشد. 
شركت داروس��ازي پفايزر و شريك آلماني آن اعالم 
كرده اند طبق نتاي��ج آزمايش ه��اي باليني، تزريق 
واكس��ن كروناي جديد ت��ا ۹0 درص��د باعث ايجاد 
مصونيت در آزمايش شوندگان شده است و احتماال تا 
اواخر ماه جاري ميالدي اين واكسن براي اخذ تاييديه 
توليد و توزيع به سازمان غذا و داروي امريكا ارايه خواهد 
شد. س��ازمان بهداش��ت جهاني نيز با مسرت بخش 
خواندن اين خبر اعالم كرده اس��ت واكس��ن جديد 

مي تواند شرايط را تا فصل بهار به طور كلي تغيير دهد. 
پيش از اين در چين خبرهاي اميدبخش��ي از توسعه 
واكسن كرونا مخابره شده بود و اين احتمال وجود دارد 
اين واكسن كه طبق ادعاي مقامات اين كشور نتايج 
مثبتي روي ۱00 هزار نفر داشته است به كابوس كرونا 
خاتمه دهد. گفته مي شود كار واكسيناسيون كاركنان 
شركت هاي بزرگ چيني نظير هوآوي، شركت نفت 
چين و پتروشيمي چين آغاز شده و محققان در حال 
مطالعه آثار اين واكسن  روي داوطلبان جديد در ديگر 
كش��ورها نظير پرو و امارات هستند. در صورت تاييد 
نهايي قرار است در مرحله نخست ۱00 ميليون دوز 
و در مرحله بعد يك ميليارد دوز از اين واكسن توليد 

و توزيع شود. 
برد مك ميالن، كارش��ناس ارشد سرمايه گذاري در 
موسسه كامن ولث فايننش��يال نتوورك گفت: بين 
رويكرد دموكرات ها و جمهوري خواهان در مباحث 
اقتصادي اختالف نظر زيادي وجود دارد اما اكثريت 
س��نا در دس��ت جمهوري خواهان باقي مانده و اين 
يعني دولت بايدن براي پيش��برد برنامه هاي خود با 
مقاومت هايي روبروخواهد شد. اين مساله به ويژه در 
حوزه ماليات ها محسوس خواهد بود و بايد ديد آيا در 
نهايت دولت بايدن خواهد توانس��ت نرخ ماليات ها را 
مج��ددا افزايش دهد ي��ا جمهوري خواهان به حفظ 

نرخ ها در سطح كنوني اصرار خواهند كرد. 
در ب��ورس امريكا و وال اس��تريت، همه ش��اخص ها 
صعودي بودند تا جايي كه هر سه شاخص اصلي بورسي 
در سطح باالتري از روز قبل خود بسته شدند. شاخص 
»داوجونز ايدانستريال اوريج« با ۴.۶۹ درصد افزايش 

نسبت به روز قبل و در سطح ۲۹ هزار و ۶۶۹.۱0 واحد 
بسته شد. شاخص »اس اند پي ۵00« با 3.3۲ درصد 
صعود تا س��طح 3۶۲۴.۶۱ واحدي باال رفت و ديگر 
شاخص مهم بورسي امريكا يعني »نزدك كامپوزيت« 
با 0.۶۷ درصد صعود در س��طح ۱۱ هزار و ۹۷۵.۷۲ 
واحدي بسته شد. در معامالت بازارهاي بورس در اروپا، 
شاخص »فوتسي ۱00« بورس لندن با ۴.۶۷ درصد 
صعود نسبت به روز قبل و در سطح ۶۱۸۶.۲۹ واحد 
بسته شد. شاخص »دكس 30« بورس فرانكفورت در 
آلمان با جهش ۴.۹۴ درصدي و ايستادن در سطح ۱3 
هزار و ۹۵.۹۷ واحدي به كار خود خاتمه داد و شاخص 
»كك ۴0« بورس پاريس با صعود ۷.۵۷ درصدي در 
سطح ۵33۲.3۶ واحد بسته شد. در مادريد شاخص 
»ايبك��س 3۵« ۸.۴۲ درصد باال رفت و به ۷۴۵۹.۴0 
واحد رسيد. در معامالت بورس هاي آسيا، شاخص ها 
عملكرد خوبي داش��تند؛ تا جايي كه شاخص »نيك 
كي ۲۲۵« بورس توكيو ژاپن با صعود ۲.۱۲ درصدي 
تا سطح ۲۴ هزار و ۸3۹.۲۴ واحدي باال رفت. شاخص 
»هانگ س��نگ« بورس هنگ كنگ ۱.۱۸ درصد باال 
رفت و در سطح ۲۶ هزار و ۱۶.۱۷ واحد بسته شد. در 
چين شاخص »ش��انگهاي كامپوزيت« صعود ۱.۹۶ 
درصدي را تجربه كرد و در س��طح ۴۹۸۱.3۵ واحد 

بسته شد.
در استراليا شاخص »اس اند پي اس اند ايكس ۲00« 
بورس سيدني با ۱.۷۵ درصد افزايش و ايستادن در 
س��طح ۶۲۹۸.۸0 واحدي به كار خ��ود خاتمه داد. 
در بين ديگر ش��اخص هاي مهم آسيايي، شاخص 

»تاپيكس« ژاپن صعودي بود.



گروه راه و شهرسازي|
در پي تصميم س��تاد ملي مبارزه ب��ا كرونا مبني بر 
اعمال محدوديت يك ماهه براي فعاليت مش��اغل، 
ساعت كاري سيستم حمل و نقل عمومي نيز از سوي 
شهرداري تهران كاهش يافت. اين مساله انتقادات 
متعددي را مبني بر اينكه فش��ردگي س��اعت هاي 
كاري حمل و نقل عمومي منجر به ازدحام جمعيت 
در ساعت هاي منتهي به ساعت 18 شده و در نتيجه 
احتمال ش��يوع كرونا در مت��رو و اتوبوس را افزايش 
مي دهد. در اين حال، مسووالن شهرداري اين نظريه 
را رد كرده و گفته اند كه به دليل افت مسافران مترو 
به 740 هزار نفر در روز، اين پديده در سيستم حمل 
و نقل عمومي ش��كل نخواهد گرفت.  در اين حال، 
به اعتقاد برخي ناظران و كارشناسان، كپي برداري 
از نس��خه اروپايي مبارزه با كرون��ا مبني بر كاهش 
س��اعت هاي كاري به س��اعت 18 با استانداردهاي 
اقتصادي و اجتماعي ايران همخواني ندارد چه آنكه 
در اغلب شهرهاي اروپايي زيست شبانه وجود دارد 
و بسياري از رس��توران ها و بارها و كلوپ هاي شبانه 
تا صبح فعال هس��تند، حال آنكه در تهران و س��اير 
شهرهاي ايران با چنين پديده اي مواجه نيستيم و 
از اين رو كپي برداري از مدل اروپايي مبارزه با كرونا 
اشتباه اس��ت. در همين حال، برخي از كارشناسان 
داخلي بر اين باورن��د كه دولت بايد به جاي محدود 
كردن س��اعت هاي كاري، آغاز و پايان ساعت هاي 
كاري را شناور مي كرد تا به اين ترتيب، هم ترافيك 
پايتخت روان تر مي ش��د و هم سيستم حمل و نقل 
عمومي دچار ازدحام نمي شد و زمينه افزايش احتمال 

آلودگي به كرونا را فراهم نمي كرد.

8ونيمشبمتروواتوبوستعطيلميشوند
آنگونه كه در شامگاه دوشنبه اعالم شده است، كاهش 
ساعت كاري خطوط حمل و نقل عمومي در پايتخت 
از س��وي معاونت حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري 
تهران از روز سه ش��نبه ٢٠ آبان ۹۹ به مدت يك ماه 
اعمال مي شود. اين معاونت در اطالعيه اي اعالم كرده 
است، طي مجوزي از شهردار تهران و نظر به تصميمات 
ستاد ملي مبارزه با كرونا مبني بر اعمال محدوديت 
يك ماهه براي فعاليت مشاغل، كاهش ساعت كاري 
خطوط حمل و نقل عمومي از سوي اين معاونت اعمال 
مي شود. بر اين اساس از ديروز٢٠ آبان ماه، اتمام ساعت 
كاري كليه خطوط داخلي مترو ساعت 20 و 30 دقيقه 
و خط متروي كرج و گلشهر تا ساعت ٢٠ خواهد بود.

همچنين به منظور اعمال محدوديت و كاهش فعاليت 
در خطوط اتوبوس��راني پايان زم��ان فعاليت ناوگان 
در تمامي خطوط بي آر تي )انبوه بر( در مس��ير رفت 
)آخرين اعزام( ساعت ٢٠ و در مسير برگشت آخرين 

اعزام به ساعت 20 و 30 دقيقه كاهش خواهد يافت.

تاكيدبرلزوملغوكاهشساعتكارمترو
در اين ح��ال، مجيد فراهاني، رييس كميته بودجه و 
نظارت مالي شوراي شهر تهران خواستار لغو كاهش 
س��اعت كارحمل و نقل عمومي به منظور صيانت از 
سالمت شهروندان شد. به گزارش ايلنا، فراهاني طي 
تذكري كه تقديم هيات رييسه شوراي شهر شده است، 
نوشت: »ش��هرداري تهران و شهرداري ها در سراسر 
كشور از ابتداي اعالم شيوع و فراگيري ويروس كرونا 
در كشور به عنوان سازمان خدماتي در صف اول مبارزه 

با كرونا در ابعاد مختلف از جمله نظافت و گندزدايي 
شهري دوشادوش بخش بهداشت و درمان ارايه و در 
بعد تامين و توزيع كاال و مايحتاج عمومي و حمايت 
از اقش��ار محروم و آسيب ديدگان اجتماعي همپاي 
نهادهاي انقالبي، سازمان هاي حمايتي و تشكل هاي 
مردمي گام برداش��ته اند و با پايداري خدمات به ويژه 
در بخش حمل و نقل عمومي از طريق مترو و اتوبوس 
زمينه تداوم كار و زندگي ش��هروندان را فراهم كرده 
است.«  وي افزود: »متاسفانه در رسانه ها شاهد انتشار 
اطالعيه معاونت حمل و نقل و ترافيك درباره كاهش 
س��اعت كاري خطوط حمل و نقل عمومي بوديم كه 
بر اس��اس آن از 20 آبان ماه اتمام ساعت كاري كليه 
خطوط داخلي مترو ساعت 20: 30 و خط متروي كرج 
و گلشهر تا ساعت 20 خواهد بود.«  فراهاني ادامه داد: 
»در اين اطالعيه تاكيد شده بود كه اين تغيير ساعت 
با مجوز شهردار تهران و نظر به تصميمات ستاد ملي 
مبارزه با كرونا مبني بر اعمال محدوديت يك ماهه براي 
فعاليت مشاغل، كاهش ساعت كاري خطوط حمل و 

نقل عمومي از سوي اين معاونت اعمال مي شود.« 
عضو شوراي شهر تهران با انتقاد از اين تصميم اظهار 
كرد: »بدون ش��ك اين تغيير س��اعت كه بر اس��اس 
اطالعيه منتش��ر ش��ده با اتخاذ تصميم توسط يك 
معاونت با مجوز شهرداري انجام شده، زمينه ساز تراكم 
بيش از حد مسافر در ساعت خاتمه فعاليت خطوط 
خواهد ش��د كه اين روند افزاي��ش احتمال آلودگي 
و انتق��ال ويروس كرونا را به دنبال خواهد داش��ت.«  
فراهاني گفت: »اين تصميم كه زمينه ساز عدم اداي 
حق به ش��هر و تحميل هزينه هاي رفت و آمد با ساير 
مدهاي حمل و نقل به ش��هروندان مي گردد تصميم 
شايسته و مبتني بر رعايت حقوق عامه نيست.«  رييس 
كميته بودجه و نظارت مالي شوراي شهر تهران تاكيد 
كرد: »بر همين اساس و به منظور صيانت از حق حيات 
شهروندان با استناد به بندهاي 3 و 18 ماده 80 قانون 

شوراهاي اسالمي كشور، درباره »لغوكاهش ساعت 
كارحمل و نقل عمومي به منظور صيانت از سالمت 
شهروندان« به شهردار تهران تذكر مي دهم.« وي در 
پايان گفت: »انتظار شهروندان معزز تهراني در دوران 
شيوع كرونا افزايش ظرفيت شبكه حمل و نقل عمومي 
با تقويت ناوگان به منظ��ور فاصله گذاري اجتماعي 
بوده است، انتظاري كه نه تنها پاسخ داده نشده است، 
اكنون اگر ش��هرداري به علت عدم حمايت دولت در 
پاس��خگويي به اين انتظار موفق نبوده اس��ت، نبايد 
شاهد اجراي تصميماتي باشيم كه سالمت و حيات 
همش��هريان عزيزمان را بيش از پيش با خطر مواجه 
نمايد، همه ما در برابر سالمت و حق حيات شهروندان 

معزز تهراني از كارآفرين تا كارتن خواب مسووليم.«

تصميمخلقالساعهنگيريد
علي اعطا، سخنگوي شوراي اسالمي شهر تهران نيز 
تصميم كاهش ساعت كاري حمل و نقل عمومي تا 20 
شب را خلق الساعه ناميد و از اين تصميم معاونت حمل 
و نقل عمومي شهرداري تهران، انتقاد كرد. اعطا در اين 
باره اظهار كرد: بسياري از شهروندان مجبور به تردد 
در شهر هستند و با اين تصميم آنان را از حق استفاده 
از حمل و نقل عمومي محروم كرده و هزينه هايشان 
 افزاي��ش خواهد يافت. اين ن��وع تصميم گيري هاي 
خلق الساعه، نه تنها باعث كاهش شيوع كرونا نمي شود 
بلكه ازدحام بيش از حد جمعيت را در ساعات پاياني 
فعاليت ناوگان حمل و نقل عمومي به دنبال خواهد 
داشت و موجب نارضايتي ش��هروندان مي شود. وي 
افزود: اين تصميم كه بدون پشتوانه محكم كارشناسي 
و مشورت با شوراي اسالمي ش��هر تهران و با ناديده 
گرفتن سبك زندگي بخش وس��يعي از شهروندان 
اتخاذ ش��ده است، اقش��ار كم درآمد و آسيب پذير را 
با مش��كل مواجه مي كند. او با تذكر به معاونت حمل 
و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران، گفت: شهرداري 

بايد در مواجه��ه با كرونا با تكيه بر نظرات و مطالعات 
كارشناس��ي و با در نظر گرفتن سبك زندگي عموم 
شهروندان اقدامات خود را برنامه ريزي و اجرا كند تا 

موجبات نگراني و دغدغه بيشتر شهروندان نشود.

آمارمسافرانافزايشمييابد؟
با وج��ود اين انتقادات، فرن��وش نوبخت، مديرعامل 
شركت بهره برداري مترو تهران با اشاره به اينكه آمار 
مس��افران مترو در پايتخت به 740 ه��زار نفر در روز 
رسيده اس��ت، گفت: كاهش ساعات كاري مترو آمار 
مسافران را افزايش نمي دهد. نوبخت در گفت وگو با 
فارس، درباره كاهش ساعات كاري مترو و انتقاد برخي 
از مسافران نسبت به اين موضوع، اظهار كرد: ريشه كن 
كردن بيماري كرونا حائز اهميت اس��ت و بايد همه 
ش��هروندان در اين زمينه همكاري كنند و خودشان 
را مطابق ش��رايط تطبيق دهند. نوبخت ادامه داد: با 
كاهش س��اعات كاري مترو آمار مسافران در ساعات 
پاياني افزايش نمي يابد ولي س��ه شنبه، روز نخست 
اجراي س��اعت هاي جديد خواهد بود و بررسي هاي 

الزم و برنامه ريزي ها را براي آينده انجام خواهيم داد.
وي گفت: مردم بايد نسبت به موضوع رعايت فاصله  
اجتماعي در حمل و نقل عمومي از جمله مترو توجه 
داشته باشند و اگر كمتر سوار مترو شوند و در ساعات 
مناس��ب تردد كنند قطعا رعاي��ت فاصله اجتماعي 
امكانپذير خواهد بود. مديرعامل شركت بهره برداري 
مترو تهران گفت: آمار مسافران مترو در حال حاضر 
كاهش يافته و به 740 هزار نفر در روز رس��يده است 
بحث حفظ س��المت فردي حائز اهميت بوده و همه 
افراد بايد نسبت به قضيه كرونا حساس باشند. نوبخت 
درباره وضعيت درآمدي مترو تهران گفت: درآمدهاي 
ما كاهش يافته ولي ورشكس��ت نمي ش��ويم سعي 
مي كنيم با كمك هاي دولتي كمبود بودجه را بتوانيم 

جبران كنيم.

در شهر

ادامه از صفحه اول
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۴۵۰۰ملكشهرداريتهران
دارايسندتكبرگيشد

مديرعامل سازمان امالك ش��هرداري تهران با 
بيان اينكه نزديك به ۶0 ه��زار برگه و دفترچه 
سند از امالك اين نهاد در حال ساماندهي است، 
گفت: كار شناس��ايي و بررسي س��ند 20 هزار 
پالك تادنهر امسال انجام ش��ده و از اين ميزان 
تاكنون چهار هزار و ۵00 ملك داراي سند تك 

برگي شده اند.
به گزارش ايرنا، محمدن��ادر محمدزاده توضيح 
داد: براي س��اماندهي امالك شهرداري بايد در 
نظر داشت كه ش��هرداري در يك پهنه گسترده 
فعاليت مي كند و طبيعي است كه امالك عمومي 
و اختصاصي بسيار زيادي داشته باشد؛ در مخزن 
اسناد شهرداري تهران، بيش از ۶0 هزار برگه و 
دفترچه س��ند وجود دارد كه حكايت از امالك 

شهرداري است.
وي ادام��ه داد: همچني��ن از حدود 100 س��ال 
پيش و بر اس��اس قوانين مختل��ف و باتوجه به 
رخدادهاي سياس��ي و جغرافياي��ي امالكي به 

مالكيت شهرداري درآمده است. 
محم��دزاده با بيان اينكه باتوج��ه به تعداد زياد 
امالك، ساماندهي اسناد موضوع ساده و عمليات 
س��ريعي نيس��ت، گفت: حدود چهار سال قبل، 
ش��وراي ش��هر تهران در مصوبه اي شهرداري را 
مكلف كرد كه ظرف يكس��ال ساماندهي اسناد 
انجام شود اما طبيعي بود كه در زمان كوتاه امكان 
پذير نيست؛ به طوري از آن زمان تا پارسال فقط 

حدود 8 هزار ملك شناسايي و بررسي شد. 
به گفت��ه وي، كندي در روند كار س��بب تغيير 
رويكرد شد و از بخش خصوصي به مفهوم واقعي 
اس��تفاده كرديم چرا كه در گذشته از اين بخش 
به صورت روز مزد اس��تفاده مي شد، اما در روش 
جدي��د بخش خصوص��ي به ص��ورت كارمزد با 

شهرداري همكاري كرد.
محمدزاده افزود: استفاده از تجربيات گذشته و 
اقدامات اخير سبب شد تا هم اكنون، ماهانه بين 
2 تا 2 هزار و ۵00 پالك شناسايي و بررسي شود.

اين مقام مسوول يادآور شد: تا پايان مهر امسال 
20 هزار پالك بررسي شده و حدود 20 ماه كار 
الزم است تا شناس��ايي و بررسي 40 هزار ملك 
باق��ي مانده انجام ش��ود. اين اقدام��ات تاكنون 
موجب ش��ده كه حدود چهار هزار و ۵00 سند 

امالك شهرداري ساماندهي و تگ برگي شود.
او اي��ن را ه��م گفت ك��ه نمي توان ب��ا موضوع 
ساماندهي امالك هيجاني برخورد كرد چرا كه 
ممكن اس��ت در ميانه راه كيفيت فداي كميت 
و س��رعت ش��ود اما هم اكنون در حال بررسي 
امكان شناس��ايي اسناد به س��ه يا چهار هزار در 

ماه هستيم.
اين مقام مس��وول با بي��ان اينك��ه در كنار اين 
اقدامات، س��ال گذشته تفاهمنامه اي با سازمان 
ثبت اسناد و امالك كش��ور منعقد شد، توضيح 
داد: يك بخش از اين تفاهمنامه بر محور صيانت 
و حفاظت از اطالعات و امالك اس��ت، به طوري 
كه ش��هرداري تهران هم اكنون حدود 10 اليه 
اطالعات امالك در س��امانه ثبت كش��ور به طور 
اختصاصي دارد؛ چه آنها كه سند تك برگي دارند 
چه آنها كه ندارند. يعني اگر كسي قصد تعدي به 
ملك شهرداري را داشته باشد و سندي را بفروشد 

يا بگيرد حتما از شهرداري استعالم مي شود.

حمايتواقعيازكسبوكارها
ما از س��ويي با فعاالن حوزه گردشگري و حمل 
و نقل مواجهيم كه در ايام كرونا، آس��يب بسيار 
شديدي ديدند و از س��وي ديگر برخي كسب و 
كاره��اي كوچك در حوزه خدمات نيز آس��يب 

شديدي ديدند.
در چني��ن فضاي��ي در كن��ار حمايت از اقش��ار 
آس��يب پذير، قطعا بايد برنامه اي هدفمند براي 
حمايت از كس��ب و كارهاي آسيب ديده نيز در 

نظر گرفته شود.
آنچه كه در اين بي��ن اهميت فراواني دارد، لزوم 
برنامه ريزي دقيق اس��ت. يعني از سويي بايد با 
استفاده از ظرفيت بخش خصوصي و كارشناسان 
هر حوزه، ش��رايط اين بخش ها به شكل به مجزا 
بررس��ي ش��ود. زيرا نمي توان انتظار داشت كه 
همه بخش ها به يك شكل و در يك سطح مورد 
حمايت ق��رار گيرند. يك بخش عمال نتواس��ته 
درآمدي داشته باشد و يك بخش، آسيب كمتري 

ديده است.
از س��وي ديگر يك��ي از معضالتي كه كس��ب و 
كارها در سال هاي گذشته با آن مواجه بوده اند، 
شعارهايي است كه در حمايت از آنها داده شده اما 
در عمل، هيچ اتفاق مثبتي رخ نداده است. فعاالن 
حوزه كس��ب و كار و س��رمايه گذاران اقتصادي 
پيش از هر چيز يك خواس��ته دارند و آن، ثبات 
و شفافيت است. اينكه هر روز شرايط اقتصادي 
تغيير كند و سياست هاي متناقض تعريف شود 
نمي توان انتظار داش��ت سرمايه گذاري افزايش 
پيدا كند و در كن��ار آن، فعاالن اقتصادي كه در 
حال حاضر سرمايه گذاري كرده اند با نگراني هاي 
جدي مواجه مي شوند. به نظر مي رسد براي عبور 
از ش��رايط امروز چاره اي ج��ز حمايت از فعاالن 
اقتصادي وجود ندارد اما اين حمايت ها در ابتدا 
بايد از ش��عار به عمل برسد و س��پس با توجه به 
شرايط هر بخش و صنف، اين حمايت ها، اصولي 
و هدفمند صورت گيرد، زيرا در غير اين صورت، 
در كنار اقشار آسيب پذير، فعاالن اقتصادي نيز 

با معضالت جدي مواجه خواهند شد.

فعالبرايخريدخانه
دستنگهداريد

فرهاد بيضايي، كارش��ناس اقتصاد مسكن درباره 
چشم انداز اين بازار در ماه هاي آتي با توجه به اتفاقات 
سياس��ي، اقتصادي و بين المللي اخير و خصوصًا 
تداوم كاهش قيمت ارز و سكه در چند روز گذشته، 
اظهار داش��ت: برعكس بازاره��اي ديگر همچون 
خودرو، ارز، سكه و طال و سهام كه اثرپذيري آني از 
اتفاقات پيراموني خود در كاهش يا افزايش ارزش 
اين بازارها شاهد هستيم، در بازار امالك و مستغالت 

چنين پديده اي را شاهد نيستيم.
وي ادامه داد: حباب قيمت ارز ممكن است ظرف 
يك يا چند روز اتفاق بيفتد؛ اما خارج شدن حباب از 
بازار مسكن ممكن است چند ماه به طول بينجامد؛ 
علت اين اس��ت كه س��رعت )نه حج��م( گردش 
نقدينگي در بازار امالك و مستغالت پايين است؛ 
به خصوص كه با افزايش قيمت هايي كه در دو سال 
اخير داشتيم، قدرت خريد بسياري از متقاضيان 
مسكن اعم از س��رمايه اي و مصرفي كاهش يافت 
كه درنتيجه از تعداد بازيگران بازار مسكن به شدت 

كم شد.
بيضايي در گفت وگ��و با مهر با بي��ان اينكه ديگر 
نمي ت��وان مرزبندي ش��فافي مي��ان خريدهاي 
سرمايه اي و مصرفي در بازار مسكن داشت، گفت: 
در حال حاضر به دليل افزايش شديد قيمت مسكن، 
هر فرد يا خانواري كه مسكن جديدي را خريداري 
مي كند، حتي در صورتي كه بخواهد در آن ساكن 
هم بشود، باز هم با قصد جلوگيري از كاهش بيشتر 
قدرت خريد خود تبديل نقدينگي اش به سرمايه 

قابل اتكا، به اين بازار ورود كرده است.
پژوهشگر اقتصاد مسكن يادآور شد: در كوتاه مدت 
قابل پيش بيني نيست كه چه آينده اي در انتظار 
بازار مسكن وجود دارد؛ اين قابليت در بازار مسكن 
وجود دارد كه منتظر تثبيت اتفاقات پيراموني بماند 
و سپس واكنش نشان دهد؛ هر چند كه انتظارات 
تورمي در اين بازار اثرگذار است اما نرخ ها احساسي 

تغيير نمي كند.
وي با رد اين ادعا كه چسبندگي قيمت مسكن اجازه 
نمي دهد تا ثابت ماندن روند كاهشي نرخ ارز، سبب 
كاهش قيمت مسكن شود، افزود: دولت بايد براي 
حوزه سرمايه گذاري، ثبات در بازارها را برنامه ريزي 
كند تا فعاالن بازارهاي مختلف بتوانند پيش بيني 

دقيق تري از آينده اين بازارها داشته باشند.
بيضايي درباره اينكه آيا خانه بخريم يا دس��ت نگه 
داريم، گفت: در 3 ماه اخير كه ش��اهد آغاز ريزش 
بازار س��هام و افزايش ناگهاني نرخ ارز بوديم، بازار 
مس��كن نيز بالطبع اثر پذيرفت و درنتيجه در مهر 
ماه افزايش 10 درصدي قيمت مس��كن نسبت به 
ماه قبل از آن رخ داد؛ در چنين شرايطي نمي توان 
به مردم توصيه ك��رد تا فعاليت اقتصادي از جمله 
 خريد مسكن داشته باشند. معتقدم قيمت ها به يك 

هم پوشاني و ثبات برسد.

ايرانموفقبهتوليد
ترمزقطارباريشد

مديرعامل شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران 
گفت: ايران موفق به توليد داخلي سيستم ترمز ملي 
واگن هاي باري براي نخستين شد. به گزارش ايرنا، 
سعيد رسولي در مراس��م ورود 122 دستگاه انواع 
ناوگان ريلي توليد داخل و 1۵ دس��تگاه لكوموتيو 
جرثقيل دار به ش��بكه ريلي كه با حضور وزير راه و 
شهرسازي برگزار شد، گفت: با همت كارخانجات 
راه آهن و حمايت از توليد داخل، اولين سيس��تم 
ترمز ملي واگن هاي باري كشور افتتاح مي شود و 
مورد اس��تفاده قرار مي گيرد. سيستم ترمز واگن 
جزو س��امانه هاي وارداتي بود كه 100 درصد در 
آن وابس��تگي خارجي وجود داش��ت ول��ي امروز 

توانسته ايم در داخل توليد كنيم.

باراندرپايتخت
برفدرچنديناستان

مدير پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي گفت: 
در 2 روز آينده بارش در اس��تان اردبيل همچنين 
ارتفاعات ش��مال غرب و شمال شرق كشور، البرز 
مركزي و زاگرس مركزي به صورت برف خواهد بود.
صادق ضياييان در گفت وگو با فارس، در تش��ريح 
 آخرين وضعيت جوي كش��ور بيان كرد: در دو روز 
آينده دامنه هاي بارش ها گسترده تر شده و سامانه 
بارشي در اغلب مناطق كش��ور به جز استان هاي 
هرمزگان، سيستان و بلوچستان، جنوب فارس و 

جنوب كرمان فعال خواهد بود.
ضياييان اظهار كرد:  روز پنجشنبه 22 آبان در غرب 
خليج فارس رگبار و رعدوبرق و وزش باد ش��ديد 
موقت داريم؛ روز جمعه از شدت بارش ها در شمال 
غرب و غرب كشور كاسته مي شود، اما همچنان در 
ديگر مناطق كشور غير از خراسان شمالي و جنوب 

سيستان و بلوچستان بارش ها تداوم دارد.
مدير پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي اظهار 
داش��ت: در مدت زمان فعاليت اين سامانه بارشي 
بارش در استان اردبيل همچنين ارتفاعات شمال 
غرب و شمال شرق كشور، البرز مركزي و زاگرس 
مركزي به صورت برف خواهد بود. وي اضافه كرد: 
روز شنبه 24 آبان ماه س��امانه بارشي به تدريج از 
شرق كش��ور خارج مي شود. ضياييان بيان كرد: از 
پنجشنبه تا يكش��نبه هفته آينده كاهش دما در 
نيمه شمالي كشور داريم كه بيشترين كاهش دما 
در استان هاي ساحلي خزر، اردبيل، استان هاي واقع 
در دامنه جنوبي البرز، ش��مال شرق و شرق كشور 
بين ۵ تا 8 درجه پيش بيني مي ش��ود. وي با بيان 
اينكه روزهاي جمعه و شنبه پيش رو در شرق كشور 
وزش باد شديد داريم، گفت: روزهاي چهارشنبه 

و پنجشنبه هفته جاري درياي خزر مواج است.

در پي اعمال محدوديت يك ماهه براي فعاليت مشاغل، ساعت حمل و نقل عمومي پايتخت كاهش يافت

دبير ستاد توسعه فناوري فضايي و حمل و نقل پيشرفته خبر داد

شوك شهرداري به مسافران مترو و اتوبوس

اولينپروازتاكسيهوايي،بهمنماهازفرودگاهمهرآباد
منوچهر منطقي، دبير ستاد توسعه فناوري فضايي و 
حمل و نقل پيشرفته با بيان اينكه پرواز تاكسي هوايي 
در بهمن ماه قطعي است، گفت: اولين پرواز از فرودگاه 
مهرآب��اد خواهد بود. منوچهر منطقي در گفت وگو با 
مهر در خصوص آخرين وضعيت تاكسي هاي هوايي 
اظهار كرد: پرواز تاكسي هاي هوايي دو مشكل داشت 
كه يكي مربوط به اخذ مجوزه��ا و ديگري مربوط به 
نحوه استفاده از فرودگاه ها بود. اوادامه داد: به تازگي 
مجوز تاكسي هوايي از سازمان هواپيمايي كشوري 
اخذ شده است. وي با بيان اينكه بايد از فرودگاه ها براي 
پرواز تاكسي هوايي استفاده شود، گفت: نحوه استفاده 
از فرودگاه ها براي اين نوع تاكسي ها نيز اخيراً تدوين 
شده است. وي با بيان اينكه مسير تاكسي هاي هوايي 
بايد از ساير هواپيماها جدا باشد، زيرا بايد از مسيرهاي 
روان براي تاكس��ي هاي هوايي استفاده شود، اضافه 
كرد: به عنوان مثال براي فرودگاه مهرآباد الزم است كه 
مسيري جداگانه براي اين تاكسي ها در نظر گرفته شود 

كه اين موضوع در آذرماه آماده خواهد شد.
منطقي با اش��اره به اينكه همه فرودگاه هاي كش��ور 
ظرفيت تاكس��ي هاي هوايي را دارند، عنوان كرد: اما 
اولين پرواز تاكسي هوايي در بهمن از فرودگاه مهرآباد 
خواهد بود. دبير س��تاد توسعه فناوري هاي فضايي و 
حمل و نقل پيشرفته گفت: براي پرواز تاكسي هوايي 
مي بايست مس��ير پرواز از هواپيماهاي تجاري جدا 
باش��د و روان بودن مسيرهاي تاكسي هوايي از نكات 
پر اهميت براي پرواز بود كه اين مشكل نيز حل شد. 
مس��اله مهم اين تاكس��ي هاي هوايي بودجه بود كه 
در حال حاضر ش��ركت فرودگاه ها تأمين كننده اين 

تاكسي هاي هوايي است.
وي با بيان اينكه 70 درصد بودجه تاكس��ي هوايي از 
سوي شركت فرودگاه ها تأمين شده، گفت: مابقي اين 
بودجه در حال تأمين است. در حال حاضر 18 شركت 

دانش بنيان درگير پروژه تاكسي هاي هوايي هستند 
و احتمااًل تا 3۶ شركت دانش بنيان بعد از اولين پرواز 
با يكديگر مشاركت خواهند كرد. وي در پاسخ به اينكه 
اين تاكسي هاي هوايي برنامه ريزي پرواز هواپيماهاي 
ديگر را مختل مي كند يا خير گفت: شركت فرودگاه ها 
كل پروازه��ا را تحت كنت��رل دارد و زماني كه خالي 
باشد اين تاكسي هاي هوايي امكان جابه جايي دارند. 
همانطور كه برنامه ريزي شده بهمن ماه اولين پرواز 

تاكسي هاي هوايي را خواهيم داشت.

تفاوتتاكسيهواييباايرالين؟
تاكس��ي هوايي به پروازهاي دربستي غير برنامه اي 
گفته مي شود. تفاوتي كه تاكس��ي هوايي با اير الين 
دارد اين اس��ت كه پروازه��ا در اير الين ها به صورت 
برنامه ريزي ش��ده است و صندلي ها در قالب بليت به 
مسافران فروخته مي شود. در تاكسي هوايي برخالف 
ايرالين زمان بندي و پيش برنامه ريزي وجود ندارد و 
به جاي صندلي كل هواپيما رزرو مي شود. يعني مسافر 
به جاي اينكه تابع برنامه  ايرالين باشد، مسافر در هر 
زمان و هر مكان پرواز خود را تنظيم مي كند. تاكسي 
هوايي بازارهاي خاص خودش را دارد و بيش��تر براي 
مسافراني مناسب اس��ت كه زمان براي آنها اهميت 
دارد كه عمدتا مديراني هستند كه در حوزه كسب وكار 
فعال هستند. به گزارش ايران اكونوميست، در تاكسي 
هوايي از هواپيماهاي كوچك اس��تفاده مي ش��ود. 
استفاده بيشتر از سيس��تم حمل ونقل هواپيماهاي 
كوچك )SATS( به عنوان يك استراتژي براي مقابله با 
وضعيت بحراني صنعت هوانوردي محسوب مي شود.

در م��دل ديگ��ر هوان��وردي عموم��ي مي ت��وان از 
هواپيماه��اي كوچك )كمت��ر از 1۹ نفر گنجايش( 
به صورت برنامه ريزي شده هم براي ارايه خدمات به 
مسافران در مسيرهاي كوتاه مانند پرواز تهران-قزوين، 

تهران- اراك و تهران- س��منان استفاده كرد. در اين 
مسيرهاي زير 300 كيلومتر استفاده از هواپيماهاي 
بزرگ توجيه ندارد و استفاده از هواپيماهاي كوچك 
توجيه دارد كه در دنيا به نام شركت هاي هواپيمايي 
كوتاه برد شهرت دارند. اين موضوع كمك مي كند كه 
فرودگاه هاي شهرهاي كوچك تر مانند اراك، قزوين، 
زنجان، سمنان، ش��اهرود كه كم تردد بوده و اقتصاد 
فرودگاهي آنها ضعيف شده از طريق فرودگاه مهرآباد 
به س��اير نقاط متصل ش��وند كه به اين مدل كانون- 
پيرامون گفته مي ش��ود؛ يعني مثال مسافر از يكي از 
اين شهرها توسط هواپيماهاي كوچك به تهران آمده 
و از طريق يك ايرالين به بندرعباس س��فر مي كند. 
بايد هواپيماهاي كوچك تر، شبكه پروازي كوتاه در 
كش��ور ايجاد كنيم. در نوع ديگر مي توان از بيزينس 
جت )هواپيماي كوچ��ك 7-8 نفر( براي جابه جايي 
سريع مسافران به مقاصد كشورهاي اطراف مانند دبي 
و استانبول استفاده كرد. يا كسب وكاري مانند ايرتور با 
هواپيماهاي كوچك ايجاد شود كه گردشگري هوايي 
را ايجاد كند. اين مدل رو به رشدترين مدل هوانوردي 
عمومي در دنيا است كه با يك هواپيماي كوچك يك 
گروه توريست را روي منطقه خاص طبيعي و تاريخي 
مي برند و از فراز منطقه گردش��گران آنجا را مشاهده 
مي كنند. در حوزه حمل بار ني��ز هوانوردي عمومي 
فرصت براي ايجاد سرويس هاي باري با ظرفيت حمل 
كمتر از 2 تا 2.۵ تن را در كش��ور ايجاد مي كند. اين 
باعث مي شود كه براي محصوالتي كه زمان در كيفيت 
و ارزش آنها تاثيرگذار بوده به بازار هدف صادر ش��ود 
مانند صيفي جات. در مناطقي مانند جيرفت يا جهرم 
مي توان محصوالت كش��اورزي را با حداقل زمان به 
كشورهاي حاشيه خليج فارس منتقل كرد. اين موضوع 
هواپيما با ظرفيت باري 40 يا ۵0 تن نمي خواهد، بلكه 

هواپيمايي 2 تني مي خواهد.

راهاندازيايرتاكسيبا2ميليوندالر
بر اساس اين گزارش، با استفاده از هواپيماهاي كوچك، 
كسب وكارهايي ايجاد مي ش��وند كه منابع سرمايه اي 
كمتري را ني��از دارد و مانند راه ان��دازي يك ايرالين به 
سرمايه گذاري 40 ميليون دالري نياز ندارد و با 2 ميليون 
دالر مي توان يك كسب وكار را راه اندازي كرد. در نتيجه 
فرصت هاي س��رمايه گذاري به ش��دت افزايش  يافته و 
س��رمايه گذاران بيش��تري مي توانند به اين حوزه ورود 
كنند. مثال اگر در حوزه ايرالين از هر 10 س��رمايه گذار 
يكي جذب مي شود در هوانوردي عمومي و هواپيماهاي 
كوچك از هر 10 س��رمايه گذار، 7 نفر را مي توان جذب 
كرد. پس براي اينكه بتوان صنعت هوانوردي را به مسير 
اصلي بازگرداند و پشتوانه خوبي براي هواپيماهاي بزرگ 
كش��ور ايجاد كرد بايد ناوگان هوايي كوچك را تقويت 
كنيم. در سراسر دنيا، ايرالين ها تا پايان سال 201۹ در 
مجموع حدود 27 هزار فروند هواپيما دارند؛ درحالي كه 
در حوزه هوانوردي عمومي و هواپيماهاي كوچك حدود 
4۵0 هزار هواپيما فعاليت دارند كه اين ميزان 1۶ برابر 
بيشتر است. اين موضوع يك فرصت كاري قابل توجه براي 
نيروهاي متخصص اين حوزه ايجاد مي كند. درعين حال 
هواپيماهاي كوچك راحت تر به فرودگاه ها پرواز مي كنند 
و چون ظرفيت كمتري دارند به ناچار بايد فركانس پروازي 
را افزايش دهن��د. در نتيجه تعداد پرواز در فرودگاه هاي 
كوچك كش��ور افزايش مي يابد و درآمدها و اقتصاد اين 
فرودگاه ها بهتر مي ش��ود. از اين راه ها ش��بكه مويرگي 
در كشور ايجاد مي شود يعني ارتباط بين فرودگاه هاي 
كوچك و بزرگ تر برقرار مي شود. همچنين شركت هايي 
براي توليد قطعات موردنياز و خدمات تعمير و نگهداري 
ايجاد خواهند شد. در حال حاضر تعداد سازندگان قطعات 
هوايي در كشور اندك است، زيرا اساسا بازاري براي فروش 
قطعات توليدي خود ندارند؛ ولي با راه توسعه هوانوردي 

عمومي اين خدمات و توليدات رونق خواهد گرفت.



نشت اطالعات و افش��اي پايگاه اطالعات هويتي كاربران 
بسياري از س��ازمان ها، اپراتورها، ش��ركت هاي دولتي و 
خصوصي در فض��اي مجازي طي ماه ه��اي اخير يكي از 
موضوعات خبرساز بود به نحوي كه به دليل نبود قوانين 
مش��خص و راهكارهاي امنيتي، بسياري از اين اطالعات 
در فضاي مجازي خريد و فروش مي ش��وند. اين در حالي 
است كه يك عضو حقيقي شوراي عالي فضاي معتقد است 
حمالت سايبري ممكن است از داخل كشور يا خارج انجام 
شود، زيرا شبكه ملي اطالعات به اينترنت وصل است و بر 
اين اس��اس امكان حمله از خارج كشور نيز وجود دارد، اما 
بودن يا نبودن ش��بكه ملي اطالعات ربطي به حمله هاي 
سايبري ندارد. طرح شبكه ملي اطالعات در كشور از اواخر 
سال ۱۳۸۴ مطرح و مهم ترين دليل پياده سازي اين شبكه 
در آن سال  كاهش وابس��تگي به شبكه جهاني اينترنت 
اعالم ش��د، اما اساس شبكه ملي از سال ۱۳۹۲ در شوراي 
عالي فضاي مجازي بازتعريف شد. در سند »ضرورت تبيين 
الزامات شبكه ملي اطالعات« تصويب شده در سال ۱۳۹۵ 
نيز آمده كه ش��بكه ملي اطالعات به عنوان زيرس��اخت 
ارتباطي كل فضاي مجازي، شبكه همه شبكه هاي كشور 
است. همان زمان شوراي عالي فضاي مجازي در تشريح 
خدمات پايه كاربردي شبكه ملي اطالعات، اين خدمات 
را بخش غير قابل اجتناب از اين ش��بكه دانست كه داراي 
جنبه راهبردي با مخاطب داخلي بااليي هس��تند. مركز 
داده )ميزباني و ذخيره سازي(، خدمات نام و نشان گذاري، 
جويشگر، رايانامه، پيام رسان هاي ارتباطي، هاب پيام و مراكز 
تبادل اطالعات و نيز اكثر خدمات رايانش ابري، از مهم ترين 

خدمات باكيفيت شبكه ملي اطالعات اعالم شدند.

   اختالف در ش�اخص هاي ارزيابي ش�بكه 
ملي اطالعات 

رسول جليلي، عضو حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي، 
با حضور در گفت وگوي ويژه خبري، با بيان اينكه بر اساس 
قانون بايد تاكنون ۸۰ درصد شبكه ملي اطالعات راه اندازي 
مي شد، اما اكنون ۵۰ درصد كار انجام شده است، گفت: در 
شاخص هاي ارزيابي شبكه ملي اطالعات اختالف وجود 
دارد، زيرا مجري مي خواهد آمار بهتري ارايه دهد، اما ناظران 
با دقت بيشتري آمار مي دهند بنابراين ناظران عدد تحقق 
ش��بكه ملي اطالعات را ۳۰ تا ۳۵ درصد و مجريان ۶۰ تا 
۷۰ درصد اعالم مي كنند. كاربران اين شبكه نيز به دليل 
مقايسه شبكه ملي اطالعات كشورمان با ديگر شهرهاي 
دنيا آن را ضعيف مي دانند. وي با بيان اينكه فضاي مجازي 

صحنه جديد مقابله ما با دشمنان است، افزود: شبكه ملي 
اطالعات در اليه زيرساخت ارتباطي وضع قابل قبولي دارد، 
اما در بحث زيرساخت اطالعاتي، چون مركز داده نداريم 
نمي توانيم از نظر تعرفه و كيفيت با خدمات كش��ورهاي 
ديگر رقابت كنيم. بايد براي ايجاد زيرساخت ها و مركز داده 
و تعرفه ها يارانه بدهيم. عضو حقيقي شوراي عالي فضاي 
مجازي با بي��ان اينكه در اليه خدمات كاربردي كمترين 
پيشرفت را داريم، گفت: ما بس��ته هاي اطالعاتي مان را 
به خارج مي فرس��تيم و هزينه هاي ارسال و دريافت آن را 
مي پردازيم. هزينه زيرس��اخت هاي خدمات پايه را بايد 
دولت بدهد و با پرداخت تسهيالت پنج ميليارد توماني از 
آنها حمايت كنند. جليلي گفت: اگر در اين عرصه چرخه 
اقتصادي ايجاد شود و واردات گران و از صادرات پهناي باند 
و محتوا حمايت شود، سرمايه گذاران براي ايجاد مركز داده 
وارد خواهند ش��د. در گذشته براي راه اندازي شبكه ملي 
اطالعات اراده اي وجود نداشت، اما اكنون اين اراده به ويژه 
پس از نامه رهبر معظم انقالب اسالمي به رييس جمهوري 

در سال گذشته ايجاد شده و روند كار سرعت يافته است.

   با راه اندازي شبكه ملي اطالعات
پهناي باند ارزان مي شود

وي با بيان اينكه با راه اندازي شبكه ملي اطالعات پهناي باند 
ارزان مي شود، افزود: با اين حرف كه برخي با واسطه گري با 
ايجاد شبكه ملي اطالعات مقابله مي كنند مخالف هستم. 
عضو حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي افزود: حمالت 
سايبري ممكن است از داخل كشور يا خارج انجام شود، 

زيرا ش��بكه ملي اطالعات به اينترنت وصل است و بر اين 
اساس امكان حمله از خارج كشور نيز وجود دارد، اما بودن 
يا نبودن شبكه ملي اطالعات ربطي به حمله هاي سايبري 
ندارد. اگر دستگاهي هوشيار نباشد و از نرم افزارهاي مقابله 
با حمالت سايبري استفاده نكند هر زماني ممكن است اين 

حمالت به آن دستگاه آسيب برساند.  

   ميزان راه اندازي شبكه ملي اطالعات 
با رجوع به اسناد

همچنين ابوالفضل روحاني، معاون راهبري، فني مركز 
ملي فضاي مجازي، اظهار كرد گفت: در حوزه شبكه ملي 
اطالعات كارها در حوزه كالن طرح ها و ريزطرح ها مشخص 
و بررسي شده است و براي مشخص شدن ميزان راه اندازي 
اين شبكه بايد به اين اسناد رجوع شود. وي افزود: بر اساس 
گزارش ناظر اجراي طرح ش��بكه مل��ي اطالعات تا آخر 
شهريور سال جاري، ۲۵ درصد اين شبكه راه اندازي شده 
است. البته ممكن است برخي كارها در وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات انجام شده باشد كه تاكنون گزارش آن 
به مركز ملي فضاي مجازي نرسيده است. اگر بخواهيم از 
شبكه ملي اطالعات به خوبي استفاده كنيم بايد خدمات 
خود از جمله پيام رسان هاي ملي و جويشگرهاي ملي را 
روي آن راه اندازي كنيم. براي موفق ش��دن اين خدمات 
نيازمند حمايت خوب از آنها و فرهنگ س��ازي در ميان 
مردم براي استفاده از اين نرم افزارهاي ملي هستيم. اگر 
پيام رسان ها و جويشگرهاي داخلي را در رقابت ناجوانمردانه 

با مشابه خارجي آنها قرار دهيم، نمي توانند رقابت كنند.

  روحاني با بيان اينكه ترافيك اينترنت هزينه هاي زيادي 
را به كشور تحميل مي كند و مردم پول آن را مي پردازند، 
گف��ت: لزومي ندارد ب��راي ترافيك و اطالع��ات داخلي 
كش��ور هزينه دهيم. وي درباره واس��طه گري در عرصه 
اينترنت افزود: ممكن است تخلفي وجود داشته باشد، اما 
نمي پذيريم كه مجموعه اي ساختاريافته در حال مقابله 
با ش��بكه ملي اطالعات باشد. پس از ابالغيه رهبر معظم 
انقالب در سال گذش��ته كار براي راه اندازي شبكه ملي 
اطالعات به ش��دت سرعت گرفته است. البته به روند كار 
گله داريم، زيرا اين سرعت بايد از سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ آغاز 
مي شد. سند معماري و طرح كالن شبكه ملي اطالعات 
كار بسيار بزرگي است و ما با طرح پيچيده اي دست و پنجه 
نرم مي كنيم. شبكه ملي اطالعات براي صيانت از اطالعات 
ملي است، اما اگر كشوري بخواهد به ما حمله سايبري كند 
اين ربطي به شبكه ملي اطالعات ندارد. براي شبكه ملي 
اطالعات مصوب كرديم هزينه ترافيك داخلي يك دوم 
خارجي باشد و همه اپراتورهاي داخلي آن را رعايت كنند. 
البته تعرفه بايد به س��مت يك سوم يا يك چهارم تعرفه 

خارجي برود تا مردم از شبكه داخلي استفاده كنند.

   ش�بكه مل�ي اطالع�ات همپ�اي تحوالت 
جهاني نيست

حسين نوري خواه، كارشناس فضاي مجازي، نيز اظهار 
كرد: شبكه ملي اطالعات همپاي تحوالت جهاني نيست و 
طرح كالن معماري شبكه ملي اطالعات حتي اگر محقق 
شود در شرايط رقابتي قرار نمي گيرد. اكنون به عنوان نمونه 
حد تأخير در دنيا يك ميلي ثانيه، اما در كشورمان ۳۰ ميلي 
ثانيه هدف گذاري شده است و اين مساله را در زمينه هاي 
ديگر نيز مي بينيم. براي پيشرفت و به روز شدن شبكه ملي 
اطالعات بر اساس آنچه در تحوالت جهاني بروز مي كند بايد 
بخش خصوصي وارد صحنه شود. مسلم معين، كارشناس 
فضاي مجازي  گفت: سوال اين است كه چه كساني با ارزاني 
اينترنت و راه اندازي شبكه ملي اطالعات مخالفند. به دليل 
راه اندازي نشدن كامل شبكه ملي اطالعات برخي شركت ها 
با داللي و واس��طه گري پول زيادي به دست مي آورند تا 
سخن از شبكه ملي اطالعات مي شود به مردم مي گويند 
شبكه ملي اطالعات نوعي فيلترينگ است و بر اين اساس 
نيز طرح مجلس شوراي اسالمي كه بساط فيلترينگ را در 
كشور جمع كرد، به عنوان طرح فيلتر كردن اينترنت معرفي 
كردند. اين شركت ها خود را نماينده مردم معرفي مي كنند 
و مي گويند مردم از پلتفرم هاي داخلي استفاده نمي كنند.
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۳,۴ برابر شدن ارزش معامالت 
الكترونيكي با شيوع كرونا

به گفته رييس مركز توس��عه تج��ارت الكترونيكي، 
شيوع ويروس كرونا در اسفندماه گذشته موجب ۳.۴ 
برابر ش��دن ارزش معامالت الكترونيكي در مقايس��ه 
با اس��فندماه ۱۳۹۷ شده اس��ت. به گزارش ايسنا، در 
زمان ش��يوع كرونا، فرصتي براي توسعه فعاليت هاي 
الكترونيكي به وجود آمد. بهبود زيرساخت ها، افزايش 
خدمات غيرحضوري و آش��نايي م��ردم با اين فضا در 
ماه هاي گذشته با سرعت بااليي شكل گرفت و حتي 
زمينه ساز تحوالتي بزرگ شد. متوسط مبلغ هر خريد 
الكترونيكي ۲۷۹ هزار تومان است و اين متوسط خريد 
افزايش ۴۹ درصدي در س��ال گذشته نسبت به سال 
قبل از آن داشته اس��ت. تعداد وب سايت هاي تجارت 
الكترونيكي در سال گذش��ته ۳۰۰ هزار عدد بوده كه 
رش��د ۱۱ درصدي نسبت به سال ۹۷ داشته است. در 
اين راس��تا علي رهبري، رييس مركز توسعه تجارت 
الكترونيكي، از رش��د ۳۶ درص��دي معامالت تجارت 
الكترونيكي در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ خبر 
داد و گفت: تعداد معامالت تجارت الكترونيكي در سال 
۱۳۹۸ به ۱.۵ ميليارد عدد رسيد. رهبري با اعالم اينكه 
۲۱ درصد از وب سايت هاي تجارت الكترونيكي در سال 
گذشته داراي اي نماد بوده اند، گفت: در اين حوزه رشد 
۱۷ درصدي را در س��ال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ 
شاهد بوديم كه سهم شاغالن تجارت الكترونيكي از 
كل شاغالن ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۸ است و اين ميزان 
رشد ۸۳ درصدي را نسبت به سال ۱۳۹۷ داشته و حدود 
۵۰ درصد از صاحبان كسب وكارهاي الكترونيكي در 
گروه سني بين ۳۰ تا ۴۰ سال قرار دارند. برخي از آمار 
ارايه شده در اين گزارش حاكي از آن است كه معامالت 
تجارت الكترونيكي در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ 
رشد ۳۶ درصدي داشته است، تعداد معامالت تجارت 
الكترونيكي در سال ۱۳۹۸ به ۱.۵ ميليارد عدد رسيد، 
وب سايت هاي تجارت الكترونيكي ۳۰۰ هزار بوده كه 
رشدي ۱۱ درصدي دارد، ۲۱ درصد از وب سايت هاي 
تجارت الكترونيكي در سال ۱۳۹۸ داراي اي نماد بوده اند. 
سهم شاغالن تجارت الكترونيكي از كل شاغالن ۱۱ 
درصد در سال ۱۳۹۸ است، بانوان سهم ۱۵ درصدي 
از صاحبان كس��ب وكارهاي الكترونيك��ي را به خود 
اختصاص داده اند، همچنين ش��يوع ويروس كرونا در 
اسفندماه گذشته موجب ۳.۴ برابر شدن ارزش معامالت 
الكترونيكي در مقايسه با اسفندماه ۱۳۹۷ شده است. به 
گفته رهبري، رييس مركز توسعه تجارت الكترونيكي، 
بانوان س��هم ۱۵ درصدي از صاحبان كسب وكارهاي 
الكترونيكي را به خود اختصاص دادند. محدوديت هاي 
ناشي از شيوع كرونا  موجب تمايل دوچندان مردم به 
خريد غيرحضوري شده و تجارت الكترونيكي را يك 
ضرورت براي كاهش آثار منفي كرونا و يك فرصت براي 

كاهش تبعات اقتصادي آن تبديل كرده است.

قوانين صادرات و فروش 
فناوري در اروپا سخت   مي شود

قانونگ��ذاران اتحادي��ه اروپ��ا توافق كردن��د قوانين 
سخت گيرانه  تري براي صادرات و فروش فناوري هايي 
مانند فناوري شناسايي صورت، پهپادها و رايانه هاي 
پرس��رعت وضع كنن��د. به گ��زارش مهر ب��ه نقل از 
آسوش��يتدپرس، اتحاديه اروپا براي سخت  تر كردن 
قوانين فروش و صادرات فناوري هاي نظارت سايبري 
ازجمله دوربين هاي نظارتي و فناوري شناسايي صورت 
توافق كرد. قانونگذاران اتحاديه اروپا توافقنامه اوليه براي 
به روزرساني قوانين ناظر بر كاالهايي با استفاده دوگانه 
مانند فناوري شناس��ايي صورت يا جاس��وس افزارها 
را امضا كردند تا از آنها ب��راي مقاصدي خالف حقوق 
بشر استفاده نشود. فناوري ها و محصوالت با استفاده 
دوگانه، شامل مواردي مي شوند كه از آنها براي مقاصد 
صلح جويانه و همچنين نظامي اس��تفاده مي شود. در 
كل اين فناوري ها براي بيش از يك هدف به كار گرفته 
مي شوند. چنين مواردي شامل فناوري هاي موشكي، 
هس��ته اي، هوش مصنوعي، مواد شيميايي، زيستي، 
تصويربرداري گرمايي و عكسبرداري در شب مي شود. 
كارشناسان »پلي استيشن۲« را مثالي از يك فناوري با 
استفاده دوگانه معرفي مي كنند. رايانه هاي پرسرعت و 
پهپادها از ديگر مثال هاي فناوري هايي با استفاده دوگانه 
هستند. تحت قوانين جديد، شركت هاي اروپايي بايد 
براي صادرات محصوالتي خاص از دولت اجازه دريافت 
كنند و همچنين بايد قواعدي را در نظر بگيرند از جمله 
آنكه آيا فروش كاال يا محصول مورد نظر خطري براي 
نقض قوانين حقوق بشر به حساب مي آيد يا خير. در كنار 
اين موارد شركت هاي اروپايي بايد درباره جزئيات اجازه 
صادرات محصوالت خود براي عموم شفاف سازي كنند. 
اين توافقنامه در پي سال هاي متمادي مذاكره به دست 
آمده و هنوز پارلمان اتحاديه اروپا آن را تاييد نكرده است.

مقابله فيس بوك با صفحات 
القاكننده تقلب در انتخابات امريكا

فيس بوك روند مسدود كردن صفحاتي كه تقلب در 
انتخابات امريكا را القا مي كنند، آغاز كرده و تعدادي از 
اين صفحات را بلوكه كرده است. به گزارش مهر به نقل 
از انگجت، برخي از صفحات مدعي تقلب در انتخابات 
امريكا كه توسط حاميان دونالد  ترامپ راه اندازي شده اند، 
ميليون ها تعقيب كننده دارند و در آنها ادعاهاي متنوعي 
در مورد دستكاري در آرا، تقلب و تخلف در زمان شمارش 
آرا و غيره مطرح شده است. فيس بوك مي گويد چندين 
صفحه شخصي و برخي صفحات متعلق به گروه هاي 
مدعي تقلب در انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۲۰ 
را مسدود كرده است. يكي از اين گروه ها به نام »سرقت 
را متوقف كنيد«، مروج انواع فرضيه هاي توطئه در مورد 
برگزاري انتخابات رياست جمهوري امريكا بوده است. 

حمالت سايبري   مي تواند هر زمان به   دستگاه شما آسيب برساند

ارتباط حمالت سايبري با شبكه ملي اطالعات

در ش��رايط فعلي كه تحريم ها، صادرات نفت كشور را 
با محدوديت هايي مواجه س��اخته  است، رشد توليد 
و صادرات محصوالت ف��والدي مي تواند گام موثري 
در عبور از بحران هاي اقتصادي فعلي قلمداد ش��ود. 
همين امر موجب شده تا توسعه صنعت فوالد به يكي 
از اولويت هاي اصلي برنامه هاي توسعه كشور تبديل 
شود. شركت فوالد خوزستان دومين قطب توليدكننده 
فوالد كشور است. اين شركت با دارا بودن ظرفيت هايي 
نظير دسترس��ي آس��ان به آب هاي آزاد، از پتانسيل 
بااليي در جهت رش��د توليدات و صادرات محصوالت 
فوالدي برخوردار اس��ت تا بتواند از اين طريق نقشي 
كليدي را در توسعه اقتصادي و ارزآوري به كشور ايفا 
كند. اقتصاد ايران بيش از هر زمان ديگري به رش��د و 
پيش��رفت نياز دارد و يكي از عوامل موثر در بهبود اين 
شرايط، توسعه صنعت فوالد است. در سال ۲۰۱۹ توليد 
فوالد خام كشور با رشد ۴/۳ درصدي به ۲۵/۶ ميليون 
تن رس��يد و ايران در ميان ۱۰ توليدكننده برتر فوالد 
خام جهان قرار گرفت. اين مجموعه در ۱۲ فروردين 
۱۳۶۸ واقع در نزديكي ش��هر اهواز با تاس��يس اولين 
واحد احياي  مستقيم و كوره قوس الكتريكي، فعاليت 
خود را با ظرفيت اسمي ۱/۵ ميليون تن در سال آغاز 
 كرد. شركت فوالد خوزستان هم اكنون توانسته است 

با توسعه خطوط توليد، ظرفيت اس��مي خود را به ۳ 
ميليون و ۸۰۰ هزار تن انواع شمش هاي فوالدي در سال 
برساند و در نظر دارد تا با احداث و راه اندازي واحدهاي 
بيشتر، ظرفيت توليد س��االنه خود را به ۵/۲ ميليون 
تن افزايش دهد. اين مجتمع با بهبود خطوط توليد و 
ارزيابي بازار تقاضاي محصوالت فوالدي توانسته است 
بستري در راستاي توس��عه و اشتغال زايي در صنعت 

فوالد فراهم  آورد.
 

برترين عرضه كننده  شمش كشور
شركت فوالد خوزستان به   عنوان يكي از بزرگ ترين 
توليدكننده هاي فوالد در ايران، در تالش اس��ت تا با 
اجراي طرح هاي توس��عه اي و اتخاذ سياست مناسب 
در زمينه رش��د ظرفيت هاي توليدي نقش كليدي را 
در راس��تاي تحقق توليد ۵۵ ميليون تن فوالد كشور 
تا سال ايفا ۱۴۰۴ كند. اين مجتمع از سه واحد اصلي 
گندله سازي، احياي مس��تقيم و بخش فوالدسازي 
براي توليد محصوالت خود تشكيل شده است. بخش 
توليد گندله اين مجموعه شامل دو واحد گندله سازي 
مجموعا با ظرفيت اسمي ۵ ميليون تن در سال است. 
در واحد احياي مستقيم اين شركت نيز ساالنه بيش از 
چهار ميليون تن آهن  اسفنجي توليد مي شود. مديران 

شركت فوالد خوزستان با اتخاذ سياست هاي راهبردي، 
توانسته اند در سال هاي اخير توليد شمش هاي فوالدي 
خود را به ميزان قابل توجهي افزايش دهند. اين شركت 
توليد اسلب خود را در سال ۱۳۹۸ به رقمي بالغ بر يك 
ميليون و ۱۹۱ هزار تن رساند و توانست ۱۱ درصد از 
سهم كل توليد اسلب فوالد كشور را در سال ۱۳۹۸ از 
آن خود كند؛ همچنين اين مجموعه با توليد دو ميليون 
و ۴۹۸ هزار تن بلوم و بيلت در سال ۱۳۹۸توانست به 
بيش��ترين آمار توليد بيلت و بلوم در س��ال هاي اخير 
و ۱۵درصد از س��هم توليد بيلت و بلوم كش��ور دست 
يابد. مجموع توليد شمش هاي فوالدي شركت فوالد 
خوزستان از ۳ ميليون و ۳۴۸ هزار تن در سال ۱۳۹۰ 
به بيش از س��ه ميليون و ۶۸۹ هزار تن در سال ۱۳۹۸ 
رسيده است. به بيان ديگر اين شركت توانسته است به 
 تنهايي سهمي ۱۳/۵ درصدي از توليد فوالد خام ايران 
را ب��ه خود اختصاص دهد. مجتمع فوالد خوزس��تان 
همواره تالش داشته است تا با اتخاذ سياست هايي نظير 
افزايش بهره وري از تجهيزات و بهينه سازي و كاهش 
توقفات خطوط توليد، گام موثري را در راستاي رشد 
توليد و كاهش قيمت تمام شده محصوالت خود بردارد. 
در نمودار ۲ مي توان درآمدهاي عملياتي شركت فوالد 
خوزستان را در سال هاي اخير مشاهده كرد. چنان كه 

ديده مي شود درآمدهاي شركت فوالد خوزستان در 
سال هاي اخير به ميزان قابل توجهي افزايش يافته است 
و با رشدي قابل توجه از ۲۴ هزار و ۲۴۰ ميليارد ريال 
در س��ال ۱۳۹۰ به بيش از ۱۶۴ هزار ميليارد در سال 

۱۳۹۸ رسيده است.
 

 فوالد خوزستان در عرصه بين الملل
توسعه صنعت فوالد مي تواند تاثير بسزايي در رشد 
اقتصادي، اش��تغال زايي و افزايش درآمدهاي كشور 
داشته  باش��د. اتخاذ سياس��ت هاي مناسب از سوي 
نهادهاي باالدستي در زمينه تامين نياز داخل صنايع 
پايين دستي و نيز فراهم آوردن زيرساخت هاي مناسب 
جهت توس��عه صادرات محصوالت ف��والدي امري 
ضروري براي توسعه صنعت فوالد برشمرده مي شود. 
با توجه به رشد تقاضاي جهاني براي انواع محصوالت 
فوالدي و پتانس��يل هاي اين صنعت در كشور، رشد 
صادرات اين محص��والت مي تواند به عاملي كليدي 
در رش��د اقتصادي و ارزآوري به كشور تبديل شود. 
در ماه هاي گذشته به دنبال بحران كرونا قيمت هاي 
جهاني محصوالت فوالد ركودي شديد را تجربه كرده 
 بود كه در حال حاضر با افزايش فعاليت هاي اقتصادي 
در كشور چين و رشد تقاضا در اين كشور، به روندي 

صعودي رسيده است. اين تحوالت فرصت مناسبي را 
براي واحدهاي فوالدي كشور به وجود آورده است تا 
با صادرات محصوالت خود سهم بيشتري از بازارهاي 
جهاني را به خ��ود اختصاص دهند. ش��ركت فوالد 
خوزس��تان با برخورداري از ظرفيت هاي مناس��بي 
نظير قرارگيري در مجاورت آب هاي آزاد از پتانسيل 
بااليي در جهت رش��د صادرات و ارزآوري به كش��ور 
بهره مي برد. اين مجتمع همواره سعي دارد تا در كنار 

تامين تقاضاي صنايع پايين دستي، سهم بزرگي در 
بازارهاي بين المللي به خود اختصاص دهد. در نمودار 
۲ مجموع توليد و فروش شركت فوالد خوزستان در 
شش ماه نخست سال ۱۳۹۹ نشان داده شده است. 
همان طوركه مشاهده مي شود تشديد تحريم ها و نيز 
بحران كرونا كه بسياري از صنايع جهان را به تعطيلي 
كش��انده اس��ت، نتوانس��ته خللي را به عملكرد اين 

مجموعه وارد آورد.

مدير كل تعزيرات حكومتي اس��تان خوزستان از 
همكاري شبانه روزي اطالعات سپاه در كنار ديگر 

دستگاه هاي نظارتي تقدير كرد.
 به گ��زارش رواب��ط عموم��ي اداره كل تعزيرات 
حكومتي خوزستان، نعمت اهلل بيرانوندي شامگاه 
دوشنبه و در پي كش��ف انبار احتكار الستيك در 
اهواز گفت: اي��ن ايام و در پي فرم��ان اخير مقام 

معظم رهبري پرسنل تعزيرات حكومتي آماده اند 
تا عالوه بر وظيفه ذاتي خود كه رسيدگي مي باشد 
در كنار ديگر دس��تگاه هاي كاش��ف و ناظر كاري 

مضاعف تر بر دوش بكشند.
وي با اشاره به حضور بسيج در صحنه هاي مختلف 
حضور آنان را در كشف انبارهاي محتكرين جلوه 
ديگري از خدمت بي منت آنان دانس��ت و تصريح 

كرد: برادران عزيز در سپاه خصوصا اطالعات اين 
مجموعه با تالش هاي شبانه روزي خود توانسته اند 
انبارهاي بزرگي از محتكرين را كش��ف و معرفي 

نمايند.
مديركل تعزيرات حكومتي در پايان با اش��اره به 
كش��ف چندين انبار الس��تيك؛ انبار شكر؛ آرد؛ 
كود ش��يميايي و... توس��ط اين س��ربازان گمنام 

خاطرنش��ان ك��رد: فعاليت دس��تگاه هاي ناظر و 
كاش��ف خصوصا بازرسان س��ازمان صمت؛ اتاق 
اصناف؛ علوم پزش��كي در كنار ديگر دستگاه ها و 
نهادي امنيتي تا آرامش كامل بازار و سازماندهي 
انبارها و كشف همه موارد احتكار و جلب رضايت 
مردم ش��ريف اس��تان و خش��نودي مقام معظم 

رهبري ادامه خواهد داشت.

درخشش فوالد خوزستان در عرصه جهاني

مدير كل تعزيرات حكومتي خوزستان: 
همكاري بسيج در كشف انبارهاي محتكرين جلوه ديگري از خدمت بي منت 



تعادل -  گروه تجارت |
به دنبال افزايش موجودي كاالها در گمركات و بنادر كشور، 
س��تاد هماهنگي اقتصادي دولت تصميم گرفت تا روند 
ترخيص اين كاالها را تسهيل و سرعت ببخشد. بنابراين 
براساس مصوبه جديد دولت، كاالهاي اساسي مشتمل بر 
۶ قلم كه ارز ترجيحي به آنها تعلق مي گيرد، مي توانند بدون 
ارايه كد رهگي��ري به صورت تعهدي از گمرك ترخيص 
شوند و افرادي كه نمي خواهند به اين شكل كاالهايشان 
را ترخيص كنند، مي توانند تا ۹۰ درصد كاالهاي خود را به 
صورت اعتباري از گمرك ترخيص كرده و در نوبت تأمين 
ارز قرار گيرند. اما درباره كاالهايي كه مرتبط با توليد، افرادي 
كه در انتظار تأمين ارز نيمايي هس��تند، براي كاالهايي 
داراي اولويت ۲.۱ تا ۲.۵ مي توانند ۹۰درصد كاالهايشان 
را بدون ارايه كد رهگيري از گمرك ترخيص كنند و مابقي 
آن تا زمان تأمين ارز در گمرك باقي مي مانند تا در صف 
تأمين ارز قرار گيرند، در غير اين صورت صاحبان كاالهاي 
مرتبط با توليد كه صرفاً اولويتشان را وزارت صمت تعيين 
و به گمرك ابالغ مي كنن��د، مي تواند با ارز متقاضي و ارز 
واردات در برابر صادرات كاالهايشان را ترخيص كنند.با 
وجود چنين مصوباتي، اما آمارها همچنان حكايت از اين 
دارد كه كاالهاي مانده در گمرك به بيش از ۱۱ ميليون تن 
مي رسد كه موجودي كاالهاي اساسي 3ميليون و ۹34 
هزارتن وكاالهاي غيركانتينري نيز 7.۵ ميليون تن گزارش 
مي شود. همچنين تا اين تاريخ بيش از ۹۹ هزار كانتينر 
كاال در بنادر مختلف كشور موجود است. البته بنابرآماري 
كه رييس كل گمرك ايران ارايه كرده، از يازدهم مهرماه 
سال جاري تا هجدهم آبان ماه، ۲ميليون و ۲۸۲ هزارتن از 
مجموع چهار ميليون تن كاالي اساسي، ترخيص شده 
كه يك ميلي��ون و 4۵۰ هزار ت��ن آن را نهاده هاي دامي 
تشكيل مي دهد. همچنين به گفته سخنگوي گمرك، 
۱.3۵ ميليون تن كاالي اساس��ي، تولي��د و ضروري در 
جريان ترخيص از گمركات قرار گرفته اند. همچنين روز 
گذشته، معاون وزير جهاد كشاورزي در نامه اي به معاون 
فني گمرك، بالمانع بودن ترخيص نهاده هاي پايه و واسط 
بخش كشاورزي براساس مصوبه ستاد هماهنگي اقتصادي 

دولت را ابالغ كرد. اميد گيالن پور

     حجم كاالهاي دپو شده چقدر است؟ 
آمارهاي رسمي از بنادر تا تاريخ ۱4 آبان ماه امسال نشان 
مي دهد، حجم كاالهاي دپو شده، بيش از ۱۱ ميليون تن 
و ۲۸۵ هزار تن شامل كاالي اساسي و غيركانتينري بوده 
است. جزييات آمارهاي رسمي نيز بيانگر اين است كه 3 
ميليون و ۹34 هزار تن كاالي اساسي در ۱3 بندر كشور 
موجود است كه بيشترين حجم كاالي اساسي در بندر امام 
خميني)ره( وجود دارد كه حجم آن ۲.۸ ميليون تن است و 
پس از آن بندر شهيدرجايي با 3۹۰ هزارتن و بندر اميرآباد با 
۲۹۵ هزارتن در جايگاه دوم و سوم قرار مي گيرند. همچنين 
مطابق آمارها، ميزان موجودي كاالهاي غيركانتينري نيز 
بيش از 7.۵ ميليون تن بوده كه باالترين حجم آن با رقم 
4 ميليون تن در بندر امام خميني دپو شده است. جايگاه 
دوم به بندر ش��هيد رجايي با ۲.۵ ميليون تن كاالي غير 
كانتينري تعلق دارد.همچنين ت��ا اين تاريخ بيش از ۹۹ 
هزار كانتينر كاال در بنادر مختلف كشور موجود است كه 
بايد در فرايند تجارت تعيين تكليف شود.به گزارش فارس 
براساس مصوبات ستاد تنظيم بازار و اقتصادي دولت، مقرر 

شد كاالهاي اساس��ي و گروه هاي كااليي كه ممنوعيت 
واردات ندارد در صورتي كه تا ۱۰ آبان ماه قبض انبار دارند 
براساس ارز متقاضي، نيمايي و بدون انتقال ارز با اولويتي 
كه وزارت صمت اعالم مي كند، ترخيص ش��وند. اين در 
حالي است كه براساس مصوبه ستاد تنظيم بازار، گمرك 
ايران بايد تمامي كاالهاي اساس��ي، ضروري و مواد اوليه 
مورد نياز واحدهاي توليدي كه تا تاريخ۱۰ آبان ماه امسال 
داراي قبض انبار هستند را بر اساس اولويت هاي اعالمي از 
سوي وزارت صمت )با استفاده از ارز صادراتي، ارز متقاضي 
يا ارز تامين شده توس��ط بانك مركزي( بدون الزام به كد 
رهگيري ترخيص كند. اين تصميم به منظور تسريع در 
ترخيص كاالهاي موجود در گمركات كشور و با توجه به 
شرايط حاكم بر كشور اتخاذ شده است.همچنين مقرر شد 
تعرفه كاالهاي مشمول توسط وزارت صمت به گمرك 
جمهوري اسالمي ايران اعالم شود. بر اين اساس گمرك 
ايران مكلف است براي تمام كاالهاي اساسي كه در صف 
تخصيص يا تامين ارز هستند و براي ترخيص نياز به تامين 
ارز دارند )به دليل فساد پذيري كاالها( با تشخيص و تاييد 
وزارتخانه مربوطه اقدام به ترخيص درصدي كاالها تا سقف 
۹۰ درصد نمايد.همچنين مقرر شد تا در خصوص ترخيص 
كاالهايي كه نياز به اخذ مجوزهاي قانوني از دستگاه هاي 
مختلف دارند، نمونه برداري توسط مرجع واحد و مجوز 
ترخيص نيز توسط همان مرجع صادر و در بستر سامانه به 
گمرك ابالغ شود. البته به منظور تسريع و تسهيل در انجام 
تشريفات گمركي نمونه برداري در هنگام تخليه و قبل از 

اظهار انجام مي شود.

      چه ميزان كاال از گمركات ترخيص شده؟ 
در همين حال روزگذشته رييس گمرك ايران به تشريح 
وضعيت كاالهاي ترخيص شده از گمركات كشور پرداخت. 
به گفته مهدي ميراشرفي، در راستاي اجراي تصميمات 
ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، در 37 روز گذشته بيش 
از نيمي از كاالهاي اساسي از گمركات كشور ترخيص شده 
است. او ضمن تشريح ضوابط و چگونگي ترخيص كاالهاي 
اساسي و اقالم مرتبط با توليد، اظهار كرده: در پي افزايش 
موجودي كاال در گمركات و بنادر كشور از 4 ماه قبل به اين 
سو و تصميمات گرفته شده در ستاد هماهنگي اقتصادي 
دولت و همچنين مصوبه سفر معاون اول رييس جمهور به 
استان هرمزگان، از يازدهم مهرماه سال جاري تا هجدهم 
آبانماه، ۲ميليون و ۲۸۲ هزار تن از مجموع چهار ميليون تن 
كاالي اساسي، ترخيص شده است كه يك ميليون و 4۵۰ 
هزار تن آن را نهاده هاي دامي تشكيل مي دهد. همچنين 
بنابرآمار اعالمي از سوي ميراشرفي، در بحث ساير كاالهاي 
اساس��ي، ۱۲۲ هزار تن روغن، 3۱۱ ه��زار تن دانه هاي 
روغني، ۹۱ هزار تن برنج، 4۰۰۰ تن گوش��ت، ۹ هزار تن 
الستيك وسايل نقليه سنگين و ۱۱۶۵ تن دارو ترخيص 
شده است. در همين حال، سيدروح اهلل لطيفي سخنگوي 
گمرك در گفت وگو با »خبرگزاري فارس« با اشاره به روند 
ترخيص كاال از گمركات كشور در اظهاراتي گفته است كه 
در حال حاضر يك ميليون و 3۵ هزارتن كاالي اساسي، 
مواد اوليه توليد و ض��روري در حال ترخيص از گمركات 
كشور است. به گفته او، طبق آمارها روزانه بطور متوسط 4 
هزارتن روغن در حال طي كردن تشريفات گمركي براي 

ورود به بازار است.اين كاالها شامل »ذرت، انواع حبوبات، 
برنج، ماسك، پارچه، موبايل، انواع بذرها، قطعات ماشين 
آالت توليد و كامپيوتر و وسايل و تجهيزات پزشكي« است. 
از سوي ديگر، اميد گيالن پور معاون وزير جهاد كشاورزي 
در نامه اي به معاون فني گمرك، بالمانع بودن ترخيص 
نهاده هاي پايه و واسط بخش كشاورزي براساس مصوبه 

ستاد هماهنگي اقتصادي دولت را ابالغ كرد.

  تشريح دو مسير آسان براي ترخيص كاالها 
البته به گفته رييس كل گمرك ايران، پيرو تأكيدات مقام 
معظم رهبري مبني بر تسريع و تسهيل ترخيص كاال از 
گمركات و ابالغ آخرين مصوبه ستاد هماهنگي اقتصادي 
دول��ت از طريق وزارت صمت به گمرك، در ابتداي هفته 
جاري بخش��نامه اي به گمركات ابالغ شده كه ناظر بر دو 
بخش شامل كاالهاي اساسي و كاالهاي مرتبط با توليد 
است.براساس اين مصوبه، كاالهاي اساسي مشتمل بر ۶ 
قلم كه ارز ترجيحي به آنها تعلق مي گيرد، مي توانند بدون 
ارايه كد رهگي��ري به صورت تعهدي از گمرك ترخيص 
شوند و افرادي كه نمي خواهند به اين شكل كاالهايشان 
را ترخيص كنند، مي توانند ت��ا ۹۰ درصد كاالهاي خود 
را به ص��ورت اعتباري از گمرك ترخيص كرده و در نوبت 
تأمين ارز قرار گيرند. اما درباره كاالهايي كه مرتبط با توليد 
اس��ت، تمهيداتي در نظر گرفته شده كه يكي از آنها اين 
است، افرادي كه در انتظار تأمين ارز نيمايي هستند، براي 
كاالهايي داراي اولوي��ت ۲.۱ تا ۲.۵ مي توانند ۹۰ درصد 
كاالهايشان را بدون ارايه كد رهگيري از گمرك ترخيص 
كنند و مابقي آن تا زمان تأمين ارز در گمرك باقي مي مانند 
تا در صف تأمين ارز قرار گيرند، در غير اين صورت صاحبان 
كاالهاي مرتبط با توليد كه صرفا اولويتشان را وزارت صمت 
تعيين و به گمرك ابالغ مي كنند، مي تواند با ارز متقاضي و 
ارز واردات در برابر صادرات كاالهايشان را ترخيص كنند.
معاون وزير اقتصاد درعين حال بر ذكر اين نكته تاكيد كرد 
كه اين مصوبه به هيچ عنوان ناظر بر كليه كاالها نيست و 
فقط ناظر بر آن بخش از كاالهايي اس��ت كه اولويت آنها 
توس��ط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين مي شود و 
صرفا كاالهاي مرتبط با توليد است و ساير كاالها مشمول 
اين مصوبه نخواهد بود. عالوه بر اين در صورتي كه مدت 
ماندگاري اينگونه كاالها در گمرك از مدت مقرر بگذرد و 
كاالهاي غيرضروري وارد شده باشد حتما متروكه شده و 
تشريفات متروكه در مورد آنها اعمال خواهد شد.رييس 
كل گمرك ايران با اين حال ابرازر اميدواري كرد كه با ابالغ 
و اجراي اين مصوبه ظرف روزها و هفته هاي آينده در بحث 
تسريع و تسهيل ترخيص كاال اتفاقات خوبي در گمرك 
بيفتد كه هم بازار به وضعيت پايدارتري برسد و هم اينكه 

ماندگاري كاال در گمرك به حداقل كاهش يابد.

    فساد ۲۰۰۰ تن نهاده دامي در گمرك
در همين حال منصورعلي زارعي كيايي نماينده مردم 
ساري در مجلس شوراي اسالمي در گفت وگوي خود 
با »ايلنا« از فساد ۲۰۰۰ تن نهاده دامي در گمرك در 
شرايط كمبود و گراني خبر داده است. او با اعالم اين 
خبر عنوان كرده كه در زمان ورشكستگي مرغداران و 
گراني مرغ به دليل كمبود و افزايش قيمت نهاده هاي 
دامي، شاهد فس��اد ۲ هزارتن خوراك دام و طيور در 

انبارهاي گمرك هستيم.
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مسوول پيگيري ارز نهاده ها 
مشخص نيست!

دبير اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي دام و طيور ايران 
گفت: مسووليت تنظيم بازار عمده نهاده هاي دامي از 
وزارت صمت به وزارت جهادكشاورزي منتقل شد اما 
هنوز مشخص نشده كدام يك از ادارات اين وزارتخانه 
مس��ووليت پيگيري تخصيص ارز نهاده هاي دامي را 
به عهده دارد.عباس حاج��ي زاده با اعالم اين مطلب 
اظهاركرد: براساس مصوبه هيات دولت و ستاد تنظيم 
بازار وظايف تخصيص ارز ثبت سفارش نهاده هاي دامي 
از وزارت صمت به وزارت جهاد كشاورزي منتقل شده 
است اما هنوز متولي و مجري معرفي واردكنندگان به 
بانك مركزي براي تخصيص ارز مشخص نشده است.

وي افزود: در زمان جابه جايي مس��ووليت ها، معموال 
فرآيندهاي اجرايي دچار س��كته و توق��ف تا انتقال 
كامل وظايف و تعيين واحدهاي مس��وول و اجرايي 
جديد مي شوند.حاجي زاده با تاكيد بر عدم توقف در 
روند تامين كاالهاي اساسي كشور تصريح كرد: براي 
جلوگيري از ايجاد وقفه در تامين كاال بايد در اس��رع 
وقت مس��وول يا مس��ووالن اجرايي و وظايف آنها در 
فرآيندهاي اجرايي تعيين و معرفي شوند.حاجي زاده 
گفت: تس��ريع روند در تعيين واح��د اجرايي جهت 
پيگيري تخصيص ارز مي تواند فرآيند تامين كاالهاي 

اساسي مورد نياز كشور را سرعت بيشتري ببخشد.

 رشد 1۲۲ درصدي 
واردات موبايل 

فارس|آمارهاي گمرك نشان مي هد در هفت ماهه 
امسال واردات گوش��ي تلفن همراه به كشور به لحاظ 
ارزش ۱۲۲ درص��د رش��د دارد.به گ��زارش خبرنگار 
اقتصادي خبرگزاري فارس آمارهاي رسمي از گمرك 
در 7 ماهه امسال نشان مي دهد بالغ بر ۱۰۹۸ ميليون 
دالر گوشي تلفن همراه به كشور وارد شده است. آمار 
واردات گوشي تلفن همراه نسبت به مدت مشابه سال 
۹۸ به لحاظ ارزشي ۱۲۲ و همچنين به لحاظ وزني ۸4.7 
درصد رش��د دارد. در هفت ماهه سال ۹۸ بالغ بر 4۹4 
ميليون دالر گوشي تلفن همراه به كشور وارد شده بود.

خروج دام بدون مجوز 
قاچاق محسوب مي شود

بر اساس جديدترين تصميم ستاد تنظيم بازار، هرگونه 
خروج دام از اس��تان ها، بدون مجوز رس��مي سازمان 
دامپزشكي قاچاق محسوب مي شود.در مصوبات ستاد 
تنظيم بازار به افزايش قاچاق دام زنده از اس��تان هاي 
مرزي و اخبار دريافتي از برخي استان ها مبني بر اعمال 
نظر استانداران در خصوص عدم اجازه خروج دام زنده 
از استان اشاره ش��ده و مقرر شده در راستاي مديريت 
قيمت دام زنده )سبك و سنگين( و جلوگيري از قاچاق 
آن، استانداران از هر گونه بخشي نگري در اين خصوص 
پرهيز و نظرات كارشناسي خود را به دبيرخانه كارگروه 
تنظيم بازار ارسال كنند.همچنين در اين مصوبات تاكيد 
شده كه اس��تانداران به عنوان عالي ترين مقام اجرايي 
استان ها بايد ناظر و ضامن اجراي مصوبات كارگروه ملي 
تنظيم بازار باشند.در هفته هاي گذشته افزايش قيمت 
گوشت قرمز خبرساز ش��د. طبق اعالم وزارت صمت 
گوشت قرمز نرخ مصوب ندارد، اما اخيرا معاون بازرگاني 
داخلي وزارت صمت اعالم كرد كه قيمت مناسب براي 
عرضه گوشت گوساله بر اساس نوع گوشت بين۱۲۰ تا 
۱4۰ هزار تومان است و بيش از اين قيمت گران فروشي 

محسوب مي شود.

استفاده از پنبه در توليد
تن ماهي صحت ندارد

سازمان ملي اس��تاندارد ايران در مورد كنسرو ماهي 
مارلين به اراي��ه توضيحاتي پرداخت.س��ازمان ملي 
استاندارد ايران اعالم مي دارد، محصولي كه در اين ويدئو 
مشاهده مي شود، كنسرو ماهي مارلين در روغن مطابق 
با استاندارد ملي ايران شماره 7۶34 »كنسرو نيزه ماهي 
در روغن )كنسرو ماهي بادبان و مارلين ماهي در روغن( - 
ويژگي هاو روش هاي آزمون« بوده و داراي پروانه كاربرد 
عالمت اس��تاندارد به ش��ماره 747۵۹۸۱۹۸۱ است 
كه تا تاريخ۱۵/ ۰۲/ ۱4۰۱  اعتبار دارد.بر اس��اس اعالم 
دفتر نظارت بر استانداردهاي صنايع غذايي، آرايشي 
و بهداشتي اين سازمان، مارلين ماهي يا ماهي بادبان از 
خانواده نيزه ماهيان بوده كه نسبت به تون ماهيان بافت 
سخت تري دارند. عضله اسكلتي ماهي از فيبرهاي كوتاه 
و آرايش يافته ميان اليه هاي بافت پيوندي تشكيل شده 
است. بافت پيوندي در عضله ماهي به مقدار كمتري 
نسبت به عضله پستانداران وجود دارد و داراي خواص 
متفاوتي است كه موجب سفتي بيشتر بافت ماهي در 
مقايسه با گوشت پستانداران مي شود.پروتئين هاي 
ساختماني ميوزين، اكتين و اكتوميوزين در حدود سه 
چهارم كل پروتئين عضله ماهي را تشكيل مي دهند. 
اكتوميوزي��ن ماهي كاماًل ناپايدار بوده و به آس��اني با 
فرآيند و نگهداري تغيير مي يابد. در فرآيند شست وشوي 
پروتئين با آب، معمواًل پروتئين ها كه حدود ۸۰ درصد 
از گوشت ماهي را تشكيل مي دهند از ارزش تغذيه اي 
بااليي نيز برخوردارند وضخامت پروتئين ميوفيبريالر 
بر اس��اس گونه و سايز ماهي متفاوت است و در برخي 
گونه ها مانند ماهي مارلين بسيار ضخيم بوده كه در اثر 
شست وشو با آب به صورت رشته هايي با بافتي شبيه پنبه 
مشاهده مي شود. هر مقدار كه پروتيين هاي ماهي بيشتر 
در معرض تماس با آب قرار گيرند رشته هاي عضالني 
شفاف تر و سفيدتر مي شوند و همچنين بو و طعم ماهي 
از بين مي رود .به دليل اينكه در توليد كنسرو ماهي، از 
گوشت ماهي به عنوان ماده اوليه استفاده مي شود كه 
در دنيا به عنوان غذاي سالم محسوب شده و همچنين 
اعمال عمليات سترون تجارتي )فرآيند حرارتي۱۲۱ 
درجه سانتيگراد( و عدم استفاده از مواد نگهدارنده در 
توليد، صنعت كنسرو ماهي يكي از سالم ترين صنايع 

غذايي كشور محسوب مي شود.

قيمت نهايي شكر تعيين شد
قيمت هر كيلو شكر براي مصرف كننده ۸7۰۰تومان 
تعيين ش��د و در عين حال ۵۰۰ تومان از بهاي هر 
كيلو شكر بايد توسط كارخانه ها به حساب دولت 
واريز شود.به دنبال مصوبه جديد ستاد تنظيم بازار 
مبني بر آزادس��ازي قيمت ش��كر، انجمن صنفي 
كارخانه هاي قند و شكر قيمت هر كيلوگرم شكر 
 را براي مصرف كنن��ده ۸7۰۰ تومان تعيين كرد.
بر اس��اس مصوبه س��تاد تنظيم بازار، 3۰ درصد 
توليد كارخانه هاي قند بايد بابت تامين نياز خانوار 
اختصاص يابد و 7۰ درصد بقيه نيز با قيمت 73۰۰ 
تومان به صنوف و صنايع عرضه شود. در عين حال، 
۵۰۰ توم��ان از اين مبلغ به دولت تعلق داش��ته و 
نرخ قابل ثبت و عمل ب��راي كارخانه ها به ازاي هر 
كيلوگرم ۶۸۰۰ توم��ان خواهد بود.كارخانه هايي 
كه فاقد تجهيزات بسته بندي شكر مصرفي خانوار 
هستند، بايد شكر را با قيمت ۶3۰۰ بابت عرضه شكر 
بسته بندي خانوار )به افراد حقيقي و حقوقي معرفي 
شده از سوي شركت بازرگاني دولتي يا داراي حواله( 
ارايه كنند. همچنين طبق مصوبه س��تاد تنظيم 
بازار، به منظور تكميل ذخاير راهبردي و جلوگيري 
از تاثيرگذاري قيمت شكر وارداتي در قيمت شكر 
توليد داخل، شركت بازرگاني دولتي ايران مي تواند 
نسبت به خريد شكر وارداتي موجود با ارز نيمايي، 
به قيمت محاسباتي مورد تاييد سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنن��دگان برابر ضوابط 

اقدام كند.

قيمت گذاري تاير آزاد شد
فارس |با مصوبه س��تاد تنظيم بازار، قيمت گذاري 
تاير آزاد ش��د. در عين حال، در مورد الس��تيك هاي 
س��نگيني كه تاريخ مصرف آنها در حال اتمام اس��ت 
نيز تصميم گيري شد.بر اس��اس مصوبه جديد ستاد 
تنظيم بازار، الس��تيك هاي سواري توليد شده با مواد 
اوليه ارز نيمايي، در چارچوب ضوابط سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان، مشروط بر اينكه 
تولي��د و فروش آن )زنجيره توزيع( در س��امانه جامع 
تجارت ثبت ش��ود، رأسًا توس��ط واحدهاي توليدي 
قيمت گذاري شوند.همچنين مقرر شد الستيك هاي 
س��نگين وارداتي ب��ا ارز 4۲۰۰ توماني با قيمت هاي 
تعيين ش��ده )مطابق محاس��بات س��ازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان( از طريق س��امانه 
جامع تجارت يا حواله سازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده اي استان ها به فروش برسد. در عين حال با توجه 
به اينكه برخي الستيك هاي دپوشده با ارز 4۲۰۰ بيش 
از ۸ ماه در انبار عاملين موجود است و عالوه بر تحميل 
هزينه هاي تبعي بيشتر براي توزيع كنندگان الستيك 
سنگين، تاريخ مصرف آن نيز در حال اتمام است، ستاد 
تنظيم بازار مصوب كرد كه در هر اس��تان كميته اي با 
رياست سازمان صنعت، معدن و تجارت و با عضويت 
اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي استان، استانداري 
و نهاده هاي نظارتي تش��كيل شود تا نسبت به تعيين 
تكليف الستيك هاي دپوشده قبل از سال ۹۹ اقدام كند.

قيمت تيرآهن۳ برابر شد
مهر |قيمت »تيرآهن نمره ٣٠« در نيمه نخست 
س��ال ۹۹ نس��بت به دوره قبل ب��ا ١٩٨.٦ درصد 
داراي بيش��ترين افزايش و قيمت »لمبه  چوبي« 
با ٦.٥درصد داراي بيشترين كاهش قيمت است.

مركز آمار اي��ران نتايج آمارگيري از قيمت مصالح 
س��اختماني در نيمه اول س��ال ١٣٩٩ در استان 
تهران را منتشر كرد.طرح آمارگيري از قيمت مصالح 
ساختماني از سال ١٣٦٥ به صورت شش ماهه در 
سطح استان تهران توس��ط مركز آمار ايران اجرا 
مي ش��ود. در اين آمارگي��ري، اطالعات مربوط به 
قيمت مصالح ساختماني )١٧٩ قلم( با مراجعه به 
توليدكنندگان يا عمده فروشان مصالح ساختماني 
جمع آوري مي شود. آمارهاي مربوط به نيمه اول 
س��ال ١٣٩٩ به صورت زير است: مقايسه متوسط 
قيمت تمامي ١٧٩ قلم مورد آمارگيري نيم سال 
اول سال ۹۹ نس��بت به دوره قبل، نشان مي دهد 
كه »تيرآهن نم��ره ٣٠« ب��ا ١٩٨.٦ درصد داراي 
بيشترين افزايش و »لمبه چوبي« با ٦.٥درصد داراي 
بيشترين كاهش بوده اند. مقايسه  با دوره مشابه سال 
قبل نيز نشان مي دهدكه بيشترين افزايش متوسط 
قيمت مربوط به »ورق سياه به ضخامت بيش از ٣ 
ميلي متر« با ٢٥٢.٠ درصد و كمترين افزايش قيمت 

مربوط به »لمبه  چوبي« با ٦.٣ بوده است.

قيمت خودرو دوباره 
صعودي شد

نايب رييس اتحاديه نمايشگاه داران خودرو اظهار كرد: 
در چند روز گذشته و با پايين آمدن قيمت دالر، قيمت 
خودرو بين۲۰ تا ۲۵ درصد كاهش داشت. اما با افزايش 
دوباره نرخ ارز، قيمت خودرو ني��ز دوباره حدود ۵ تا ۶ 
درصد باال رفته است.اس��د كرمي، در گفت وگو با ايلنا 
در مورد قيمت امروز خورو در بازار اظهار كرد: در چند 
روز گذشته و با پايين آمدن قيمت دالر، قيمت خودرو 
بين۲۰ تا ۲۵ درصد كاهش داشت. اما با افزايش دوباره 
نرخ ارز، قيمت خودرو نيز دوباره حدود ۵ تا ۶ درصد باال 
رفته است. وي افزود: پژو پارس كه چند روز گذشته به 
۲4۰ ميليون تومان رسيده بود دوباره ۲۰ ميليون ديگر 
گران شد. پرايد۱3۱ كه ۱۰۵ ميليون تومان شده بود 
االن به ۱۱۵ ميليون تومان رسيده است. سمند LX نيز 
با ۱۵ ميليون تومان افزايش۲۱۵ ميليون تومان خريد 
و فروش مي شود.نايب رييس اتحاديه نمايشگاه داران 
خودرو در مورد افزايش قيم��ت خودروهاي خارجي 
بيان كرد: خودرو هاي خارجي نيز حد 4۰ تا ۵۰ ميليون 
افزايش قيمت داش��تند. قيمت س��راتو 4۰ ميليون، 
تيوولي۵۰ ميليون و سانتافه ۵۰ ميليون تومان افزايش 
داشته است. قيمت ماشين هاي سنگين نيز۱۵۰ تا ۲۰۰ 

ميليون تومان رشد يافت.

چرا با وجود مصوبه جديد دولت، ترخيص كاال به كندي انجام مي شود؟

با حضور آيت اهلل رييسي و محمد مخبر انجام شد 

۱۱ ميليون تن كاالي دپو شده در گمركات!

برگزاري شكرانه بهره برداري از 15۰ هزار شغل ايجاد شده توسط ستاد اجرايي فرمان امام
رييس ستاد اجرايي فرمان امام از ايجاد 3۰۰ هزار شغل تا 

پايان سال ۹۹ توسط اين ستاد خبر داد.
صبح امروز )۲۰ آب��ان( با حضور آيت اهلل س��يدابراهيم 
رييس��ي؛ رييس ق��وه قضاييه و محمد مخب��ر؛ رييس 
س��تاد اجرايي فرمان امام، مراسم شكرانه بهره برداري از 
۱۵۰هزار شغل در نمايشگاه دايمي ستاد اجرايي فرمان 

امام برگزار شد.
درابتداي اين مراس��م آيت اهلل س��يدابراهيم رييسي در 
بازديدي يكس��اعته از بخش هاي مختلف نمايش��گاه 
دايمي س��تاد اجرايي فرمان امام ديدن كرد و از نزديك 
درجريان دس��تاوردهاي س��تاد در بخش هاي مختلف 
اش��تغالزايي، تولي��د دارو، تجهيزات پزش��كي و اقالم 
بهداشتي ضدكرونايي، روش هاي تحقيقي واكسن كرونا 
و دس��تاوردهاي ش��ركت هاي دانش بنيان قرار گرفت. 
رييس قوه قضاييه پس ازاين بازديد اظهار كرد: اقدامات 
ارزشمندي كه ستاد اجرايي در كشور انجام داده، جلوه اي 
از تحقق ش��عار »ما مي توانيم« و اجرايي  كردن گام  دوم 
انقالب اسالمي است. آيت اهلل رييسي افزود: رييس ستاد 
اجرايي فرمان امام ثابت كرده با در كنارهم قراردادن فكر و 
انديشه و مديريت جهادي، مي توان بزرگ ترين مشكالت 
را با كمك نيروهاي جوان از س��ر راه برداشت. وي با بيان 
اينكه فعاليت هاي گسترده ستاد در حوزه مبارزه با كرونا 
و ايجاد اشتغال، شگفت انگيز و قابل تقدير است، گفت: 
اقدامات بزرگي در ستاد اجرايي فرمان امام در خصوص 
توليد واكس��ن كرونا صورت گرفته كه دول��ت و وزارت 
بهداش��ت بايد درخصوص حمايت و به نتيجه رسيدن 
آن، تس��ريع كنند؛ بايد جلوي افزايش ميزان تلفات اين 
بيماري را در كش��ور گرفت و اجازه ن��داد كه در اقدامات 
علمي صورت گرفته، ثانيه اي وقفه و تأخير غيرمنطقي 
ايجاد شود. رييس��ي خاطرنشان كرد: من از دكتر مخبر 
پرسيدم كه اشتغال هاي ايجاد شده توسط ستاد هم آيا 
ازجنس آمار برخي دس��تگاه هاي اجرايي است كه يك 
ساعت كار در هفته را هم شغل حساب مي كنند يا نه كه 
آقاي مخبر گفتند خير، معيار ما اشتغال واقعي است و براي 
تك تك اين ۱۵۰ هزار شغل ايجاد شده، شماره و كدملي 
افراد موجود و قابل راستي آزمايي است. رييس قوه قضاييه 

ادامه داد: همت ستاد اجرايي فرمان امام براي ايجاد ۱۵۰ 
هزار شغل واقعي در كشور طي چندماه و وعده ايجاد 3۰۰ 
هزار ش��غل طي يك سال آنهم با اولويت آسيب ديدگان 
كرونا، نش��انه زمان ش��ناس بودن اين مجموعه و درك 
مشكالت كشور دارد. وي با اشاره به اينكه ستاد اجرايي به 
بركت دستور امام راحل شكل گرفت و امروز بركات آن را 
مي بينيم، تاكيد كرد: دستاوردهاي ستاد اجرايي فرمان 
امام، پاسخ مناسبي است براي كساني كه چشم اميد به 
اتفاقات و انتخابات هاي بيگانگان دارند و منتظرند كه اين 
رأي بياورد يا آن و نمي دانند كه تمام گره هاي ما فقط به 
دست جوانان خودمان باز مي شود. وي با بيان اينكه يكي 
از محورهاي تعيين شده در بيانيه گام دوم انقالب اسالمي، 
محروميت زدايي است، گفت: فقر محصول بي عدالتي هاي 
اجتماعي است. رييس قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه اجراي 
عدالت مي تواند فقر، تبعيض و فساد را از بين ببرد، افزود: 
اج��راي عدالت در تمامي بخش ها بايد به وقوع بپيوندد؛ 
عدالت در اج��راي قانون و همچنين عدال��ت در توزيع 
امكانات و ظرفيت ها بس��يار مهم است. وي با بيان اينكه 
ايجاد اشتغال در كاهش ورود پرونده به عدليه تاثيرگذار 

است، گفت: يكي از راه هاي مهم پيشگيري از وقوع جرم، 
افزايش توليد و ايجاد اشتغال است و ايجاد ۱۵۰ هزار شغل 
يعني جلوگيري از هزاران جرم و پرونده در كشور وي ادامه 
داد: در برخي كشورهاي اروپايي، اقتصاد دريايي بيش از 
۵۰ درصد از توليد ناخالص ملي شان را از آن خود كرده، 
اما در برخي نقاط كشور ما با وجود ظرفيت هايي مثل دريا 
و معدن و زمين هنوز مددجوي كميته امداد وجود دارد؛ 
بنابراين بايد مجموعه اي توانمند، نيروي كارآمد را براي 
فعال شدن توليد و اشتغال به كار بگيرد. درادامه اين مراسم 
رييس ستاد اجرايي فرمان امام با اشاره به اينكه از ابتداي 
سال تا به امروز ۱۵۰ هزار شغل با استفاده از ظرفيت 3۵ 
هزار طرح به بهره برداري رسيده است، گفت: قول مي دهيم 
تا پايان سال به وعده اي كه داده ايم، عمل كنيم و 3۰۰ هزار 
شغل را با استفاده از ظرفيت ۱۰۰ هزار طرح ايجاد كنيم.

محمد مخبر با اش��اره به اينكه با ايجاد اي��ن ۱۵۰ هزار 
شغل، ۱7 درصد از گوشت قرمز كش��ور يعني ۲۶ هزار 
تن و ۹ هزار تن گوش��ت سفيد تأمين مي شود، گفت: با 
فعاليت هاي مختلف ستاد اجرايي فرمان امام از واردات 
بسياري از محصوالت جلوگيري شده است. وي تصريح 

كرد: رهبر معظم انقالب اسالمي بحث پيشرفت و تفاوت 
پيش��رفت با توس��عه را مطرح كرده اند اما متاسفانه در 
كشور به مسائلي كه ايش��ان مطرح مي كنند، سطحي 
نگاه مي شود و نگاه عمقي نداريم. مخبر تاكيد كرد: اگر 
به فرمايش��ات مقام معظم رهبري در خصوص س��بك 
زندگي توجه نكنيم، آسيب هاي جدي به وجود خواهد 
آمد. وي با تأكيد بر مس��اله عدالت، افزود: مشخصه يك 
نظام اسالمي، برقراري عدالت است؛ تمامي فعاليت هاي 
ستاد اجرايي فرمان امام در راستاي برقراري عدالت است. 
رييس ستاد اجرايي فرمان امام با بيان اينكه اساسي ترين 
مساله در زمينه عدالت، عدالت اقتصادي است، تصريح 
كرد: اگر عدالت اقتصادي در جامعه حاكم نشود، با وجود 
اجراي ديگر مولفه هاي عدالت در جامعه، با مشكل مواجه 
مي شويم. وي خاطرنش��ان كرد: در مسائل اقتصادي دو 
نوع محدوديت يعني محدوديت در منابع و محدوديت در 
مديريت وجود دارد اما زمانيكه ما به مردم وصل مي شويم، 
هر دو محدوديت رفع مي شوند. رييس ستاد اجرايي فرمان 
امام با مهم خواندن اش��تغال خ��رد و خانوادگي، يادآور 
شد: ۹۸ درصد از بنگاه هاي كشورهاي در حال توسعه با 
اشتغال خرد و خانوادگي مرتبط است. مخبر تاكيد كرد: 
اگر ظرفيت هاي الزم به وجود بياي��د، اين آمادگي را در 
كشورمي بينم كه هر سال ۱ ميليون اشتغال خرد و جديد 
ايجاد شود. وي با مهم دانستن موضوع دانش بنيان، افزود: 
پيش بيني شده تا دو س��ال ديگر، ۶۰ درصد اقتصاد در 
اختيار اقتصاد ديجيتال قرار بگيرد؛ ابزار اقتصاد ديجيتال، 
تجهيزات و سخت افزار نيست بلكه ابزار مهم اين اقتصاد، 
نخبگان و مردم هستند. در بخش ديگري از اين مراسم 
درارتباطي ويدئوكنفرانس��ي با 4 استان، بخش هايي از 
طرح هاي اشتغالزايي ستاد اجرايي فرمان امام معرفي و 
مورد بهره برداري قرار گرفت.هادي حق شناس استاندار 
گلستان در اين ارتباطي ويدئوكنفرانسي گفت: طرح ستاد 
اجرايي فرمان امام براي پرورش ماهي درقفس در گميشان 
و شهرهاي محروم استان، اقدام بزرگ و تحسين برانگيزي 
است كه هم بااشتغالزايي محروميت را از اين مناطق حذف 
مي كند و هم به حفظ گونه هاي جانوري در درياي خزر 

كمك مي كند.

آمار مقايسه اي در بنادر كشور در تاريخ 99/08/14

نام بندر 

ميزان موجودي 
كاالهاي كانتينري 

)TEU(

ميزان موجودي 
كاالهاي 

غيركانتينري )تن( 

ميزان موجودي 
كاالهاي اساسي 

)تن( 

99/08/1499/08/1499/08/14

4.9684.001.6222.841.644امام خميني)ره( 

82.5542.539.645390.550شهيد رجايي 

1.030161.164111.603انزلي 

708330.710295.100اميرآباد 

91.676740شهيد باهنر 

6.70521.335897بوشهر 

63.473--چابهار 

3.24042.4216.164خرمشهر 

3211.3343.345بندر لنگه 

86.1360آبادان 

0155.950154.132نوشهر 

067.38955.184فريدونكنار 

011.63111.631آستارا 

99.2547.351.0133.934.463جمع كل 
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خبرروز

كرونا جان ۴۵۳ نفر ديگر را در ايران گرفت
با فوت ۴۵۳ بيمار ديگر از مبتاليان قطعي به كرونا در ۲۴ ساعت گذشته، شمار جانباختگان قطعي بيماري كوويد۱۹ در كشور به ۳۹ هزار و 
۲۰۲ نفر رسيد و ۲۷ استان همچنان در وضعيت قرمز كرونا هستند. بنا به گفته سخنگوي وزارت بهداشت بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، 
۱۰ هزار و ۳۳۹ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كش��ور شناسايي شد و سه هزار و ۸۸ نفر بستري شدند. با اين حساب، مجموع بيماران 
كوويد۱۹ در كشور به ۷۰۳ هزار و ۲۸۸ نفر رسيد. سيما سادات الري افزود: خوشبختانه تاكنون ۵۳۰ هزار و ۶۹۴ نفر از بيماران، بهبود يافته 
يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. همچنين ۵۵۸۴ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در وضعيت شديد اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند 

و تاكنون پنج ميليون و ۳۰۲ هزار و ۲۰۰ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است. 

كتابخانه

درباره كتاب »ريشه هاي اقتصادي ديكتاتوري و دموكراسي«
كتاب »ريشه هاي اقتصادي ديكتاتوري و دموكراسي« نوشته » دارون عجم اغلو« و »جيمز رابينسون« دو اقتصاد دان برجسته جهاني است. در 
واقع نويسندگان اين كتاب با تئوري جديدي كه عرضه كرده اند با شواهد تاريخي نشان مي دهند كه مساله دموكراسي اساساً به دليل دغدغه هاي 
معيشتي مطرح شد. آنها شواهدي عرضه مي كنند كه توده مردم خواستار بازتوزيع منابع به سمت خود بودند و چون نسبت به نخبگان حاكم به 
لحاظ عددي در اكثريت قرار داشتند مدل دموكراسي را به ديگر مدل هاي سياسي ترجيح دادند. در كتاب به خوبي تصوير شده كه دغدغه اصلي 
هواداران دموكراسي و تعميم حق رأي به توده، آزادي بيان نبوده بلكه مردم عادي مي خواستند به اين طريق از مواهب مادي بيشتري برخوردار شوند 
چرا كه معتقد بودند در ديگر نظام هاي سياسي، نخبگان بر منابع عمومي مسلط مي شوند و بازتوزيع منابع از توده به سمت نخبگان قدرتمند است. 

میراثنامه

در حالي كه ميراث فرهنگي و اش��ياي بر جاي مانده 
از تاريخ كهن مازندران مهم ترين اسناد پيوند مردم با 
گذشته محسوب مي شوند، اين اقالم حتي پس از رهايي 
از دست سارقان فرهنگي، توسط متوليان به جاي موزه، 
روانه انبارهاي تاريك مي ش��ود تا همچنان بي فايده، 
خاك بخورد. آخرين آم��ار اداره كل ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دس��تي مازندران نشان مي دهد 
كه بيش از ۱۶ هزار شي تاريخي كه مربوط به دوره هاي 
مختلف زيست بشر در اين استان است در مخازن اين 
اداره كل نگهداري مي شود و تقريبا هيچ برنامه اي براي 
نمايش عمومي آن وجود ندارد. عالوه بر اين تنها سه 
موزه از مجموع ۲۲ موزه استان داراي آثار تاريخي است 
و بقيه آنها مشمول موزه هاي مردم شناسي و خانه موزه 
هس��تند كه هيچ آثار تاريخي در آن يافت نمي شود. 
همچنين در سال هاي اخير ميراث فرهنگي طرح هايي 
براي مشاركت مردم در جلوگير از سرقت ميراث تاريخ 
اجرا گذاشته است، غافل از اينكه مردم استان تاريخي 
مازندران به جز ماموران يگان، كمترين ش��ناختي از 
ميراث تاريخي خ��ود دارند، زيرا همواره ش��اهد انبار 

اش��ياي تاريخي در مخازن سر به مهر ميراث بوده اند. 
اين در حالي است كه بنا به گفته معاون ميراث فرهنگي 
مازندران، مه��دي ايزدي بزرگ تري��ن مانع نمايش 
اش��ياي تاريخي استان، اس��تاندارد نبودن موزه هاي 
مازندران است. اغلب موزه هاي استان داراي ساختمان 

و تجهيزات غير استاندارد براي اشياي تاريخي هستند 
و از طرف ديگر اشياي تاريخي نيز در هر شرايطي قابليت 
دوام ندارند. براي استاندارد س��ازي هر موزه استان در 
حال حاضر نياز به ۱۰ ميليارد اعتبار اس��ت كه تامين 

اين اعتبار از توان ميراث فرهنگي استان خارج است.

تاريخ مازندران در انبار فراموشي

»قاالقاپیسي«ياهماندروازهسنگيخويدرجنوببازارخويبهطرفشهرسلماسقراردارد.ايناثردردورهايلخانیانيادورهقاجاريهبناشدهاستو
ازحصارتاريخيشهرخويباقيماندهاستوخندقينیزپیرامونوجودداشتهاست.ضلعشماليدروازهآجريوبهسبكجناقياست.ضلعجنوبيآن
يكدرمیانسنگهايخاكستريوسیاهداردوبهشكلقوسنیمدايرهاستكهزيراينقوسدوشیرسادهسنگتراشيشدهاست.دروازهسنگيخوي
ازنمونههايباقيماندهدوازدهحصارتدافعيدرجنوبشرقيشهرخوياستكهجهتحفاظتشهرازتهاجمدشمنوكنترلعبورومرورساختهشده
است.بهعلتگسترششهراينبنايتاريخيدربافتجديدشهرقرارگرفتهوقسمتشماليآنمتصلبهبازارقديميخويقراردارد.اينبناازحیثجنس
ساختمانبادونوعمصالحمقاومتساختهشدهاست.ضلعشماليآنكهدرامتدادبازارقديميخويقرارداردباآجرساختهشدهوليسمتجنوبيبنااز
سنگهايتراشخاكستريوسیاهاستكهبهصورتتركیباتموزونوهماهنگنماسازيشدهاست.اينبنادرحالحاضرمورداستفادهقرارنميگیرد.

مرزپرگهر

هنر

فيلم كوتاه »كيفرسازي« به نويسندگي و كارگرداني مهرتاش محيط، موفق به 
دريافت جايزه بهترين فيلم كوتاه خارجي زبان از جشنواره بين المللي فيلم كوتاه 
نيويورك شد. فيلم كوتاه »كيفر سازي« به نويسندگي و كارگرداني مهرتاش محيط 
و تهيه كنندگي آرش سجادي حسيني موفق به دريافت جايزه بهترين فيلم كوتاه 
خارجي زبان از جشنواره بين المللي فيلم كوتاه نيويورك شد. در اين فيلم احمد 
س��اعتچيان با عنوان بازيگر نقش اصلي و فريد سجادي حسيني به ايفاي نقش 
پرداخته اند. علي ولياني، علي آش��مند، آزاده خورشيد دوست، كوروش شاهونه، 
حسين توحيديان، ايمان حاج عظيميان ساير بازيگران اين فيلم كوتاه داستاني 
هستند. ساير عوامل فيلم عبارتند از محمود طائمه مجري طرح، پريناز كنگاوري 
برنامه ريز و دستيار اول كارگردان، آرش خالق دوست مدير تصويربرداري، آرش 
برومند صدابردار، ماني خرمش��اهي طراح صحنه و لباس، مهرداد كريمي طراح 
گريم، روح اله اسكندر تدوين، رامين ابوالصدق طراحي صدا، مهناز درودي منشي 
صحنه، مجتبي زنديه مدير تداركات. در خالصه داستان فيلم آمده است: مردي 
پس از سال ها براي مراسم خاكسپاري خواهرش كه به قتل رسيده است به ايران بر 
مي گردد و در اين ميان با چالش هايي در مورد پرونده قتل خواهر مواجه مي شود.

 جايزه بهترين فيلم كوتاه 
جشنواره نيويورك براي »كيفرسازي«

هنر

»نغمه چنگ« عنوان يكي از تازه ترين آثار منتشرشده عرصه موسيقي است كه 
به آهنگسازي سعيد ثابت، همراهي گروه »پايور« و خوانندگي شهرام آبرومند در 
دسترس مخاطبان قرار گرفته است. »راز و نياز« به آهنگسازي فرامرز پايور و تنظيم 
سعيد ثابت، »ساز و آواز به همراه كمانچه« با شعر حافظ، تصنيف »امان« با شعر و 
آهنگ عارف قزويني و تنظيم فرامرز پايور، »چهار مضراب سنتور و اركستر« ساخته 
فرامرز پايور با تنظيم سعيد ثابت، تصنيف »بهانه« با شعر شيخ بهايي و آهنگسازي 
س��عيد ثابت، تصنيف »نازار دلي« بر اساس يك ملودي قديمي با تنظيم سعيد 
ثابت و اشعاري از موالنا و ابوسعيد ابوالخير، »ضربي نغمه و فرود« به آهنگسازي 
فرامرز پايور و تنظيم س��عيد ثابت، »ساز و آواز به همراه ني و سنتور« با اشعاري از 
حافظ و باباطاهر، تصنيف »نغمه چنگ« با شعر حافظ و آهنگسازي سعيد ثابت 
و »رنگ« بر اساس يك ملودي قديمي و تنظيم سعيد ثابت آثاري هستند كه در 
اين آلبوم گنجانده شده اند. گروه »پايور« يكي از گروه هاي شناخته شده موسيقي 
رديف دستگاهي ايران با سرپرستي زنده ياد فرامرز پايور است كه در ابتدا توسط 
اين هنرمند بنيانگذاري شد. اين گروه با خوانندگان سرشناسي چون عبدالوهاب 

شهيدي و محمدرضا شجريان همكاري كرده است. 

»نغمه چنگ« 
شنيدني شد

جامعه

تداوم كمبود انسولين در كشور
عض��و هيات مديره انجمن داروس��ازان 
با اش��اره به تداوم كمبود انس��ولين در 
كشور از تعيين داروخانه هاي منتخب 
براي تهيه آن توسط بيماران انتقاد كرد. 
»حميد خيري« گفت: به علت كمبود 
انس��ولين، تصميم بر اين شد كه همان 
مقدار انس��ولين موجود ه��م با كنترل 
بيشتري عرضه شود، بنابراين توزيع آن 

توسط داروخانه هاي منتخب صورت گرفت، موضوعي 
كه انجمن عمال با آن مخالف اس��ت، چون بهتر بود 
داروخانه ها به صورت چرخشي انسولين را توزيع كنند. 
او افزود: اينكه داروخانه ها در نقاط مشخص انسولين 
توزيع كنند و همه براي دريافت، بايد در اين شرايط 
كرونايي به آنجا هجوم ببرند و بيماري كه مثال در شرق 

يك شهر زندگي مي كند، براي دريافت 
انسولين به غرب برود، منطقي نيست. 
خيري گفت: در حال حاضر ۹۵ درصد 
داروخانه ها مكانيزه است و انسوليني كه 
به آنها داده مي ش��ود، ورود و خروجش 
كامال ثبت مي ش��ود و همه چيز كامال 
واضح اس��ت، البته بيماري كه با نسخه 
پزش��ك به داروخانه مراجعه مي كند، 
قبل از اين بايد به ساختار بيمه مراجعه كرده باشند 
و به عنوان بيمار دريافت كننده انس��ولين ثبت شده 
باشند. اوبيان كرد: انسولين بر اساس ميزان قند خون 
بيمار تعيين مي ش��ود و كم يا زياد آن مي تواند براي 
بيمار خطرآفرين باشد و نمي توان كمتر يا بيشتر از آن 

چيزي كه پزشك تجويز كرده، استفاده كرد.

بازسازي و نوسازي 2 و نيم ميليون خانه روستايي 
از آنجايي كه كشور ما حادثه خيز است 
و خيلي از خانه هاي روستايي نيز به طور 
اصولي ساخته نشده اند، رييس سازمان 
مديريت بحران كش��ور بر لزوم هر چه 
سريع تر نوس��ازي و بازس��ازي ۲و نيم 
ميلي��ون خانه روس��تايي تاكي��د كرد. 
اسماعيل نجار گفت: ما به شدت پيگير 
اين مساله هستيم كه نوسازي و بازسازي 

۲.۵ ميليون خانه روس��تايي انجام شود؛ موارد را هم 
ب��ه دولت و هم مجلس پيش��نهاد داده و حتي از آنها 
خواسته ايم كه با سازوكارهاي تشويقي از خود مردم و 
نهادهايي كه عالقه مند به شركت در اين حوزه هستند، 
دعوت به عمل آيد. او با اشاره به اهميت ساخت وساز 
بناهاي مسكوني اظهار كرد: ما در بحث ساخت وساز 
بايد به پنج آيتم مكان ياب��ي، آزمايش خاك، مصالح 
اس��تاندارد، كارگر ماهر و نظارت داخلي توجه كنيم. 

رييس س��ازمان مديريت بحران كشور 
تأكيد كرد: اگر مكان يابي س��اخت بنا 
درست باشد و خاك به درستي آزمايش 
ش��ود كه كارفرما بداند دقيقا روي چه 
خاكي بايد بنا را ايجاد كند، مصالح هم 
استاندارد باشد، كارگر ماهري اين مصالح 
را مونتاژ كند و ناظري ه��م بر روند كار 
كارگر نظارت داشته باشد، ما يك بناي 
مستحكم خواهيم داش��ت كه در حوادث به راحتي 
آسيب پذير نخواهد بود. نجار در پايان يادآور شد: در 
محل هايي كه خانه هاي روستايي بازسازي يا نوسازي 
ش��ده اند و حتي بناه��اي اصولي ايجاد ش��ده، زلزله 
۶.۲ ريش��تري رخ داده ولي حتي يك نفر هم آسيب 
نديده اس��ت. همچنين در جاهايي اين موارد رعايت 
نش��ده و با زلزله هايي با ريشتر پايين تر، آسيب هاي 

جبران ناپذيري را شاهد بوده ايم.

آموزش حضوري 67 درصد دانش آموزان سيستان
معاون آموزش ابتدايي استان سيستان 
و بلوچستان از آموزش حضوري تعداد 
۳۲۸ هزار و ۵۴۱ نف��ر از دانش آموزان 
ابتداي��ي ك��ه نزدي��ك ب��ه ۶۷ درصد 
مي شوند، خبر داد. »زهرا برهان زهي« 
معاون آموزش ابتدايي استان سيستان 
و بلوچستان در گفت وگو با ايلنا، درباره 
وضعيت دانش آم��وزان مقطع ابتدايي 

استان توضيح داد: در راستاي دسترسي همكاران، 
دانش آموزان و اولي��ا به محتواي اس��تاندارد، اداره 
تكنولوژي و گروه هاي آموزش��ي ما قبل از ش��روع 
سال تحصيلي و از مرداد ماه اقدام به توليد محتواي 
الكترونيكي اس��تاندارد كرد، مطابق بودجه بندي 
كت��ب درس��ي وي��ژه دانش آموزاني كه به ش��بكه 
ش��اد دسترس��ي دارند و تمامي كانال ها به اطالع 

ذينفعان نيز رس��يده اس��ت. در واقع 
تنها ۳۸ درص��د از دانش آم��وزان اين 
استان به برنامه ش��اد دسترسي دارند. 
او ب��راي تمام��ي دانش آموزاني كه به 
شبكه شاد دسترسي ندارند در تمامي 
عناوي��ن و مطابق با كتب درس��ي هر 
ماه درس��نامه مكتوب تح��ت عنوان 
»راهنماي خودآموز كتاب درس��ي« 
تدوي��ن مي ش��ود و از طريق راهبران آموزش��ي در 
اختيارشان قرار مي گيرد. برهان زهي بيان كرد: تمامي 
كالس هاي مدارس روستايي، عشايري و مرزي كه 
داراي تراكم جمعيتي پايين هستند و بيماري كوويد 
۱۹ در آنجا شيوع نداشته است به صورت صد درصد 
حضوري با رعايت پروتكل هاي بهداشتي و مطابق با 

دستورالعمل بازگشايي مدارس تشكيل مي شود.

ادامهازصفحهاول

 جان مردم مهم تر است 
يا معيشت آنها

 ابتال به اين ويروس شكل خانوادگي به خودش 
گرفته كه اين ب��راي س��المندان و افرادي كه 
بيماري زمينه اي دارند بس��يار خطرناك است. 
اينكه كارشناس��ان مدام بر تعطيلي و قرنطينه 
كامل تاكيد دارند به اين خاطر است كه اگر اين 
تصميم اجرايي نشود تمام تالش ما براي مهار 
بيماري از بين خواهد رف��ت. تا زماني كه مردم 
مجبور به در خانه ماندن نشوند، زنجيره انتقال 
اين ويروس پاره نخواهد شد. وقتي ما قرنطينه 
كامل برقرار كنيم ديگر كسي نمي تواند بدون 
در نظر گرفت��ن پروتكل ها و هر زماني كه دلش 
خواست از خانه خارج شود. بايد مانند بسياري 
ديگر از كش��ورها براي متخلف��ان جريمه هاي 
سنگين در نظر گرفته ش��ود. اين مساله بسيار 
مهم اس��ت نبايد آن را شوخي بگيريم. قضيه با 
جان مردم س��ر و كار دارد و نمي توانيم به بهانه 
معيشت از جان آنها بگذريم. از سوي ديگر وقتي 
محدوديت هاي به اين ش��كل اجرا مي شود كه 
تمام رس��توران ها و باش��گاه هاي ورزشي كه از 
خطرناك ترين جاها هستند، مي توانند در طول 
روز فعاليت كنند و از ساعت ۶ عصر بايد تعطيل 
باشند، اين چطور مي تواند مانع از افزايش ميزان 
ابتال به ويروس كرونا باشد. در تمام كشورهايي كه 
به وضعيت سفيد هم رسيده اند، هنوز باشگاه هاي 
ورزشي تعطيل هستند چرا كه اين باشگاه ها يكي 
از مراكز عمده انتقال ويروس به شمار مي روند 
و با تعطيلي چند س��اعته آنه��ا نمي توان مانع 
انتقال اين ويروس ش��د. به همين خاطر است 
كه مي گوييم تنها تعطيلي كامل شهر تهران و 
ديگر ش��هرهاي درگير مي تواند تاثير مستقيم 
در كاهش نرخ ابتال و مرگ و مير داش��ته باشد. 
بارها و بارها تاكيد كرده و باز هم تاكيد مي كنم 
كه محدوديت ها جواب نمي دهد و هيچ تاثيري 
در كنت��رل اين وي��روس ندارد. از س��وي ديگر 
مس��اله بيمارس��تان ها و كادر درمان است كه 
هر روز مستهلك تر مي ش��وند و اين مساله هم 
مي تواند به بدتر شدن شرايط درمان دامن بزند. 
اگر ما از جايي به بعد نتوانيم نرخ ابتال را كنترل 
كنيم ممكن اس��ت كه ديگر هيچ نيرويي براي 
رس��يدگي به بيماران تازه نداشته باشيم. مثال 
براي بيمارستان هاي صحرايي هم نياز به نيروي 
متخصص داريم در حالي ك��ه همين حاال هم 
بسياري از بيمارستان هاي كشور با كمبود نيرو 
مواجه اند و كادر درمان واقعا خس��ته و فرسوده 
شده اند. بايد مساله را از تمام زوايا و جوانب مورد 
بررس��ي قرار دهيم و به اين فكر كنيم كه جان 
مردم مهم تر است يا معيشت آنها؟ در صورتي كه 
با كم كردن هزينه هاي درمان مي توانيم معيشت 

افراد بي بضاعت را به راحتي تامين كنيم.
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تعطيلي تهران و كالنشهرها در جلسه روز پنجشنبه ستاد ملي مقابله با كرونا

مردم جان مي بازند و مسووالن مذاكره مي كنند
مريمشاهسمندي| هنوز هيچ چيز 
مشخص نيس��ت. روزهاست كه آمار 
تلفات كرونا در كش��ور مرز ۴۰۰نفر 
در روز را هم رد كرده و مس��ووالن همچنان به اين 
فكر مي كنن��د كه تدبير ديگري غي��ر از قرنطينه 
كامل كش��ور به كار بگيرند. تدابيري كه در تمام 
اي��ن ماه ها بارها و بارها بررس��ي ش��ده و البته كه 
نتيجه آن هم كامال مشخص است. از برداشتن زود 
هنگام محدوديت ها گرفته تا بازگشايي مدارس در 
تصميمي شتابزده و حاال هم كه قرار است مشاغل 
پر خطر از ساعت ۱۸ تعطيل شوند. چنين تصميمي 
اين شائبه را به وجود مي آورد كه انگار ويروس كرونا 
هم ساعت كاري دارد و از ساعت ۶ بعداز ظهر به بعد 
قرار است فعاليت كند كه مسووالن از اين ساعت به 
بعد از مردم خواسته اند كه در خانه بمانند. مساله 
جالب ديگر اينجاس��ت كه يك پيامك از س��وي 
وزير بهداشت و درمان به تمامي مردم ارسال شده 
مبني بر اينكه از خانه ها بيرون نيايند، اما س��وال 
اينجاس��ت تا وقتي كه قرنطينه كامل و تعطيلي 
شهرهاي بزرگ توسط دولت اجرايي نشود مردم 
چطور مي توانند از خانه بيرون نيايند؟ كارمندي 
كه مجبور است به سر كار برود و كارگري كه روزانه 
درآمد دارد بايد چطور در خانه بماند و به دس��تور 

وزير بهداشت عمل كند؟

    پيشگيري ارزان تر از درمان
نكت��ه جالب توج��ه اين اس��ت كه بس��ياري از 
مس��ووالن و البت��ه دولتم��ردان يك��ي از داليل 
عمده ممانعت از تعطيلي را وضعيت اقتصادي و 
معيشتي مردم اعالم مي كنند در حالي كه هزينه 
درمان بيماران كرونايي خيلي بيش��تر از تامين 
معيشت مردم البته قشر كم بضاعت در تعطيلي 
دو هفته اي درخواست شده از سوي كارشناسان 
حوزه بهداشت و درمان است. مساله مهم اين است 
كه در بسياري از موارد مسووالن با اينكه مي دانند 
پيشگيري هزينه بسيار پايين تري از درمان دارد 
اما باز هم راه درمان را پيش مي گيرند و اين مساله 

باعث شده كه حاال نمايندگان مجلس هم به قضيه 
تعطيلي كالنشهرهايي كه در وضعيت هشدار قرار 

دارند ورود كنند. 

   همه چيز در جلس�ه پنجش�نبه س�تاد ملي 
كرونا مشخص مي شود

حس��ينعلي ش��هرياري، نماينده مجلس و عضو 
كميسيون بهداشت و درمان در اين باره به تعادل 
مي گويد: متاسفانه دولت همچنان از تعطيل كردن 
كالنش��هرهايي كه آمار ابتال و مرگ و ميرشان رو 
به افزايش است س��ر باز مي زند، به همين دليل و 
با توجه به اينكه ۶۰ اس��تاد دانشگاه هم با نوشتن 
نامه اي به مجل��س خواهان ورود خانه ملت به اين 
مس��اله ش��ده اند، نمايندگان تصميم گرفته اند تا 
اگر در جلسه روز پنچش��نبه آينده باز هم نتيجه 
آن چيزي نش��د كه م��ا انتظار داري��م طرحي دو 
فوريتي را براي تعطيلي كالنشهرها به صحن علني 
ب��رده و تصويب كنيم. او مي افزاي��د: حتي وزارت 
بهداشت هم بر اين باور است كه بايد تهران و برخي 
كالنشهرها كه در وضعيت هشدار هستند حداقل 
۲ هفته تعطيل ش��وند، محدوديت هاي س��اعتي 
نمي تواند تاثير چنداني بر كم شدن آمار مبتاليان 

و تعداد مرگ و ميرها داشته باشد. 

    بايد تهران و كالنشهرها تعطيل شوند
دكتر سيد مرتضي خاتمي، ديگر عضو كميسيون 
بهداش��ت و درمان مجل��س نيز در اي��ن باره به 
»تعادل« مي گوي��د: اين وضعيت اصال نمي تواند 

ادامه پيدا كند، در اين ش��رايط فقط جان مردم 
اس��ت كه به خط��ر مي افت��د. اينك��ه مي گويند 
رييس جمه��ور ب��ا تعطيل��ي موافقت ك��رده اما 
استانداري آن را منتفي اعالم كرده اصال درست 
نيست، چرا كه رييس جمهور رييس كل ستاد ملي 
مقابله با كرونا هم هس��ت و اگر چنين دستوري 
داده باش��د، هيچ نهادي نمي توان��د آن را ملغي 
كن��د.  او مي افزايد: تمام نمايندگان بر اين باورند 
كه اگ��ر مي خواهيم مانع افزاي��ش مرگ و مير و 
ابتال به كرونا در كش��ور باش��يم بايد حتما تهران 
و كالنشهرهايي مانند مشهد، سمنان، اصفهان، 
اي��الم و ... را هم تعطيل كني��م. افزايش اين آمار 
نش��ان مي دهد ك��ه هيچ ك��دام از محدوديت ها 
موفق نبوده و تنها تعطيلي كامل شهرها ست كه 
مي تواند موثر واقع شود. البته نبايد از نقش مردم 
هم در اين زمينه غافل ش��ويم. م��ردم هم بايد با 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي در حفظ جان خود 
و عزيزان شان تالش كنند. متاسفانه آمارها نشان 
مي دهد كه ايران اصال وضعي��ت خوبي ندارند و 
ادامه اين روند مي تواند آمار مرگ و مير را به طرز 

چشمگيري افزايش دهد. 

    جان هايي كه به كام مرگ مي روند
بيش��تر از يك ماه است كه مساله تعطيلي تهران 
و ديگر كالنشهرها از سوي سازمان ها و نهادهاي 
مختلف به دولت پيش��نهاد داده شده است. يك 
ماهي كه هر روز آن با افزاي��ش آمار مبتاليان به 
ويروس كرونا و جان باختگان آن همراه است. اما 
دولت هنوز هم براي اينكه تصميم نهايي را در اين 
زمينه اتخاذ كند، تعلل كرده و مي كند. در حالي 
كه مس��ووالن در حال چانه زني براي تعطيلي و 
قرنطينه كامل هس��تند، مردم هم در حال جان 
باختنند. چ��ه بخواهيم چه نخواهيم با اين روند، 
تنها هر روز جان هاي بيش��تري از دست مي روند 
و تعداد بيش��تري از مردم راهي بيمارستان هايي 
مي ش��وند كه ديگر ظرفيتي براي پذيرش بيمار 

جديد ندارند.
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