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تسهيل نقدشوندگي با حضور 
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آسيب ها و پيامدهاي دوران 
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شاخص بازار سرمايه همچنان 
در مس��ير نوس��انات قرار دارد 
و يك روز پيراهن س��بز به تن 
مي كند و روز ديگر قرمزپوش 
مي شود. همانطور كه قبال هم 
باره��ا گفته ام، بورس كش��ور 
مقوله اي جداي از فضاي كلي 
اقتصادي كش��ور نيس��ت.  در 
اقتصاد ايران در همين روزي ك��ه با هم در حال صحبت 
كردن هستيم، ركوردهاي رشد نقدينگي شكسته شده 
است، ركورد توسعه پايه پولي جابه جا شده است و دامنه 
وسيعي از مشكالت ابعاد و زواياي گوناگون آن را پوشانده 
است. نقدينگي كشور به حول و حوش 3هزارهزار ميليارد 
تومان رسيده است. ضمن اينكه توسعه پايه پولي نيز طي 
2سال گذشته س��رعت افزون تري به خود گرفته است. 
طبيعي است كه يك چنين رشد نقدينگي اثرات عيني 
خود را در بازارهاي مختلف كشور از جمله بازار سرمايه، 
بازار خودرو، ب��ازار ارز و...به جاي مي گذارد. كافي اس��ت 
اين حجم نقدينگي راهي يكي از اين بازارها شود تا طول 
و عرض بازارها به هم دوخته شود و نوسانات پياپي متوجه 
اين بازارها ش��ود. در اين ميان هرچند نش��انه هاي رشد 
اقتصادي به صورت كمرنگ در اقتصاد نمايان شده است 
و پيش بيني ها نيز حاكي از آن است كه سال آينده رشد 
اقتصادي باالي 3درصد را پشت سر خواهيم گذاشت، اما 
واقع آن است كه متوسط رشد اقتصادي در دهه گذشته 
حدود صفر درصد بوده اس��ت. يك چنين اعداد و ارقامي 
گوياي آن اس��ت كه اقتصاد ايران و پ��س از آن بازارهاي 
اقتصادي كشور براي ثبات پايدار به مجموعه اي از تحوالت 
روشن و مثبت نياز دارد تا امكان قرار گرفتن در مدار رشد 
اقتصادي مستمر براي كشور فراهم شود. البته تحقق اين 
شرايط پايدار نيازمند عواملي است كه شايد وقوع همزمان 
آنها در كوتاه مدت بس��يار خوش بينانه باشد. اتفاق هاي 
خوب براي اقتصاد يعني چه؟ يعني اينكه پول هاي بلوكه 
شده به كش��ور بازگردد، يعني برداشته شدن تحريم ها، 
بازگش��ت ايران به صحنه نفت جهاني و تداوم سياست 
تنش زدايي و...كه البت��ه ايجاد مجموعه اي��ن عوامل تا 
يك سال آينده بسيار بعيد است. اما اگر اراده سياسي الزم 
در داخل كشور ايجاد شود و اركان گوناگون تصميم ساز 
كشور متوجه ضرورت به كارگيري مجموعه ظرفيت هاي 
كشور در راس��تاي استيفاي منافع كشور ش��وند در آن 
صورت مي توان نس��بت به رش��د اقتصادي مستمر در 
س��ال آينده خوش بين بود. چنانچه گروه هاي مختلف 
تصميم س��از يك اس��تراتژي واحد را در مسير پيشرفت 
اقتصادي به كار بگيرند و بر روي اين راهبرد واحد، توافق 
كنند و آن را از تيررس مسائل جناحي و سياسي دور نگه 
دارند، نتايج آن در اقتصاد و معيش��ت كشور بازتاب پيدا 
خواهد كرد. بالفاصله پس از ايجاد اين اتمس��فر مثبت، 
بازارهاي اقتصادي ني��ز به اين تحوالت واكنش نش��ان 
خواهند داد؛ ذينفعان بازار تالش خواهند كرد تا مشاركت 
بيشتري در اقتصاد داشته باشند و ...  ادامه در صفحه 7

در برهه حساس كنوني قرار 
داري��م همانند بس��ياري از 
برهه هاي حساس كه به سبب 
نظام انتخاباتي كش��ور هر دو 
س��ال يك بار تكرار مي شود. 
مجلس جديد در ش��روع كار 
خود ق��رار دارد و دولت فعلي 
در پاي��ان كار خويش اس��ت 
و در مجلس و دولت كانديداهاي بالقوه زيادي به وفور 
يافت مي شود كه در سر سوداي احساس تكليف دارند 
و در اين ميان بس��ياري از مقررات كش��ور در چنبره 
رقابت هاي زيرپوس��تي انتخاباتي قرار گرفته اس��ت. 
بررس��ي س��ير تطور قوانين و مقررات مغاير با اصول و 
قواعد بيمه اي بيانگر اين واقعيت تلخ است كه در آستانه 
انتخابات رياست جمهوري و مجلس برخي سرريزهاي 
حمايتي به س��مت س��ازمان تامين اجتماعي گسيل 
مي شود و تصميماتي اتخاذ مي گردد كه تعادل منابع 
و مصارف و تنظيم ورودي ها و خروجي هاي آن را بر هم 
مي زند و پايداري مالي آن را با مشكل مواجه مي سازد. 
بسياري از كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه دنيا به 
فراخور افزايش اميد به زندگي از س��ال ها پيش اعمال 
اصالحات بيمه اي ازجمله اصالحات سيس��تماتيك، 
پارامتريك و فني و...  ادامه در صفحه 6

»ديدار نهايي رقابت هاي فوتبال ليگ قهرمانان آسيا با 
شكست تيم پرسپوليس مقابل اولسان هيونداي پايان 
يافت تا سرخپوشان پايتخت براي دومين سال متوالي از 
دستيابي به جام آسيا باز بمانند.«اين عبارت يكساني كه 
ديروز بالفاصله پس از پايان بازي پرسپوليس و حريف 
كره اي روي ويترين رسانه ها و خبرگزاري ها قرار گرفت. 
بازي كه تحت تاثير دعوت كنفدراس��يون آسيا از عادل 
فردوسي پور و صادر نشدن ويزا براي ميثاقيان و هاشمي 
مجري و تهيه كنن��ده برنامه فوتبال برتر قرار داش��ت. 
استقبال بيش از 800هزار نفري مخاطبان از اليو زنده 
فردوس��ي پور، اين برنامه را در رتبه پنجمين اليو زنده 
پرمخاطب دنيا و رتبه نخست اليو هاي فارسي قرار داد 
تا همچنان فاصله بعيد برخي تصميم سازي هاي رسانه 
ملي با مطالبات مردم بيشتر احساس شود. اين در حالي 
است كه برخي اختالالت در فضاي سايبري، زمزمه هايي 
را در خصوص برخي تالش ها براي عدم استقبال كاربران 
فضاي مجازي از برنامه زنده فردوسي پور را بر سر زبان ها 
انداخت. اين مسابقه اما در نيمه نخست با نتيجه تساوي 
يك بر يك پايان يافت و در نيمه دوم، اولس��ان به لطف 
حركت عجيب و آماتوري مهدي شيري يك هديه ويژه 
را دريافت كرد و با همين گل ب��ازي را به نفع خود پايان 
داد. دو اشتباه فاحش از سوي سرخپوشان منجر به دو 
ضربه پنالتي شد تا اولسان هيونداي با گل كردن هر دو 
فرصت بادآورده پيروزي و دومين جام آس��يايي را براي 

خود تضمين كند.

    اين مسير ادامه دارد
سيزيف، شاهزاده يوناني است كه كامو در كتابي به همين 
نام آن را تصويرسازي كرده اس��ت. شاهزاده اي كه بر اساس 
اساطير يونان به دليل فاش كردن راز خدايان محكوم شد تا 
تخته سنگي را به دوش گرفته و تا قله كوه آلمپ حمل كند، 
اما شاهزاده به محض اينكه به يك قدمي قله كوه مي رسد، 
تخته سنگ به پايين هبوط مي كند و سيزيف در يك چرخه 
تكراري بايد دوباره اين كار را انجام دهد. وقتي س��وت بازي 
پرسپوليس و اولسان كره جنوبي در فينال ليگ قهرمانان 
آسيا توسط داور قطري به صدا درآمد ناخودآگاه ياد افسانه 
س��يزيف و تمام تالش هايي كه پرسپوليس براي نشستن 
بر رفيع ترين قله باش��گاهي آس��يا طي كرده است افتادم. 
از سال هاي دهه 70 كه تيم شايسته استانكو پوكله پوويچ 
كروات در عين شايستگي به مقام سوم باشگاهي آسيا رسيد 
تا تيم درخشان سال هاي ميانه دهه70 با سرمربي گري علي 
پروين و حضور ستاره هايي چون علي كريمي، كريم باقري 
و...كه در سد سامسونگ، تيم ديگري از كره جنوبي گرفتار 
شد و در شرايطي كه 1برصفر از حريف پيش بود در عرض 
4دقيقه 2گل خورد و باز هم رتبه اي بهتر از س��ومي آس��يا 
كسب نكرد. از واگذاري فينال آسيا در سال2018 با برانكو 
تا روز29آذرماه99كه تيم شايسته يحيي گل محمدي در 

عين شايستگي نتوانست جام قهرماني را باالي سر ببرد. 

   چرا تيم ها شكست مي خورند؟
اما ماجراي بازي ديروز پرسپوليس با اولسان كره جنوبي 

يك تفاوت عمده با همه تجربه هاي قبلي داشت؛ در اين 
بازي تيم پرسپوليس در عين شايستگي و در شرايطي كه 
تا دقيقه 85بازي اجازه ارس��ال يك كرنر را به تيم كره اي 
نداده بود، ب��ازي را به رقي��ب كره اي واگذار كرده اس��ت. 
موضوع زماني جالب تر مي شود كه بدانيم در صورتي كه 
داور قطري ابتدا س��وت پايان نيمه اول بازي را به صدا در 
مي آورد، بعد سراغ چك كردن وار مي رفت، فقط يك ضربه 
به عنوان پنالتي از سوي تيم كره اي نواخته مي شد. در آن 
صورت بعد از دفع توپ توسط لك، گل پذيرفته نمي شد. 
اما مگر نه اين است كه موفقيت ها و شكست هاي تيم ها، 
افراد و ساختارها به وسيله همين جزييات كوچك شكل 
مي گيرند و توجه به همين جزويات اس��ت كه ش��انس 
موفقيت يك مجموع��ه را باالتر مي ب��رد. داگالس نورث 
و اعجم اوغلو در كتاب چرا ملت ها شكس��ت مي خورند؟ 
س��اختارها را به 2 دس��ته س��اختارهاي مش��اركتي و 
ساختارهاي غير مشاركتي تقسيم مي كنند. رويكردهايي 
كه هر كدام براي اجرا به الگوهايي نيازمند هستند. فرايند 
توسعه در س��اختارهايي محقق مي شود كه رويكردهاي 
ماركتي مبتني بر پاس��خگويي به مطالب��ات عمومي را 
پي ريزي مي كنند.در واقع ساختارهاي مشاركتي به  جاي 
اينكه مش��اركت در امور اقتصادي، فرهنگي، سياس��ي، 
فرهنگي و... را محدود به عده  اي معدود از خودي ها و افراد 
نزديك سيستم كنند، باعث تش��ويق و ترغيب اكثريت 
مردم براي مشاركت در امور اقتصادي مي شوند. اگر يك 
چنين پيش فرضي را در خص��وص توفيق يا عدم توفيق 

س��اختارها و مجموعه ها در نظر بگيري��م، در آن صورت 
متوجه خواهيم شد چرا بازيكنان اولسان در استفاده از اين 
جزييات توفيق بيشتري دارند و بازيكنان پرسپوليس چرا 
اسير اين جزييات مي شوند. مشكلي كه به گونه اي ديگر در 
جريان بازي تيم ملي فوتبال كشورمان در جام ملت هاي 
آسياي 2018 در مقابل ژاپن به آن گرفتار شد و قهرماني 
را از دس��ت داد. به نظر مي رس��د دليل اصلي يك چنين 
فاصله هايي، الگوهاي اش��تباهي اس��ت كه در استفاده از 
ظرفيت هاي داخلي به آن دچار هستيم و يك روز در انتقاد 
و تخريب ظريف نمايان مي شود روز ديگر در كنار گذاشتن 
عادل فردوسي پور از ساختار رسانه ملي.ظرفيت هايي كه 

مديران ايراني هنوز نحوه تعامل با  آنها را نياموخته اند.

   زندگي و فوتبال ادامه دارد
الكس فرگوسن س��رمربي افسانه اي منچس��تر يونايتد 
معتقد است؛ » مهم ترين اصلي كه طرفداران فوتبال بايد 
به آن توجه كنند، آن است كه تيم شما زماني ممكن است 
ببازد.«درك اين مس��اله براي عبور طرفداران اين تيم از 
چالش پيش رو بسيار مهم باشد. واقعيت آن است كه تيم 
يحيي شاخص هاي مثبتي از خود ارايه داده كه مي تواند 
طرفداران اين تيم را نسبت به آينده اين تيم خوبين سازد. 
مي ماند تدبير مديران و تصميم سازان كشور كه شرايط را 
به گونه اي ش��كل دهند كه تيم ها ايراني در ابعاد مختلف 
سياسي، ورزشي، فرهنگي و...با حداكثر ظرفيت و توانايي 

خود راهي اين رويارويي ها شوند

هدفگذاري تورم��ي مي تواند 
محقق ش��ود و حتي در مدت 
دو س��ال ب��ه زي��ر 10 درصد 
نيز برس��د اما انضباط پولي و 
شفاف سازي حساب ها در كنار 
عدم استقراض از بانك مركزي 
شرط آن اس��ت و بايد ديد كه 
آيا مخ��ارج دول��ت و اقتصاد 
اجازه و امكان رعايت انضباط پولي را مي دهد تا مانع رشد 
نقدينگي و اس��تقراض دولت از بانك ها و خلق پول شود 
يا خير؟ تورم ناشي از عوامل مختلفي ايجاد مي شود كه 
مي تواند در اقتصاد تحت عنوان فش��ار تقاضا باشد كه به 
صورت افزايش تقاضا خود را نشان مي دهد، يعني زماني 
كه تقاضا بيش از عرضه است و در واقع قدرت خريد مردم 
بيشتر شده اما عرضه اضافه نشده است. اين امر در زماني 
رخ مي دهد كه دولت ها پول ب��ه اقتصاد تزريق كنند كه 
در نتيجه تقاضا را باال مي برد و منجر به تورم خواهد شد. 
زماني هم فشار هزينه ها باعث ايجاد تورم مي شود و زماني 
تورم باال مي رود كه بهره وري وجود نداش��ته باشد. مورد 
بعدي كه در بروز تورم نقش دارد، افزايش انتظارات تورمي 
است كه بيشتر جو رواني در جامعه است. نوع ديگر تورم 
ساختاري است. يعني ساختار اقتصاد به نوعي است كه 
باعث افزايش توليد نمي شود.   ادامه در صفحه 7

مي ت��وان گفت دلي��ل اصلي 
رشد اين روزهاي بازار حاصل 
افزايش ن��رخ كادمويتي ها در 
روزهاي پنجش��نبه و جمعه 
است و بازار هفته گذشته روند 
اصالحي را پشت سرگذاشته 
اس��ت. درحال حاضر قيمت 
س��هام بس��يار مطلوب شده 
است. بازار س��رمايه درحال حاضر مي تواند در محدوده 
شاخصي يك ميليون و 600 هزار نوس��ان كند و نبايد 
انتظار افزايش شاخص را داش��ت چراكه بازار در انتظار 
كشف نرخ دالر است و باتوجه به اتفاقات خوب و احتمال 
بازگش��ت امريكا به مذاكرات برجام، دولت و مسووالن 
مي توانند ن��رخ دالر را كاهش��ي اعالم كنن��د و به يك 
نرخ تصويب ش��ده بسيار خوب برس��ند. نرخ دالر براي 
بازارسرمايه كمي مبهم است و براساس صحبت هايي كه 
در محافل اقتصادي صورت مي گيرد انتظار بانك مركزي 
نرخ دالر پايين تر از نرخ نيمايي اس��ت و به همين دليل 
بازار س��رمايه در همين اعداد معامله مي كند و افزايش 
اخيري كه در بازار س��رمايه رخ داد بابت افزايش قيمت 
كادمويتي ها بوده كه مي تواند در س��ودآوري شركت ها 
موثر باشد اما كشف قيمت دالر براي بازارسرمايه بسيار 
مهم است و ...  ادامه در صفحه ۳

نزديك به يك س��ال اس��ت 
كه س��بك زندگي تمام مردم 
دنيا تغيير ك��رده، رفتارهاي 
اجتماعي، ارتباط��ات، حتي 
فرهنگ و اقتص��اد هم تحت 
تاثير قرار گرفته است. اتفاقي 
كه باعث ش��ده بس��ياري از 
مشكالت و مس��ائل گذشته 
جاي خود را به مشكالت و مسائلي بدهند كه تا به حال 
چندان هم آنها را تجربه نكرده بوديم. اما اين دوران هم 
باالخره مي گذرد، يك سال يا دو سال ديگر هيچ خبري 
از كرونا نخواهد بود، اما ما مي مانيم و تمام آس��يب هاي 
روحي و رواني كه اي��ن بيماري به ما وارد كرده اس��ت. 
ما مي ماني��م و داغ عزيزاني كه ديده اي��م، ما مي مانيم 
و روابط اجتماعي كه حاال ديگر رن��گ و بوي تازه اي به 
خود گرفته اند و از آن همه عش��ق ورزيدن و ابراز مهر و 
عالقه خبري نيس��ت، عادت كرده ايم به اينكه يكديگر 
را در آغوش نگيريم، عادت كرده ايم به اينكه فاصله ها را 
رعايت كنيم، حتي براي ديده بوسي كردن با يك عزيز 
هم مردد مي شويم. حجمي از شك و ترديدها به همراه 
مشكالتي كه بر اثر وقوع اين بيماري بر سرمان آوار شده، 
مقابلمان ظاهر مي شود و قطعا چون به آن فكر نكرده ايم 
راه حلي هم برايش نداريم.   ادامه در صفحه 8
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 صفحه 5 

فردوسي پور و ماجراي 
شايسته ساالري

بع��د از مباح��ث و 
حاش��يه هايي ك��ه  
در خص��وص فينال 
قهرمان��ي آس��يا و 
ماج��راي انتخ��اب 
گزارش��گر ب��ازي و 
مرتب��ط  حواش��ي 
ب��ا نح��وه برخورد 
صداوس��يما با عادل فردوس��ي پور در فضاي 
رس��انه اي و ش��بكه هاي اجتماع��ي مط��رح 
ش��ده، يك بار ديگر موضوعات مرتبط با بحث 
شايسته ساالري در راس ارزيابي هاي تحليلي 
قرار گرفته اس��ت. طبيعي اس��ت كه در يك 
چنين شرايطي رسانه ها به دنبال قرائت هايي 
باش��ند كه بيش��ترين قرابت را با هيجانات و 
احساسات كلي جامعه داشته باشد، اما معتقدم 
كه براي تحليل درس��ت شرايط بايد اليه هاي 
سطحي موضوع را كنار بزنيم و عميق تر بحث 
را دنبال كنيم. قب��ل از ورود به بحث ضروري 
است تا تصويري از ساختارهاي شايسته ساالر 
به دس��ت بياوريم.بطور كلي شايسته ساالري 
به ش��يوه اي گفته مي ش��ود ك��ه در آن افراد 
بر اس��اس توانايي ه��ا و مهارت هاي ش��ان به 
كار گم��ارده مي ش��وند و نگرش هاي��ي چون 
خويشاوندس��االري، قوم گرايي، نژادگرايي و... 
در آن وجود ندارد. در واقع به اعتقاد بس��ياري 
از انديش��مندان علوم اجتماع��ي و ارتباطي، 
شايسته س��االري فرآيندي اس��ت كه ابتدا از 
شايس��ته گزيني آغاز مي ش��ود و در ادامه به 
شايسته پروري و در نهايت به عملكرد شايسته 
ختم مي ش��ود. اما هرگ��ز به ان��دازه كافي در 
كشورمان به اين الگوي مهم توسعه توجه نشده 
است. كافي است يك مدير در دستگاه يا ارگان 
و سازماني مش��غول به كار ش��ود تا مجموعه 
وسيعي از اقوام، خويش��اوندان و همشهريان 
آقاي مدير هم به صورت تدريجي به استخدام 
س��ازمان مورد نظر درمي آيند. به گونه اي كه 
مثال اگ��ر اداره اي در طول يك دهه گذش��ته 
مثال سه مدير از سه شهر مختلف داشته باشد، 
اغلب كاركنان اداره مورد نظر را س��اكنان اين 
شهرها تش��كيل مي دهند. معناي اين الگوي 
ناكارآمد اجرايي آن اس��ت كه تعداد زيادي از 
افراد متخصص و توانا از دايره فعاليت هاي كلي 
اقتصادي و اداري خارج مي مانند و به جاي آنها 
افرادي غيرشايس��ته با كمترين ميزان انگيزه 
و توانايي مشغول فعاليت مي ش��وند. واقع آن 
است كه منابع انساني در زمره ارزشمندترين 
داش��ته هاي هر جامعه اي محسوب مي شوند. 
نيروهايي كه استفاده درست از آنها سرنوشت 
نهايي توس��عه را در جوامع ش��كل مي دهد. 
اهميت استفاده از نيروي انس��اني كارآمد به 
اندازه اي است كه كشورهاي توسعه يافته تالش 
مي كنند، چهره هاي نخبه س��اير كشورها را با 
سرمايه گذاري هاي هنگفت به خدمت بگيرند. 
اساسا از ابتداي تاريخ و حتي دوران عهد باستان 
نيز كش��ورهايي قادر به تمدن س��ازي بودند 
كه نيروي انس��اني ماهرتر و متخصص تري را 
به خدمت مي گرفتند. اگر ساس��انيان يا ساير 
نمونه هاي تاريخي قادر به ايجاد تمدن بزرگي 
در سطح جهاني شدند، برآمده از ظرفيت هايي 
بود كه دانشگاه جندي شاپور و نظاير آن در آن 
برهه ايجاد كرده بود.   ادامه در صفحه 7

يادداشت

محمدعلي الستي

 پرسپوليسفينالرا
بهاولسانکرهجنوبیواگذارکرد

استقبالبيشاز800هزارنفری
مخاطبانازاليوزندهفردوسیپور

 هبوط در
 يک قدمی قله



»گزارش بانك مركزي از تحوالت اقتصادي ايران در 
بخش واقعي در نيمه نخست س��ال ۹۹ حاكي از آن 
است كه بر اس��اس برآوردهاي اوليه، توليد ناخالص 
داخلي كشور به قيمت پايه و به قيمت هاي ثابت سال 
۱۳۹۰ از ۳۱۸۹ هزار ميليارد ريال در نيمه نخس��ت 
سال ۹۸ به ۳۲۲۹ هزار ميليارد ريال در نيمه اول سال 
۹۹ افزايش يافته و گوياي نرخ رش��د توليد ناخالص 
داخلي به مي��زان ۱.۳ درصد طي دوره زماني مذكور 
است. با توجه به وضعيت كلي اقتصاد در شش ماهه 
نخست سال ۹۹، محاسبات فصلي نشان مي دهد كه 
اقتصاد ايران در نيمه نخس��ت سال جاري نسبت به 
دوره مشابه سال قبل با افزايش رشد اقتصادي مواجه 

بوده است. «
اين بخشي از گزارشي است كه چند روز قبل از سوي 
بانك مركزي ارايه شد. گزارشي كه هرچند در برخي 
جزييات با گزارش مركز آمار فاصله دارد اما آنچه كه 
قطعي به نظر مي رسد، رش��د مثبت اقتصاد ايران در 
شش ماهه نخست سال جاري است. نكته اي كه باعث 
شگفتي مي شود، ثبت اين آمار در يكي از دشوارترين 

سال هاي اقتصادي ايران است.
ايران در طول سه سال گذشته با تحريم هاي همه جانبه 
امريكا مواجه بوده، تحريم هايي كه دولت ترامپ از آن 
به فش��ار حداكثري ياد كرده و به دنبال آن بود تا در 
مدتي كوتاه با فروپاش��ي اقتصادي، ايران را بار ديگر 
به پاي ميز مذاكره بكش��اند.هرچند دولت ترامپ به 
پايان راه خود رسيد و دولت او بايد اين آرزو را رها كند 
اما آنچه كه مشخص است فشار سنگيني است كه بر 
اقتصاد ايران وارد شده است. ايران در سال ۹7 با رشد 
منفي اقتصادي جدي مواجه ش��د و همين روند در 
سال ۹۸ نيز ادامه پيدا كرد. هرچند در سال گذشته نيز 
بانك مركزي اعالم كرد كه رشد بخش غيرنفتي اقتصاد 
ايران مثبت شده است اما آنچه كه در سال جاري رخ 

داده به دور از تمام پيش بيني هاست.
سال ۹۹ در حالي شروع شد كه ايران نيز مانند تمام 
كش��ورهاي جهان، با شيوع ويروس كرونا مواجه شد 
و با توجه به اينكه دولت مجبور ش��د تن به قرنطينه 
شهرها و بستن كسب و كارها بدهد، برآوردها حاكي 
از آن بود كه رشد اقتصادي بار ديگر منفي خواهد ماند 
و عملكرد ماه هاي نخست سال نيز همين موضوع را 
نشان مي داد اما در شرايطي كه پس از گذشت حدود 
يك سال شيوع كرونا، بسياري از اقتصادهاي جهاني 
رشد منفي اقتصادي را تجربه كرده اند، اقتصاد ايران 

رشد مثبت داشته است.

   صنعت به جاي نفت
برآوردهاي منتشر شده نش��ان مي دهد كه اقتصاد 
ايران پس از ركودي نسبتا طوالني و عملكرد منفي 
در حوزه هاي مختلف اقتصاد در سال جاري توانسته 
ب��ار ديگ��ر روي پاي خ��ود بايس��تد و در اين ميان 
اميدواركننده ترين موضوع نقش مهم صنعت در ثبت 

رشد اقتصادي مثبت در سال جاري است. بر اساس 
اطالعات منتشر شده از سوي دولت، بخش صنعت 
در سه ماهه ابتدايي سال جاري رشد مثبت ۲.5 و در 
فصل دوم، رشد مثبت 7.۹ درصدي را به ثبت رسانده 
به اين ترتيب از فروردين تا شهريور رشد صنعت 5.4 

درصد بوده است.
بخش كشاورزي نيز با ثبت دو رشد مثبت در نهايت 
در پايان ش��ش ماه، رشد 4.4 درصدي را ثبت كرده 
است. نكته عجيب در اين آمار مربوط به بخش نفت 
است. در شرايطي كه ترامپ اصرار داشت كه فروش 
نفت ايران را به صفر برس��اند، در پايان شش ماه نه 
تنها عملكرد اين بخش متوقف نشده كه حتي رشدي 
قابل توجه داشته است. در س��ه ماهه ابتدايي رشد 
نفت منفي ۱6.۸ درصد بوده اما اين عدد در تابستان 
به ۲۲.۲ درصد رس��يده و نفت اي��ران پس از مدتي 
طوالني رشد مثبت داشته است. با اين وجود بخش 
خدمات رشد منفي دو درصدي داشته كه در شرايط 

كرونا دور از انتظار نيست.
برآورد ارزش افزوده فعاليت هاي مختلف اقتصادي 
در نيمه نخس��ت سال ۹۹ نش��ان مي دهد كه علت 
عمده افزايش نرخ رشد توليد ناخالص داخلي را بايد 
در افزايش ارزش افزوده فعاليت هاي صنعت، خدمات 
موسس��ات پولي و مالي، كشاورزي و برق، گاز و آب 
جست وجو كرد. چنانكه سهم ارزش افزوده هر يك 
از فعاليت ه��اي مذكور در نرخ رش��د ۱.۳ درصدي 

تولي��د ناخالص داخلي طي ش��ش ماهه اول س��ال 
۱۳۹6 به ترتي��ب ۰.۸، ۰.5، ۰.5 و ۰.4 واحد درصد 

برآورد شده است.

   افق 1400
رشد مثبت به ثبت رسيده در سال كرونا، براي اقتصاد 
ايران اهميت فراواني دارد و يك سيگنال بسيار مهم به 
كاخ سفيدي مي فرستد كه از ابتداي بهمن در اختيار 
جو بايدن خواهد بود. در شرايطي كه امريكا اميدوار بود 
تحريم ها جواب دهند و اقتصاد ايران به مرز فروپاشي 
برسد، نه تنها اين اتفاق رخ نداد كه حتي در سالي كه 
مبارزه همزمان با تحريم و كرونا وجود داش��ت، رشد 
اقتصادي مثبت شده است.به اين ترتيب امريكا به اين 
درك خواهد رسيد كه تداوم تحريم راهي براي رسيدن 
به اهدافش باز نخواهد كرد و بايد در اين سياس��ت ها 
تغيير دهد. در كنار هم قرار گرفتن اين واقعيت با وعده 
بايدن كه به برجام باز خواهد گش��ت، اميدها به افق 
مثبت اقتصادي ايران در س��ال ۱4۰۰ را افزايش داده 
است.البته در اين مسير همچنان يك سوال بر جاي 
خود باقيس��ت. اينكه دولت در صورت بهبود اوضاع، 
دولت آيا بار ديگ��ر اتكا به نفت را افزايش مي دهد يا از 
تجربه س��ال هاي اخير استفاده خواهد كرد؟ آنچه در 
اليحه بودجه رخ داده، نش��ان از آن دارد كه دولت بار 
ديگر فروش نفت را افزايش خواهد داد و حتي اميدوار 
است كه به فروش روزانه ۲.۳ ميليون بشكه نفت برسد. 

اگر بنا باشد پول نفت بار ديگر به بودجه جاري كشور 
بازگردد، تمام آنچه كه اقتصاد ايران در سال هاي اخير 
رش��ته، پنبه خواهد ش��د. در چنين بستري بار ديگر 
نقدينگ��ي حاصل از نفت، عدم توج��ه به درآمدهاي 
مالياتي و بس��ياري از ديگر حوزه هاي زيرساختي بار 
ديگر مطرح مي شود.از سوي ديگر اما عملكرد صنعت 
در ماه هاي گذش��ته نش��ان داده كه در صورتي كه به 
توليد بها داده شود، توان استفاده از ظرفيت اين بخش 
وجود خواهد داشت. اگر موانع توليد برداشته شود و از 
مسير كاهش تحريم ها فضا براي واردات مواد اوليه و 
استفاده از ظرفيت بازارهاي صادراتي فراهم شود، قطعا 
اقتصاد ايران توان رسيدن به اهداف كالن خود را خواهد 
داشت.در كنار آن، با توجه به افزايش اميد به دسترسي 
به واكسن در ماه هاي پيش رو و به خصوص در بهار سال 
آينده، موانع كرونايي موجود در مس��ير صنعت كنار 
خواهد رفت و از همه مهم تر بخش خدمات كه ضربه 
اصلي را از كرونا خورده، مي تواند بار ديگر به رشد مثبت 
برسد.به اين ترتيب مسووالن اقتصادي دولت در يك 
دو راهي دش��وار قرار گرفته اند. اگر بنا باشد بار ديگر 
تجربه ناموفق سال هاي گذشته تكرار شود و نفت نقش 
محوري پيدا كند، قطعا مشكالت گذشته تداوم خواهد 
يافت و ضعف در برابر تحريم هاي آينده افزايش مي يابد 
اما اگر از فرصت برجام ب��راي رونق صنعت و خدمات 
استفاده شود، شانس رسيدن به اهداف كالن اقتصادي 

درآينده افزايش مي يابد.
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اولين گام خنثي سازي 
تحريم ها اصالح بودجه است

رييس مجلس شوراي اسالمي با اش��اره به اشكاالت 
اساسي ساختار اقتصادي كشور همچون، نفتي، رانتي 
و دولتي بودن و تمركز داشتن بر واردات به جاي توليد و 
صادرات و با تاكيد بر اينكه اين اشكاالت محدود به اين 
دولت و اليحه بودجه ۱4۰۰ نيست و يك آسيب چندين 
ساله است، گفت: با اقتصاد نفتي، رانتي و دولتي نمي شود 
مقابل جنگ اقتصادي ايستاد و خنثي سازي تحريم ها 
با چنين س��اختار اقتصادي يك شوخي بزرگ است. 
وي تاكيد كرد: اولين گام براي خنثي سازي تحريم ها، 
اصالح ساختار بودجه است.محمدباقر قاليباف رييس 
مجلس شوراي اسالمي در جلسه هيات عمومي ديوان 
محاسبات كش��ور از ديوان محاسبات به جهت آماده 
كردن گزارش تفريغ بودجه س��ال ۹۸ يك ماه زودتر 
نسبت به سنوات گذش��ته تقدير و تشكر كرد.رييس 
مجلس در بخش ابتدايي سخنان خود گفت: حضرت 
امام خميني )ره( فق��ه را از كنج حجره ها و حوزه ها به 
قلب مومنان و مسلمانان جاري كردند و انقالب اسالمي 
ثمره فقه اسالمي، فرهنگ اهل بيت و مباني قرآن كريم 
ب��ود. به همين دليل مورد قبول جامع��ه قرار گرفت و 
انقالب اسالمي پيروز شد.رييس قوه مقننه كشورمان 
با بيان اينكه با پيروزي انقالب، اسالم در مسند قدرت 
قرار گرفت، اضافه كرد: سنگر سياسي و قدرت از دست 
مستبدان و نظام استكباري گرفته شد.قاليباف با بيان 
اينكه ب��ا پيروزي انقالب اس��المي همه ظرفيت هاي 
موجود را در ديوان ساالري كه هيچ نسبتي با ارزش ها 
و آرمان هاي انقالب اسالمي نداشت گذاشتيم، ادامه 
داد: البته بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه دشمن در 
ماه هاي ابتدايي پيروزي انق��الب از طريق گروه هاي 
مختلف درصدد براندازي انقالب اسالمي بود و سرانجام 
با جنگ تحميلي سبب ش��د ديوان ساالري در كشور 
شكل بگيرد كه هيچ نسبتي با آرمان هاي انقالب اسالمي 
و امام خميني نداشت.رييس مجلس شوراي اسالمي 
با بيان اينكه در دهه نخست انقالب با تمام توان درگير 
ايستادگي در مقابل تهاجمات بوديم و فرصت اصالح 
ديوان ساالري را نداش��تيم، تصريح كرد: البته با كنار 
رفتن بني صدر، ساختاري مبتني بر مردم و آرمان هاي 
انقالب اسالمي و معاد باوري در جبهه ها شكل گرفت و 
باعث شد جنگ تحميلي را با تكيه بر ارزش هاي ديني 
و شرعي پشت سر گذاشتيم.وي با بيان اينكه در دهه 
اخير كشور درگير تحريم و جنگ اقتصادي تمام عيار 
اس��ت، ادامه داد: دشمن نتوانس��ت در جنگ نظامي 
نتيجه دلخواه خود را به دست آورد زيرا فرهنگ جهاد 
شهادت، معادگرايي و روحيه انقالبي در فضاي عمومي 
كش��ور حاكم بود.رييس نهاد قانونگذاري كشورمان 
افزود: شهيد سليماني نماد و تبلور سيستم دفاع مقدس 
است كه يك تنه انقالب اسالمي را تا مديترانه پيش برد 
و امنيت كشور را تضمين كرد به گونه اي كه كشور ما 
در حال حاضر در حوزه امنيت به آرامش رسيده است.
قاليباف با بيان اينكه توجه به تدوين سند مالي بودجه 
در جنگ اقتصادي يكي از موضوعات مهم است، ادامه 
داد: س��اختار اقتصادي كنوني ما كامال متكي به نفت 
بوده و يك ساختار كامال رانتي و دولتي است و به جاي 
صادرات، رويكرد واردات دارد.رييس مجلس شوراي 
اسالمي با طرح اين پرسش كه در شرايطي كه ساختار 
اقتصادي به جاي تكيه بر توليد بر داللي و س��وداگري 
متكي اس��ت چگونه مي تواند به جنگ اقتصادي رود، 
تصريح كرد: اين فرضيه امكان پذير نبوده و يك شوخي 
بزرگ است.قاليباف با بيان اينكه سند بودجه كشور به 
عنوان سند مالي مهم آغازگر تغيير در ديوان ساالري و 
ساختار اقتصادي است، اضافه كرد: از دهه 5۰ تا به امروز 
چه تغييري در اين سند ايجاد شده است؟ بايد گفت در 
اين دهه ها در بودجه هيچ اصالحي در راستاي تطبيق 

با آرمان ها صورت نگرفته است.

با انتخابات الكترونيكي
مخالفتي نداريم

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي درباره 
حضور افراد نظامي در انتخابات و اينكه آيا بايد حتما 
درجه آنان سرلشكر باشد؟، گفت: طبيعتا اگر كسي 
بخواهد در ش��وراي نگهبان براي ثبت نام و حضور 
در انتخابات مجلس يا رياست جمهوري وارد شود، 
بايد ب��ا حوزه و نهاد خود قطع ارتباط كرده باش��د. 
اگر آن فرد نظامي باشد، درجات و اينگونه مسائل 
تاثيري ندارد. در اين نشست كه به صورت حضوري 
و همچنين مجازي برگزار ش��ده است، عباسعلي 
كدخدايي ضمن تبريك فرارسيدن ميالد حضرت 
زينب)س( و روز پرستار و گراميداشت روز پژوهش 
و ياد آيت اهلل يزدي و محكوم كردن ترور محس��ن 
فخري زاده به بيان نظرات ش��وراي نگهبان درباره 
آخري��ن مصوب��ات مجلس پرداخ��ت. كدخدايي 
در پاس��خ به س��والي درب��اره برگزاري انتخابات 
الكترونيك و اعالم آمادگي وزارت كش��ور در اين 
رابطه و رايزني ش��ورا در اين زمينه گفت: من قبال 
اعالم كردم امسال ما عالوه بر سالمت انتخابات كه 
وظيفه اصلي مان است وظيفه ديگري هم داريم و 
آن هم سالمت مردم است و همه دستگاه ها و شوراي 
نگهبان همت مي  كنند و تا آنجايي كه ممكن است 
براساس پروتكل هاي بهداشتي انتخابات را به نحوي 
برگزار كنند كه كمترين آسيب به مردم برسد.وي 
افزود: كارگروه هايي در اين زمينه تش��كيل شده و 
هماهنگي هايي صورت مي گيرد البته برخي مطالب 
كه مطرح مي شود نيازمند قانون است و بايد قانون 
را اصالح كنيم و فرصت هست و آنچه كه به شورا و 
وزارت كشور مربوط است كه نياز به قانون نيست را 
انجام مي دهيم مثل اينكه شعب را افزايش دهيم و 
افراد بيش��تري را بر سر صندوق ها داشته باشيم از 
جمله تدابيري اس��ت كه انجام مي شود.وي افزود: 
انتخابات الكترونيكي را تا آنجا كه زيرساخت ها اجازه 
داده وزارت كش��ور پيگيري كرده و مراحل زيادي 
انجام مي ش��ود و مراحل پاياني آن انجام مي شود و 

ما مخالفتي نداريم.

پيشنهاد افزايش وام ازدواج
و پرداخت وام فرزندآوري

يك عضو كميسيون تلفيق اليحه بودجه ١4٠٠ گفت 
كه پيش��نهاد افزايش وام ازدواج به ٨٠ ميليون تومان و 
پرداخت وام فرزندآوري به مبلغ ٢٠ ميليون تومان را در 
جريان بررسي اليحه بودجه مطرح خواهد كرد.مجتبي 
توانگر در گفت وگو با ايسنا درباره وام ازدواج و پرداخت وام 
قرض الحسنه فرزندآوري در بودجه ۱4۰۰ گفت: مجلس 
شوراي اسالمي طي سال هاي اخير، در اقدامي شايسته 
تقدير، مبلغ وام قرض الحسنه ازدواج جوانان را متناسب 
با هزينه هاي اين سنت پسنديده، در قانون بودجه بهبود 
داده است. نتيجه اين اقدام، تسهيل شرايط ازدواج براي 
جوانان بوده است. افزايش وام ازدواج از ۳ به ۱۰ ميليون 
تومان در بودجه ۱۳۹5، از ۱۰ به ۱5 ميليون تومان در 
بودجه ۱۳۹7، از ۱5 به ۳۰ ميلي��ون تومان در بودجه 
۱۳۹۸ و از ۳۰ به 5۰ ميلي��ون تومان در بودجه ۱۳۹۹ 
مس��يري بوده كه در اين سال ها طي شده است. در اين 
راستا، مدت بازپرداخت اين تسهيالت نيز از ۳ سال به 
7 سال رسيده است.وي افزود: در ابتداي امر، بانك ها با 
افزايش وام ازدواج مخالف بودند و افزايش اين تسهيالت 
را به معناي افزايش ص��ف وام ازدواج عنوان مي كردند. 
اما نظارت بانك مركزي و پيگيري نمايندگان مجلس 
ش��وراي اسالمي سبب ش��د بانك ها تخلفات خود در 
اين زمينه را كاهش داده )از جمله پرداخت تسهيالت 
قرض الحسنه به مديران و كاركنان خود برخالف قانون( 
و با تخصيص منابع قرض الحسنه به اموري كه در قوانين 
مورد تاكيد قرار گرفته از جمله ازدواج، »صف وام ازدواج« 
را نيز كاهش دهند و به يك سوم برسانند. بر اين اساس 
طبق آمار بانك مركزي، صف وام ازدواج از حدود 5۰۰ 
هزار نفر در ابتداي سال ۱۳۹5 به حدود ۱۳۰ هزار نفر 
در نيمه س��ال ۱۳۹۹ رسيده اس��ت. ١٢5 هزار نفر هم 
هنوز پرونده خود را تكميل نكردند كه طوالني ش��دن 
آن ناشي از مسائل ضمانت است. وي خاطرنشان كرد: 
بنابراين در ادامه مسير گذشته، ضروري است در سال 
جاري نيز تسهيالت قرض الحسنه ازدواج متناسب با 
افزايش هزينه ها بهبود يابد؛ همچنين وام فرزندآوري 
نيز جهت حمايت از افزايش جمعيت و تس��هيل آن، از 
محل منابع قرض الحس��نه مردم در بانك ها تخصيص 
داده ش��ود.اين عضو كميس��يون تلفيق اليحه بودجه 
١4٠٠ تاكيد كرد: بدين ترتيب براس��اس گزارش��ات 
كارشناسي انديشكده اقتصادمقاومتي و در گفت وگو 
با كارشناسان اين انديشكده، پيشنهاد خواهم كرد در 
تبصره ۱6 اليحه بودجه س��ال ۱4۰۰ موارد ذيل درج 
ش��ود: - »وام قرض الحسنه ازدواج از 5۰ به ۸۰ ميليون 
توم��ان و بازپرداخت آن از 7 به ۸ س��ال افزايش يابد تا 
پرداخت اقساط آن براي زوجين مشكل ايجاد نكند.- 
مبلغ ۲۰ ميليون تومان وام قرض الحسنه فرزندآوري از 
محل همين منابع با بازپرداخت 5 ساله جهت تخصيص 
اضافه ش��ود. - با توجه به تقويت جايگاه چك در نظام 
اعتبارسنجي كشور كه موجب بهره برداري از اين ظرفيت 
توسط بعضي بانك ها به عنوان ضامن پرداخت وام هاي 
ُخرد شده، بانك مركزي بانك ها را ملزم نمايد تا به جاي 
درخواست ضامن دولتي داراي كسر از حقوق كه براي 
عده زيادي از جوانان امكانپذير نيست، براي هر وام يك 
يا دو ضامن با چك معتبر خواسته شود.«توانگر تاكيد 
كرد: بررسي هاي كارشناسي و آماري انديشكده اقتصاد 
مقاومتي و در گفت وگو با كارشناس��ان اين انديشكده، 
نشان مي دهد منابع قرض الحسنه مردم در بانك ها، كفاف 
افزاي��ش وام ازدواج و پرداخت وام فرزندآوري به ميزان 
پيشنهادي را مي دهد و عالوه بر آن، بانك ها با همين منابع 
مي توانند ديگر مصارف قرض الحسنه از جمله اشتغال، 
كميته امداد و ... را نيز پوشش دهند.وي در توضيح بررسي 
امكان افزايش وام ازدواج و پرداخت وام قرض الحس��نه 
فرزندآوري در بودجه ۱4۰۰ نيز گفت: طبق آخرين آمار 
منتشر شده از بانك مركزي مربوط به شهريورماه سال 
جاري، بانك ها پس از كسر سپرده هاي صندوق مسكن، 
معادل ۱65 هزار ميليارد تومان سپرده قرض الحسنه 
پس انداز با نرخ صفر درصد از مردم جذب نموده اند كه 
پس از كسر ذخيره قانوني، حدود ۱5۰ هزار ميليارد تومان 
مي شود. عالوه بر اين، حجم سپرده هاي قرض الحسنه 
جاري نيز كه آن هم با نرخ صفر درصد جذب شده، پس از 
كسر ذخيره قانوني حدود 4۳۰ هزار ميليارد تومان است. 
از مجموع اين مبلغ )5۸۰ هزار ميليارد تومان(، تاكنون 
حدود ۱65 هزار ميليارد تومان تسهيالت قرض الحسنه 
به مردم پرداخت ش��ده اس��ت.اين عضو كميس��يون 
اقتصادي مجلس يادآور شد: بنابراين 7۰ هزار ميليارد 
تومان از محل سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز و ۱۳۰ 
هزار ميليارد تومان از محل سپرده هاي قرض الحسنه 
جاري، در مجموع ۲۰۰ ه��زار ميليارد تومان، منابعي 
خواهد بود كه براي پرداخت تسهيالت قرض الحسنه 
در سال آتي در اختيار بانك ها خواهد بود. براي پرداخت 
۱ ميلي��ون وام ازدواج ۸۰ ميليون توماني )مطابق آمار 
س��االنه( به ۸۰ هزار ميليارد تومان منابع نياز اس��ت؛ 
همچنين اگر بخش عمده والدين صاحب فرزند جديد 
نيز تقاضاي وام فرزندآوري ۲۰ ميليون توماني داشته 
باشند )۱ ميليون نفر(، با توجه به نرخ ۱.۲ ميليون عددي 
مواليد ساالنه كش��ور، اين سياست به ۲۰ هزار ميليارد 
تومان منابع نياز دارد. بنابراين سياست پيشنهادي در 
سال ۱4۰۰ به ۱۰۰ هزار ميليارد تومان منابع و تسهيالت 
قرض الحسنه بانكي نياز دارد كه با توجه به برآورد ۲۰۰ 
هزار ميلياردي امكانپذير اس��ت.بر اين اساس، تبصره 
پيشنهادي براي جايگزيني با بند الف تبصره ۱6 اليحه 
بودجه ۱4۰۰ به اين ترتيب پيشنهاد كرده ام: به منظور 
حمايت از ازدواج جوان��ان و فرزندآوري، بانك مركزي 
جمهوري اس��المي ايران موظف است بانك ها را ملزم 
نمايد از محل سپرده هاي قرض الحس��نه پس انداز و 
جاري خود و متناسب با سهمي كه بانك هاي عامل از اين 
منابع دارند، ۸۰ ميليون تومان وام قرض الحسنه ازدواج 
با بازپرداخت ۸ ساله به هر يك از زوجين كه تاريخ عقد 
ازدواج آنها از ابتداي سال ۹7 به بعد است و ۲۰ ميليون 
تومان وام قرض الحسنه فرزندآوري با بازپرداخت 5 ساله 
به سرپرست فرزنداني كه در سال ۱4۰۰ متولد مي شوند، 
با اخذ يك يا دو ضامن معتبر داراي چك و اعطاي سفته 

توسط وام گيرنده، پرداخت نمايند. 

معضل نفت در افق 1400

رشداقتصاديچگونهمثبتميماند؟

حسن روحاني در جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا:

از عصباني كردن دشمنان ايران خوشحال مي شوم
رييس جمهور با تاكيد بر اينكه آناني كه خيلي عليه 
ايران تالش كردند بايد يك بار ديگر آنچه مي گويم را 
بشنوند، اظهار كرد: زيرا هر وقت آن را شنيدند عصباني 
ش��دند و من خوشحال مي شوم وقتي دشمنان ملت 
ايران را عصباني مي كنيم. كاري كه دولت امسال انجام 
داد و آب، برق و گاز را براي اقشار محروم مجاني كرد، 

همان كار است.
حجت االسالم و المسلمين حسن روحاني در جلسه 
س��تاد ملي مقابله با كرونا، اظهار كرد: اينكه در شش  
ماهه اول امسال رش��د اقتصادي ما با نفت و بي نفت 
مثبت ش��د براي ملت ما افتخار است. هرچند كه در 
بعضي از مشاغل اين رشد انجام نشد اما در كشاورزي 

و صنعت اين اتفاق رخ داد.
وي افزود: اميدواريم شش  ماهه دوم سال هم اين رشد 
اقتصادي بماند. همچنين پيش بيني ما اين است كه 
رشد اقتصادي ما در سال بعد هم مثبت باشد. اميدوارم 
بتوانيم تورم را هم مهار كنيم و ش��رايط را براي رشد 

اقتصادي در بخش خدمات هم فراهم سازيم.
روحاني با اش��اره به ش��ب يلدا اظهار ك��رد: از مردم 
مي خواهيم در شب يلدا به خاطر مصادف بودن با روز 
پرستار، براي حمايت از پرستاران و حمايت از سالمت 
مردم جامعه در مراسم يلدايي كه هميشه بوده و اساس 
آن نيز احترام به بزرگ خانواده و صله رحم است، براي 
سالمتي بزرگان خانواده ديد و بازديدها متوقف شود 
و از طريق تلفن و فضاي مجازي اين مراس��م را بدون 
حضور انجام دهند.رييس جمهور با يادآوري اينكه در 
دو ماه اخير مردم، كسبه، اصناف، حمل و نقل عمومي 
و خانواده ها براي كاهش شيوع كرونا بسيار همكاري 
كردند، گفت: اول آذر خيلي نگران بوديم و ۱6۰ شهر 
ما قرمز بود ولي االن تعداد شهرهاي قرمز ما صفر است 
و شهر قرمزي نداريم اين به دليل همت و بزرگواري 

مردم عزيز است.
وي ادامه داد: مردم در ش��رايط كرون��ا، دولت و كادر 
درمان و همه نيروهايي كه بار مس��ووليت را بر دوش 
كش��يدند، دس��ت به دس��ت هم دادند و اين اتحاد و 
همدلي و اعتماد مردم به تخصص بهداشتي كشور بود 

كه ما را از اين موج سهمگين نجات دهد.
رييس جمهور تاكيد كرد: وقتي آمارها و نمودارها را 
نگاه مي كرديم تقريبا همه جا موج سوم از موج قبلي 
بيشتر بوده اس��ت. هم ويروس قوي تر شده بود و هم 

به سمت س��رما رفته بوديم. روحاني با بيان اينكه در 
يلدا جمع نشويم تا كم نشويم، ادامه داد: سرماي هوا 
تاثيرگذار اس��ت به دليل اينكه درها و پنجره ها بسته 
مي شود و همه در يك محيط محدود جمع مي شوند 
و محيط س��رايت آماده تر مي شود و مشكالت بيشتر 
مي شود.وي با تاكيد بر اينكه رشد اقتصادي ما بدون 
نفت ۱.4 و با نفت ۱.۳ درصد است، اظهار كرد: بخشي 
از كسب و كارها تعطيل شده و يا نتوانستند فعاليت 
كنند خصوصا در بخش گردشگري و خدمات، اما در 
ش��رايطي كه اكثر كشورها با رش��د منفي اقتصادي 
منه��اي 7 و منه��اي ۹ و منهاي 5 مواجه هس��تند، 
كشورهايي كه رشد اقتصادي شان مثبت است محدود 
هس��تند و ما جزو كشورهايي هس��تيم كه برخالف 
مشكالت تحريم و جنگ اقتصادي و همچنين كرونا، 

رشد اقتصادي 6 ماه اول ما مثبت بوده است.
رييس جمه��ور همچني��ن ب��ا اش��اره ب��ه آموزش 
دانش آموزان از طريق صداوس��يما و فضاي مجازي 
اظهار كرد: در پايه اول و دوم دبستان، وقتي كه آموزش 
حضوري نيست با مشكل مواجه هستند و امروز يكي از 
مواردي كه در اين جلسه بحث شد اين بود كه اقداماتي 
براي پايه اول و دوم دبستان انجام دهيم كه اين موضوع 
به دو هفته آينده موكول و مقرر ش��د قرارگاه در اين 
زمينه بررسي بيشتري انجام دهد.وي با تاكيد بر اينكه 

در شرايط كنوني بايد كمك مومنانه مردم توسعه پيدا 
كند، گفت: ان شاءاهلل كمك ها از طرف خيران و مردم 
مومن افزايش يابد و براي عزاداري در ايام فاطميه نيز 
مقرر ش��د كه قرارگاه مقابله با كرونا جلسات الزم را 
برگزار كرده تا اين مراسم در فاطميه اول و در فاطميه 
دوم در چارچوب و مقررات پروتكل ها برگزار ش��ود.

روحاني همچنين گفت: براي اينكه ۱۰۰ هزار نفر از 
عزيزان ما بتوانند در آزمون استخدامي شركت كنند، 
امروز چگونگي انجام اين آزمون استخدامي با انجام 

همه مقررات و پروتكل هاي بهداشتي مصوب شد.
وي با تاكيد بر اينكه آناني كه خيلي عليه ايران تالش 
كردن��د بايد يك بار ديگر آنچه مي گويم را بش��نوند، 
اظهار كرد: زيرا هر وقت آن را شنيدند عصباني شدند 
و من خوشحال مي شوم وقتي دشمنان ملت ايران را 
عصباني مي كنيم. كاري كه دولت امس��ال انجام داد 
و آب، برق و گاز را براي اقش��ار مح��روم مجاني كرد، 
همان كار اس��ت.روحاني تاكيد كرد: اين موضوع در 
4۲ س��ال اخير جزو آرزوهاي ما بود كه شرايطي در 
كشور پيش بياوريم كه نخست در صنعت برق دولت 
دوازدهم دست برتر داشته باشد و ما تا پايان اين دولت 
۲۰ هزار مگاوات به برق اضافه خواهيم كرد و تاكنون 
نيز ساالنه ۲ هزار و 5۰۰ مگاوات در برق افزوده شده 
است.رييس جمهوري يادآور شد: اين در حالي است 

كه هميش��ه به طور متوسط ۱.7 درصد به برق كشور 
اضافه ش��ده اس��ت ولي ما ۲.5 برابر ب��ه صنعت برق 
اضافه كرديم كه كار بزرگي است و دست ما پر است 
و مي توانيم بگويم كه امروز براي افرادي كه ش��رايط 
زندگي مناسبي ندارند و مقدار مصرف شان زياد نيست 

برق براي آنها مجاني باشد.
وي با يادآوري اينكه ۳۰ ميليون نفر در كش��ور از اين 
ماه برق مجاني و گاز مجاني خواهند داش��ت، گفت: 
همچنين شرايط ما در صنعت گاز به گونه اي است كه 
دست دولت پر است. زيرا هيچ وقت در كشور توليد گاز 
به يك ميليارد متر مكعب نرسيده بود. در حالي كه در 
ابتداي دولت توليد گاز بيش از 6۰۰ ميليون مترمكعب 
بوده و امروز به يك ميليارد متر مكعب در روز رسيده 
اس��ت.روحاني ادامه داد: در موضوع آب هم قدم هاي 
استثنايي در اين دولت برداشته شد و آب خليج فارس 
و درياي عم��ان را داريم به فالت مركزي مي بريم كه 
اولين بخش آن افتتاح شد و فازهاي بعدي اين طرح 

بسيار عظيم در ماه هاي بعد افتتاح مي شود.
رييس جمهور با اش��اره به اقدام��ات دولت در زمينه 
سدسازي و بي نظير توصيف كردن آن، گفت: در اين 
دولت هر 5۰ روز يك س��د افتتاح كردي��م و اين كار 
عظيم تا پايان اين دولت همچنان ادامه خواهد داشت. 
همچنين در هر سه زمينه برق، گاز و آب در اين دولت 
بيش از همه دولت هاي گذشته در طول 4۰ سال، رشد 
كافي داشتيم و شرايط را آماده كرديم و امروز به جايي 
رسيديم كه براي افرادي كه مصرف كم دارند و جزو 
اقشار آسيب پذيرند، آب و برق و گاز مجاني شد كه اين 

از افتخارات بزرگ دولت دوازدهم است.
روحاني با اشاره به عصبانيت عده اي از اين طرح دولت، 
گفت: مي دانم آناني كه ضدايران هستند و تبليغات 
مي كنند، چقدر از طرح آب، برق و گاز مجاني عصباني 
هس��تند و ديدم با چه حرص و عصبانيت مي گويند 
كه چرا دولت اين كار را كرده و چرا اينها مجاني شده 
است. دش��منان نمي خواهند پيشرفت هاي كشور را 
باور كنند.وي در پايان يادآور شد: اگر در كرونا و توليد 
واكس��ن هم به خودكفايي هاي بزرگ نائل شويم باز 
هم باورشان نمي شود كه ما در بسياري از زمينه ها در 
مسير خودكفايي و توسعه حركت مي كنيم؛ به ويژه 
امسال كه سال جهش توليد است و كار بسيار خوب و 
بزرگي در زمينه توليد انجام شده و انجام خواهد شد.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
قيم��ت دالر در بازار ب��ا كاهش ۲۵۰ توماني نس��بت به 
پنجش��نبه، به كمترين نرخ خود طي سه هفته گذشته 
رسيد.نرخ فروش هر اسكناس دالر امريكا در صرافي هاي 
بانكي در لحظه تنظيم خب��ر ۲۵ هزار و ۵۷۰ تومان و نرخ 
خريد با ۱۰۰۰ تومان اختالف ۲۴ هزار و ۵۷۰ تومان اعالم 
شده اس��ت. هر يورو نيز در صرافي هاي بانكي ۳۱ هزار و 
۴۲۰ تومان براي فروش و ۳۰ هزار و ۴۲۰ تومان براي خريد 
قيمت گذاري شده است.قيمت ارز در بازار از زمان انتخاب 
بايدن به رياست جمهوري امريكا روند با ثبات رو به كاهشي 
را طي كرده اس��ت. هر چند مقاومت هايي را نيز از سوي 
دالالن براي جلوگيري از كاهش بيشتر قيمت ها در اين 

ايام شاهد بوده ايم.
روز شنبه ۲9 آذر 99، قيمت دالر در بازار آزاد كاهش زيادي 
داشت و به ۲۵۴۵۰ تومان رسيد. درهم امارات نيز تا ۷۰۷۰ 
و يورو ۳۱۱۰۰ تومان معامله ش��د. كاهش قيمت دالر و 
همچنين اعالم هر اونس طال به قيمت ۱88۱ دالر موجب 
شد كه قيمت سكه نيز به كانال ۱۱ ميليون تومان كاهش 
يافته و در ساعات عصر شنبه ۱۱ ميليون و 8۲۰ هزار تومان 
معامله شود.  در صرافي ها نيز هر دالر در صرافي هاي بانكي 
۲۵ هزار و ۵۷۰ تومان معامله شد كه اين رقم نسبت به روز 
پنجشنبه گذشته كاهش ۲۳۰ توماني را نشان مي دهد 
قيمت فروش يورو نيز با كاهش ۱۳۰ توماني نس��بت به 
قيمت هاي پاياني روز كاري پنجشنبه گذشته به ۳۱ هزار 
و۴۲۰ تومان رسيد. قيمت خريد هر دالر ۲۴ هزار و ۵۷۰ 
تومان و قيمت خريد هر يورو نيز ۳۰ هزار و ۴۲۰ تومان اعالم 
شد.قيمت خريد هر دالر در بازار متشكل ارزي ۲۵ هزار و 
۱9۷ تومان و قيمت فروش آن نيز ۲۵ هزار و ۴۴9 تومان بود.
همچنين قيمت خريد هر يورو در اين بازار ۳۰ هزار و ۴9۶ 
تومان و قيمت فروش آن نيز ۳۰ هزار و 8۰۱ تومان اعالم 
ش��د.عالوه بر اين در سامانه سنا در روز معامالتي گذشته 
)پنجشنبه(، هر يورو با قيمت ميانگين ۳۰ هزار و 9۴۱ تومان 
به فروش رسيد و هر دالر نيز به قيمت ۲۵ هزار و ۳9۶ تومان 
معامله شد.ضمن اينكه در سامانه نيما نيز در روز پنجشنبه 
گذشته حواله يورو با ميانگين قيمت ۳۱ هزار و ۲8۵ تومان 
فروخته و حواله دالر نيز به قيمت ۲۵ هزار و ۷88 تومان ثبت 
شد.نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و 
بازار متشكل ارزي متغير است و متناسب با نوسان بازار آزاد 
در طول روز چند بار تغيير مي كند.روزهاي گذشته روند 
حركت قيمت دالر، كاهش��ي بود. اوايل آبان ماه نرخ دالر 
روند صعودي داشت و به بيش از ۳۰ هزار تومان رسيد، اما از 

اواسط آبان ماه سير نزولي به خود گرفت.
در بازار طال نيز هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 
روز )شنبه( با ۲۵۰ هزار تومان كاهش قيمت نسبت به روز 
پنجشنبه، به بهاي ۱۱ ميليون و ۷۵۰ هزارتومان معامله شد. 
سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز به قيمت ۱۱ ميليون و 
۴۰۰ هزارتومان، نيم سكه بهار آزادي ۶ ميليون و ۲۵۰ هزار 
تومان، ربع سكه به بهاي چهار ميليون و ۲۵۰ هزار تومان و 
سكه يك گرمي نيز به قيمت ۲ ميليون و ۳8۰ هزار تومان 
مبادله شد. عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 
۱8 عيار به يك ميليون و ۱۳۱ هزار تومان و مظنه هر مثقال 
طال به بهاي چهار ميليون و 9۰۰ هزار تومان رسيد. اونس 
جهاني طال نيز با ثبات نسبت به آخرين ساعات كاري روز 

گذشته به قيمت يك هزار و 88۲دالر فروخته شد.
در هفته هاي اخير قيمت سكه و طال متأثر از بازار ارز روند 
كاهشي داشت و نوسان ارزي و سير نزولي قيمت ارز روي 
بازار طال نيز تأثير گذاشت. از سوي ديگر كاهش نرخ اونس 
جهاني طال نيز باعث افت قيمت طال و سكه شده است، به 
نظر كارشناسان احتمال افت بيشتر اونس جهاني طال در 
هفته هاي آينده وجود دارد. آغاز توزيع واكسن كرونا و بهبود 
شرايط اقتصادي در ماه هاي آينده، ميزان استقبال از طال 

به عنوان ابزاري براي سرمايه گذاري را كاهش خواهد داد.

    مقاومت در برابر كاهش نرخ ارز
 برخي كارشناسان معتقدند كامال روشن است كه شرايط 
براي كاهش نرخ دالر وجود دارد و بازار ارز به داليل مختلف 
از جمله كاهش انتظارات تورمي و احتمال بازگشت امريكا به 
برجام، بايد با روند نزولي ارز و طال مواجه باشد اما عده اي در 
مقابل كاهش نرخ ها مقاومت مي كنند، عده اي نيز معتقدند 
كه نرخ ها در آينده كاهش مي ياب��د و لذا اقدام به واردات و 
ثبت سفارش و خريد ارز از نيما نمي كنند، عده اي نيز در 
حال حاضر اقدام به فروش س��كه و طال كرده اند و خريدار 
طال كم است و مسائل ديگري كه همگي نشان دهنده دوره 
انتظار كاهش نرخ ارز و طال است و همه اينها روي نرخ ها و 

بازار كاال، واردات، خريدها و فروش ها اثر دارد.
برخي صاحب نظران مي گويند چه روند كاهنده و چه روند 
رشد قيمت ها به بازار و اقتصاد لطمه مي زند زيرا در شرايطي 
كه قيمت ها نوسان دارد همواره عده اي از معامله و مبادله 
امتناع مي كنند در حالي كه ثبات نسبي و نوسان كم به بازار 
كمك مي كند كه معامالت انجام شود.  عبدالناصر همتي 

رييس كل بانك مركزي با اش��اره ب��ه مقاومت عده اي در 
برابر كاهش نرخ ارز تاكيد كرد: عوامل بنيادي بازار شرايط 
خود را در ه��ر صورت تحميل خواه��د كرد.قطب نماي 
سياست گذاري بانك مركزي حول كنترل تورم و كمك به 
رشد اقتصادي كشور است. در اين راستا نرخ ارز به عنوان 
ي��ك متغير كليدي اقتصاد كالن نق��ش مهمي به عهده 
دارد.سياست بانك مركزي بر اين استوار است كه نرخ ارز 
بايستي با توجه به شرايط اقتصاد كالن كشور از جمله روند 
ارزش صادرات نفتي و غيرنفتي، تراز خارجي و جلوگيري از 
هدررفت منابع ارزي كشور سامان گيرد.مقاومت در مقابل 
كاهش نرخ ارز از سوي كساني كه ارز دارند را مي توان درك 
كرد. ولي عوامل بنيادي بازار شرايط خود را در هر صورت 
تحميل خواهد كرد. در همين راستا تامل واردكنندگان براي 
خريد ارز در سامانه نيما نيز قابل درك است.بانك مركزي با 
توجه به همه اين عوامل و با تكيه بر قدرت بازارسازي خود 
مس��ير حركت نرخ ارز را رصد كرده و بر اساس مجموعه 
اهداف سياست گذاري خود، منابع و ابزارهاي در دسترس، 

آن را مديريت مي كند.

    سكه ارزان شد
مظنه هر مثقال طال ۴ ميليون و 89۰ هزار تومان،  قيمت 
ارز و طال نسبت به پنجشنبه گذشته كاهش داشته است. 
فعاالن بازار طال و سكه مي گويند: ديگر تقاضا و انگيزه اي 
براي خريد طال و س��كه در بين مردم وجود ندارد و بازار در 
ركود به سر مي برد. بازاري ها مي گويند: بعد از كاهش چند 
ميليوني قيمت سكه ديگر تقاضايي براي خريد سكه نداريم.
افزايش قيمت ارز در بازار همواره يكي از داليل اصلي افزايش 
قيمت طال و سكه بوده است و اين سناريو در روزهاي اخير 
بازهم تكرار شد ولي خيلي دوام نداشت چراكه دالر نيز از 

كانال ۲۶ هزار تومان به كانال ۲۵ هزار تومان بازگشت.
بان��ك مركزي تالش مي كند با تقويت عرض��ه در بازار به 
تقاضاهاي ارزي پاس��خ دهد و برهمين اساس نيز تداوم 
عرضه هاي روزانه ارز در س��امانه نيما و بازار متشكل ارزي 
موجب شده تا نياز ارزي بازار پاسخ داده شود و ديگر مانند 
قبل شاهد نوسانات لحظه اي در بازار نباشيم. با اين حال اما 
در مقاطعي انتشار برخي اخبار سياسي موجب مي شود تا جو 

رواني بازار تغيير كند و قيمت ارز افزايشي شود.
در ساعات صبح شنبه بازار ارز قيمت دالر ۲۵ هزار و ۷8۰ 
تومان، يورو ۳۱ هزار توم��ان و درهم امارات ۷ هزار و ۱۰۰ 
تومان اعالم ش��ده است . در صرافي هاي بانكي هم قيمت 
فروش دالر ۲۵ ه��زار و ۷۵۰ تومان و قيمت خريد دالر با 
اختالف ۱۰۰۰توماني نس��بت به قيمت فروش، ۲۴ هزار 
و ۷۵۰ تومان تعيين شده اس��ت.نرخ فروش يورو معادل 
۳۱ هزار و ۶۰۰ تومان و قيم��ت خريد يورو نيز ۳۰ هزار و 
۶۵۰۰ تومان اعالم ش��ده اس��ت.نرخ خريد و فروش دالر 
و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار متش��كل ارزي متغير 
است و متناسب با نوس��انات بازار آزاد در طول روز چند بار 

تغيير مي كند.

    صعود دالر در معامالت جهاني
شاخص دالر در آستانه ورود به كانال 9۰ واحد قرار گرفت. 
شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي 
جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت با ۰.۲۵ درصد افزايش 
نسبت به روز گذشته در سطح 89.9۷۷ واحد بسته شد. 
نرخ برابري هر فرانك سوييس نيز معادل ۱.۱۳ دالر اعالم 

شد.در تازه ترين دور از معامالت، پوند با ۰.۷۵ درصد كاهش 
نس��بت به روز قبل خود و به ازاي ۱.۳۵ دالر مبادله ش��د. 
يورو ۰.۱9 درصد پايين رفت و با ماندن در كانال ۱.۲۲ به 
۱.۲۲۳ دالر رس��يد. در معامالت بازارهاي ارزي آسيايي، 
هر دالر با ۰.۲۴ درصد افزايش به ۱۰۳.۳۲۶ ين رسيد. در 
برابر همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي ۱.۳۱۲ دالر 
مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر معادل ۶.۵۳۷ يوان 

چين اعالم شد.
به گزارش رويترز، در شرايطي كه انگليس هنوز نتوانسته 
است به توافقي كامل با اتحاديه اروپا بر سر آينده روابط پس 
از برگزيت دست پيدا كند، اقتصاد اين كشور تحت تاثير 
پيامدهاي كرونايي قرار گرفته و اين روند در بازار كار نيز موثر 
بوده است تا جايي كه مركز آمار انگليس اعالم كرد كه نرخ 
بيكاري اين كشور در ١٢ ماه منتهي به اكتبر با ۰.۱ درصد 
افزايش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به ۴.9 درصد رسيد 
كه ۰.۱ درصد بيشتر از انتظار كارشناسان قبلي و باالترين 
بيكاري ثبت شده در اين كشور از اوت ۲۰۱۶ تاكنون بوده 
است. شمار بيكاران اين كشور طي اين مدت با ۲۰9 هزار نفر 

افزايش به يك ميليون و ۵۲۰ هزار نفر رسيد.
تمايل معامله گران براي نگه داشتن دالر نسبت به ماه هاي 
ابتدايي سال ۲۰۲۰ كاهش كامال محسوسي يافته است و 
با پيشرفت هاي به دست آمده در مقابله با كرونا و روي كار 
آمدن دولتي با رويكردهاي معتدل تر در امريكا، جذابيت 
ارزهاي پرريسك تر براي معامله گران بيشتر شده است. 
اگرچه انتظار نمي رود كه دالر با يك سقوط آزاد مواجه باشد 
اما بسياري از تحليلگران بازار ارز معتقدند در شرايط كنوني 
فضا براي عقبگرد بيشتر دالر نيز فراهم است و شايد دالر تا 
چند ماه ابتدايي سال ۲۰۲۱ نيز در سنگر دفاعي فعلي خود 
باقي بماند.  با وجود اقدامات دولت ترامپ در به راه انداختن 
جنگ تجاري با چين، آمارهاي جديد نشان مي دهد كه 
واردات امريكا از اين كشور افزايش محسوسي يافته است 
به گونه اي كه در ۱۰ ماه نخست امسال )بازه زماني ژانويه تا 
اكتبر( واردات امريكا از چين ۷.8 درصد بيشتر از رقم ثبت 
شده براي بازه زماني مشابه سال قبل بوده است. همچنين 
در ماه نوامبر ميزان واردات امريكا از چين با رشدي عجيب 
به ۵۱.98 ميليارد دالر رس��يده كه نسبت به مدت مشابه 
سال قبل ۴۶.۱ درصد بيشتر شده است. اين مساله به معناي 
افزايش بيش از پيش كسري حساب تجاري امريكا خواهد 
بود. در يك دستاورد دارويي ديگر در مقابله با كرونا، شركت 
دارويي مدرنا اعالم كرده است كه به زودي تاييديه سازمان 
غذا و دارو امريكا را براي توزيع واكسن ساخت اين شركت 
در ايالت هاي مختلف به دست خواهد آورد. پيش از اين نيز 
مراحل مقدماتي استفاه از واكسن هاي ساخت شركت فايزر 
نهايي شده بود. معامله گران اميدوارند كابوس كرونا كه از 
فوريه ۲۰۲۰ جهان را به طور جدي تحت تاثير قرار داده است 
تا چند ماه آينده به خط پايان خود برسد و حركت به سمت 

عادي شدن شرايط شتاب بيشتري بگيرد. 
در طرف سياس��ت گذاري پولي انتظار مي رود بانك 
مركزي امريكا به رويه كنوني خود در حفظ نرخ بهره 
در يكي از پايين ترين سطوح يك دهه اخير ادامه دهد. 
به عقيده برخي از كارشناس��ان مالي، در سال آينده 
ميالدي نيز احتماال شاهد تغيير محسوسي در اجراي 
سياست انبساطي فدرال رزرو نخواهيم بود.  تورم منفي 
و ركود اقتصادي در كنار باال ماندن نرخ بيكاري، ش��رايط 
سختي را براي سياس��ت گذاران اروپايي در احياي رشد 

اقتصادي كشورهاي خود رقم زده است و احتماال دو سال 
طول خواهد كشيد تا شرايط به حالت قبل از بحران كرونا 
بازگردد. بانك مركزي فرانسه در برآورد جديدي از وضعيت 
اقتصادي اين كشور اعالم كرد كه اقتصاد اين كشور امسال 
تحت تاثير شيوع كرونا، محدوديت هاي رفت و آمد و تعطيلي 
گسترده كسب و كارها حدود 9 درصد كوچك خواهد شد 
كه در صورت تحقق، بدترين عملكرد دومين اقتصاد بزرگ 

اتحاديه اروپا طي يك دهه اخير خواهد بود.
اقتصاد جهان كماكان تحت تاثير كرونا قرار دارد و آن طور 
كه كنفرانس تجارت و توسعه س��ازمان ملل در گزارشي 
پيش بيني كرده است، متوسط رشد اقتصادي كشورهاي 
جهان در سال جاري به منفي ۵.۶ درصد خواهد رسيد كه در 
صورت تحقق، بدترين عملكرد از زمان بحران مالي در سال 
۲۰۰9 تاكنون محسوب مي شود. اين گزارش اگرچه هنوز 
گزارش نااميد كننده اي محسوب مي شود اما نسبت به پيش 
بيني قبلي منفي 9 درصدي، بهبود نسبي يافته است. پيش 
از اين نيز سازمان ملل نسبت به فقير شدن حدود هشت 

ميليون نفر در جهان بر اثر كرونا هشدار داده بود. 
نمايندگان جمهوري خواه و دموكرات هنوز نتوانسته اند 
به توافقي با يكديگر بر سر جزئيات اليحه حمايتي جديد 
برسند و نانسي پلوسي- رييس كنگره گفته است احتماال از 
سر گيري مذاكرات به پس از تعطيالت كريسمس موكول 
خواهد شد. بسته دوم حمايت از اقتصاد در برابر پيامدهاي 
كرونا حدود 9۰۰ ميليارد دالر اعتبار در بر خواهد داشت 
و قرار است جايگزين بسته حمايتي سه تريليون دالري 
قبلي شود. تمركز بس��ته جديد روي حمايت از كسب و 
كارهاي كوچك و متوسط و پرداخت يارانه نقدي مستقيم 
به افراد بيكار ش��ده خواهد بود. برخالف تالش هاي بانك 
مركزي امريكا براي افزايش تورم امريكا، متوسط نرخ تورم 
بزرگ ترين اقتصاد جهان در ۱۲ ماه منتهي به نوامبر بدون 
تغيير نسبت به دوره مشابه منتهي به ماه قبل به سطح ۱.۲ 
درصد رسيد كه اين نرخ تورم ۰.۱ درصد كمتر از نرخ مورد 
انتظار قبلي و كمترين سطح تورمي ثبت شده در امريكا 
در سه ماهه اخير محسوب مي شود. بانك مركزي امريكا 
رسيدن به تورم باالي دو درصد را هدف گذاري كرده است.
تاكنون بيش از ۷۵ ميليون و ۶۶۵ ه��زار و ۱۰ مورد ابتال 
به كرونا گزارش ش��ده است كه در اين بين يك ميليون و 
۶۷۴ هزار و 99۶ نفر جان خود را از دس��ت داده اند. در بين 
كشورهاي مختلف، باالترين تلفات مربوط به امريكا با ۳۱9 
ه��زار و ۳۷ نفر، برزيل با ۱8۴ هزار و 99۲ نفر، هند با ۱۴۵ 
هزار و ۱۶8 نفر، مكزيك با ۱۱۶ هزار و ۴8۷ نفر و ايتاليا با ۶۷ 

هزار و ۲۲۰ نفر بوده است.
شدت گرفتن سرعت شيوع كرونا باعث شده است تا شاهد 
رقم خوردن ركوردهاي جديد از مرگ و مير روزانه ويروس 
كرونا باشيم تا جايي كه روز ش��انزدهم دسامبر با ثبت از 
۱۳ هزار و ۵۵8 فوتي در يك شبانه روز ركورد قبلي را كه 
مربوط به روز دهم دسامبر با ثبت از ۱۲ هزار و 9۱8 فوتي 
بود، شكست.  كيت جوكيس- استراتژيست ارزي بانك 
سوسيت ژنرال گفت: به زبان ساده از نظر معامله گران ارزش 
فعلي دالر بيش از حدي است كه بايد باشد و براي همين 
فكر مي كنم روزهاي بد دالر ادام��ه دارد. بازارها به آن چه 
در حوزه سياست گذاري پولي رخ مي دهد واكنش نشان 
مي دهند و با وضعيت فعلي فشار زيادي روي دالر است. در 
مقايسه با ماه هاي ابتدايي سال جذابيت دالر براي بسياري 

از معامله گران كاهش پيدا كرده است. 

يادداشترويداد

ادامه از صفحه اول
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بيت كوين به 22 هزار دالر 
عقب نشيني كرد

بيت كوين كماكان در دوام در محدوده مقاومتي ۲۳هزار 
دالري ناكام مانده اس��ت. به گزارش س��ي ان بي سي، 
بيت كوين در دومين تالش خود نيز در فتح كانال ۲۳ 
هزار دالري ناكام ماند و پس از ورود به اين كانال تنها پس 
از اندكي مجددا به محدوده ۲۲ هزار دالري عقب نشست. 
 بازدهي هفتگي محبوب تري��ن ارز ديجيتالي جهان 
به مثبت ۲۶.۴۷ درصد رس��يده است. طي ۲۴ ساعت 
گذشته بيت كوين با ثبت ريزش ۳.۷۲ درصدي به ۲۲ 
هزار و ۷۶۰.۰۵ دالر رس��يد. باالترين ركورد ثبت شده 
ارزش بيت كوين مربوط به روز هجدهم دسامبر سال 
۲۰۲۰ ب��وده كه در آن اين ارز به قيمت ۲۳ هزار و ۴۰۰ 
دالر رسيد. ركورد قبلي اين ارز مربوط به روز شانزدهم 
دسامبر سال ۲۰۲۰ بوده كه در آن اين ارز به قيمت ۲۰ 
هزار و ۷۷۶.۱۶ دالر رسيد. بيت كوين امسال را رويايي 
سپري كرده و ارزش آن نسبت به ابتداي سال حدود ۱.۷ 
برابر افزايش يافته است. معامله گران ارزهاي ديجيتالي 
مدعي هستند كه شرايط با سال ۲۰۱۷ متفاوت است و 
اين ارز مي تواند كانال شكني هاي جديدي را تجربه كند. 
ارزش بازار بيت كوين در حال حاضر بيش از ۳8۰ ميليارد 
دالر است. چارلز هيتر- مدير موسسه كرايپتو كامپير 
گفت: در ماه هاي اخير شاهد توجه بيشتر سرمايه گذاران 
به پتانس��يل باالي ارزهاي ديجيتالي ب��وده ايم و حاال 
بيت كوين و ساير ارزهاي ديجيتالي سهم محسوسي از 
سبد دارايي سرمايه گذاران دارند. اين به معني آن است 
كه آينده روشن تري براي اين بازار خواهيم داشت.  برخي 
از معامله گران معتقدند بيت كوين پتانسيل شكستن 
سقف ۱۰۰ هزار دالري را نيز در طوالني مدت دارد. البته 
ريزش قيمتها در بازار ارزهاي ديجيتالي محدود به بيت 
كوين نبود و قيمت بسياري از ارزهاي ديجيتالي ديگر 
نزولي بود؛ به گونه اي كه اتريوم با ۳.8۶ درصد كاهش 
به ۶۴۵.۱9 دالر، بيت كوين كش با ۴.۴۳ درصد ريزش 
به ۳۰9.۵۷ دالر، اليت كوين ب��ا ۰.۴۲ درصد نزول به 
۱۰۷.۲۵ دالر، مونرو با ۴.۴۷ درصد كاهش به ۱۵۵.۵۲ 
دالر، دش ب��ا ۵.۴۵ درصد عقبگرد ب��ه ۱۰۶.8۲ دالر، 
زدكش ب��ا ۰.8۱ درصد ريزش به ۷۴.۳۲ دالر و ميكر با 

۰.۲۲ درصد كاهش به ۵۵8.۵9 دالر رسيد.

اختصاص ۱۸۰۰ ميليارد
به شركت هاي دانش بنيان

با هدف رش��د و شكوفايي ش��ركت هاي دانش بنيان 
و با حمايت هاي صندوق توس��عه ملي، در س��ه سال 
اخير بيش از ۱8۰۰ ميليارد تومان اعتباربا نرخ س��ود 
۱۲درصد به شركت هاي دانش بنيان اختصاص يافت. 
به گزارش ايس��نا، در نامه س��تاري - معاونت علمي و 
فناوري رياس��ت جمهوري - به رييس گروه اقتصادي 
دفتر مقام معظم رهبري اعالم شده كه صندوق توسعه 
ملي در حمايت از شركت هاي دانش بنيان در سه سال 
اخير مبلغي بالغ بر ۱8۳۵ ميليارد تومان نزد بانك هاي 
عامل وي��ژه فعاليت هاي دانش بنيان و فناور س��پرده 
گذاري كرده است.در ادامه اين نامه تاكيد شده كه اين 
اعتبارات به صورت تسهيالت سرمايه در گردش و طرح 
با نرخ سود ۱۲ درصد در اختيار شركت هاي دانش بنيان 
در بخش هاي كش��اورزي، صنايع تبديلي و تكميلي 
كشاورزي و صنعت و معدن قرار گرفته و نقش موثري 
در پويايي و بالندگي ش��ركت هاي دانش بنيان داشته 
است.همچنين اعالم شده تاكنون ۱۶۶ شركت دانش 
بنيان توانسته اند از اين حمايت ها براي ايجاد و توسعه 
فعاليت هاي اشتغال، توليد و خدمت به كشور بهره مند 
شوند. معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري البته 
از همكاري و مس��اعدت هاي صورت گرفته از س��وي 
صندوق توسعه ملي به ويژه براي توسعه فعاليت اقتصادي 
شركت هاي دانش بنيان و پيشبرد اهداف زيست بوم 
دانش بنيان ابراز رضايت كرده اس��ت.گفتني اس��ت ؛ 
منابع صندوق توسعه ملي ساالنه از محل سهم تعيين 
ش��ده از درآمدهاي ناشي از فروش نفت و فرآورده هاي 
نفتي تامين ش��ده و در راستاي توسعه كشور در قالب 
تسهيالت به گروه هاي مشمول به استناد اساسنامه اين 

صندوق ارايه مي شود.

سپرده هاي ارزي كره جنوبي 
ركورد زد

داده هاي بان��ك مركزي كره جنوبي نش��ان داد كه 
سپرده هاي ارزي اين كش��ور در ماه گذشته به دليل 
تقاضاي زياد براي دارايي هاي امن در پي موج جديد 
ش��يوع ويروس كرونا، به باالترين سطح خود رسيده 
است. به گزارش شينهوا، داده هاي بانك مركزي كره 
جنوبي روز جمعه نش��ان داد كه س��پرده هاي ارزي 
اين كش��ور در ماه گذشته به دليل تقاضاي زياد براي 
دارايي هاي امن در پي موج جديد شيوع ويروس كرونا، 
به باالترين سطح خود رسيده است.اين سپرده كه به 
ارزهاي خارجي اعالم مي شود، در پايان ماه نوامبر به 
باالترين سطح خود يعني 9۳.۶۱ ميليارد دالر رسيد 
كه طبق اعالم بانك مركزي كره ۰.۲9 ميليارد دالر 
بيشتر از يك ماه قبل از آن است.اين سپرده متعلق به 
ساكنان كره جنوبي است از جمله شركت هاي داخلي 
و مردم عادي و همچنين شركت ها و اشخاص خارجي 
كه حداقل ش��ش ماه در اين كشور اقامت داشته اند.

تقاضا براي دارايي هاي امن، به ويژه در ميان اشخاص، 
با موج جديد كرونا افزايش يافت. تعداد روزانه موارد 
ابتال به بيماري كووي��د_۱9 از 8 نوامبر از ۱۰۰ مورد 
عبور كرده است.سپرده هايي كه در اختيار اشخاص 
مي باشند در پايان ماه نوامبر ۰.۴۳ ميليارد دالر نسبت 
به ماه قبل از آن افزايش يافت و به ۱9.۰۲ ميليارد دالر 
رسيد در حالي كه س��پرده هاي متعلق به شركت ها 
۰.۱۴ ميليارد دالر كاهش يافت و به ۷۴.۵9 ميليارد 
دالر رسيد. سپرده هاي دالري در دوره ذكر شده ۰.۴۶ 
ميليارد دالر كاهش ياف��ت و به ۷9.8۶ ميليارد دالر 
رسيد اما سپرده هايي كه به يوان چين، يورو و ين ژاپن 
هستند به ترتيب به ۱.۶8 ميليارد دالر، ۴.۵ ميليارد 

دالر و ۵.۳۳ ميليارد دالر افزايش يافتند.

دورنماي ثبات در بازار فوالد
دومين دستور كار مهم فرداي 
صحن علني مجلس، بررسي 
ابعاد و زواياي گوناگون طرح 
ساماندهي زنجيره فوالد كشور 
اس��ت كه روند بررسي آن از 
هفته ها قبل در كميس��يون 
صناي��ع و مع��ادن مجلس 
يازدهم آغاز و در نهايت راهي 
صحن شده اس��ت. اما اين طرح در ش��رايطي قرار است 
در صحن علني بررسي شود كه دولت آيين نامه اجرايي 
ساماندهي عرضه و تقاضاي زنجيره فوالد را در روزهاي 
ابتدايي آذرماه ابالغ كرده اس��ت. ش��يوه نامه اي كه روز 
گذش��ته باعث انتقاد تند سخنگوي كميسيون صنايع 
و معادن ش��د و س��اير نمايندگان نيز در گفت وگوهاي 
رسانه اي شان همين انتقادات را تكرار كردند. حجت اهلل 
فيروزي با اشاره به اينكه هنوز معلوم نيست كه شيوه نامه 
اجرايي جديد تاثيري در بازار فوالد داشته باشد، اما در حال 
حاضر تغييري در قيمت فوالد رخ نداده است به اين نكته 
اشاره كرد كه شيوه نامه اجرايي دولت با مشكالت فراواني 
روبه روست. اما مش��كالت برآمده از توليد و توزيع فوالد 
زماني بازتاب هاي رسانه اي فراواني پيدا كرد كه فعاالن اين 
حوزه از تشكيل بازارهاي سياه حول و حوش اين بازار خبر 
دادند. بازارهاي سياهي كه برخي سوداگران و سودجويان 
با استفاده از حفره اي كه مچينگ ايجاد كرده بود، شكل 
دادند و س��ودهاي كالني را  به جي��ب زدند. مچينگ يا 
خريداري از محصوالت مازاد معامالت به فرايندي گفته 
مي شود كه طي آن در صورتي كه تمامي حجم عرضه شده 
متقاضي نداشته باشد و مورد معامله قرار نگيرد، با قيمت 
پايه در سيستم مازاد عرضه ش��ود. رويكردي كه برخي 
سوداگران از طريق آن حتي اقالم پرمتقاضي بازار را نيز به 
اسم مچينگ به قيمت پايه از تاالر بورس خارج كردند و در 
بازار آزاد به فروش رساندند. بر اساس اخباري كه از برخي 
منابع فوالدي كش��ور در اختيار تعادل قرار گرفته است، 
برخي از شركت هاي به نام فوالدي كشور در برخي موراد 
تا ۴۰درصد توليدات خود را نه از طريق تاالر بورس كاال بلكه 
از طريق بازار آزاد به فروش رسانده اند. در اين ميان فاصله 
نرخ پايه محصوالت فوالدي مچينگ تا قيمت بازار آزاد كه 
ارقام سنگيني را نيز شامل مي شود به جيب سوداگران و 
سودجويان مي رود. نتيجه يك چنين مكانيسمي باعث 
افزايش قيمت در توليدات لوازم خانگي، آالت ساختماني، 
خودرو و... شده است. ضمن اينكه باعث عدم شفافيت در 
فرايند كلي توليد فوالد كشور شده است. در پاسخ به اين 
نارسايي ها مجلس و دولت هر كدام جداگانه به فكر طراحي 
سازو كاري افتادند كه بتواند نظارت هاي دقيق تري را در 
بازار فوالد اعمال كنند و جلوي سوءاستفاده هاي احتمالي 
را مسدود كنند. اين در حالي است كه معموال در يك چنين 
شرايطي ساختارهاي تقنيني و اجرايي تالش مي كنند تا 
با هم افزايي و استفاده از ظرفيت هاي مشترك يك قانون 
جامع و همه جانبه را تهيه كنند تا از بيش��ترين ضمانت 
اجرايي برخوردار باشد. بعد از ابالغ شيوه نامه اجرايي دولت 
توسط معاون اجرايي رييس جمهوري و پس از آن تصويب 
قانون ساماندهي زنجيره فوالد در مجلس به نظر مي رسد 
فعاالن حوزه فوالد كش��ور با نوع خاصي از سردرگمي و 
تعليق مواجه شده اند. از يك طرف معاون وزير صمت در 
گفت وگو با رسانه ها اعالم مي كند كه شيوه نامه اجرايي 
دولت نسخه حل مشكالت اين بخش است، از سوي ديگر 
اما نمايندگان مجلس ابعاد مختلف اين طرح را بدون تاثير 
در بازار فوالد تحليل مي كنند. بايد ديد بعد از تصويب طرح 
ساماندهي زنجيره فوالد در مجلس آيا بازار فوالد كشور 
در مسير ثبات و آرامش قرار مي گيرد يا اينكه بايد منتظر 

انتقادات تازه اي از سوي دو طرف ماجرا باشيم.

تسهيل نقدشوندگي با حضور 
بازارگردان ها

اين نرخ تا ۱۵ بهمن ماه و استقرار جوبايدن در كاخ سفيد 
نهايي مي ش��ود، همچنين بازار در اين شرايط روند روبه 
جلوي خود را با كمي احتياط طي مي كند تا پس از آن بتواند 
به صورت قطعي خريد انجام دهد. بازارگرداني براي افزايش 
نقدشوندگي سهام انجام مي گيرد و به نوعي نقدشوندگي 
سهام را تضمين مي كند. در مواردي كه بازار روند ريزشي به 
خود گرفته است با خريدهايي كه بازارگردان انجام مي دهد 
اميد قفل نش��دن صف فروش را به بازار تزريق مي كند و 
قيمت هاي پاياني نيز باتوجه به خريد بازارگردان تسهيل 
مي شود چراكه در دامنه نوسان ۵ درصدي و بازار پايه ۲ الي 
۳ درصدي با خريدهايي كه بازارگردان انجام مي دهد باعث 
مي شود كه قيمت ها تعديلي به سمت و سوي پايين داشته 
باشند و بعد از چند روز اصالح شديد سهامداراني كه نياز 
به نقدكردن سهام دارند سهام خود را نقد مي كنند. به طور 
كلي بازارگرداني شرايط نقدشوندگي را تسهيل مي كند. 
در روندهاي صعودي بازهم به دليلي كه بازارگردان تعهد 
دارد براي فروش كمك مي كند س��هام بس��يار سريع به 
قيمت هاي باالي خود مي رسند. البته تعداد سهامي كه 
بازارگردان تعهد انجام داده كمي محدود اس��ت و زماني 
كه بازار بخواهد با صف هاي خريد و با فروش هاي خيلي 
شديد روبه رو ش��ود بازارگردان تعهدي براي جمع آوري 
اين صف ها ندارد و تنها بايد به تعداد تعهد خود عمل كند و 
اين تعداد تعهد باز مي گردد به روند معامالتي گذشته آن 
سهم كه به بازارگردان اعالم مي كند وي متعهد است يك 
تعداد سهام در دامنه نوساني ۳-و ۳+ است با توجه به فراز و 
فرود بازارسرمايه خريداري كند و در سهام ۲ درصدي نيز 
با دامنه نوس��ان يك درصد بازارگردان را موظف مي كند 
كه سهام مربوطه را خريد و يا فروش كند. با اين احتساب 
زماني كه بازار منفي مي شود بازارگردان نمي تواند كمك 
موثري كند و براي روان سازي و نقدشوندگي وامثال اين 
موارد بازارگردان به كار مي آيد، نبايد انتظار اين را داشت 
كه با جود بازارگردان سهم منفي نشود چراكه بازارگردان 
داراي يك ميزان سهام است و فشار فروشنده بسيار باالست 
و نبايد انتظار داش��ت بازارگردان شرايط نقدشوندگي را 

تسهيل  كند.

پايين ترين قيمت دالر در ۳ هفته اخير ثبت شد

شدت گرفتن كاهش نرخ ارز با كاهش 250 توماني دالر

انتشار اوراق و عمليات بازار باز مسير مناسب تورم 2۰ درصدي است
علي سعدوندي كارشناس اقتصادي گفت: انتشار اوراق تا 
رسيدن به نرخ تورم و سپس انجام عمليات بازار باز؛ مي تواند 
مسير دس��تيابي به نرخ تورم ۲۰ درصد و پس از آن نيز به 
س��مت تا ۵ درصد را هموار كند.كشور به لحاظ اقتصادي 
دچار مشكل است و بر همين اساس دولت اولويت اقتصادي 
سال آينده خود را كنترل تورم، جلوگيري از افزايش قيمت ها 

و بهبود وضعيت رفاه مردم اعالم كرده است.
علي سعدوندي، كارشناس اقتصاد كالن در گفت وگو با ايِبنا 
درباره اين اولويت هاي دولت گفت: اين موارد نياز به انقالب 
اقتصادي دارد. نبايد ترس��يد، نياز است تا به سمت ايجاد 
تغييرات عمده حركت كرد. سياست هاي اشتباه اقتصادي 
كه در طي ۵۰ سال گذشته اعمال شده باالخره يك روزي 

بايد به توقف درآيد.وي در اين خصوص ضمن اش��اره به 
درآمد ارزي بيان كرد: نكته اولي كه در اين رابطه بايد مدنظر 
داشت و بسيار مهم شمرده مي شود، وارد نشدن درآمد ارزي 
به بودجه ريالي است. اين كار بايد از محل پايه پولي تامين 
شود زيرا چنانچه اين مساله صورت گيرد، كسري بودجه 

ريالي آشكار خواهد شد.
اين كارشناس اقتصاد كالن در ادامه افزود: نكته بعدي در 
اين زمينه كسري بودجه است. كسري بودجه فقط از اوراق 
قرضه دولتي بايد جبران شود و در اين خصوص اوراق سلف 
نفتي و دست درازي به صندوق توسعه ملي نبايد مدنظر قرار 
گيرد زيرا هيچ يك از اين موارد پاسخگو نيست. همانطور 
كه اشاره كردم بايد تنها اوراق منتشر شود و تا جايي كه نرخ 

آن به تورم نرسيده، مي توان آن را افزايش داد، ولي سررسيد 
اوراق بايد كاهش يابد.سعدوندي در اين خصوص يادآور 
شد: زماني كه نرخ اوراق به تورم رسيد بايد عمليات بازار باز 
را آغاز كرد و تورم و نرخ را كاهش داد. اين راهكارها مشكل و 
سخت نيست، ولي بايد انجام آن را متخصص برعهده گيرد. 
در كشور آشنايي با سياست هاي پولي مدرن وجود ندارد 
و بخشي از مشكالت هم به اين مساله برمي گردد.وي در 
ادامه تاكيد كرد: چنانچه موارد مورد اش��اره در دست قرار 
گيرد، مي توان س��ال آينده به كاهش تورم تا ۲۰ درصد و 
پس آن هم به زير ۵ درصد اميدوار بود زيرا به محض روي 
دادن اين اتفاقات رشد اقتصادي خوبي را خواهيم ديد، به 
اين معنا در اقتصاد عامل عدم رشد اقتصاد همين تورم مزمن 

است كه با رفع آن بسياري از مشكالت هم از بين مي رود. 
اين كارشناس اقتصاد كالن در ادامه ضمن تاكيد به وجود 
ايراداتي در بودجه سال ۱۴۰۰ توضيح داد: البته بايد اين 
نكته را هم مورد توجه قرار داد كه بودجه س��ال آينده نياز 
به اصالح دارد و دس��تيابي به اين اهداف با بودجه فوق اگر 
غيرممكن نباشد، بسيار سخت خواهد بود. مساله اي را به 
عنوان هدف مطرح مي سازند، اما در زمان نگارش بودجه در 
ظاهر آن را مدنظر قرار نمي دهند.سعدوندي در اين رابطه 
تصريح كرد: بودجه اي به مجلس تقديم شده كه تمامي 
تبديل ارز خارجي آن به پول ملي، از محل پايه پولي صورت 
خواهد گرفت، اين مساله بسيار خطرناك است زيرا ما را با 

تورم بيشتر در سال آينده روبه رو مي كند.

زهرا   سليماني



گروه بورس|
مهم ترين مولفه در تصميم گيري هاي بنگاه ها ش��رايط 
اقتصادي است و بنگاه ها و شركت ها با درنظر گرفتن ميزان 
سرمايه خود، ارايه خدمت مي كنند. برخي از شواهد نشان 
مي دهد كه بنگاه و شركت ها جذب سرمايه را به سختي 
انجام مي دهند و در تامين سرمايه با مصائب جدي رو به رو 
هستند. اغلب افزايش سرمايه ها با استقبال كم سهامداران 
خرد روبه رو است. بسياري از طرح هاي اقتصادي با توجيه 
مناسب، مورد استقبال سرمايه گذاران و سهامداران خرد 
قرار نمي گيرد و سهامداران عمده و نهادي منابع مالي الزم 
براي مخارج سرمايه اي را تامين مي كنند. اين وضعيت 
فقط براي سهام جا نيفتاده نيس��ت. بسياري از افزايش 
سرمايه هاي بنگاه هاي چندرشته اي بزرگ در بازار سرمايه 
كه سهامي جاافتاده دارند و سال ها قيمت خورده اند نيز با 
استقبال رو به رو نمي شوند. بازي افزايش سرمايه در زمين 
نهاد هاي مالي هم به رواني پيش نمي رود. نهاد هاي بازار 
اوليه در جلب مشاركت سرمايه عمومي توفيق جدي ندارند 
و مشاركت در بنگاه هاي اقتصادي به شكل سرمايه با اقبال 
روبه رو نمي شود. شركت هاي تامين سرمايه كه با هدف 
محور قرار گرفتن براي توسعه بازار اوليه و پذيره نويسي هاي 
تضمين شده در مقياس هاي بزرگ، تاسيس شده اند، به 
ناچار منابع مالي هنگفتي را در تعهدات پذيره نويسي خود 
درگير كرده اند. در تامين مالي بنگاه هاي با اندازه متوسط 
و كوچك توفيقي جديد حاصل نش��ده است و كماكان 
دسترس��ي اعتباري، معضل جدي اين بنگاه ها به شمار 
مي آيد. برخي از بنگاه هاي اقتصادي نيز به سياست هاي 
بديعي هم مانند؛ »فروش سهام به صرف« و »عرضه هاي 
خصوصي« روي خوش نشان نمي دهند و توزيع مالكيت ها 
به ناچار در حال متمركزتر شدن است. سهام ممتاز و ديگر 
طبقات سهام غيرعادي در ساختار سرمايه بنگاه ها مورد 
اس��تفاده جدي قرار نمي گيرد. عنصر سرمايه محجور 
است. كفگير بنگاه ها براي افزايش سرمايه از محل تجديد 
ارزيابي دارايي هاي ثابت به ته ديگ خورده است و چه بسا 
با ادامه ركود امالك مجبور شوند مقداري از گچ و سنگي 
را كه به حساب سرمايه برده اند، برگردانند. اغلب دارندگان 
منابع، قراردادهاي استقراض با نرخ هاي ثابت را مناسب تر 
از مشاركت سرمايه اي ارزيابي مي كنند. باوجود چشم انداز 
كاهشي تورم، نرخ هاي بهره بازار همان اعداد سابق چند 
سال گذشته است. اگرچه بخشي از اين رويدادها به دليل 
عدم كشف نرخ هاي س��ود در بازار و تالطم باالي اقتصاد 
است، اما از س��رمايه آزاري محيط كسب و كار هم نبايد 
به راحتي گذش��ت.از ميان تمام��ي روش هاي افزايش 
سرمايه؛ افزايش سرمايه از محل آورده سهامداران پروسه 
بسيار سخت و طوالني  تري داراس��ت. در اصل طوالني 
بودن فرآيند افزايش سرمايه را مي توان يكي از مهم ترين 
مش��كالت تامين مالي در بازار س��رمايه دانست. بخش 
عمده اي از اين پروسه طوالني مدت به دليل اخذ مجوز هاي 
الزم از سازمان بورس و اوراق بهادار توسط ناشران بورسي 
است كه به طور تقريبي در حدود يك دوم از زمان سپري 
شده براي افزايش سرمايه را به خود اختصاص مي دهد. 
درس��ت اس��ت كه در قانون تجارت مراحل و جزييات 
افزايش سرمايه ش��ركت ها و بنگاه هاي اقتصادي آورده 
شده اما برخي از ناشران از وجود اين مرحله نيز در فرآيند 
افزايش سرمايه و طوالني شدن اين پروسه شكايت دارند 
و برهمين اساس، به تازگي براي كاهش پروسه افزايش 
سرمايه، روش افزايش سرمايه از محل صرف سهام و سلب 
حق تقدم در دستور كار قرار گرفته است. البته اين نكته نيز 
حائز اهميت است كه موانع و چالش هاي افزايش سرمايه 
شركت ها و بنگاه ها تنها به مراحل پيچيده و طوالني آن 
ختم نمي شود بلكه پس از تامين مالي از اين روش ماه ها به 

طول مي انجامد كه اين سرمايه در پرتفوي سهامداران قرار 
بگيرد و عمال ماه ها سهامدار از تامين مالي صورت گرفته 

بي نصيب خواهد ماند.

     بازبيني در فرآيند تداول افتاده افزايش سرمايه
سيدفرهنگ حسيني، تحليلگر و كارش��ناس ارشد بازار 
س��رمايه مي گويد: فرآيند افزايش سرمايه در ايران كند و 
زمان بر، ناكارآمد، پيچيده، دشوار و غير اقتصادي است. در 
حالي كه دهه ها از اصالح قوانين تجارت و شركت داري در 
جهان گذشته است، همچنان مي كوشيم كه به سختي و 
دقت قوانين با قدمت بيش از نيم قرن را كه عمال منسوخ 
و بي فايده اس��ت را اجرا كنيم. موضوع در افزايش سرمايه 
به شدت بغرنج است. كل فرآيند افزايش سرمايه نيازمند 
بازبيني اس��ت. اولين موضوع مربوط به نحوه تصويب آن 
است. موازي كاري قانون تجارت و قانون بازار اوراق بهادار 
بي دليل است و ضرورت دارد تا الزامات روند گزارش بازرس 
قانوني درقانون تجارت براي افزايش سرمايه لغو شود و تنها 
مسير سازمان بورس را كفايت مي كند. در نهايت بايد براي 
تاييد مطالبات يا كفايت انباشته، نظر حسابرس اخذ شود. 
در دوره پذيره نويسي افزايش سرمايه، مهلت شصت روز، 
ثبت حق تقدم، الزاماتي اس��ت كه بايستي بازبيني شود. 
اگرچه قانون بازار مهلت را سي روز كرد، اما با بحث هايي كه 
در اولين سال بعد از تصويب اين قانون بروز كرد، عمال قانون 
تجارت همچنان اجرا مي شود. زيرساخت هاي الكترونيكي 
و ديجيتالي، مهلت ها را مي تواند به چند روز كاهش دهد. 
مراحل فروش حق تقدم استفاده نشده مي تواند خودكار و 
اتوماتيك و الكترونيكي شود. وجوه آن مستقيما به حساب 
سجام سهامداراني كه استفاده نكردند واريز شود. وجوه نقد 
در افزايش سرمايه از محل آورده نقدي، ماه ها در حساب ها 
راكد مي شود، اين موضوع جذابيت افزايش سرمايه نقدي 
كه عمال تشكيل دهنده سرمايه در اقتصاد و رشد اقتصاد 
و رشد توليد است را تحت تاثير قرار مي دهد. موضوعاتي 
مانند ارزش زماني پول در شرايط تورمي در همه سال هاي 
بعد از تصويب قانون تجارت، نياز به بازبيني اين موضوع را 
ايجاد كرده است. فرآيند ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت 
شركت ها عمال موضوعي شكلي و اخباري است و با توجه به 
تعدد سهامداران، صرفا موضوع اعالم مي شود. اين در حالي 

اس��ت كه امكان ديجيتالي بودن موضوع از طريق فرآيند 
سپرده گذاري ميسر است. در عين حال با اعالم درخواست 
افزايش سرمايه شركت و تصويب آن، كليه مراحل بعدي 
بايد به صورت الكترونيكي و خودكار صورت گيرد و عمال 
گام هاي پذيره نويسي، فروش حق تقدم استفاده نشده و 
تبديل به سهم يا سهام جايزه به صورت خودكار ايجاد شود. 
در نهايت پس از انجام امور، با اعالم شركت سپرده گذاري، 

موضوع صرفا به ثبت شركت ها اعالم شود.

     عدم تمايل به شفاف سازي فروش حق تقدم
احسان مرادي، مديرعامل تأمين سرمايه كاردان درخصوص 
زمان صرف شده براي شركت هاي سهامي مي گويد: تمامي 
شركت هايي كه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت 
رسيده يا طبق قوانين و مقررات، مشمول ثبت نزد سازمان 
هستند، بايد به منظور انجام افزايش سرمايه، مراحل زير 
از جمله تهيه و انتش��ار گزارش توجيهي هيات مديره در 
خصوص افزايش سرمايه، اخذ و انتشار گزارش بازرس قانوني 
در سامانه كدال، ارسال مدارك و مستندات افزايش سرمايه 
شركت سهامي عام به سازمان بورس را انجام دهند. البته در 
اين روند مواردي نظيراخذ موافقت انجام افزايش سرمايه از 
سازمان بورس، برگزاري مجمع عمومي فوق العاده، انجام 
پذيره نويسي، شروع دوره عرضه عمومي حق تقدم هاي 
استفاده نش��ده، تكميل فرآيند افزايش سرمايه شركت 
سهامي عام و غيره هم بايد انجام شود. همچنين پس از اتمام 
دوره عرضه عمومي و فروش رفتن تمامي حق تقدم هاي 
استفاده نشده، شركت بايد تأييديه بانك در خصوص مانده 
حساب در پايان دوره عرضه عمومي، تأييديه حسابرس و 
بازرس قانوني مبني بر اعالم هزينه هاي مرتبط با فروش حق 
تقدم هايي استفاده نشده و افشاي اطالعيه پرداخت وجوه 
ناشي از حق تقدم هاي اس��تفاده نشده در سامانه كدال را 
جهت بررسي به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال و مجوز 
ثبت افزايش سرمايه را اخذ كند.البته طي مراحلي ديگر نيز 
در اين خصوص وجود دارد. بر اين اساس چالش هاي اساسي 
بسيار زيادي پيش روي شركت ها در انجام موفقيت آميز 
كليه مراحل فوق وجود دارد. لذا طي كليه اقدامات فوق در 
بهترين حالت حدود پنج تا هشت ماه براي شركت به طول 
خواهد انجاميد. نكته قابل توجه در اين ميان امكان تغييرات 

فراوان بر روي سرمايه گذاري اوليه در طرح توجيهي افزايش 
سرمايه و نيز نوسانات بسيار بر روي قيمت نهاده هاي توليد 
و فروش محصول حين دوره زماني است كه مي تواند نقش 
قابل توجه��ي در عدم برخورداري توجي��ه مالي افزايش 
سرمايه طي اين مدت داشته باش��د.اين كارشناس بازار 
سرمايه درباره مهم ترين كاتاليزور براي سرعت بخشيدن به 
فرآيند افزايش سرمايه اشاره مي كند: تأمين مالي مبتني بر 
افزايش سرمايه، نيازمند اخذ مجوز از نهادها و سازمان هاي 
متعددي است. كمتر شدن تعداد نهادها و نيز تسريع در 
فرآيند اخذ مجوز از مجموعه هاي مذكور مي تواند به عنوان 
مهم ترين كاتاليزور مد نظر قرار گيرد. براساس قانون تجارت 
براي افزايش سرمايه از محل آورده نقدي يا مطالبات بايد 
حق تقدم هاي ايجاد شده به مدت دو ماه روي تابلوي بورس 
مورد معامله قرار  گيرد.در صورت عدم تمديد مهلت مذكور 
پس از دو ماه وجوه جمع آوري ش��ده و حق تقدم استفاده 
نش��ده به فروش مي رس��د. كوتاه تر كردن اين زمان هم 
مي تواند نقش موثري در كاهش دوره افزايش سرمايه داشته 
باشد.وي ادامه مي دهد: شركت با به فروش رسيدن حق 
تقدم هاي استفاده نشده بايد در اسرع وقت پول سهامداراني 
كه از آن استفاده نكرده اند را پرداخت كند.اگر بتوان براي رفع 
مشكل از طريق سجام در خصوص حق تقدم استفاده نشده 
اطالع رساني كرد راهكار مناسبي براي كاهش زمان رسيدن 
سهامدار به پول اس��ت. چرا كه ارسال گواهينامه افزايش 
سرمايه به تك تك سهامدار در سراسر كشور در شرايط فعلي 
بسيار سخت است.بسياري از سهامداران از افزايش سرمايه 
مطلع نشده و ممكن است با فروش حق تقدمشان متضرر 
شوند.از سوي ديگر شركت ها نيز تمايل چنداني به دخيل 
كردن تمامي سهامداران در اين امر ندارند. چرا كه اگر قيمت 
سهام پس از آن پايين بيايد با اعتراض سهامداران مواجه 
خواهند ش��د. اصالح فرآيند اطالع رساني به سهامداران 
نيز از مواردي است كه مي تواند به احقاق حقوق سهامدار و 
كوتاه شدن فرآيند فعلي كمك كند. مرادي تاكيد مي كند: 
اگرچه حسابرس معتمد گزارش توجيهي را مطالعه كرده 
است اما با در نظر گرفتن نقش حسابرسان معتمد؛ سازمان 
بورس مي تواند به اين گزارشات اتكا كند و حتي در صورت 
بروز مشكل نيز مسووليت اين افراد را در نظر بگيرد. البته در 

حال حاضر نقش حسابرسان بسيار كمرنگ است.
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 درباره كتاب معامله گري 
مخالف تحليل گري 

در كتاب معامله گري مخالف تحليل گري به شما ثابت 
مي كنم كه بايد بر اساس شناخت بازيگران هر بازار روشي 
كارا خلق كرد و بعد آن به سبك هاي متفاوتي در گذشته 
بازار به دفعات چك كرد و بر اساس كارنامه كاري به دست 
آمده، يك مديرت ريسك و مديريت سرمايه حرفه اي را 
طراحي كرد، در نهايت نيز با يك روانشناسي قوي به آنها 
وفادار ماند. در اين مرحله معامله گر مي تواند با سرمايه 
كامل خود وارد بازارهاي مالي ش��ود؛ اين متن، معرفي 
نويس��نده از اثر خود در مقدمه كتاب اس��ت. در كتاب 
معامله گري مخالف تحليل گري نوشته سجاد بور بور 
است كه توسط انتش��ارات آراد كتاب در ۲۲۳ صفحه 
منتشر شده اس��ت.در اين كتاب و در فصل اول روش 
»پرايس اكشن« بومي ش��ده با بازارهاي ايران معرفي 
شده است. در فصل دوم به مديريت سرمايه در معامالت 
پرداخته شده كه ضامن بقاي فرد در مسير تبديل شدن 
به معامله گر حرفه اي اس��ت و ممكن است روز باخت 
داشته باشد ولي هرگز ورشكستگي را نخواهد داشت. 
در فصل س��وم به روش هاي كالسيك چارت خواني و 
مديريت ريسك از بعد شرايط بازيگران بازار، موقعيت 
رون��د و حجم معامالت و در فصل چهارم به ش��ناخت 
بازيگران بازار و معرفي روش ديناميك پرداخته ش��ده 
است. در فصل پنجم به ساخت سيستمي معامالتي كه 
برگرفته از روش، مديريت سرمايه، مديريت ريسك و 
شناخت بازيگران بازار است اشاره شده و در فصل ششم 

به روانشناسي معامله گري پرداخته شده است.

 توجيه اقتصادي، شرط 
تداوم عمليات بازارگرداني

احسان عسكري، كارشناس بازار سرمايه گفت: فعاليت 
بازار گرداني به مانند ساير كسب و كارهاي پايدار، بايد 
داراي توجيه اقتصادي باشد. الزام ناشران يا سهامداران 
عمده آنها براي ب��ه كارگيري بازارگ��ردان در تابلوي 
معامالت بايد مدل تجاري سودآور داشته باشد و گرنه 
نمي توان��د در بلند مدت به فعاليت خ��ود ادامه دهد. 
عس��كري افزود: مزيت هاي بازار گرداني به خصوص 
در كاهش نوسانات ناشي از هيجانات سرمايه گذاري 
و افزايش نقد شوندگي بر كسي پوشيده نيست، ولي 
بايد در خصوص تامين منابع مالي مورد نياز عمليات 
بازار گرداني براي ناشران يا سهامداران عمده آنها نيز 
دنبال راه حل بود. اين كارش��ناس بازار سرمايه اظهار 
داشت: برخي بازارگردانان به دليل دسترسي مناسب 
به منابع مالي الزم براي عمليات بازار گرداني، عملكرد 
مناسبي از خود نش��ان مي دهند، ولي برخي ديگر با 
محدوديت منابع مالي روبه رو هستند. به گفته عسكري، 
در يك سال گذش��ته، نس��بت قيمت به درآمد بازار 
تقريبا ۴ برابر رشد كرده است و قيمت سهام بسياري 
از شركت هاي پذيرفته شده از ارزش ذاتي خود فاصله 
گرفته اند. وي ادامه داد: سهامداران عمده اين شركت ها 
به داليل مختلف، از جمله محدوديت در عرضه سهام 
به دليل تركيب سهامداري، عدم آشنايي كافي نسبت 
به بازار سرمايه و عدم عرضه سهام در قيمت هاي باالتر 
از ارزش ذاتي و.... از فرصت عرضه سهام در بازار استفاده 
نكرده اند، ولي در حال حاضر )به دليل عرضه سهام در 
بورس( مي بايست نس��بت به تامين مالي بازار گردان 
اقدام كنند. عسكري با بيان اينكه شركت هاي ناشر نيز 
به داليلي امكان تزريق منابع كافي براي انجام عمليات 
بازار گرداني را در اختيار ندارند، خاطرنش��ان كرد: لذا 
زماني كه اين ناشران ملزم مي شوند بازارگردان داراي 
مجوز معرفي كنند، بايد از روش هاي مختلف نسبت 
به تامين منابع مال��ي اقدام كنند و اس��تقراض براي 
شركت هايي كه منابع مالي مازاد در اختيار ندارند، تنها 
راه حل ممكن است. معاون س��رمايه گذاري و توسعه 
بازار شركت تأمين س��رمايه اميد، در عين حال افزود: 
استقراض از هر طريق نمي تواند در بلند مدت به فعاليت 
بازار گرداني توجيه اقتص��ادي دهد، زيرا در زماني كه 
بازار روند كاهشي در پيش دارد و نسبت قيمت به درآمد 
در حال كاهش است، هر ميزان تزريق نقدينگي براي 
بازارگرداني صرفا منجر به زيان مي شود. بنابراين اگر 
امكان فروش سهام در بازار براي بازارگردان به هر دليلي 
فراهم نشود، چگونه بازار گردان مي تواند در بلند مدت 
دوام بياورد. عسكري توضيح داد: همه فعاالن بازار نسبت 
به عرضه آبشاري بازارگردانان در روز هاي مثبت انتقاد 
به جا و درست وارد مي كنند، ولي اين موضوع را بايد در 
نظر داشت كه در روز هاي منفي، بازار گردانان بيش از 
تعهدات روزانه خود اقدام به خريد مي كنند كه بخش 
عمده اي از منابع آن از محل اعتبار كوتاه مدت تامين 
شده اس��ت و لذا بايد از محل فروش نسبت به تسويه 
اعتبار اقدام كنند. اين كارشناس بازار سرمايه پيشنهاد 
كرد براي مديريت ريسك بازارگردانان در بازار، راه حل 
مناسب براي تامين مالي بازارگردانان فراهم شود تا هم 
هزينه كمتري به ناشران يا سهامداران عمده آنها وارد 
كند و هم امكان نگهداري موجودي سهام نزد بازارگردان 
را براي دوره طوالني تر فراهم كند. به گفته عسكري، 
ايجاد خط اعتباري مشخص از محل كارمزد معامالت 
بازار اوراق بهادار براي تخصي��ص آن به بازار گردانان، 
ايجاد معافيت هاي كارمزدي )كه به نحو مناس��ب در 
بازار س��رمايه مقرر شده اس��ت(، ارايه پاداش مالي به 
بازارگردان ها، تسهيل استفاده از معامالت الگوريتمي 
و افزايش رقابت مي��ان بازارگردانان مي تواند عالوه بر 
تحقق اهداف بازار گرداني، توجيه اقتصادي براي اين 
كسب و كار فراهم كند. وي افزود: توصيه مي شود، در 
زمان پذيرش ناشران در بورس ها، بازارگردان مناسب از 
سوي ناشر تعريف شود و حجم سهام كافي براي عرضه 
در روزهاي پس از عرضه عمومي اوليه در اختيار ايشان 
قرار گيرد تا با روش برنامه ريزي ش��ده آن منابع مالي 
الزم براي بازارگرداني در روزهاي منفي فراهم شود. وي 
همچنين پيشنهاد كرد سازمان بورس و اوراق بهادار و 
بورس ها براي ارايه دسترسي مستقيم بازارگردانان به 
هسته معامالت نهايت همكاري را داشته باشند و اين 
موضوع به صورت ابالغيه مصوب اعالم شود تا در اين 

خصوص همكاري كافي صورت گيرد. 

دولت بايد از ارز چند نرخي 
عبور كند

همايون دارابي، كارشناس بازار سرمايه با اشاره اشتباه 
دولت در بودجه ۱۴۰۰ درگفت وگو با سنا اعالم كرد: 
انتظار مي رود دولت تعيين نرخ ارز را به بازار سرمايه يا 
صرافي ها واگذار كند و برنامه ريزي ها به گونه اي باشد 
كه قيمت مدنظر براي ارز در بودجه سال آينده، به نرخ 
بازار آزاد نزديك باشد. هر چه نرخ ارز در بودجه واقعي تر 
باشد، براي بازار سرمايه بهتر است و بهترين شرايط، 
زماني است كه كشف نرخ واقعي باشد. اين كارشناس 
اقتصادي استفاده از يارانه نقدي و كااليي را راه پيش 
روي دول��ت در حمايت از توليد كنندگان دانس��ت و 
خاطرنشان كرد: واردات كاالهاي اساسي و دارو با ارز 
دولتي، از كشور قاچاق مي شود و نتيجه اي براي فعاالن 
اقتصادي ندارد. امس��ال در برخي ماه ها، نرخ نيمايي 
مورد استفاده بازار تا ۳۰درصد كمتر از نرخ بازار آزاد بود 
كه اين موضوع، تنبيهي سخت براي صادركنندگان 
به شمار مي رود. دارابي در تحليل بودجه پيشنهادي 
و سهم بازار سرمايه از تامين مالي سال آينده گفت: در 
بودجه سال آينده دولت ۱۲۵ هزار ميليارد تومان منابع 
از محل فروش اوراق مشاركت و حدود ۹۰ هزارميليارد 
تومان از فروش سهام درنظر گرفته كه معادل يك چهارم 
بودجه است. وي با اشاره به اينكه بودجه در كميسيون 
اقتصادي مجلس در حال بررس��ي است، ابراز داشت: 
به دليل در پيش بودن انتخابات در س��ال آينده، اين 
بودجه موقتي است و ارقام آن چندان قابل اتكا نيست. 
از همين رو، بازار سرمايه نيز براي بودجه تدوين شده 
واكنشي از خود نشان نمي دهد. دارابي با اشاره به انتشار 
اسناد خزانه و تامين مالي مستقيم از بازار سرمايه، ابراز 
داشت: به منظور تحقق اين امر بايد نرخ بهره در مقايسه 
با نرخ تورم و نرخ بازدهي مورد انتظار در بازار سرمايه 
نرخي جذاب باشد تا بتواند نقدينگي را به سمت خود 
جذب كند؛ نرخي كه البته ماليات و هزينه هاي ديگر 
هم در آن لحاظ ش��ود . دارابي در خصوص روند پيش 
روي بازار س��رمايه اظهار كرد: نمادهاي بزرگ اصالح 
خوبي در قيمت ها داشته اند و با توجه به ركود بازارهاي 
موازي، انتظار مي رود پول به بورس برگردد و نقدينگي 
در بستر بورس آرام گيرد. وي ايجاد صف فروش را به 
دليل غلبه هيجان بر تحليل ارزيابي و خاطرنشان كرد: 
اين صفوف همواره ناشي از هيجان فروش است، ضمن 
اينكه بعضي از نمادهاي بازار هنوز جاي اصالح دارند. 
دارابي رفتار فعلي بازار سرمايه را حالت انتظار توصيف 
كرد و يادآور شد: اين رفتار ناشي از چند مساله است؛ 
ايجاد صفوف فروش در برخي از نمادها طي گفته هاي 
گذشته كه سبب بروز هيجانات منفي در ساير نمادها و 
كليت بازار شد. اين در حالي است كه نمادهاي بزرگ در 
اين مدت اصالح خوبي كرده و اكنون در سطح ارزندگي 
خوبي قرار دارند. اين نماده��ا در حال ريكاوري براي 
آغاز حركت بعدي خود هستند و از هم اكنون شاهد 
اقبال معامله گران به س��هامي هستيم كه دورنماي 
تحليلي يكساله تا دو ساله آنها مثبت است. اين فعال 
اقتصادي با اشاره به ساير فاكتورهاي اثرگذار بر روند 
بورس خاطرنشان كرد: باال رفتن نرخ سود بانكي توسط 
دولت، قيمت گذاري خودرو و عدم شفافيت بين روابط 
وزارت نفت با پااليشگاه ها سه عاملي بودند كه باعث 
ريزش بازار شدند. با رفع اين سه عامل در كنار اصالح 
عميق بازار شرايط براي صعودي مصمم تر در روند بازار 
فراهم مي شود. دارابي توسعه اقتصادي را نيازمند ايجاد 
تعادل در سوددهي توليد نسبت به فعاليت هاي مخرب 
دانست و يادآور شد: همواره فعاليت هاي غير موثر مثل 
خريد و فروش دالر، سكه، زمين، مسكن يا خودرو در 
انتخاب سرمايه گذاران وجود دارد. اما چنانچه بخواهيم 
اقتصاد موثري داشته باشيم بايد توليد در اولويت باشد. 
اما، چون دولت به سياست كنترل تورمي بازگشته، به 
بازار فشار وارد شده است. همزمان نيز آزادسازي سهام 
عدالت، ريزش را شدت داد وترس و هيجان سهامداران 
بحران بورس را رقم زد. وي يادآور شد: پس از اطمينان 
دادن بانك مركزي در خصوص عدم افزايش نرخ سود، 
ساير مولفه هاي ريزش نيز بايد به تعديل و ثبات الزم 
برسند تا اطمينان مجدد در سرمايه گذاران ايجاد شده و 
روند صعودي بازار با تكيه بر ورود سرمايه هاي سرگردان 

و خارج شده از بازارهاي موازي بار ديگر رقم بخورد.

بيم و اميدهاي
سه ماه پاياني سال در بازار سرمايه

نويد خاندوزي، مديرسرمايه گذاري بيمه كوثر با اشاره 
به اينكه در فصل زمس��تان غالبا فرصت هاي مثبت 
پيش روي بازار بسيار بيشتر از تهديدهاست گفت: طي 
هفته هاي اخير چند اتفاق خوب در بازار رخ داده است. 
نخستين اتفاق مثبت كاهش ريسك سياسي و اتفاق 
مثبت بعدي نيز ثبات نسبي ارز اس��ت كه براي بازار 
سرمايه بسيار مهم است. خاندوزي ادامه داد: با تثبيت 
نرخ ارز، بازار تحليل پذيرتر شده و با كاهش ريسك هاي 
سياسي ثبات ارزي را شاهد بوديم. وي موضوع بعدي 
را رشد بازارهاي جهاني دانست و گفت: شرايط مساعد 
بازاره��اي جهاني اتف��اق مثبتي براي بازار س��رمايه 
اس��ت؛ چراكه بيش از ۵۵ درصد از صنايع بازار سهام 
كاموديتي محور هستند. اين كارشناس بازار سرمايه 
افزود: نكته آخر اينكه قيمت ها اصالح و جذاب ش��ده 
كه اين موضوع هم فرصت بسيار خوبي براي بازار است. 
مدير سرمايه گذاري بيمه كوثر در ادامه به چالش ها و 
تهديدهاي بازار پرداخت و اظهار داشت: بازار سرمايه 
س��ه ماه مبهم را تا پايان س��ال پيش رو دارد كه بيم و 
امي��د را كنار هم تجربه مي كند. نگراني از عدم تحقق 
خوش بيني هاي سياسي مي تواند بازار ارز را از آرامش 
دور و دچار تالطم كند. اين كارشناس بازار سرمايه با 
اشاره به اينكه اگر نرخ ارز ثبات داشته باشد قطعا بازار 
خوبي خواهيم داشت، گفت: در مقابل كاهش هيجاني 
و ش��ديد آن مي تواند مهم ترين چالش بازار سرمايه 
باشد. خاندوزي در عين حال با بيان اينكه اظهارنظر 
درباره بازار در روزهاي منفي س��خت است، گفت: اما 
برخالف بسياري من نگاه مثبتي به بازار دارم و معتقدم 
اين هيجان هاي كوتاه مدت فروش، فروكش مي كند. 

دستورالعمل جديد مشكالت افزايش سرمايه از محل صرف سهام با سلب حق تقدم را كاهش مي دهد 

افزايش سرمايه؛ مهم ترين مشكل تامين مالي بورس

سازمان بورس با هيچ تخلفي كنار نمي آيد
سياوش وكيلي، مدير روابط عمومي و امور بين الملل سازمان 
بورس، ضمن رد اين اتهام ها با اس��تناد به آمار معامالت ۹ 
ماهه بازارگردان ها اعالم كرد: بازارگردان ها در بازار سرمايه 
نقش مثبتي ايفا مي كنند، نقدشوندگي مهم ترين وظيفه 
بازارگردان ها هس��ت و آمارهاي موجود، ايفاي نقش آنها 
در بازار س��رمايه را تأييد مي كند. وي با اش��اره به فعاليت 
قانونمند اكثر بازارگردان ها، درباره نحوه برخورد سازمان 
بورس با تخلفات برخي بازارگردان ها گفت: موضوع مهم، 
توجه به تفاوت بين »تخلف« و »جرم« اس��ت، س��ازمان 
بورس با ناشران و نهادهاي مالي كه از دستورالعمل ها تخلف 
كردند و همچنين با بازارگردان هايي كه در فرآيند عمليات 
بازارگرداني هم دچار تخلف شوند برخورد خواهد كرد، اين 
موضوع با جرم انگاري و ارسال پرونده به دادگاه ها تفاوت دارد، 
اما اگر الزم باشد بر اساس مقررات و قوانين آن اقدامات نيز 
انجام مي شود. وكيلي افزود: تاكنون عمده تخلفات ناشي از 
استنكاف برخي ناشران از عمل به مصوبه ۲۰ شهريور شوراي 
عالي بورس و آيين نامه صيانت از حقوق سرمايه گذاران بوده 
كه همه ناشران )چه ناشران جديدالورود به بازار و چه ناشران 
باس��ابقه بازار( را به داشتن بازارگردان ملزم كرده است، در 
نخستين روزهاي اجراي اين مصوبه از ۱۲ مهرماه برخي 
ناشران از اجراي آن خودداري كردند كه برخوردهاي الزم 
براساس مقررات هم انجام گرفت. مدير روابط عمومي و امور 
بين الملل سازمان بورس ادامه داد: بايد به اين نكته توجه كرد 
كه رسيدگي به تخلفات مراحلي دارد، در مرحله نخست، 
پس از ص��دور گزارش تخلف توس��ط واحدهاي نظارتي، 
موضوع توسط كميته هاي تحقيق بورس ها بررسي و جهت 
تصميم گيري به هيات مديره بورس ها يا هيأت رسيدگي به 
تخلفات سازمان ارايه مي شود. رأي بدوي انضباطي تا يك 
ماه، توسط محكومين قابل تجديدنظرخواهي است. وي 
افزود: فرآيند رسيدگي به اين تجديدنظرخواهي در سازمان 
بورس انجام مي شود، بسياري از متخلفان مي توانند در اين 
مهلت يك ماهه به تعهدات خود عمل كنند و در اين صورت 

اقدامات اصالحي صورت گرفته مطابق مقررات در حكم 
انضباطي تجديدنظر لحاظ خواهد شد، طبق اعالم معاونت 
حقوقي سازمان بورس در دو يا سه ماه گذشته ۲۰۷ مدير 
بورسي، احكامي از »تذكر« تا »سلب صالحيت« و »جريمه 
نقدي« دريافت كردند كه در تاريخ بورس اين ميزان جديت 
در مقابل تخلفات بي سابقه بوده است. در صورتي كه مردم 
تخلفي از بازارگ��ردان يا بورس مربوطه مش��اهده كردند 
مي توانند موضوع را از طريق سامانه اعالم شكايات سازمان 
به نش��اني http: //shekayat.seo.ir به سازمان اعالم 
كنند. وي همچنين در پاسخ به برخي درخواست ها و فشارها 
مبني بر اعالم اسامي متخلفان گفت: سازمان بورس هيچگاه 
با تخلف كنار نخواهد آمد، خط قرمز ما ثبات بازار و حفظ 
منافع سرمايه گذاران و سهامداران است و همه سازوكارهاي 
برخورد با تخلفات در خود سازمان بورس ديده شده است، 
اما بسياري از تخلفات در همان مراحل اوليه رسيدگي و از 
سوي ناشران رفع مي شوند؛ بنابراين، اعالم اسامي متخلفان، 
نه منطقي و نه به نفع سهامداران و فعاالن بازار است. وكيلي 
درباره تأثير و پيامدهاي مصوبه ۲۰ شهريور امسال شوراي 
عالي بورس بر بازار سرمايه نيز گفت: از نظر ايجاد نهادهاي 
بازارگردان آنچه طي اين دو ماه رخ داد، بي سابقه بود. براين 
اس��اس، هم اكنون از بين حدود ۶۵۰ نماد فع��ال در بازار 
سرمايه، ۴۸۰ نماد داراي بازارگردان هستند كه اين موضوع 
مي تواند موجب اطمينان خاطر س��هامداران از نقدبودن 

سرمايه گذاري شود.

   كمك به نقدشوندگي، وظيفه بازارگردانان
مدير روابط عمومي و امور بين الملل سازمان بورس درباره 
نوس��ان گيري بازارگردان ها هم گفت: استفاده از اين واژه 
نادرست است. بازارگردان وظيفه كمك به نقدشوندگي 
بازار را بر عهده دارد و در اين مس��ير با استفاده از ابزارهاي 
خريد و فروش سهم در زمان هايي كه صف خريد يا سهم 
فروش تش��كيل مي شود، قابليت نقدش��وندگي سهام را 

افزايش مي دهد و به طور طبيع��ي در بازه دامنه مظنه اي 
كه برايش تعيين مي ش��ود حركت و به  اصطالح عمليات 
»Market maker« را انج��ام مي ده��د. اين فرآيند 
Market maker هم اكنون به ش��كل مثبت از سوي 
بازارگردان ها در بازار س��رمايه در حال انجام است. وي در 
پاسخ به اين پرس��ش كه آمارهاي فعاليت بازارگردان ها 
چگونه ب��وده و آيا طبق اين آمارها، ب��ازار گردان ها نقش 
خ��ود را انجام دادند يا خير، گفت: در ب��ازه حدود ۹ ماهه، 
بازارگردان ها دو برابر حجم فروش س��هام، اقدام به خريد 
سهام كرده اند، در اين مدت حجم خريد سهام بازارگردان ها 
بيش از ۵۵ هزار ميليارد تومان بوده و اين در حالي اس��ت 
كه ارزش فروش سهام آنها رقم ۲۷ هزار ميليارد تومان را 
نشان مي دهد. وكيلي ادامه داد: نكته مهم اينكه در اواخر 
تابستان و در فصل پاييز كه شاهد نوسان بازار و افت شاخص 
بوديم، بازارگردان ها سه برابر حجم فروش از سرمايه گذاران 
س��هام خريده اند. يعني وظيفه خود را براي حفظ جريان 
نقدشوندگي بازار حتي در زماني كه صف هاي فروش در 
بسياري از نمادها تشكيل شده بود به خوبي ايفا كرده اند كه 
اين موضوع را مي توان طبيعت عمليات بازارگرداني عنوان 
كرد. مدير روابط عمومي و امور بين الملل سازمان بورس 
اضافه كرد: بازارگردان ها طبق شيوه مرسوم و استانداردهاي 
جهاني فعاليت خود بايد عايدي هم داش��ته باشند، زيرا 
بازارگردان ها قلك نيستند كه فقط يك سويه عمل كنند 

و بخرند بلكه بايد دوسويه )خريد و فروش( عمل كنند.

    بازارگردان ، عامل انتقال سهام 
بين فروشندگان و خريداران سهام

اين كارش��ناس بازار س��رمايه اضافه كرد: به لحاظ فني، 
بازارگردان ها عامل انتقال سهام بين فروشندگان و خريداران 
سهام هستند، البته فعاليت آنها بايد در دامنه مظنه اي باشد 
كه بورس ها براي آنها تعيين مي كند. وكيلي گفت: وظيفه 
سازمان بورس در اين زمينه نظارتي است، يعني اگر اقدام 

به خريد س��هم در يك دامنه مظنه مي كنن��د، در همان 
سهم و دامنه مخصوص بايد سفارش فروش هم بگذارند. 
به اين ترتيب، بازارگردان ها ضمن كمك به بازار و نقدشوندگي 
سهام از عايدي بهره مند مي شوند. هيچ جاي جهان، نمي توان 
از بازارگردان ها، توقع عملكرد يك سويه داشت، دير يا زود، 
منابع آنها تمام مي شود و ديگر قادر نخواهند بود به وظيفه 
خود عمل كنند. مدير روابط عمومي و امور بين الملل سازمان 
بورس افزود: بايد توجه داشته باشيم كه اگر در دوره نوسان 
بازار سهام، بازارگردان ها فعال نبودند، معامالت سهام چگونه 
امكان پذير مي شد؟ در واقع در سه ماهي كه از مصوبه شوراي 
عالي بورس درباره الزام ب��ه بازارگرداني مي گذرد، آنها در 
نقدشوندگي و تثبيت بازار و جلوگيري از قفل شدن معامالت 
بازار، نقش بسيار مهمي داشتند. اين را هم مد نظر داشته 
باشيم گرچه ۱۷ سال از فعاليت اولين بازارگردان ها مي گذرد 
اما نهادهاي نوپايي محسوب مي شوند و مي بايست به آنها 
فرصت دهيم تا بر اساس استانداردهاي بين المللي خدمات 
ارايه دهند. مدير روابط عمومي و امور بين الملل در خصوص 
برخي اظهارنظرها مبني بر ضرورت حذف دامنه نوسان سهام 
هم گفت: اختالف نظرهاي زيادي درباره اين موضوع وجود 
دارد كه گاه از مرز تفاوت نظر گذشته و به تناقض در ديدگاه ها 
مي رسد. رويكردها، طيف وسيعي از نظرها را دربرمي گيرد 
كه شامل دامنه محدود تا باز و نامحدود و حتي دامنه نامتقارن 
در شرايط افت و يا صعود بازار است. يا پيشنهادي مطرح شده 
كه بر اس��اس آن، هرماه، يك درصد به دامنه نوسان اضافه 
شود. وي ادامه داد: بحث چند تابلويي هم هواداراني دارد و 
هر يك از صاحبان ديدگاه هاي متنوع هم استدالل ها و داليل 
خاص خود را مطرح و بر درستي آنها پافشاري مي كنند. در 
دنيا هم مطالعات تطبيقي نشان مي دهد نسخه واحدي در 
اين خصوص وجود ندارد. البته براي تصميم گيري نهايي، بايد 
بازار از عمق و ثبات كافي برخوردار باشد تا بتوان به تصميمي 
درست، واقع بينانه و كارشناسي رسيد تا وضعيت كنوني، 

بهبود و ارتقا يابد.



مجيد اعزازي|
به فاصله س��ه سال و چند س��اعت از وقوع زمين لرزه 
28 آذر 96 در جنوب ش��رقي تهران، بام��داد ديروز، 
 زمين لرزه اي به بزرگي 4 ريشتر در ساعت 05: 3 بامداد 
مرز استان هاي تهران و مازندران در حوالي دماوند را 
لرزاند. بر اس��اس گزارش موسسه ژئوفيزيك، كانون 
وقوع زلزله بامداد 29 آذر 99 كه در عمق 8 كيلومتري 
زمين روي داد، در 8 كيلومتري شهرس��تان دماوند، 

5۷ كيلومتري تهران و 94 كيلومتري كرج قرار دارد.
علي بيت اللهي، رييس بخش زلزله شناسي مهندسي 
و خطرپذيري در مركز تحقيقات راه وشهرس��ازي در 
گفت وگو با »تعادل« اظهار كرد: زمين لرزه 4 ريشتري 
در حدود ساعت 3 بامداد شنبه دقيقا روي همان نقطه 
كانوني زلزله 5.1 ارديبهشت ماه امسال به وقوع پيوسته 
است. زلزله اي كه ارتعاش آن در تهران هم احساس شد. 
بنابراين اين زلزله،  نشانه فعاليت همان زون فعالي است 
كه در محدوده دماوند و در حوالي روستاي مشا، واقع 
است. منطقه اي كه يك قطعه از گسل مشا در آن قرار 

دارد و فعال شده است.

    رد  ارتباط زلزله با فعاليت آتش فشان دماوند
بيت اللهي با بيان اينكه ارتباط زلزله بامداد ديروز دماوند 
با آتش فشان كوه دماوند مردود است، اظهار كرد: اين 
زمين لرزه هيچ ارتباطي با فعاليت آتش فشان دماوند 
ندارد. فعاليت هاي آتش فشاني، زمين لرزه اي با بزرگي 
4 ريشتر را نمي توانند ايجاد كنند. بنا براين اساسا رخداد 
زلزله هاي آتش فش��اني مكانيس��م خاصي دارد كه با 
اين زلزله، هيچ ارتباطي ندارد. اين پاس��خ به سواالت 

و ابهاماتي است در برخي محافل مطرح شده است
رييس بخش زلزله شناسي مهندسي و خطرپذيري 
وزارت راه و شهرسازي همچنين در پاسخ به اينكه آيا 
احتمال وقوع زلزله اي بزرگتر در ادامه اين زمين لرزه 
بامداد ديروز وجود دارد؟ گفت: به نظرم باتوجه به اينكه 
فعاليت هاي لرزه اي آن منطقه از ارديبهش��ت امسال 
شروع شده است و پس لرزه هاي متعددي هم در آنجا 
شاهد بوديم اين زمين لرزه هر چند كه از نظر من يك 
زلزله مستقل كوچك محس��وب مي شود و پس لرزه 
نيس��ت، اما احتمال اينكه در پي اين زمين لرزه يك 
زلزله بزرگتر را شاهد باشيم، بسيار بسيار پايين است. 
براي اينكه پيش��تر در اين منطقه رخدادهاي لرزه اي 
داش��ته ايم و انرژي دروني زمين در اثر اين فعاليت ها 

تخليه شده است. 

   فعاليت گسل مشا چه وقت استارت خورد؟
زلزله اي با قدرت 5.1 ريشتر 48 دقيقه بامداد جمعه 
19 ارديبهش��ت 99 در ۷ كيلومتري گس��ل مش��ا و 
6كيلومتري شهر دماوند رخ داد و شهرهاي اطراف از 
جمله تهران و كرج را لرزاند و جان دو نفر از هموطنان 
را نيز گرفت. اين زلزله اگر چه خس��ارت مالي در پي 
نداشت، اما بعد از زلزله 28 آذر سال1396،  دومين زلزله 
شديد در پايتخت طي يك دهه اخير به شمار مي رود. 
زلزله سال 96 در مرز اس��تان البرز و تهران و نزديك 

مالرد ثبت شده بود و از همين رو، زلزله شناسان در آن 
زمان نگران تحريك شدن گسل شمال تهران توسط 
زلزله مالرد طي يك دوره س��ه ماه��ه بودند، اما دوره 
سه ماهه گذشت و گسل شمال تهران كه توان ايجاد 
زمين لرزه بين ۷ تا ۷.5 ريشتر را دارد، تحريك نشد. 
بامداد جمعه 19 ارديبهشت ماه سال جاري اما گسل 
مشا فعال شد و نگراني زيادي را براي مردم ايجاد كرد.

 آن گونه كه برخي كارشناس��ان زلزله شناسي اعالم 
كردند، زمين لرزه بامداد 19 ارديبهش��ت در تهران، 
زلزله اصلي بوده است و احتمال وقوع زلزله بزرگ بعيد 
به نظر مي رسد. گسل مشا و گسل ري خطرناك ترين 
گسل هاي تهران هس��تند. گسل مشا با 80 كيلومتر 
طول از شمال شرق تا برج هاي منطقه 22 غرب تهران 
را تحت تأثير قرار مي دهد. از ۷5 كيلومتر گسل هاي 
ش��هر تهران حدود 50 كيلومتر مربوط به گسل هاي 
شمال تهران است. گسل ري از جاده خاوران شروع و 
روي جاده كمربندي تهران در چهاردانگه پايان مي يابد. 
گسل شمال تهران مي تواند زمين لرزه اي به بزرگي ۷ تا 
۷.5 ريشتر ايجاد كند. محله هاي راه آهن، محور نواب، 
محور انقالب و آزادي، هفت چنار و ارگ قديم امن تر از 

بقيه محله ها و مناطق تهران هستند.
در اين ح��ال، در س��اعت هاي اوليه وق��وع زلزله در 
بامداد 19 ارديبهشت، برخي از مردم تصور كردند كه 
آتش فشان دماوند فعال شده است، چه آنكه در پاييز 
و زمستان گذشته انتش��ار بوي نامطبوع مشابه بوي 
گوگرد منجر به طرح و دامن زده شدن نظريه فعاليت 

آتش فشان دماوند شده بود.

     دوره بازگشت زلزله هاي تهران؟
بيت الله��ي در 2۷ ارديبهش��ت ماه س��ال جاري در 
مقاله اي علمي دوره بازگشت زمين لرزه در تهران را 
محاسبه و اعالم كرد. براساس محاسبات او، ميانگين 
آماري دوره بازگش��ت زلزله هاي ۷ريشتري و باالتر 
از آن در ش��عاع 150 كيلومتري تهران حدود 159 
سال است و آخرين زلزله با اين قدرت در سال 1830 
رخ داده است. بر اساس آمارهاي اعالم شده از سوي 
بيت اللهي، مشخص مي شود كه تهران در سال 1989 
مي��الدي از مرز ميانگين آماري زلزله ۷ريش��تري و 
باالتر از آن )يا همان 159 س��ال( گذشته و تاكنون 
30 سال از آن مرز زماني عبور كرده است و در واقع در 

وقت اضافي دوره بازگشت زلزله قرار دارد.
بيت اللهي همچنين در يك گفت وگو با اعالم اينكه 
شرق تهران پرلرزه ترين منطقه پايتخت است، اظهار 
كرده است: بر مبناي مانيتورينگ زلزله هاي رخ داده 
هنوز ديده نشده است كه ارتباطي بين گسل مشاء و 
ساير گسل هاي تهران پس از وقوع زلزله دماوند ايجاد 
شده باش��د. رييس بخش زلزله مركز تحقيقات راه، 
مسكن و شهرسازي طي مقاله اي كه در پايگاه خبري 
وزارتخانه راه و شهرس��ازي منتش��ر شده، با تشريح 
مفاهيم علمي مرب��وط به دوره بازگش��ت زلزله ها، 
درباره وضعيت تهران از نظر اين شاخص، محاسبات 
خود را منتشر كرده است. بخش هايي از اين مقاله را 

پيش رو داريد.
به تناوب زماني ميانگين گيري شده وقوع زلزله ها در 
يك منطقه، در ط��ول كل دوره زماني ثبت زلزله ها، 

دوره بازگشت زلزله مي گويند. بدين معنا اگر طول كل 
دوره آمار زلزله ها در يك منطقه 100 سال باشد و در 
آن منطقه طي اين صد سال، 20 زلزله با بزرگي هاي 
معين رخ داده باشد، دوره بازگشت كوچك ترين زلزله 

از آن 20 زمين لرزه، 5 سال خواهد بود.

    درد خود تحريمي در زلزله شناسي
اگر چه زلزله 19 ارديبهش��ت سال جاري،  چند صد 
پس لرزه داش��ت، اما در س��اعت 13 و 41 دقيقه ۷ 
خرداد سال جاري يك پس لرزه 4 ريشتري در منطقه 
دماوند رخ داد كه بار ديگر مس��اله فعال شدن گسل 
مش��ا و خطر احتمالي آن براي تهران را س��ر زبان ها 
انداخت. در آن زمان، دكتر مهدي زارع، استاد تمام 
پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله 
در گفت وگو ب��ا »تعادل«، زلزله ۷ خرداد را پس لرزه 

زمين لرزه 5.1 ارديبهشت ماه اعالم كرد. 
او همچنين از عدم تخصيص بودجه و اعمال برخي 
از محدوديت ه��اي مالي ب��راي انج��ام پرو ژه هاي 
زلزله شناس��ي با عنوان »خودتحريم��ي« نام برد و 
گفت، در ش��رايطي كه جامعه علمي كشور به دليل 
تحريم هاي يك جانبه آمريكا براي انجام همكاري هاي 
بين الملل��ي در حوزه زلزله با مش��كل و محدوديت 
مواج��ه اس��ت، از داخل كش��ور نيز با ع��دم درك و 
شناخت مسووالن نسبت به پيامدهاي زلزله مواجه 
است. عدم دركي كه به گفته دكتر زارع، به نداشتن 
»درد« و نرفت��ن ب��ه دنبال »درمان« منجر ش��ده و 

»خودتحريمي« را در پي داشته است.

در شهر 

خبر ويژه
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حتي يك اتوبوس هم
از عوارض آاليندگي نخريدند

عضو شوراي ش��هر با اش��اره به تصويب 4 سال پيش 
بودجه خريد 19 هزار اتوبوس و 65 هزار ميني بوس از 
محل عوارض آاليندگي براي كالنشهرها، گفت: حتي 
يك اتوبوس هم براي تهران خريده نشده است.مجيد 
فراهاني، در گفت وگو با مهر، در خصوص نحوه هزينه 
كرد عوارض آاليندگي از سوي شهرداري در حوزه حمل 
و نقل عمومي، گفت: متأسفانه همه اين بودجه ها روي 
كاغذ است. وي با يادآوري اينكه 4 سال پيش كه از سوي 
شوراي اقتصاد تصويب شد تا 19 هزار اتوبوس و 65 هزار 
ميني بوس براي تجهيز ن��اوگان حمل و نقل عمومي 
كالنشهرها خريداري شود، اظهار داشت: سهم تهران 3 
هزار اتوبوس از اين محل بوده است.فراهاني ادامه داد: وزير 
نفت، صمت و كشور به صورت سه جانبه تفاهم نامه امضا 
كردند تا اين اتوبوس ها خريداري شود و همه چيز شفاف 
ش��د اما تا امروز حتي يك اتوبوس هم از محل عوارض 

آاليندگي خريداري نشده است.

مانور سراسري بهينه سازي 
شبكه هاي توزيع برق مازندران 

مديرعامل ش��ركت توزيع نيروي برق مازندران گفت: 
دوازدهمين مانور جهادي ش��ركت توزيع نيروي برق 
مازندران همزمان در سراس��ر كش��ور با عن��وان مانور 
سراسري تعميرات و بهينه س��ازي شبكه توزيع برق 
برگزار شد.فرامرز سپري با اش��اره به جايگزيني 150 
كيلومتر سيم به كابل در پايان مانور سراسري تعميرات 
و بهينه س��ازي ش��بكه با رويكرد اصالح ولتاژ و اصالح 
روشنايي معابر گفت؛ اجراي اين مانورها باعث ارايه برق 
مطمئن به مردم شريف مازندران خواهد شد.  مديرعامل 
ش��ركت توزيع نيروي برق مازندران در ادامه بازديد از 
دومين روز مانور سراسري تعميرات و بهينه سازي شبكه 
گفت: دوازدهمين مانور جهادي شركت توزيع نيروي 
برق مازندران همزمان در سراسر كشور و با رويكرد اصالح 
ولتاژ و اصالح روشنايي معابر با در 5 شهرستان و با حضور 
51 اكيپ عملياتي و 223 نيروي فني اجرايي برگزار شد.

افزايش 40  درصدي
مرگ و مير در تهران طي آذر 99

ناهيد خداكرمي، رييس كميته سالمت شوراي شهر 
تهران با اش��اره به اينكه آمار مرگ و مير در پايتخت در 
آذر 99 نسبت به آذر 98، 40درصد افزايش يافته است، 
گفت: از ابتداي اسفند سال گذشته تا 2۷ آذر امسال 22 
هزار و 393 نفر به دليل كرونا در تهران جان باخته اند.

خداكرمي در گفت وگو با فارس، درباره وضعيت كرونا در 
پايتخت اظهار كرد: از حدود سه هفته تا كنون در پايتخت 
شيب ابتال به كرونا و متوفيان ناشي از اين بيماري نزولي 
شده و پنجشنبه گذشته 2۷ آذر 56 نفر در تهران به دليل 
كرونا جان باخته اند.وي افزود: 31 نفر از جانباختگان روز 
پنجشنبه گذشته مرد و 25 نفر زن بوده اند همچنين از 
اول اسفند تا 2۷ آذر 22 هزار و 393 مرگ ناشي از كرونا 
در بهشت زهرا )س( تهران ثبت شده است كه از اين آمار 
13 هزار و 629 نفر مرد و 8۷64 نفر زن بوده اند. او ادامه 
داد:  آمار مرگ و مير در آذر 99 نسبت به آذر 98 حدود 
40 درصد افزايش يافته كه البته مقايسه آماري با رقم 5۷ 
فوتي ناشي از كرونا در پايتخت در نظر گرفته شده است 
و اگر فوتي هاي ماه هاي قبل را در نظر بگيريم آمار مرگ 
و مير در تهران نسبت به قبل از كرونا بيش از 40درصد 
افزايش يافته است.خداكرمي خاطرنشان كرد: به طور 
طبيعي ساالنه در بهشت زهرا )س( 16۷ تا 200 هزار 
نفر فوت ناشي از داليل معمولي ثبت شده مي شود كه 
اين آمار با در نظر گرفتن فوتي هاي كرونا امسال 40درصد 

افزايش يافت.

آمادگي توزيع سوخت 
جايگزين در شرايط بحراني

مدير ش��ركت ملي پخ��ش فرآورده هاي نفتي منطقه 
س��اري گفت: تامين سوخت زمس��تاني و جايگزين با 
ذخيره كافي در انبارهاي منطقه ساري براي فصل سرما 
و ش��رايط بحراني بدون مشكل انجام مي شود .سبحان 
رجب پور مدير ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
منطقه ساري در نشست شوراي معاونين و مسوولين 
س��تادي كه به منظوراراي��ه گزارش ذخيره س��ازي و 
سوخت رساني در ش��ش ماهه دوم 99 برگزار شد، بيان 
كرد: با توجه به ذخيره سازي كافي انواع فرآورده هاي نفتي 
در انبار نفت ساري هيچ مشكلي در سوخت رساني وجود 
ندارد . رجب پوربه تعامل وارتباط الزم با مسووالن محلي 
ونمايندگان، نظارت بيشترمنطقه درتحويل سوخت 
به بخش ه��اي مختلف مصرف وآمادگ��ي براي تامين 
سوخت مورد نيازدر منطقه كوهستاني اشاره كرد وافزود: 
با تالش هاي صورت گرفته توسط منطقه ساري ونواحي 
تابعه، اين شركت در شش ماهه دوم امسال با ذخيره سازي 
مطلوب درماه ه��اي قبل هيچ دغدغ��ه اي براي توزيع 
سوخت زمستاني ندارد.سبحان رجب پور با اشاره به اينكه 
سوخت رساني بايد با كنترل دقيق صورت پذيرد، افزود: 
حضور موثر روساي نواحي وهمكاران آنها در ارايه خدمات 
مطلوب به م��ردم در مناطق صعب العب��ور با بازديدها 
و نظ��ارت كافي بر عملكرد توزيع كنندگان س��وخت، 
همچنين بازدي��د از امكانات و آم��اده بودن تجهيزات 
جايگاه ها، هماهنگي با وانت نفتكش ها و شركت هاي موزع 

گاز مايع در فصل سرما و بحراني ضروري است .

مرز رسمي ريمدان با حضور 
وزير راه افتتاح شد

مرز رسمي »ريمدان« شهرستان دشتياري واقع در 
جنوب استان سيستان وبلوچستان با حضور وزير راه و 
شهرسازي و مقامات پاكستاني افتتاح شد. به گزارش 
مهر، مرز رسمي »ريمدان« شهرستان دشتياري 
واقع در جنوب استان سيستان و بلوچستان ظهر 
امروز با حضور محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي 
و مقامات پاكستاني افتتاح شد. گفتني است، مرز 
»ريمدان« در نقطه صفر مرزي ايران و پاكستان در 
محدوده شهرستان دشتياري از سال 8۷ راه اندازي 
شده و فاقد هرگونه امكانات و زيرساخت ها بود اما در 
سال 95 با پيگيري هاي مسووالن و مردم با رسمي 
شدن اين مرز براي جابه جايي كاال و مسافر بين ايران 
و پاكس��تان از سوي دولت موافقت شد و هم اينك 
فعاليت هاي تجاري در اين مرز در حال انجام است.

ورود سامانه بارشي تازه
از سوم دي به كشور

مديركل پيش بيني و هش��دار س��ازمان هواشناسي 
گفت: سامانه بارشي تازه از روز چهارشنبه سوم دي ماه 
از سمت غرب و ش��مال غرب از اواخر وقت وارد كشور 
مي شود و ابتدا اين مناطق را تحت تأثير قرار مي دهد.

صادق ضياييان در گفت وگو با فارس، اظهار كرد: روز 
30 آذر بارش ها در برخي مناطق استان گيالن به صورت 
باران ادامه دارد، همچنين در برخي مناطق استان هاي 
كرمان و هرمزگان بارش باران، گاهي رعد و برق و وزش 
باد شديد موقت پيش بيني مي شود، ضمن آنكه ممكن 
است در مناطق مستعد، ريزش تگرگ هم داشته باشيم. 
مديركل پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي افزود: 
در ارتفاع��ات كرمان همچنين در اس��تان هاي يزد و 
خراسان جنوبي و جنوب خراسان رضوي بارش پراكنده 
خواهيم داشت. ضياييان با بيان اينكه روزهاي دوشنبه و 
سه شنبه هفته جاري آسمان صاف و آفتابي خواهد بود، 
گفت: از چهارشنبه سوم آذر از سمت غرب و شمال غرب 
سامانه بارشي از اواخر وقت وارد كشور خواهد شد و در 
ابتدا اين مناطق را تحت تأثير قرار مي دهد.  وي اضافه 
كرد: تا سه شنبه خليج فارس مواج خواهد بود، همچنين 
مركز و غرب درياي خزر نيز روز آينده مواج است.  وي 
افزود: تا پيش از ظهر سه شنبه 2 دي ماه افزايش ارتفاع 
موج بين يك وني��م تا 2 متر در خليج ف��ارس و تنگه 
هرمز پيش بيني مي ش��ود. در اين راستا احتمال غرق 
شدن شناوران و قايق هاي كوچك، پاره شدن تورهاي 
صيادي و اخت��الف در فعاليت هاي دريايي وجود دارد 
كه توصيه مي ش��ود در تردد با ش��ناورهاي س��بك، 
تفريحي و نيمه سنگين و همچنين فعاليت هاي شيالتي 
محدوديت اعمال شود و ممنوعيت هاي تفريحات آبي 
و ش��نا را داشته باش��يم. ضياييان در تشريح وضعيت 
جوي پايتخت گفت: آس��مان تهران در روز يكشنبه 
نيمه ابري، گاهي با غبار محلي پيش بيني مي ش��ود. 
بيشينه و كمينه دما فردا در تهران 8 و 2 درجه خواهد 
بود و روزهاي دوشنبه و سه شنبه آسمان تهران صاف 
پيش بيني مي شود. او گفت: ميانگين بارندگي كل كشور 
از ابتداي س��ال زراعي )مهر 99( تا 25 آذر سال جاري 
61.3 ميليمتر ثبت شد. ميزان بارش پارسال در اين بازه 
زماني 60.6 ميليمتر بود كه بارش سال جاري 1.1درصد 

كمتر از سال گذشته است.

اعالم ميزان
ارز همراه رانندگان ترانزيت

انجمن صنفي شركت هاي حمل و نقل بين المللي 
اعالم كرد: رقم ارز همراه رانندگان كاميون براي سفر 
به كشورهاي همسايه 2 هزار يورو و براي سفر به ساير 
كش��ورها 5 هزار يورو است.به گزارش مهر، انجمن 
صنفي شركت هاي حمل و نقل بين المللي ايران رقم 
ارز همراه رانندگان كاميون براي سفر به كشورهاي 
مختلف را اعالم كرد.بر اساس هماهنگي هاي به وجود 
آمده ميان سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، 
گمرك ايران و معاونت ارزي بانك مركزي، رانندگان 
كاميون براي س��فر به كش��ورهاي همسايه شامل 
تركيه، عراق، افغانس��تان، پاكستان، تركمنستان، 
آذربايجان و ارمنستان تا سقف 2 هزار يورو يا معادل 
آن به ساير ارزها و براي ساير كشورها تا 5 هزار يورو 

يا معادل آن از ساير انواع ارزها تعيين شده است.

وعده از سرگيري پروازهاي 
لوفتهانزا به ايران محقق نشد

در حالي كه ق��رار بود پروازهاي لوفتهان��زا به ايران از 
نيمه ماه جاري از سرگرفته شود به نظر مي رسد وعده 
سازمان هواپيمايي كشوري در اين زمينه فعال عملياتي 
نمي شود.به گزارش تس��نيم، اوايل ماه جاري معاون 
هوانوردي و امور بين الملل سازمان هواپيمايي كشوري 
گفته بود: لوفتهانزا تا نيمه دسامبر پروازهاي خود به 
ايران را از سر مي گيرد.ابوالقاس��م جاللي با يادآوري 
اينكه در زمان حاضر تمام پروازهاي اروپايي به غير از 
كشور سوئد به دليل مباحث مربوط به بيمه برقرار است، 
افزود: با توجه به مشكل بيمه، شركت هاي هندلينگ 
حاضر به ارايه خدمات به شركت هاي هواپيمايي ايراني 
در اين كشور نيس��تند. در حال پيگيري اين موضوع 
هستيم كه به زودي اين مشكل برطرف خواهد شد.وي 
درباره پرواز ايرالين هاي اروپايي به ايران يادآور شد: در 
آينده نزديك ايرالين هاي اروپايي پرواز به كشورمان را 
از سر مي گيرند.شركت هواپيمايي لوفتهانزا از اواسط 
دسامبر پروازهايش به ايران را مجددا آغاز خواهد كرد.

جاللي تاكيد كرد: با اين كار، تمام ايرالين هاي اروپايي 
پروازهاي خود به كش��ورمان را از سر خواهند گرفت.

بر اس��اس اين گزارش، اين در حالي است كه 4 روز از 
زمان اعالم شده معاون هوانوردي سازمان هواپيمايي 
كش��وري مي گذرد اما هنوز خبري از ورود پروازهاي 

لوفتهانزا به كشور نيست.

علي بيت اللهي در گفت وگو با »تعادل« تشريح كرد

2 نكته درباره زلزله دماوند

معاون شهردار تهران خبر داد

صدور پروانه هاي خالف در جماران در گذشته
معاون شهردار تهران با اشاره به ارسال نامه شهرداري 
به شوراي عالي معماري و شهرسازي براي ابهام زدايي 
از طرح مش��اور محل��ه جم��اران درباره ش��كايت 
ش��هرداري از ش��وراي عالي معماري و شهرسازي و 
نهاد رياست جمهوري گفت: نهادهاي نظارتي وجود 
دارد كه بر اجراي صحي��ح قانون و ضوابط و مقررات 

نظارت و اين مساله را نيز پايش مي كنند.
عبدالرضا گلپايگاني، معاون معماري و شهرس��ازي 
ش��هرداري تهران در گفت وگو با ايلنا، در واكنش به 
ابالغ محرمانه مصوبه لغو محدوديت محله جماران 
و موضع شهرداري تهران در اين زمينه گفت: موضع 
شهرداري هماني است كه در گذشته داشته است و 

بر همان مواضع قبلي پافشاري مي كنيم. 
او با اش��اره به مصوبه مجلس درب��اره محله جماران 
گفت: از نظر حقوقي در سال هاي گذشته مصوبه اي در 
مجلس به تصويب رسيده است مبني بر اينكه وزارت 
راه و شهرسازي و شهرداري تهران ملزم به حفظ بافت 
قديمي و سنتي محله جماران و تبديل آن به منطقه 

گردشگري هستند. 

   مالك عمل شهرداري در جماران
گلپايگاني با اش��اره به طرحي كه در سال 80 توسط 
وزارت مسكن تهيه شد، گفت: اين طرح كه به تصويب 
شوراي عالي معماري و شهرسازي رسيد تا به امروز 
براي ما مالك عمل بوده و براساس آن عمل مي كنيم. 
معاون معماري و شهرسازي شهرداري تهران ادامه 
داد: به رغم آنكه در گذشته چند پروانه خالف ضوابط 
طرح، در اين محله صادر شده، اما طرح در كل موفق 
بوده اس��ت، چرا كه بافت قديمي و سنتي به ويژه در 
كوچه شهيد حسني كيا »كوچه منتهي به بيت امام« 

موفق ارزيابي مي شود. 
او با اشاره به هزينه هايي كه براي حفظ بافت سنتي 
محله جماران انجام شد، گفت: تملك دو باغ بزرگ و 
تبديل آن به بوستان، ساماندهي و بهسازي كوچه ها، 
س��راي محله و غيره هزينه هاي خوبي بود كه براي 
اين محله انجام شد، اما اين طرح در يك زمينه خوب 
عمل نكرده اس��ت؛ بخشي كه در مصوبه مجلس نيز 
به آن اشاره و تاكيد شده كه اگر نياز به تملك اراضي 

بود شهرداري نسبت به آن اقدام و وزارت مسكن نيز 
با واگذاري زمين در تحقق اين طرح همياري كند كه 

در اين زمينه جاي كار بيشتري است.

   عدم جلب رضايت ساكنان جماران 
گلپايگاني تاكيد كرد: بايد در جلب رضايت ساكنان 
و كساني كه مالك قديمي بوده اند توجه جدي تري 

مي شد، اما اين اتفاق نيفتاده است.
او با اش��اره ب��ه اعالم موضع ش��هرداري ته��ران در 
جلسه هاي شوراي عالي معماري و شهرسازي گفت: 
حفظ بافت قديمي و سنتي، حفظ ويژگي هاي طبيعي 
ارزش��مند محيط، رعايت حقوق مالكان و ساكنان 
قديمي محل و تامين عدم النفع ناشي از اعمال ضوابط 
طرح، فراهم كردن زمينه ها، زيرساخت هاي حضور 
گردشگران ايراني و خارجي و ساخت راه دسترسي 
جايگزين به بيمارستان كنار خانه امام از جمله مواضع 

شهرداري تهران درباره اين محله است. 
معاون ش��هردار تهران با بيان اينكه براي افزودن به 
طبقه هاي س��اختمان در حال ساخت و درخواست 
بخشي از مردم جماران مبني بر اجازه تعداد طبقات 
بيشتر، قرار بر تجديدنظر در طرح شد، اضافه كرد: در 

گفت وگوهاي دامنه دار در شوراي عالي شهرسازي و 
معماري بر نكات و بايدهاي منتج از حفظ هويت محله 
و همياري با مردم و س��اكنان قديمي تاكيد شد و در 

نهايت كار تهيه طرح به مشاور سپرده شد.
گلپايگان��ي با اش��اره به اينك��ه كار مش��اور داراي 
ويژگي هاي مثبتي است به ابهام هاي موجود در آن 
اشاره كرد و گفت: اما طرح مشاور ابهام هايي دارد و از 
نظر شوراي شهر و شهرداري تهران، هر گونه ضوابط و 
مقررات بايد با اصل حفظ بافت قديمي و سنتي محله 
سازگار باش��د و رعايت همجواري اثر ثبت شده بيت 

امام و حسينيه جماران را رعايت كند.
او ادام��ه داد: ب��راي ش��هرداري ته��ران ابهامات و 
كاستي هايي وجود دارد كه در نامه مفصلي به رييس 
شوراي عالي معماري و شهرسازي اعالم شده است. 
معاون ش��هردار تهران با بي��ان اينك��ه در اين نامه 
شهرداري تهران آمادگي خود را براي همكاري در رفع 
ابهامات و كاملتر شدن طرح اعالم كرده است، افزود: 
ش��هرداري، وزارت راه و شهرسازي و همه نهادهاي 
حاكميتي بايد وظيفه اي كه در قبال مكان _رويداد 
بيت امام و حسينه جماران دارند را با بهترين صورت 
ممكن به انجام برسانند. ش��هرداري اين آمادگي را 

دارد تا براي خلق يك طرح معمارانه و شهرس��ازانه 
با كسب رضايت مردم و پاس��داري از ارزش مكان با 
پشتيباني شوراي اسالمي شهر همه توان خود را به 
ميدان بياورد. اين موارد در مكاتبه با وزير محترم راه و 
شهرسازي اعالم شده و اميدواريم به سرانجام مناسب 
با شرايط محله جماران برسد. در مجموع اين مساله 
قابل حل است. او در پاسخ به اين سوال كه شهرداري 
چگونه اين مصوبه را از نظر قانوني پيگيري مي كند 
در حالي كه چندين ماه در رفت و برگش��ت است و 
فعال راي به نفع دولت صادر شده است، گفت: فعال كه 
اتفاقي روي زمين نيفتاده و مهم اتفاقي است كه روي 
زمي��ن مي افتد. در هر صورت، همه وظيفه داريم كه 
به قانون و مصلحت همگاني پايبند باش��يم و انشاهلل 

اتفاقي مغاير با قوانين و مقررات نمي افتد. 
معاون شهردار تهران در پاس��خ به اينكه آيا طرحي 
كه ش��وراي ش��هر در واكنش به اين مصوب��ه ارايه و 
شهرداري را ملزم به جبران عدم النفع مالكان قديمي 
محدوده مي كند طرح بازدارنده اي است؟ گفت: بخش 
عمده اي از طرح شورا در جهت تسهيل در انجام كاري 
اس��ت كه مدتي مغفول مانده بود تا رضايت ساكنان 
محل��ي را جلب كند. ش��ورا مي خواهد تس��هيل گر 
اقدامات شهرداري با اين طرح باشد. همچنين شورا 
به دنبال آن است كه زمينه هاي اجراي طرحي كه بر 
قانون مصوب مجلس شوراي اسالمي منطبق باشد 

فراهم كند. 

   پيشنهاد شهرداري چه بود؟
او در واكنش به پيشنهاد يكي از اعضاي شوراي شهر 
مبني بر ايجاد يك كارگروه كارشناسي براي رفع اين 
مش��كل گفت: در نامه اي كه به وزير راه و شهرسازي 
ارسال شد اين پيشنهاد را داديم كه به صورت مشترك 
و با حضور چندجانبه مديران و كارشناسان ابهامات 
موجود در طرح را برط��رف كنيم. گلپايگاني گفت: 
محله جم��اران ارزش هويتي-تاريخ��ي دارد و الزم 
است همه ما تالش كنيم اين ارزش تاريخي را حفظ 
كنيم و به نسل هاي آينده انتقال دهيم و در عين حال 
رضايت شهروندان را كسب كنيم و شهرداري تهران 

نيز آمادگي انجام اين كار را دارد.



درحالي كه نمايش��گاه الكامپ به دليل ش��يوع كرونا لغو 
شده، الكام استارز به صورت آنالين برگزار مي شود و رييس 
س��ازمان فناوري اطالعات نيز براي ترغيب استارت آپ ها 
به تامين مالي از طريق س��رمايه گذاري به جاي وام، از ارايه 
جايزه به اس��تارت آپ هاي برنده الكام استارز به صورت وام 
سرمايه گذاري خطرپذير خبر داد.برگزاري بيست و ششمين 
دوره نمايشگاه بين المللي الكامپ به دليل شيوع كرونا در 
كشور منتفي شد، اما الكام استارز كه در سال هاي گذشته، 
رويداد حضور استارت آپ ها در الكامپ بود، از  ۲۹ دي ماه تا 
۲ بهمن و البته به صورت آنالين برگزار مي شود. در اين راستا 
محمدباقر اثني عشري، رييس سازمان نظام صنفي كشور 
در نشست خبري اظهار كرد: در پنج سال اخير سازمان نظام 
صنفي رايانه اي برگزار كننده نمايشگاه الكامپ بود و در سال 
۱۳۹۸ هم ركوردهاي قبلي نمايشگاهي خود در اين زمينه 
را شكستيم و الكامپ به بزرگ ترين نمايشگاه كشور با حضور 
باالي ۱۰۰ هزار بازديدكننده و تعداد زيادي شركت تبديل 
ش��د و حتي براي الكامپ ۹۹ تصميم گرفتيم كل فضاي 
نمايش��گاه را به الكامپ ۲۶ اختصاص دهيم. وي با اشاره به 
تغيير چند باره زمان نمايشگاه به دليل كرونا بيان كرد: در 
نهايت به دليل موج ه��اي كرونا، تصميم گرفتيم برگزاري 
نمايشگاه را لغو كنيم. بايد پذيرفت كه براي سالمتي خود 
و جامعه از اين فعاليت اقتصادي چشم پوش��ي شود. البته 
س��ال آينده الكامپ متفاوتي برگزار خواهد شد. اما امسال 
با وجود لغو الكامپ، رويداد جانبي آن يعني الكام استارز، به 
دليل استقبال باالي ش��ركت هاي استارت آپي، به صورت 
آنالين برگزار خواهد ش��د. رييس نصر كش��ور با اشاره به 
اين رويداد گفت: الكام استارز كه بستري است براي نشان 
دادن تالش هاي كسب وكارهاي كوچك در راستاي رونق 
اقتصاد، از س��ال ۱۳۹۴ در يك س��الن كوچك آغاز به كار 
كرد و سال گذشته حدود ۵۰۰۰ استارت آپ، پنج سالن و 
۶۰۰۰ متر فضا را به خود اختصاص دادند. در اين برنامه هر 
سال از حمايت مالي س��ازمان فناوري اطالعات برخوردار 
بوديم. سازمان براي استارز هميشه يارانه در نظر مي گرفت. 
حاال امسال غير از سازمان فناوري اطالعات، الكام استارز از 
حمايت معاونت علمي رياست جمهوري نيز برخوردار است.

    تمام مراحل الكام استارز 
به صورت كامال الكترونيكي انجام مي شود

آرش برهمند، مدير اجرايي الكام استارز با بيان اينكه تمام 
مراحل ثبت نام و شركت و داوري تيم ها در ششمين دور 
از الكام استارز به صورت كامال الكترونيكي انجام مي شود، 
گفت: برگزاري فيزيكي نمايشگاه به شكل تمام عيار در 
فضاي آنالين امكان پذير نبود، انتخابي كه داشتيم اين 
بود كه بخشي از فعاليت جانبي كه بيشترين كاركرد را 
براي استارت آپ ها داشتند را شناسايي و سعي كنيم آنها 
را در فضاي آنالين امتداد دهيم. در مجموعه الكام پيچ، 
پاويون ش��تاب و آوردگاه س��رمايه در اين دور به صورت 
آنالين برگزار خواهد ش��د. وي ادامه داد: بخش ديگر كه 
براي استارت آپ ها مفيد است، بخش جذب سرمايه به نام 
آوردگاه سرمايه است. مذاكراتي در اين زمينه با چندين 
پلتفرم جذب سرمايه از جمله انجمن VC و بوم سرمايه 
متعلق به سازمان فناوري اطالعات و صندوق نوآوري و 

ش��كوفايي با همراهي معاونت علمي رياست جمهوري 
انجام ش��ده است. از سوي ديگر زيربخشي را با همكاري 
سازمان فناوري اطالعات در بخش مسابقه به نام بخش 
دانش آم��وزي ديده ايم كه اين بخش يكي از بخش هاي 
جذاب و پرش��ور دور گذشته الكام اس��تارز بود و امسال 
تصميم گرفته ايم ب��ا رويكرد كامل تري اين بخش را هم 
داشته باشيم. به گفته برهمند مجموع جوايز نقدي براي 
بخش الكام پيچ يا بخش مسابقه ۱۵۰ ميليون تومان است 
كه در مجموع ۱۰ تيم منتخب الكام پيچ و دو تيم منتخب 
براي ش��رايط همه گيري كرونا اختص��اص پيدا خواهد 
كرد. جوايز ويژه اي هم براي چهار حوزه هوش مصنوعي، 
اينترنت اشياء، واقعيت مجازي و واقعيت افزوده در نظر 
گرفته ش��ده كه اين بخش از بخش هاي مورد حمايت 
معاونت علمي رياس��ت جمهوري هس��تند. يك جايزه 
ويژه هم سازمان فناوري اطالعات براي دو تيم منتخب 
در بخش الكام پيچ در نظر گرفته كه تا سقف ۳۰ درصد 
سرمايه اي كه آن تيم بتواند از هر VC دريافت كند را شامل 
مي شود. او در مورد همكاري معاونت علمي از الكام استارز 
اظهار كرد: از سمت معاونت علمي رياست جمهوري هم 
براي هر يك از استارت آپ هايي كه در الكام پيچ انتخاب 
شده  باشند تا سقف ۵۰ ميليون تومان به صورت مستقيم 
سرمايه اوليه در نظر گرفته شده است كه اين ۵۰ ميليون 
تومان مش��روط به پذيرش در شتاب دهنده ها يا  VCها 
خواهد بود. آوردگاه سرمايه هم با همكاري معاونت علمي 
و صندوق نوآوري يك سرمايه ويژه به نام »استارز اينوست« 
در نظر گرفته است. مجموع سقفي كه براي بخش آوردگاه 
سرمايه از سمت صندوق نوآوري و شكوفايي در نظر گرفته 
شده نيز ۱۸ ميليارد تومان است. از يكم تا ۱۲ دي ماه زمان 
ثبت نام براي شركت در الكام پيچ، پاويون شتاب و آوردگاه 
سرمايه در نظر گرفته شده و از ۱۳ تا ۱۶ دي ماه نيز بررسي 
مدارك و تكمي��ل اطالعات صورت خواهد گرفت. ۱۷ تا 
۱۹ دي ماه همزمان بندي ارايه پيچ و جلس��ات مشاوره 
و سرمايه گذاري اس��ت. درنهايت ۲۹ دي ماه تا ۲ بهمن 
زمان برگزاري و اعالم نتايج منتخبين شش��مين دوره 

الكام استارز است.

    جايزه يك ميليارد توماني س�ازمان فناوري به 
برنده الكام استارز

همچنين امير ناظمي، رييس س��ازمان فناوري اطالعات، 
با اش��اره به حمايت س��ازمان فناوري از الكام استارز گفت: 
توصيه ش��ديد به استارت آپ ها اين اس��ت كه براي تامين 
مالي خود از وام استفاده نكنند و از VCها )سرمايه گذاري 
خطرپذير( استفاده كنند. براي جذاب اين كار، يك جايزه 
در نظر گرفتيم كه يك ميليارد تومان وام س��رمايه گذاري 
خطرپذير است. امسال به جاي ارايه وام سعي شده از طريق 
جذب سرمايه به آنها كمك كنيم. وي ادامه داد: جايزه تيم 
اولي كه توس��ط هيات داوران انتخاب ش��ود، يك ميليارد 
تومان وام س��رمايه گذاري خطرپذيري است كه يك سال 
تنفس دارد و زمان بازپرداخت آن چهار سال تعيين شده و 
سود بانكي مورد محاسبه اش ۹ درصد است. يعني اگر يك 
سرمايه گذار روي تيمي سرمايه گذاري كند، ما تا سقف يك 
ميليارد تومان را به او وام مي دهيم. به تيم هاي دوم و سوم نيز 
۷۵۰ ميليون تومان و تيم هاي چهارم، پنجم و شش��م هم 
۵۰۰ ميليون توماني به صورت وام سرمايه به سرمايه گذارها 
پرداخت مي شود. معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
با اشاره به طرح بوم واره بيان كرد: مورد بعدي طرح بوم واره 
است كه سازمان فناوري اطالعات از ابتداي امسال اين طرح 
را آغاز كرده و تا كنون ۲۹۰۰ خدمت در اين طرح به صورت 

رايگان توسط استارت آپ ها استفاده مي شود. 

     جايزه ۲۰۰ ميليون توماني به تيم هاي يك تا ۱۲
ناظمي با اش��اره ب��ه امتيازاتي ك��ه از طرح ب��وم واره براي 
شركت كنندگان الكام اس��تارز در نظر گرفته شده گفت: 
همچنين بسته كمك ۲۰۰ ميليون توماني از طرح بوم واره، 
غير از جوايز اعالم ش��ده به تيم هاي اول تا دوازدهم اين دور 
از الكام استارز كه توسط هيات داوران انتخاب شده اند، تعلق 
خواهد گرفت. يعني بسته ۱۰۰ ميليون توماني آنها ضربدر 
۲ مي شود. به عبارتي اگر ۱۰ ميليون تومان از خدمات ابري 
و ميزباني مي توانستند رايگان استفاده كنند، االن هر كدام 
۲۰۰ ميليون تومان مي توانند به صورت رايگان از اين خدمات 
استفاده كنند. وي با بيان اينكه طرح بوم سرمايه نيز در رويداد 

آنالين الكام استارز رونمايي و به كار گرفته خواهد شد، گفت: 
در اين طرح تمامي اس��تارت آپ هايي ك��ه در طرح ايران 
نوآفرين ثبت نام كرده اند، در صورتي كه نيازمند جذب سرمايه  
باشند، بيزنس پلن يا نقشه تجاري خود را به اضافه برآوردهايي 
كه براساس مطالعات امكان سنجي شان انجام شده، روي 
سايت نوآفرين و در بخش بوم سرمايه بارگذاري مي كنند. 
رييس سازمان فناوري اطالعات ادامه داد: اگر استارت آپ ها 
سرمايه گذار را از ليست شركت هاي VC انتخاب كرده باشند، 
مستقيم طرحشان براي آنها ارسال مي شود و اگر انتخاب 
نكرده باش��ند وارد تاالر سرمايه مي شوند و سرمايه گذاران 
مختلف مي توانند طرح آنها را ببينند و در صورت تمايل روي 
آنها سرمايه گذاري كنند. در سايت الكام استارز هم لينكي 
مربوط به اين طرح وجود دارد كه استارت آپ ها با كمك آن به 
جزئيات اين طرح دسترسي خواهند داشت. ناظمي به بخش 
دانش آموزي در الكام استارز اشاره كرد و گفت: فعاليت هاي 
حوزه آموزش كارآفريني به دانش آموزان از دو س��ال پيش 
توسط سازمان فناوري اطالعات آغاز شد. دليل شروع اين 
كار نيز نياز كودكان آينده به دو مهارت كليدي يعني تفكر 
انتقادي و كارآفريني است. با توجه به اينكه موضوع كارآفريني 
به صورت رس��مي در كتاب هاي درسي سهم بااليي ندارد، 
تصميم گرفتيم به صورت دوره هاي كوتاه مدت با همكاري 
وزارت آموزش و پرورش فعاليت در اين زمينه را برگزار كنيم.

    رقابت تيم هاي دانش آموزي در الكام استارز 
وي ادامه داد: در طول دو س��ال گذشته در مجموعه ۳۰۱۵ 
دانش آم��وز در اي��ن دوره ها ش��ركت كرده ان��د و دو كمپ 
برنامه نويسي هم سال گذش��ته برگزار شده است. امسال در 
برنامه الكام استارز نه تنها پذيراي تيم هاي دانش آموزي هستيم 
و رقابت خاص تيم هاي دانش آموزي وجود دارد، بلكه براي سه 
تيم برتر دانش آموزي هم جايزه مربوط به ۲۰۰ ميليون تومان 
بوم س��رمايه هم در نظر گرفته خواهد شد. به اين ترتيب ۱۵ 
بسته ۲۰۰ ميليون توماني، به اضافه بخش مربوط به سرمايه 
را جزو جوايز امسال داريم. همچنين برات قنبري، دبير كل 
سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور از حمايت از شركت هاي 
استارت آپي در راستاي برنامه تحولي سازمان نصر كشور به نام 
بيستون اشاره كرد. او با توجه به كمبود ظرفيت هايي كه در 
سال هاي گذشته در بخش فضاي مجازي كشور شده گفت: 
شش سال پيش ظرفيتي كه براي فضاي مجازي داشتيم يك 
پانزدهم فضاي امروز بود. آن زمان فكر مي كرديم براي فضاي 
مجازي بايد حداقل ۳۰ برابر ظرفيت سازي شود كه متاسفانه 
نتوانس��تيم اين افزايش ظرفيت را ايجاد كنيم.حاال هم كه 
۱۵ برابر ظرفيت سازي انجام شده باز هم سرعت و سرويس 
مطلوبي در اختيار مردم قرار نمي گيرد. اين ش��رايط نش��ان 
مي دهد اين فضا نياز به سرمايه گذاري بيشتري است. وي با 
اشاره به تاسيس نصر كشور گفت: سازمان نظام صنفي رايانه اي 
كشور از سال ۱۳۸۲ براساس برنامه سوم شكل گرفت و حاال 
اين سازمان در مرحله پياده سازي برنامه تحول خودش است. 
در طرح بيستون كه به عنوان طرح تحول سازمان است، برنامه 
توانمندسازي زيست بوم كسب وكارهاي نوپا يكي از اهدافش 
است. براي رسيدن به اين هدف سازمان نصر ايران از همراهي و 
كمك كليه بازيگران بازار و اكوسيستم ارتباطي و فناوري ايراني 

استقبال خواهد كرد.
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كشف نرم افزار مخرب
در سيستم هاي مايكروسافت

ش��ركت مايكروس��افت از كش��ف نرم افزار مخرب در 
سيس��تم هاي خود كه با كمپين هك افشاشده توسط 
مقامات امريكا در هفته گذشته مرتبط است، خبر داد. به 
گزارش ايسنا به نقل از رويترز، مايكروسافت كاربر نرم افزار 
مديريت شبكه »اوريون« شركت سوالر ويندز بوده كه 
توسط هكرهاي روسي مظنون به هك سازمان هاي مهم 
دولت امريكا و نهادها و شركت هاي ديگر مورد استفاده 
قرار گرفته است. محصوالت خود مايكروسافت هم براي 
حمله به قربانيان مورد اس��تفاده قرار گرفته اند. آژانس 
امنيت ملي امريكا پنجشنبه گذشته با صدور يك توصيه 
امنيت سايبري كم سابقه شرح  داد كه چطور برخي از 
خدمات مايكروسافت آزور احتماال هدف رخنه هكرها 
قرار گرفته و كاربران را براي قفل كردن سيستم هايشان 
راهنمايي كرد. سخنگوي مايكروسافت اعالم كرد مانند 
ساير مشتريان سوالر ويندز ما به دنبال نشانه هاي عامل 
اين هك بوده ايم و مي توانيم تاييد كنيم كه كدهاي آلوده 
سوالر ويندز را در فضاي خود شناسايي و حذف كرديم. 
اين شركت هيچ نشانه اي از اينكه سيستم هايش براي 
هك سايرين مورد اس��تفاده قرار گرفته را نيافته است. 
مايكروسافت و وزارت امنيت داخلي امريكا اعالم كرده اند 
كه هكرها از روش هاي متعدد براي رخنه استفاده كرده اند 
و به تحقيقات در اين زمينه ادامه مي دهند. اف بي اي و 
ساير آژانس هاي دولتي روز جمعه يك جلسه محرمانه با 
اعضاي كنگره برگزار كردند. وزارت انرژي امريكا هم اعالم 
كرده كه شواهدي از دسترسي هكرها به شبكه هايش 
پيدا كرده است. پوليتيكو پيش تر گزارش كرده بود كه 
سازمان ملي امنيت هسته اي امريكا كه مديريت زرادخانه 
هسته اي اين كشور را برعهده دارد، هدف حمله هكرها 
قرار گرفته است. با اين حال س��خنگوي وزارت انرژي 
امريكا گفت اين بدافزار شبكه هاي تجاري را هدف گرفته 
و امنيت ملي امريكا از جمله سازمان ملي امنيت هسته اي 
امريكا مخدوش نشده است. وزارت امنيت داخلي امريكا 
پنجشنبه گذشته اعالم كرد هكرها عالوه بر آلوده كردن 
آپديت هاي نرم افزار مديريت ش��بكه سوالر ويندز كه 
توسط هزاران شركت و س��ازمان هاي دولتي استفاده 

مي شود، از تكنيك هاي ديگري بهره برده اند.

همراه اول پيشتاز ميزباني از 
كاربران طرح ترابرد سيم كارت

ميزان ترابرد س��يم كارت در حال حاضر اشباع شده و 
اكنون بررس��ي گزارش هاي مربوط به ترابرد مي تواند 
اطالع��ات زي��ادي را در اختيار م��ا قرار ده��د. طرح 
ترابردپذيري سيم كارت كه چند س��ال پيش وارد فاز 
اجرايي ش��د توانس��ت از همان ابتدا با استقبال خوب 
كاربران مواجه شود. اس��تقبالي كه روند آن روز به روز 
بيشتر شد و بسياري از كاربران اپراتور سيم كارت خود 
را تغيير دادند.طرح ترابرد پذيري در واقع سرويسي بود 
كه كاربران از طريق آن مي توانس��تند با حفظ شماره 
فعلي خود، اپراتور سيم كارت شان را تغيير دهند. اين كار 
باعث مي شد كه ديگر كاربران در صورت عدم رضايت از 
سرويس دهي اپراتور سيم كارت خود ، مجبور به تغيير 
شماره موبايل نيز نباشند و تنها اپراتور سيم كارت را با 
حفظ شماره تغيير دهند.همانطور كه مي دانيد سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباط��ات راديويي به صورت فصلي 
گزارش هايي را منتشر مي كند كه بر اساس آن ميزان 
ترابرد ب��ه اپراتور هاي مختلف را از جنبه هاي گوناگون 
مورد ارزيابي قرار مي دهد. بر اين اساس در حال حاضر 
نيز گزارش فصل جديد آن منتش��ر شده كه تغييرات 
جالب و قابل فكري را روي آن ش��اهد هستيم. با وجود 
اينكه در همان ابتداي كار در هر گزارش شاهد رشد آمار 
ترابرد بوديم، اما در حال حاضر ميزان ترابرد به كمتر از 
زمان شروع اين طرح رسيده است و اين بدان معناست 
كه درخواست ها اشباع شده و طرح به هدف نهايي خود 
رسيده و اغلب كاربراني كه از اپراتور  خود ناراضي بودند به 

سراغ اپراتور ديگري رفته اند.

راه اندازي مركز تحقيق وتوسعه 
شركت آبفا استان اصفهان

معاون منابع انس��اني و تحقيقات ش��ركت آبفا استان 
اصفهان اعالم كرد: مركز تحقيق وتوس��عه ش��ركت 
آبفا اس��تان اصفهان ب��ا هدف متمركز نم��ودن كليه 
پايلوت هاي تحقيقاتي انجام ش��ده و در حال انجام كه 
به صورت پراكنده در محيط هاي تصفيه خانه هاي آب 
و فاضالب، دانشگاه ها در دستور كار قرار دارد راه اندازي 
شد تا با نگهداري در يك محل، محققين دانشگاهي، 
پژوهشگران و صاحب نظران صنعت در سطح ملي بتوانند 
از پژوهش هاي انجام شده در اين مركز بهره مند شوند. 

مجتبي قباديان به برخي از اقدامات شاخص پژوهشي 
شركت آب وفاضالب استان اصفهان طي سال هاي ۹۸ 
و۹۹ پرداخت و بيان داشت: انجام مراحل پاياني طرح 
»سامانه جامع صنعت آب وفاضالب كشور« و راه اندازي 
آزمايشي آن، تشكيل كارگروه هاي تخصصي متشكل از 
مديران و كارشناسان متخصص، تعيين و تشكيل بافت 
جديد كميته راهبردي تحقيقات شركت، پردازش و 
تعريف اولويت هاي تحقيقاتي و فراخوان آنها به مراكز 
علمي و پژوهشي از مهم ترين اقدامات پژوهشي شركت 

طي دو سال اخير محسوب مي شود.

تماس صوتي و ويديويي به نسخه 
روميزي واتس آپ اضافه مي شود

اپليكيشن   پيام رسان واتس آپ نسخه بتا از اپليكيشن 
دس��كتاپ خود را عرضه كرد كه براي نخستين بار 
داراي قابلي��ت تماس صوتي و ويديويي اس��ت. به 
گزارش ايسنا به نقل از رويترز، سخنگوي واتس آپ 
به رويترز گفت: وات��س آپ قابليت تماس صوتي و 
ويديويي را س��ال ميالدي آينده به نسخه دسكتاپ 
اين اپليكيشن   پيام رسان اضافه  مي كند. واتس آپ 
اعالم كرد اين قابليت را به صورت آزمايش��ي براي 
برخي از كاربران نس��خه دسكتاپ اپليكيشن براي 
ايام تعطيالت سال نو عرضه كرده است. اقدام براي 
تس��هيل تماس ها در صفحات ب��زرگ، واتس آپ را 
همس��و با برنامه هاي كنفرانس ويديويي »زوم« و 
»گوگل ميت« ق��رار  مي دهد كه در دوران ش��يوع 
ويروس كرونا شاهد افزايش استفاده بوده اند اما معلوم 
نيست واتس آپ به دنبال رقابت با اين دو اپليكيشن 
اس��ت يا خير. واتس آپ كه متعلق به شركت فيس 
بوك اس��ت، بيش از دو ميليارد كاربر در جهان دارد 
و برخ��الف »زوم« و »گ��وگل مي��ت« عمدتا براي 

تماس هاي شخصي مورد استفاده قرار  مي گيرد.

سيسكو جديدترين قرباني 
حمله سايبري شناخته شد

شركت سيسكو سيس��تمز در حمله س��ايبري به 
آژانس ه��اي دولت امري��كا و ش��ركت هاي بخش 
خصوصي كه هكرهاي روس��يه مظنون به انجام آن 
با اس��تفاده از آپديت هاي نرم افزار مديريت ش��بكه 
شركت سوالر ويندز هستند، به عنوان جديدترين 
قرباني رخنه هكرها شناسايي شد. به گزارش ايسنا به 
نقل از بلومبرگ، اين شركت سازنده تجهيزات شبكه 
اعالم كرد برخي از دستگاه هاي داخلي مورد استفاده 
محققان سيسكو هدف قرار گرفته و آلوده شده اند. 
تيم امنيتي سيسكو به سرعت دست به كار شده تا به 
اين موضوع رسيدگي كند و نرم افزار آلوده پاكسازي 
شده است. اين شركت در بيانيه اي اعالم كرد هنوز 
هيچ تبعات شناخته شده اي از اين حمله هك براي 
خدمات يا محصوالت سيس��تكو وجود ندارد و ما به 
بررسي همه جوانب وضعيت جاري ادامه  مي دهيم. 
سيسكو در داخل شركت از نرم افزار مديريت شبكه 
»اوريون« شركت س��والر ويندز استفاده كرده كه 
تاكنون در مركز حمالت سايبري قرار داشته است. 
هكرها ك��د مخرب را در نرم افزار »اوريون« س��والر 
ويندز وارد كرده اند و از آن براي انجام حمالت بعدي 
اس��تفاده كرده اند. مشتريان س��والر ويندز كه در 
فاصله مارس تا ژوئن به آپديت نرم افزار اين شركت 
دسترسي داشته اند و شمار آنها حداكثر به ۱۸ هزار 
مورد  مي رسد، آلوده شده اند. شمار كاربران نرم افزار 
»اوريون« كه هدف حمله هكرها قرار گرفته اند معلوم 
نيست اما احتماال بسيار كمتر از اين رقم خواهد بود. 
سيسكو در بيانيه اي اعالم كرد اين شركت از نرم افزار 
س��والر ويندز براي مديريت شبكه تشكيالتش يا 
مونيتور آن استفاده نمي كند اما نرم افزار آلوده را در 
شماري از فضاهاي البراتواري و رايانه هاي كارمندانش 
شناسايي و خنثي كرده است. مديريت و مونيتورينگ 
ش��بكه، بخش هاي كليدي تجهيزات و ن��رم افزار 
سيسكو هستند كه به بررسي مستقيم ترافيك ديتا 
در يك ش��بكه  مي پردازند. دسترسي به اين جريان 
ديتا به عوامل خرابكار راه هاي متعددي براي آسيب 
رساني فراهم  مي كند. به گفته يك منبع آگاه، حدود 
بيست رايانه در البراتوار سيسكو هدف رخنه هكرها 
قرار گرفته اند. سيسكو بزرگ ترين سازنده تجهيزات 
شبكه جهان است و سخت افزار و نرم افزاري فراهم  
مي كند كه ستون فقرات اينترنت را تشكيل  مي دهند 
و براي شبكه هاي رايانه شركت ها و دولت ها در سراسر 
جهان مركزي هستند. شمار قربانيان حمله سايبري 
پيشرفت هاي كه نخس��تين بار در هشتم دسامبر 
توسط ش��ركت امنيت سايبري فاير آير شناسايي و 
اعالم شد، همچنان رو به رشد است و رخنه به سيسكو 
يك روز پس از اين اعالم شد كه مايكروسافت آلوده 
شدن سيستم هايش به كد مخرب مورد استفاده در 

اين حمله سايبري را تاييد كرد.

هديه كريسمس زوم به كاربران 
غيرپولي خدمات تماس ويديويي

زوم محدوديت ۴۰ دقيق��ه اي تماس هاي ويديويي 
براي مش��تركان غيرپولي را امس��ال كه دوستان و 
خانواده ه��ا به دلي��ل همه گيري وي��روس كرونا در 
تعطيالت كريس��مس نمي توانند كنار هم باش��ند، 
حذف خواهد كرد. به گزارش ايسنا به نقل از رويترز، 
شركت ارتباط ويديويي زوم كه سال ۲۰۲۰ در دنياي 
كرونا زده ج��اي ثابتي در خانه مردم پيدا كرد، اعالم 
كرد در فصل تعطيالت س��ال ن��و محدوديت زماني 
براي ديدارهاي مجازي اكانت هاي رايگان را در سطح 
جهاني حذف  مي كند. اين تصميم مشمول جشن شب 
ميالد حضرت مسيح و روز كريسمس، عيد حنوكاي 
يهوديان و جش��ن تعطيالت كوانزاي امريكايي هاي 
آفريقايي تبار و همچنين ش��ب س��ال نو و روز سال 
نو مي ش��ود كه همه آنها اواخر دسامبر يا اويل ژانويه 
برگزار  مي شوند. موج دوم همه گيري ويروس كرونا در 
سراسر جهان افزايش چشمگير موارد ابتال را به دنبال 
داشته و بسياري را وادار كرده است در خانه بمانند و 
به جاي همنش��يني با دوستان و خانواده ها از طريق 
اينترنت در ارتباط باشند. سخنگوي زوم اعالم كرد 
تماس ويديويي با خانواده و دوس��تان در آخرين روز 
حنوكا، جشن كريسمس، سال نو يا آخرين روزهاي 
كوانزا محدود نخواهد بود. سرويس »گوگل ميت« هم 
اعالم كرده كه مكالم��ات كاربران رايگان را تا مارس 
به ۶۰ دقيقه محدود نمي كند. مايكروسافت تيمز و 
وبكس سيسكو كه شاهد افزايش استفاده در دوران 
همه گيري بوده اند، هن��وز در خصوص محدوديت 

تماس هاي ويديويي تسهيالتي را در نظر نگرفته اند.

بيست و ششمين نمايشگاه الكامپ امسال به دليل شيوع ويروس كرونا برگزار نخواهد شد

وامسرمايهگذاريبراياستارتآپهايبرندهالكاماستارز

براي دست انداري به تامين اجتماعي دست نگه داريد
مهندس��ي )س��اختاري( را در قالب نظام چند اليه تامين 
اجتماعي به انجام رس��انده اند  و متناس��ب با متغيرهاي 
سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيست محيطي، 
جمعيتي و تغيير و تحوالت تكنولوژيك و محيط كسب و 
كار، نسبت به روزآمدسازي قوانين و مقررات بيمه اي خود 
اقدام نموده اند. صرفنظر از نظام چنداليه تامين اجتماعي و 
نظام چندسطحي بيمه هاي اجتماعي، ترجيع بند تمامي 
اصالحات بيمه اي موفق در دنيا، اعمال اصالحات پارامتريك 
يعني افزايش سن و سابقه الزم براي بازنشستگي است وليكن 
متاسفانه در ايران طي دو دهه اخير عكس اين »مگادايم« 
جهاني عمل شده و مي ش��ود و براساس برخي طرح هاي 
پيشنهادي در مجلس، نه تنها حداقل سن و سابقه الزم براي 
بازنشستگي افزايش نمي يابد، بلكه آن را كاهش مي دهند. 
كه اين امر باعث مي شود افراد چند سال حق بيمه نپردازند 
و چند سال زودتر بازنشسته شده و مستمري بگير سازمان 
تامين اجتماعي ش��وند و دوره مس��تمري بگيري آنها نيز 
افزايش يابد و از آنجا كه هيچ كنترل و نظارتي بر منع اشتغال 
بازنشستگان اعمال نمي شود و اين بازنشستگان زودرس 
داراي تجربه و مهارت و ارزان قيمت )به  لحاظ عدم شمول 
قانون كار و قانون تامين اجتماعي براي پرداخت حق  بيمه( 
هستند عمال روي فرصت هاي شغلي جوانان مي نشينند و در 
نتيجه ورودي هاي سازمان تامين اجتماعي كاهش مي يابد 
و به طور مضاعف به سازمان تامين اجتماعي خسارت وارد 
مي كنند. همين مش��كل در مورد صندوق بازنشستگي 
كشوري نيز حادث مي ش��ود با اين تفاوت كه اين صندوق 
دولتي و كامال متكي به كمك هاي بالعوض دولت اس��ت. 
اتفاق مشابهي هم در انتهاي دولت قبل افتاد، با اين تفاوت 
كه طرح بازنشستگي پيش از موعد دولت قبلي با ارفاق بود و 
چنان برنامه ريزي شده بود كه دولت دهم بتواند كارمندان 
قديمي دستگاه هاي دولتي را محترمانه بيرون كند و البته با 
ارفاق ۵ سال سنوات و مستمري بازنشستگي ۳۰ روزه و به 

 جاي آن نيروهاي جوان مورد نظر خودش را به كار گمارد و 
بدين  ترتيب هم كارمندان قديمي دولت كه ۸ سال با دولت 
مزبور كار كرده اند، راضي بودند و هم پرس��نل جوان دولت 
كه توسط دولت دهم به كارگيري شدند و به رسمي تبديل 
وضعيت گرديدند، راضي شدند و فقط سازمان هاي بيمه گر 
اجتماعي به ويژه صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان 
تامين اجتماعي متحمل خس��ارات بسيار زياد شدند. اين 
در حالي است كه براساس مطالعات كارشناسي انجام شده 
طي دو دهه اخير در كش��ور، اعمال اصالحات پارامتريك 
يك ضرورت حياتي اس��ت و هر روز تاخير در انجام آن دير 
است و طي سال هاي اخير نيز مطالعات كارشناسي داخلي و 
خارجي و محاسبات بيمه اي انجام شده، بيانگر اين است كه 
به لحاظ افزايش اميد به زندگي از دهه ۵۰ )كه قانون تامين 
اجتماعي فعلي طراحي ش��د( تا االن، خوشبختانه بالغ بر 
۲۰ سال به سن اميد به زندگي ايرانيان افزوده شده است و 
هرگونه طرح منجر به بازنشستگي زودرس موجب افزايش 
دوره مستمري پردازي مي شود مضافا به اينكه قوانين مغاير 
با اصول، قواعد و محاسبات بيمه اي كه قبال تصويب گرديده 
و امكان رجوع به مستمري همسر اول يا پدر را پس از چند 
بار ازدواج و طالق يا عدم ازدواج ميسر مي سازد، باعث شده 
است كه فردي با ۲۰ س��ال سابقه پرداخت حق بيمه )۳۰ 
درصد حقوق مبناي كسر حق بيمه كه غالبا بر مبناي حداقل 
دستمزد پرداخت مي ش��ود( خودش و خانواده اش، بالغ بر 
نيم قرن مستمري دريافت كنند آن هم مستمري كه هر 
ساله هم با همسان سازي و... افزايش مي يابد. بديهي است 
كه تداوم اين شرايط حتي براي كارخانجات چاپ پول هم 
امكان پذير نيست چه رسد به يك سازمان بيمه گر اجتماعي 
كه نه تنها از كمك هاي دولت بي بهره است بلكه مطالباتش از 
دولت هم پس از نيم قرن پرداخت نمي شود. مضافا به اينكه 
وقتي براساس قاعده غيربيمه اي همسان سازي، قرار است 
حقوق فرد بازنشسته از فرد مشابه شاغل بيشتر باشد )به 
خاطر عدم تعلق ماليات و بيمه به مستمري( خب چرا بايد 
افراد تمايل به اش��تغال و كار و تالش داشته باشند؟! به هر 
تقدير سازمان تامين اجتماعي در حال حاضر از يك طرف 
به واس��طه دو طرح مجلس شوراي اسالمي )بازنشستگي 
پيش از موعد و حذف شرط حداقل سن براي بازنشستگي( 
و از طرف ديگر به واس��طه اليحه بودجه سال ۱۴۰۰ )عدم 
لحاظ حكم بازپرداخت بدهي هاي دولت به سازمان تامين 
اجتماعي به ميزان متناسب و عدم لحاظ كمك به سازمان 
بابت متناسب سازي حقوق مستمري بگيران و در نظر گرفتن 

ارقام قابل توجه براي كمك به صندوق هاي كشوري، لشكري 
و فوالد كه منجر به ايجاد توقع و انتظار در مشتركين سازمان 
تامين اجتماعي مي شود و نيز تالش براي كاهش بدهي هاي 
دولت ازطريق تغيير نحوه به روزرساني آنها و...( در منگنه و 
مخاطره قرار گرفته اس��ت. آن هم دولتي كه دارد مي رود و 
برايش آينده اين سازمان و... مهم نيست و براي مجلسي كه 
تازه رسيده است و بدون شناخت و آسيب شناسي دقيق، 
طرح هايي را براي بازنشستگي پيش از موعد مي دهد و هر دو 
نهاد قانونگذاري نيز مملو از كانديداهاي بالقوه و خودخوانده 
انتخابات رياست جمهوري آتي هستند. و اما چرا مجلس و 
دولت بايد دست نگه دارند؟! اخيرا رهبري نظام در جلسه 
ستاد هماهنگي اقتصادي سران سه قوه به حمايت از اقشار 
ضعيف جامعه از طريق ايجاد نظام متمركز تامين اجتماعي 
براي آحاد مردم تصريح نمودند و بر لزوم تمركز، تجميع و 
هدايت يارانه هاي اجتماعي ازطريق شكل گيري پايگاه ملي 
ايرانيان و اتص��ال پايگاه هاي اطالعات مختلف به يكديگر 
تاكيد نمودند:  رهبر انقالب همچنين بر »ضرورت حمايت از 
قشرهاي ضعيف« تأكيد كردند و افزودند: اقتصاد خانواده ها به 
علت ركود تورمي در چند سال اخير به  شدت تحت فشار بوده 
و اكنون نيز كرونا بر مشكالت افزوده و دشواري هاي جدي 
معيشتي براي گروه هاي زيادي از مردم به وجود آورده است 
كه بايد در اين زمينه اقدامي جدي انجام داد. ايشان »ايجاد 
نظام متمركز تأمين اجتماعي براي آحاد مردم« و »ايجاد 
پايگاه ملي ايرانيان با اتصاِل پايگاه هاي مختلف اطالعاتي به 
يكديگر« را از جمله پيشنهادهاي كارشناسان براي كاهش 
مشكالت مردم برشمردند. فلذا در اين شرايط، مجلس و دولت 
بايد موضوع ايجاد نظام متمركز تامين اجتماعي براي آحاد 
مردم را در اولويت و دستور كار خود قرار دهند و از مشغوليت 
به طرح ها و لوايح متفرقه پرهيز كنند. پر واضح است كه ايجاد 
فراگيري پوشش هاي بيمه اجتماعي و بسط و تعميم آن به 
كل جامعه مي تواند، مانع از تحميل سرريزهاي حمايتي به 
سازمان هاي بيمه گر اجتماعي در آينده شود. مضافا به اينكه 
با تجميع، تمركز و هوشمندسازي يارانه هاي اجتماعي و 
استفاده هدفمند از آنها براي رفع فقر چند بعدي )به ويژه 
بيكاري( مي توان نس��ل جديد و جوان كش��ور را به سمت 
فرصت هاي شغلي پايدار هدايت كرد. چرا به جاي اينكه منابع 
عمومي را صرف ايجاد اشتغال براي جوانان كنيم، اين منابع 
را صرف افزايش حقوق بازنشسته مي كنيم تا بازنشسته آن 
را خرج فرزنداني كند كه به خاطر عدم ازدواج و عدم اشتغال 
در خانه پدري مانده اند؟ كدام بهتر است؟! اينكه سازمان هاي 

بيمه گر اجتماعي را با قوانين مغاير با اصول و قواعد بيمه اي و 
تحميل سرريزهاي حمايتي به مرز ناپايداري مالي برسانيم 
تا از يك طرف نتوانند با اندوخته گذاري و سرمايه گذاري به 
ايجاد اشتغال كمك كنند و از طرف ديگر يا »بار دولت« شده 
و نيازمند كمك بالعوض دولت از منابع عمومي ش��وند يا 
مجبور به استقراض و فروش سرمايه ها شوند كه همگي ضد 
اشتغال و ضد رونق اقتصادي است؟ يا اينكه يك نظام متمركز 
تامين اجتماعي براي آحاد مردم به منظور تضمين حد كفاف 
ايجاد كنيم و يارانه هاي اجتماعي را به سمت توانمندسازي و 
كارگستري سوق دهيم؟ مخلص كالم اينكه سازمان تامين 
اجتماعي به لحاظ ده ها قانون و مقررات مغاير با اصول و قواعد 
بيمه اي كه به ويژه طي دو دهه اخير، تصويب و اجرا شده اند و 
به خاطر روند رو به تزايد توليد و انباشت بدهي هاي سنواتي و 
جاري دولت و نيز مشكالت اقتصادي ناشي از بيكاري، تورم، 
كاهش رشد و رونق اقتصادي، كاهش نرخ مشاركت اقتصادي 
مردم، واردات و قاچاق و به ويژه به خاطر كرونا در شرايط خوبي 
قرار ندارد و در اين شرايط نبايد با طرح ها و لوايح مغاير با اصول 
و قواعد بيمه اي، اين معضل را تشديد كرد و بهتر است مجلس 
و دولت دست نگه دارند و هر چه سريع تر اجراي نظام متمركز 
تامين اجتماعي را در سرلوحه كار خود قرار دهند.  از همه 
مهم تر اينكه قوانين بيمه اجتماعي يك پيكره واحد بوده و 
داراي ساختار تعادل منابع و مصارف و تنظيم ورودي ها و 
خروجي هاي خاص خود بر اساس اصول، قواعد و محاسبات 
بيمه اي هستند و نبايد آنها را از طريق قوانين عادي و سنواتي 
و در جوف طرح ها و لوايح ديگر دستخوش تغيير و تحول نمود 
و اگر مجلس و دولت مي خواهند كاري اساسي و موثر انجام 
دهند، بهتر است اصالح قانون تامين اجتماعي را به طور جامع 
و مانع در دستور كار قرار دهند و از انجام مداخالت موردي و 
غيربيمه اي در اين سيستم پرهيز كنند و عدم پايداري مالي 
تعهدي و بين النسلي آن را تشديد نكنند. و نكته آخر اينكه 
چرا نظامات تقنيني، قضايي و اجرايي كشور و صاحبنظران 
و فعاالن رسانه اي و... درخصوص استفاده و برداشت از نفت، 
صندوق توسعه ملي و بانك مركزي حساس هستند، ولي 
در مقابل دست اندازي به »صندوق ذخيره مردمي« يعني 
سازمان تامين اجتماعي كه اندوخته ديروز، امروز و فرداي 
۴۰ ميليون كارگر و كارمند تالش��گر و زحمتكش اس��ت 
بي تفاوت هستند!!! بازنشستگي زودرس و عدم بازپرداخت 
مطالبات بيمه اي و... عمال برداشت از صندوق ذخيره مردمي 
)حق الناس( سازمان تامين اجتماعي است. فلذا بهتر است 

دست نگه داريد.
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تعادل |
وزير صمت براي بازديد از خودروسازان آبي و نارنجي پوش 
راهي جاده مخصوص شد. عليرضا رزم حسيني كه بارها 
كيفيت، تنوع و قيمت خودروهاي داخلي را در شأن مردم 
ايران ندانس��ته، روز گذش��ته در جريان بازديدش از دو 
خودروساز بزرگ كشور بار ديگر بر اين موضوع كه به دنبال 
شكستن انحصار توليد خودرو هستيم، تاكيد كرد.البته 
وزير صمت، شرط توليد خودروي مناسب و باكيفيت را 
حركت به اصالحات ساختاري در صنعت خودرو دانست 
واين مهم را در گرو ايجاد بازار رقابتي و ورود رقباي جديد 
در حوزه خودروس��ازي و تقويت بخش خصوصي عنوان 
كرد. رزم حسيني همچنين از افزايش ۵۰ درصدي توليد 
خودرو تا پايان سال خبر داد وتاكيد كرد كه با اين افزايش، 
قيمت ها نيز متعادل مي شود؛ كه نتيجه چنين اقدامي، 
منجر به متضرر ش��دن دالل ها خواهد شد. وزير صمت 
همچنين بطور رس��مي اعالم كرد كه عرض��ه خورو در 

بورس منتفي است. 

    دالالن خودرويي متضرر خواهند شد
وزير صمت روز گذشته از دو خودروساز بزرگ كشور بازديد 
كرد. عليرضا رزم  حسيني در جريان بازديد از گروه صنعتي 
ايران خودرو در اظهاراتي عنوان كرد كه ايران خودرو سهم 
۵4 درص��دي در بازار خودرو اي��ران را به خود اختصاص 
داده و اين ش��ركت با پيشينه اي 6۰ ساله شركتي نامدار 
در منطقه است. او در ادامه با اشاره به سياست هاي وزارت 
صمت درباره ايران خودرو در چند ماه گذشته گفت: رفع 
تعهدات خودرويي به مشتريان و كاهش هزينه هاي سربار 
را در اين گروه صنعتي دنبال كرديم. وزير صنعت، معدن و 
تجارت همچنين تصريح كرد: فضاي كشور بايد به سمتي 
برود كه همه خودروسازان نسبت به افزايش توليد خود 
مبادرت ورزند.رزم حس��يني با اعالم افزايش توليد قابل 
توجه در گروه صنعتي ايران خودرو، ادامه داد: تا پايان سال 
بيش از ۵۰ درصد در حوزه خودروي كشور افزايش توليد 
خواهيم داشت كه با اين افزايش توليد قيمت ها نيز در بازار 
متعادل خواهد شد.رزم حسيني در ادامه گفت: دالالني 
كه از فضاي به وجود آمده اس��تفاده كردند و قيمت هاي 
كاذب در بازار ب��ه وجود آورده اند، با افزايش توليد خودرو 
و متعاقب آن متعادل شدن قيمتها، حتما متضرر خواهند 
شد. وزير صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد: براي داشتن 
يك خودروسازي خوب در كشور، بايد اصالحات در ساختار 
خودروس��ازان، سهام خودروس��ازان و مديريت صنعت 

خودروسازي داده شود.

   عرضه خودرو در بورس منتفي شد
رزم حسيني با بيان اينكه به دنبال اصالح صنعت خودرو 
هستيم، بيان كرد: اين اتفاق گام به گام و مرحله به مرحله 
بايد اتفاق بيفتد تا با ايجاد بازار رقابتي خودروي با كيفيت 
به دست مردم برسد. او با بيان اينكه تصميمات الزم براي 
اين برنامه گرفته شده است، گفت: حدود 2 ماه است كه در 
كميته تخصصي خودروي وزارت صنعت، معدن و  تجارت 
با حضور فعاالن اقتصادي، توليدكنندگان و كارشناسان با 
توجه به تجربه چهل ساله در اين حوزه تصميمات خوبي 
گرفته شده است. وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: 
به دنبال ارتقاء توان توليد بخش خصوصي براي ايجاد بازار 
رقابتي هستيم.رزم حسيني همچنين با تاكيد بر ساخت 
داخل گفت: يقينا به خودروس��ازان و شركت هايي كه در 
جهت خودكفايي، قطع وابستگي و تكيه بر ساخت داخل با 
استفاده از توان داخلي گام بردارند بايد امتيازهاي ويژه اي 
داده ش��ود.او در عين حال ابراز اميدواري كرد كه با اصالح 

صنعت خودرو، حمايت از توان بخش خصوصي توانمند و 
ايجاد بازار رقابتي خودروهايي باكيفيت و با قيمت مناسب به 
دست مردم عزيز كشورمان برسد. رزم حسيني همچنين در 
خصوص عرضه خودرو در بورس نيز گفت: اين موضوع نظر 
برخي نمايندگان مجلس بود كه در كميته خودرو كه مركب 
از خود اعضاي كميسيون صنايع مجلس شوراي اسالمي و 
ساير تشكل ها و دولت است به اين جمع بندي رسيديم كه 
بازار خودرو بايد خودش، خود را تنظيم كند و عرضه خودرو 
در بورس منطقي نيست كه خوشبختانه كميته خودرو اين 
موضوع را پذيرفته و به نظر ما اين روال منطقي و درست است 

و حتما بازار خودرو به زودي خوب خواهد شد.

     نام محصول جديد ايران خودرو 
رونمايي شد

همچنين در جريان بازديد رزم حسيني از گروه صنعتي 
ايران خودرو، از نام محصول جديد اين شركت خودروساز 
كه »تارا« ن��ام دارد، رونمايي ش��د. توليد انبوه محصول 
جدي��د ايران خودرو ب��ا همكاري بيش از ۱۳2 س��ازنده 
توانمند ايراني، قرار است در بهمن سال جاري آغاز شود. 
در ابتداي توليد، »تارا« مجهز به نسل جديد موتور تي ي 
و۵ وارد بازار مي ش��ود. توليد اين خودرو با موتوراي اف۷ 
توربو و گيربكس اتوماتيك نيز در دستور كار ايران خودرو 
قرار دارد. خط توليد بدنه »تارا« با ظرفيت ۱6 دس��تگاه 
در س��اعت كه براي نخستين بار در صنعت خودرو كشور 
و خاورميانه از فناوري جوش��كاري ليزري و CMT بهره 
مي برد، در ش��ركت ايران خودرو راه اندازي شده است. در 
همين حال، فرش��اد مقيمي، مديرعامل گروه صنعتي 
ايران خودرو در جمع خبرنگاران گفت: طبق دستور وزير، 
افزايش ۳۰ درصدي توليد در آذرماه را در دستور كار قرار 
داده و فعاليت هاي مربوط به تجاري سازي محصوالت را 
نيز تسريع بخش��يده ايم. در پايان آذرماه و ۳ ماه زودتر، از 

كل توليدي كه در سال ۹۸ داشته ايم عبور خواهيم كرد.
او با اشاره به تاكيد وزير مبني بر توسعه محصوالت، از آغاز 
توليد انبوه خودروي تارا تا پايان سال خبر داد و گفت: در 

ارتقاي محصوالت جاري نيز، شش محصول را ارتقا داده ايم، 
»دناپالس اتوماتيك«، »س��ورن پالس«، »راناپالس« با 
سقف شيشه اي و گيربكس شش سرعته، 2۰۷ با سقف 
پانوراما و فرمان برقي از جمله آن اس��ت. مقيمي تصريح 
كرد: طبق هدفگ��ذاري وزير صمت، با بهبود خودروهاي 
جاري، عرضه س��االنه يك محصول جديد را در دس��تور 
كار قرار داده ايم . وي افزود: طراحي و مهندسي خودروي 
ديگري را نيز در دستور كار قرار داده ايم كه وارد فاز عملياتي 
خواهيم شد و در سال ۱4۰۰ اين محصول جديد را وارد 
بازار خواهيم كرد. مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو، 
از انعق��اد قراردادهاي تأمين ۹2 درص��د از قطعات تارا با 
قطعه س��ازان داخلي خبر داد و گفت: به اين ترتيب تارا با 

سطح داخلي سازي بااليي وارد بازار خواهد شد.

    فضا براي خودروسازان رقابتي مي شود
وزير صمت، كمي آنطرف تر هم سري به نارنجي پوشان 
جاده مخصوص زد. رزم حس��يني در جريان بازديد خود 
از محصول جديد گروه خودروس��ازي سايپا را خودرويي 
خوب و مناس��ب توصيف كرد و گفت: در شرايط فعلي، 
»شاهين« به عنوان يك خودرو با طراحي داخلي، محصولي 
خوب و مناسب براي بازار ايران است. او همچنين با اشاره 
به افزايش نرخ ارز در س��ال هاي اخير گفت: اين افزايش 
موجب شد كه صنعت خودرو كشور دچار بحران شود اما 
در شرايط فعلي كه شاهد ثبات نرخ ارز هستيم، احتمال 
اينكه وضعيت سايپا بهتر شود، وجود دارد. رزم حسيني با 
بيان اينكه سايپا به تعهداتش به خوبي عمل كرده، ادامه داد: 
خوشبختانه سايپا محصول جديدي به نام شاهين آماده 
عرضه در بازار دارد كه با طراحي ايراني توليد شده و براي 
بازار ايران مناسب است.رزم حسيني به برنامه هاي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در حوزه صنعت خودرو نيز اشاره 
كرد و افزود: اگر ما به سمت رقابتي كردن صنعت خودرو 
حركت كنيم، قطعًا وضعيت خودروس��ازان داخلي بهتر 
خواهد شد و آنها افزايش توليد خواهند داشت. وزير صنعت، 
معدن و تجارت در خصوص اقدامات سايپا در دو سال اخير 

مبني بر خروج پرايد از خط توليد، آغاز توليد انبوه شاهين و 
طراحي نخستين »كراس اوور ايراني« در شرايط تحريم و 
شيوع كرونا نيز گفت: وزارت صمت به ادامه اين روند كمك 
خواهد كرد و در اين زمينه با اقداماتي از جمله تأمين ارزي 
و مالي، بسته بسيار خوبي در دو ماه گذشته تهيه شد، تا با 
كمك بانك مركزي و رقابتي كردن فضاي صنعت خودرو 
شاهد افزايش كميت و كيفيت خودروهاي توليدي باشيم.

   عرضه ۱۰ محصول جديد در سه سال آينده 
از آن س��و، مديرعامل گروه خودروس��ازي س��ايپا در 
جري��ان بازديد وزي��ر از اين گروه خوردوس��ازي، در 
اظهاراتي عنوان كرد: وزارت صمت افزايش كميت و 
كيفيت محصوالت داخلي را از مس��ير رقابتي كردن 
فضاي صنعت خودرو هدف گذاري كرده اس��ت و در 
همين راستا سايپا نيز برنامه ريزي هايي براي تحقق 
اين هدف گذاري در دستور كار قرار داده كه براساس 
آن در ۳ س��ال آينده، ۱۰ محصول جدي��د را به بازار 
عرضه خواهد شد.س��يدجواد سليماني با بيان اينكه 
تالش مي كنيم و اميدواريم بتوانيم رضايت بيش��تر 
مردم را جلب كنيم، افزود: خودروي شاهين كه امروز 
مورد تاييد وزير صمت نيز قرار گرفت، در داخل كشور 
طراحي شده و حاصل تالش مهندسان گروه سايپاست. 
او گفت: همه اجزا و اِِلمان هاي خودروي ش��اهين در 
داخل كشور طراحي ش��ده و براي كاهش ارزبري آن 
نيز برنامه ريزي شده است. سليماني همچنين با بيان 
اينكه محصول جديد سايپا در زمستان امسال تحويل 
مشتريان خواهد شد، افزود: ش��اهين سايپا از لحاظ 
استاندارد در سطح مطلوب و بااليي قرار دارد و مي تواند 
۳ ستاره كيفي اس��تانداردهاي اروپا را دريافت كند. 
مديرعامل گروه خودروس��ازي سايپا، ميزان ساخت 
داخل خودروي شاهين در فاز نخست توليد را حدود 
۸۵ درصد اعالم كرد و گفت: اين محصول ۱۵ درصد 
هم ارزبري دارد كه برنامه ريزي كرديم در مدت زماني 

اندك، ارزبري آن به كمترين ميزان ممكن برسد.

روي خط خبر 
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سقف واردت از ۱۰ دي  ماه 
اجرايي مي شود

ايرنا| گمرك ايران در بخش��نامه اي بر اساس اجراي 
مصوبه هي��ات وزيران در زمينه تعيين س��قف واردات 
بازرگانان اعالم كرد: بر اساس رتبه بندي سامانه يكپارچه 
اعتبارسنجي و با توجه به ابالغيه وزارت جهاد كشاورزي 
مبني بر اعمال سقف واردات در تمام ثبت سفارش هاي 
وزارت خانه، از ۱۰ دي ماه س��ال جاري سقف واردات بر 
اساس رتبه بندي سامانه مزبور در تمامي ثبت سفارش ها 
اعمال مي شود. همچنين در اين بخشنامه تاكيد شده 
است: اطالعات شاخص هايي كه داراي مرجع حاكميتي 
مشخص در سطح كشور از جمله مسووليت پذيري، مالي 
و كسب وكار، از مراجع ذي ربط تجميع و پردازش شده و 
رتبه بندي تمام بازرگانان فعال بر اساس آن انجام پذيرفته 
است و در دوره هاي زماني سه ماهه فصلي به روزرساني 
مي شود و امكان مشاهده رتبه و شاخص هاي آن از طريق 
سامانه جامع تجارت فراهم ش��ده است تا بازرگانان در 
صورت اعتراض به رتبه يا مقدار هر يك از شاخص هاي 
خود، بتوانند  به وسيله سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و 
رتبه بندي بدون نياز به مراجعه حضوري يا تماس تلفني، 
اقدام به ثبت درخواست بازبيني و بارگذاري اسناد كنند، 
تا كارشناسان سامانه در فرصت الزم نسبت به بررسي 
و اعمال آن اقدام كنند. گمرك در اين بخشنامه افزوده 
است: بازرگانان چنانچه تمايل داشته باشند، مي توانند در 
مورد شاخص هاي مربوط به بخش كسب وكار- كيفي كه 
داراي مرجع حاكميتي مشخص در سطح كشور نبوده و 
نيازمند دريافت اسناد و مدارك از متقاضي و ارزيابي هاي 
خبره  محور است، به سه موسسه رتبه بندي داراي مجوز 
فعاليت از سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه كنند كه 
برابر تفاهم انجام شده، نتايج ارزيابي شاخص هاي مورد 
نظر پس از ثبت در سامانه كدال توسط هر يك از موسسه 
هاو تأييد س��ازمان مزبور، مستقيم در سامانه يكپارچه 
اعتبارس��نجي و رتبه بندي اعمال خواهد شد.  در اين 
بخشنامه تاكيد شده است: واحد مشاوره سازمان مديريت 
صنعتي به عنوان همكار طراحي، توسعه و بهبود مدل 
رتبه بندي در سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه بندي، 
تنها مرجع پاسخگويي به ابهامات و سواالت بازرگانان در 
اين زمينه معرفي شده و آمادگي ارايه هرگونه توضيح و 
برگزاري كارگاه آموزشي و توجيهي به درخواست هر يك 

از انجمن ها يا اتحاديه هاي تخصصي را دارد.

 شروط تحقق
 اهداف كنترل تورم 

به عنوان نمونه اگر بازدهي توليد در بخش كشاورزي كم 
باشد و در بخش هاي ديگر باال باشد مردم به سراغ توليد 
و كشاورزي نمي روند و به بخش هاي غيرمولد هدايت 
مي شوند. ما در طول سال هاي گذشته هر سال به طور 
متوسط تورم بين 2۰ تا ۳۰ درصد داشته ايم اما ابرتورم 
نداشته و نداريم. ابرتورم مقدار بسيار بااليي از نرخ تورم 
را شامل مي ش��ود كه در اين شرايط قيمت ها ساعتي 
تغيير مي كند و به  شدت باال مي رود. اگر بانك مركزي 
انضباط پولي را بيشتر رعايت كند و بر عملكرد بانك هاي 
خصوصي كه در اقتصاد فعاليت هاي توليدي ندارند و 
مولد نيستند نظارت داشته باشد و از همه مهم تر زير بار 
فش��ار دولت نرود مي تواند نرخ تورم را به خوبي كنترل 
كند و حتي در عرض دو س��ال تورم را به زير ۱۰ درصد 
برساند. بخشي از تورم هم مربوط به استقراض دولت از 
بانك مركزي است، وقتي بودجه دولت تعادل نداشته 
باشد و هزينه ها بيشتر از درآمدها شود به بانك مركزي 
فشار وارد مي كنند تا پول قرض بگيرند و اين در حالي 
است كه در اقتصاد نمي شود به اين شكل قرض گرفت، 
بلكه بايد پشتوانه اي وجود داشته باشد. اگر بانك مركزي 
مجبور به چاپ پول ش��ود با وارد شدن به جامعه فشار 
تقاضا باال مي رود و در نهايت منجر به افزايش قيمت ها 
و تورم مي شود. هدفگذاري بانك مركزي براي تورم 22 
تا 24 درصد محقق مي شود و حتي بيشتر از اين رقم هم 
كاهش مي يابد، اما شرط و شروطي دارد كه بايد مدنظر 
قرار گيرد. نخست اينكه بانك مركزي زير بار قرض دادن 
پول به دولت نرود، دوم اينكه حساب هايش شفاف باشد، 
سوم انضباط پولي اين نهاد مالي است و چهارم نظارت 
بيشتر بر عملكرد بانك ها به ويژه بانك هاي خصوصي 
است. بانك هاي غيرتوليدي بايد محدود شوند. توليد 
ناخالص كره جنوبي 4 برابر ايران است، اما تعداد بانك ها 
و موسس��ات ما ۳ برابر اين كشور كه يك فاجعه است. 
ما الگوهاي بسياري در بانكداري جهاني داريم كه بهتر 
است از اين الگوها مانند الگوي بانگداري در كشورهايي 
مانند آلمان و ژاپن استفاده شود. در شرايط كنوني اقتصاد 
ايران، از يك س��و كاهش رشد اقتصادي و منفي شدن 
آن و پايين بودن بهره وري داريم و واحدهاي اقتصادي 
براي آنكه روي پاي خود باقي بمانند به پول و تسهيالت 
بانكي و س��رمايه در گردش نياز دارند. از س��وي ديگر، 
ركود اقتصادي و سرمايه گذاري و باالرفتن هزينه هاي 
مبادله به دليل تحريم داريم كه اين موضوع هزينه ها را 
باال برده و لذا نياز به تزريق منابع دارند كه قادر به تامين 
هزينه ها باشند. از سوي ديگر، مخارج دولت براي كرونا و 
حمايت هاي مالي ديگر باال رفته اما متناسب با آن به دليل 
وضعيت اقتصاد، شرايط براي دريافت ماليات يا صادرات 
بيشتر و درآمدهاي بيشتر مهيا نيست و درآمد نفت نيز 
محدود است و لذا اين موضوعات دسترسي و وابستگي 
دولت به بانك ها را افزايش داده است.  دولت بايد اوراق 
بدهي بفروشد و حدود ۱۳۰ هزار ميليارد تومان اوراق 
بدهي فروخته است كه عمدتا از منابع بانكي تامين شده 
است. از سوي ديگر پايه پولي و رشد نقدينگي و خلق پول 
افزايش يافته كه اينها تورم زا است و لذا با اين شرايط كه 
درآمدها كاهش يافته و هزينه ها بيشتر شده و بهره وري 
و ماليات و توليد كمتر شده، نمي توان به سادگي انضباط 
مالي را حاكم كرد و بانك ها و بانك مركزي به هر ميزان 
كه انضباط مالي و پولي داشته باشند مي توانند به تحقق 
اهداف بانك مركزي و كاهش تورم به حدود 2۰ درصد 

كمك كنند. 

فردوسي پور و ماجراي 
شايسته ساالري

دانشگاهي كه بهترين نيروهاي علمي و تخصصي آن 
روزگار از سراس��ر جهان از مردمان مديترانه تا شمال 
آفريقا و... در آن تحصيل و كار مي كردند. هر دانشجو و 
استادكاري از هر نقطه جهان كه به اين دانشگاه مراجعه 
مي كرد، يك حج��ره براي زندگ��ي در اختيارش قرار 
مي دادند، ضمن اينكه فضا و امكانات الزم براي تحصيل و 
آزمايش و بحث و تبادل نظر را برايش فراهم مي كردند. در 
نهايت هم سرمايه اي در اختيارش قرار مي دادند تا زندگي 
آرامي را تجربه كند. با استفاده از اين الگو مثال ساسانيان 
موفق به ايجاد تمدني جريان ساز در تاريخ تمدن بشر 
مي شوند. اين الگو به اشكال مختلف در طول تاريخ تكرار 
شده است. بر اين اساس است كه امروز ميان كشورهاي 
توسعه يافته مسابقه اي بر سر استفاده از نيروي انساني 
مستعد كشورهاي در حال توسعه به راه افتاده است و هر 
كشوري تالش مي كند، آپشن هاي جذاب تري را براي 
جلب توجه دانشجويان و نيروهاي مستعد ساير جوامع 
ايجاد كند تا از ظرفيت هاي اين نيروي انساني توانمند 
بهره ببرد. در برابر اين رويكرد توسعه محور اما برخي از 
س��اختارها نيز بدون توجه به اهميت ايجاد اين زمينه 
شايسته س��االر، حتي از ظرفيت هاي موجود نيز بهره 
شايسته اي نمي برند. خطر گسترش يك چنين تفكر 
غيرشايسته ساالري در جامعه، كمتر شدن نقش آفريني 
افراد تاثيرگذار در بخش هاي مختلف اقتصادي، سياسي، 
فرهنگي، رسانه اي و...خواهد شد. جامعه اي كه از افراد 
انديشمند، ماهر و متخصص خالي شود در واقع عقل 
ابزاري خود براي تحقق توس��عه را كنار گذاشته است. 
واقع آن است كه من هم مي توانم به سبك افراد معتقد 
به نخبه كشي، يكسري عبارات و جمالت كليشه اي را در 
خصوص نوع رفتار صداوسيما با ماجراي فردوسي پور 
مطرح كنم، اما ترجيح مي دهم موض��وع را به صورت 
بنيادين تر ببينم و از مخاطبان هم بخواهم كه عميق تر 
به ماجرا فكر كنند. چهره هاي مظلوم تاريخ كشور ما را 
افرادي تشكيل مي دهند كه همان ساختاري كه آنها را 
به كار گماشته آنها را از دايره اثرگذاري خارج كرده است. 
چرا؟ چون در بطن يك ساختار غيرشايسته ساالر آيند و 
روند افراد سيستماتيك و منطقي نيست. بنابراين براي 
درك درست ماجرا بايد زاويه هاي ديد تازه اي را به كار 
بگيريم تا به نتايج تازه اي برس��يم. براي نيل به توسعه 
بايد مكانيسمي مبتني بر شايسته س��االري در ابعاد و 
زواياي گوناگون تصميم سازي ها حاكم شود تا تناقضي 
ميان مطالبات عمومي مردم و شكل تصميم سازي هاي 
سازماني ايجاد نشود. مي گويند، روز و روزگاري در يك 
تاكس��ي يك فرد الغر و يك فرد چاق نشس��ته بودند، 
فرد الغر چون در شرايط پرفشاري قرار داشت، زير لب 
مي گويد، خدايا چه مي شد، اگر راننده ها از هر مسافر به 
اندازه وزنش كرايه مي گرفتند! فرد چاق كه زمزمه مسافر 
بغلي را شنيده است، رو به فرد الغر مي كند و مي گويد؛ 
در اين صورت ديگر هيچ راننده اي تو را سوار نمي كرد. 
چون راننده ها معموال دنبال افراد س��نگين تر و كرايه 
بيشتر بودند. ماجراي رويكردهاي سازماني نسبت به 

افراد متخصص هم يك چنين شرايطي دارد.

دوراهي رونق يا ركود
در نهايت نتاي��ج اين نوع نگرش هاي جديد در بورس و 
ساير بازارها، رشد مي آفريند. به نظر مي رسد اين فضاي 
پر از بيم و اميد اثرات خود را در بازار سرمايه كشور نيز به 
جاي گذاشته و نوع خاصي از نوسانات را در اين بازار شاهد 
هستيم. براي عبور از اين چالش ها بورس كشور نيز مانند 
بخش هاي ديگر اقتصادي نيازمن��د ثبات و آرامش در 

تصميم سازي هاي كالن است. 

دستور ترخيص مواد اوليه 
توليد ماسك صادر شد

فارس| وزير صم��ت در مكاتبه اي با رييس كل گمرك 
اعالم كرد، كليه پارچه هاي ملت بلون موجود در گمركات 
 سراسر كشور كه تاريخ قبض انبار آنها قبل از 2۰ آبان ماه 
مي باشد ترخيص شوند. عليرضا رزم حسيني وزير صنعت 
مع��دن و تجارت در مكاتبه اي با ميراش��رفي رييس كل 
گمرك ايران، با اش��اره به بند ۹ مصوبات جلسه 2۰ آبان 
ماه كميته لجس��تيك س��تاد ملي مبارزه با كرونا،  اعالم 
كرد، دستور فرماييد كليه پارچه هاي ملت بلون موجود 
در گمركات سراسر كشور كه تاريخ قبض انبار آنها قبل از 
2۰ آبان ماه مي باشد ترخيص و گزارش ميزان ترخيص 
محموله هاي مذكور به تفكيك مشخصات وارد كننده، 
ميزان محموله ترخيص ش��ده و... به صورت مستمر به 
س��ازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكندگان و 

سازمان غذا و دارو ارسال شود.

۹۷۰۰ميليارد تومان
تخلف كشف شده در اصناف

مهر|مديركل دفتر هماهنگي امور استان ها و نظارت 
بر تش��كل هاي س��ازمان حمايت مصرف كنن��دگان و 
توليدكنندگان در مورد آخرين وضعيت گرانفروش��ي 
در كشور، اظهار داشت: با عنايت به جمع بندي گزارش 
بازرسي و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها 
از ابتداي سال جاري تاكنون تعداد 2 ميليون و ۱۱4 هزار 
و ۷2۹ مورد بازرسي از واحدهاي توليدي، عمده فروشي 
و خرده فروشي انجام شده است.مجيد ارغنده پور افزود: 
اين ميزان بازرسي در نهايت منجر به تشكيل ۱۵۱ هزار و 
۸۰6 پرونده به ارزش بيش از ۹۷ هزار و ۱24 ميليارد ريال 
)۹۷,۱24,۹26,2۰۳,۰۵4 ريال( شده است.وي ادامه داد: 
همچنين در همين مدت تعداد ۱,۰۸2,۳۹6 مورد بازرسي 
مربوط به امتناع از عرضه كاال و گرانفروش��ي انجام شده 
است. ارغنده پور گفت: در نتيجه اين بازرسي ها، ۵4 هزار 
و ۳۹۸ پرونده گرانفروشي به ارزش 4 هزار و 6۳۵ ميليارد 
ريال )4,6۳۵,۹۵۱,62۱,۳۰4 ريال( تشكيل شده كه به 

ادارات كل تعزيرات حكومتي ارسال شده است.

وزير صمت با اعالم رسمي منتفي شدن عرضه خودرو در بورس تاكيد كرد

شكستن انحصار خودرو با ورود  رقبا

نايب رييس اتاق بازرگاني ايران: 

به صادركنندگان توهين نكنيد!
پس از آنكه چند روز قبل، غالمحس��ين شافعي، رييس 
اتاق بازرگاني ايران اعالم كرد كه با وجود گذش��ت چند 
هفته، هن��وز خب��ري از صادركنن��دگان كارتن خواب 
نيست، اين بار، نايب رييس اتاق ايران نيز با انتقاد از برخي 
برخوردها، صحبت از كارتن خواب ها را توهين به بخش 
خصوصي دانسته است.حسين سالح ورزي گفته: اصل 
موضوع اين است كه در شرايط تحريم و زماني كه كشور با 
كاهش منابع ارزي مواجه بود و دولت امكان فروش نفت و 
تامين ارزي را نداشت، سياست گذار ارزي به دنبال اعمال 
مديريت ارزي و كنترل براي تامي��ن ارز بود. يكي از اين 

سياست ها بحث پيمان سپاري و الزام صادركنندگان به 
بازگشت ارز حاصل از اقتصاد به چرخه اقتصادي كشور بود.

نايب رييس اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: از ابتداي مطرح 
شدن اين سياست، اختالف نظري بين بخش خصوصي و 
بانك مركزي وجود داشت كه حقوق مالكيت خصوصي 
صادراتي كه توس��ط تاجر انجام مي شود، تحت مالكيت 
و ام��وال خ��ودش اس��ت و تس��هيالت و وام ارزي را كه 
صادركننده از سيستم بانكي دريافت مي كند و از سوي 
ديگر شرايط تحريم و محدوديت هاي بانكي جدي است 
و نمي توان اين انتظار را داشت كه فرآيند بازگشت ارز با 

شرايط عادي يكسان باشد.سالح ورزي گفت: در مجموع 
اين مجادالت ادامه داشت و اخبار مختلفي مبني بر اينكه 
2۷,۵ ميليارد دالر ارز به كشور برنگشته يا اينكه ۱۹ هزار 
صادركننده ارزشان را برنگردانده اند، منتشر و فضايي در 
رسانه ها القا شده بود كه اين افراد تسهيالتي از دولت گرفته 
و آنها را ب��رده و برنگرد انده اند كه البته واقعيت اينچنين 
نبود. خوشبختانه با پيگيري هايي كه رييس جمهور و قوه 
قضاييه انجام دادند شفاف سازي در اين خصوص بيشتر 
شد و نهايتا كارگروه هاي مربوطه به اين نتيجه رسيدند كه 
تعداد كمي از افراد وجود دارند كه صادراتي را انجام داده 

و قصد بازگشت ارز را نداشتند. اما تعداد بسياري از آن ۱۹ 
هزار نفر ارزشان را بازگردانده اما به دليل فقدان سيستم 
مناسب بانك اطالعاتي در بانك مركزي، اطالعات انها ثبت 
نشده و تعدادي هم به داليل متعددي نتوانسته بودند رفع 
تعهد را انجام دهن��د. در اين رابطه اتاق ايران با همكاري 
بانك مركزي و قوه قضاييه ليست ۱۹ هزار صادركننده را 
دريافت و آن را از نظر جغرافيايي و استاني تفكيك كرد 
و پيگيري هاي الزم را انجام داد. برچس��بي كه مبني بر 
كارتنخواب به اينچنين افراد زده شده بود از اساس درست 

نبود چرا كه اكثرشان صادركنندگان خوشنام هستند.

رييس اتاق اصناف ايران تشريح كرد

احكام پيشنهادي اصناف در برنامه هفتم توسعه 
جامعه صنفي كشور با دارا بودن بيشترين بنگاه هاي 
اقتص��ادي، از ظرفي��ت ۳ ميلي��ون كارآفري��ن و 
س��رمايه گذار در حوزه هاي توليد، توزيع، خدمات و 
خدمات فني برخوردار بوده و با گستره اشتغال قابل 
توجه بيش از نه ميليون نفري بيش از ۳۵ ميليون نفر 
يعني 42 درصد جمعيت اي��ران را در زمره خانواده 
اصناف قرار داده اس��ت، اصناف يكي از كليدي ترين 
بخش هاي خصوصي كش��ور هم از نظر اقتصادي و 
اجتماعي اس��ت. از اين رو، س��عيد ممبيني، رييس 
اتاق اصناف ايران، در نشست با محسن رضايي دبير 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام و با حضور تعدادي 
از خبرگان اقتصادي، محققان و اس��اتيد دانشگاه به 
ارايه گزارش اتاق اصناف ايران در خصوص برنامه ها 
و عملكرد منطبق ب��ا ابالغيه مقام معظم رهبري در 
زمين��ه گام دوم انقالب پرداخت. ب��ه گزارش پايگاه 
اطالع رساني اتاق اصناف ايران، سعيد ممبيني در اين 

باره اظهار كرد: گزارش اتاق اصناف ايران حاوي چند 
موضوع برگرفت��ه از كلمات حكيمانه و كليدي مقام 
معظم رهبري در ابالغيه گام دوم انقالب بود. الزامات 
مورد نياز »تولي��د« و نقش و مزاياي آن براي جامعه 
و اقتصاد كش��ور و الزامات »توليد انبوه« با بررس��ي 
ظرفيت تقاض��ا در بازار داخل��ي و خارجي، دو نكته 
مورد بحث در اين نشست بود كه گزارش اتاق اصناف 
ايران ابعاد اين موضوعات، مزايا، چالش ها و ابزارهاي 
رسيدن به اين موارد در بعد محصوالت صنفي از نظر 
توليد در واحدهاي صنفي، رابطه توليد با بنگاه هاي 
بزرگ صنعتي و صادرات گرا و نيز از نظر شبكه توزيع 

را مورد بررسي قرار داد.
وي افزود: يكي از بندهاي ج��دي و مورد تاكيد مقام 
معظم رهبري كه پيش تر در بحث هاي 24 گانه اقتصاد 
مقاومتي ابالغي ايشان بود، موضوع »ساماندهي نظام 
توزيع« بود. لذا ساماندهي نظام توزيع به لحاظ اينكه 

۹۰ درصد توليدات داخلي و ۷۰ درصد كاالهاي وارداتي 
توسط شبكه عمده فروشي و خرده فروشي صنفي به 
دست مصرف كنندگان اعم از شركت ها و ادارات دولتي، 
بنگاه ها و مردم مي رسد، از جمله محور هاي گزارش اتاق 
اصناف ايران بود. برنامه ها و اقدامات اتاق هاي اصناف و 
الزاماتي كه براي ساماندهي و نوين سازي نظام توزيع 
الزم اس��ت در اين گزارش مورد تجزيه و تحليل قرار 
گرفت. رييس اتاق اصناف تصريح كرد: بحث سوم اين 
گزارش، به موضوع گراني و گران فروش��ي اختصاص 
يافت كه اين امر را ناشي از بيماري هاي مزمن اقتصادي، 
ركود توام با تورم، قوانين مزاحم كسب و كار، مشكالت 
شروع كسب و كار، تحريم ها، تامين مواد اوليه از صنايع 
بزرگ و... بر شمرديم و بر اين اساس نقش افزايش قيمت 
تمام شده از سوي صنايع بزرگ و قيمت مستمرا رو به 
افزايش كه به آن گراني مي گويي��م و تفاوت گراني و 
گران فروشي تشريح شد. همچنين در ادامه گزارشي 

از 2 ميليون و ۷۰۰ هزار بازرسي ساالنه از سوي بازرسان 
اصناف و گشت هاي مشترك با ديگر سازمان ها و نقش 
بازرسي و الزامات و نيازهاي اين بخش مورد تاكيد قرار 
گرفت. ممبيني با اشاره به دانش و تجربه گسترده آقاي 
دكتر محسن رضايي در بخش هاي مختلف كشور بيان 
كرد: آقاي رضايي اقتصادداني هس��تند كه به صورت 
عميق و دقيق در حوزه هاي اقتصادي مطالعه و تحقيق 
دارند لذا سواالت ظريفي در حوزه اقتصاد خرد، نظام 
توزيع، گراني، گران فروشي، مديريت قيمت تمام شده 
مطرح كرده و نيز در سطح اقتصاد كالن، ارتباط اصناف 
ب��ه عنوان بنگاه هاي كوچك و متوس��ط با بنگاه هاي 
بزرگ را مورد سوال قرار دادند كه اينها به عنوان نكات 
كليدي در گزارش اتاق اصناف ايران پاس��خ داده شد. 
در ادامه آقاي رضايي، انتظاراتي كه از اصناف به عنوان 
بخش مهم اقتصادي اجتماعي دارند را تشريح كرده و 

توصيه هاي الزم را به اصناف داشتند.
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خبرروز

اثري از »شرلي جكسون« ۵۵  سال پس از مرگش منتشر شد
داستان »ماجراجويي در يك شب بد« از »شرلي جكسون« نويسنده مشهور امريكايي، ۵۵ سال پس از مرگش در يك مجله منتشر شد. به گزارش 
خبرگزاري آسوشيتدپرس، شرلي جكسون نويسنده نام آشناي امريكايي در سال ۱۹۶۵ ميالدي زماني كه تنها ۴۸ سال داشت درگذشت و 
مجموعه اي از آثار منتشر نشده از خود برجاي گذاشت. همسرش استنلي ادگار هايمن كه يك منتقد ادبي بود، به جز تحويل نوشته هاي همسرش 
به كتابخانه كنگره امريكا كاري براي سروسامان دادن به آثارش انجام نداد. بنابراين فرزندان جكسون، لورنس و سارا هايمن، اين كار را برعهده 
گرفتند. آنها چندبار به واشنگتن سفر كردند و با جست وجو در بين جعبه ها بخش هاي مختلف يك داستان را از بين دسته هاي متفاوت كاغذها 

بيرون كشيدند و در كنار هم قرار دادند، كاري كه زمان زيادي مي طلبيد زيرا جكسون به ندرت روي نوشته هايش تاريخ مي زد. 

كتابخانه

درباره كتاب »هويت«
»هويت« كتابي است از ميالن كوندرا، نويسنده اهل چك. در رمان هويت، وضع و موقعيت انسان معاصر زير ذره بين گذاشته مي شود و سرگشتگي 
و التهاب جان و روان او به نمايش درمي آيد. شخصيت هاي رمان از چگونگي تحول جهان خرسند نيستند، مشاركت در قيل و قال اين آشفته بازار 
بي ارزش را برنمي تابند و بالهت درمان ناپذيرش را جدي نمي گيرند. افكار و احساسات شانتال و ژان مارك خواننده را به هيجان مي آورد و ذهن آنان 
را به افق هاي دوردست تفكر و تخيل مي كشاند. آن دو با حسرت به ارزش هاي متعالي ازدست رفته مي انديشند، درباره موقعيت كنوني زندگي بشر 
سخن مي گويند و براي نجات خويش به عشق پناه مي برند. ميالن كوندرا دوست دارد كه رمان هايش همچون سمفوني باشد و درونمايه هاي وجودي 

انسان را به ترنم درآورد. بهترين رمان هاي او را مي توان سمفوني هستي ناميد و زيبايي و بي كرانگي هنر رمان را در آثار او ستود.

میراثنامه

مدير پايگاه ميراث جهاني پاسارگاد عنوان كرد: شرايط 
حفاظتي آبراهه هاي اين مجموع��ه به منظور دفع هر 
چه سريع تر آب باران و جلوگيري از ماندگاري رطوبت 
سامان دهي شد. روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي استان فارس با اعالم اين خبر 
عنوان كرد: آبراهه هاي مجموعه ميراث جهاني پاسارگاد 
از جمله مهم ترين ش��واهد وجود باغ هاي شاهي در اين 
محوطه هستند كه به دليل كاركرد ويژه در جمع آوري و 
هدايت بخشي آب هاي حاصل از بارندگي به طور مستمر 
پايش مي شوند. او ادامه داد: طي ساليان گذشته به منظور 
دفع هرچه س��ريع تر آب باران و جلوگيري از ماندگاري 
رطوبت در آبراهه ها كه ش��ديدترين صدمه ها را متوجه 
بقاياي معماري موجود مي كند، س��ه حلقه چاه جذبي 
به عمق پنج  تا هفت متر با رعايت فاصله مناسب از اين 
كانال ها حفر شد. مدير پايگاه ميراث جهاني پاسارگاد با 
اشاره به اينكه اين چاه ها به حفاظت و در امان ماندن آثار 
باستاني كمك شاياني كرده اند، بيان كرد: با اين حال، اين 
چاه ها در برابر بارش هاي سهمگين سال گذشته، جدا 
از اينكه بر اثر آب شس��تگي و ريزش، متحمل خسارت 
ش��دند، توان تخليه همه آب ها را نداش��تند؛ به همين 
منظور از نيمه آبان ماه س��ال جاري برنامه اي براي مهار 

آب هاي سرگردان در محدوده آبراهه ها به اجرا گذاشته 
شد. او گفت: اين برنامه شامل  ترميم دهانه چاه هاي قبلي 
از طريق تعويض مصالح تخريب  ش��ده و متراكم سازي 
خاك اطراف همچنين اضافه  كردن چاه هاي جديد است 
كه در اين چاه ه��ا كه عمقي بين پنج  تا هفت متر دارند 
براي تخليه بهتر آب، عمليات كول گذاري به نحوي انجام  
ش��ده كه در فواصل بين هر پنج حلقه كول، يك رديف 

آجر چيده ش��ده و اين شيوه در تمام طول چاه از چپ تا 
دهانه تكرار شده است. ابراهيمي اضافه كرد: انتقال آب از 
آبراهه ها به درون چاه ها توسط لوله هايي به قطر ۱۰ اينچ 
انجام مي ش��ود و فاصله هر كدام از چاه ها تا آبراهه ها نيز 
حدود ۱۰ متر در نظر گرفته  شده كه در مورد آبراهه ها، 
پيش بيني برنامه هاي حفاظتي ديگري نيز صورت گرفته 

كه در زمان مناسب به اجرا گذاشته خواهد شد.

ساماندهي  آبراهه هاي  مجموعه  جهاني  پاسارگاد  انجام  شد
جامعه ادامهازصفحهاول

آسيب ها و پيامدهاي دوران 
پسا كرونا را جدي بگيريم

سخت است كه به يك باره بخواهيم به همان سبك 
زندگي پيش از كرونا برگرديم. يك سال و اندي يا حتي 
دو سال عادت كرده ايم كه ماسك بزنيم، كه خيلي به 
ديد و بازديد دوستان و اقوام نرويم. عادت كرده ايم كه 
هر روز بارها و بارها دستمان را بشوييم و از همه مهم تر 
ضربه اي است كه كرونا به كسب و كار و معيشت هر 
كدام از ما وارد كرده است. خيلي ها شغلشان را از دست 
داده اند، خيلي ها سرمايه هايشان نابود شده و خيلي ها 
ديگر همچنان در سوگ به يك باره رفتن عزيزانشان 
به سر مي برند. حاال كه همه ما براي رفتن كرونا دعا 
مي كنيم و از خدا مي خواهيم تا افراد بيشتري قرباني 
اين ويروس مهلك نشده اند، شر آن را از سر ما كم كند، 
بايد به فكر اين هم باشيم كه دوران پسا كرونا را چگونه 
مي خواهيم س��پري كنيم. از آنجايي كه ملت ايران 
بيشتر مردم دقيقه ۹۰ هستند و البته كه مسووالن 
هم به مساله پيشگيري قبل از درمان اعتقاد چنداني 
ندارند، ممكن است مشكالت پسا كرونا براي ما به 
همان اندازه يا حتي بيشتر از دوران كرونا هم باشد. 
در واقع به گفته بسياري از كارشناسان حوزه سالمت 
روان آنچه در آينده فاجعه بار خواهد شد آسيب ها و 
پيامدهاي منفي ناشي از زندگي در پساكرونا است 
كه نبايد از آن غفلت كرد. اس��ترس، اضطراب، خود 
بيمارانگاري، روان پريشي و انگ زدن به افراد، تنش ها 
و چالش هاي خانوادگي ناشي از خانه نشيني و عواقب 
ناشي از برگزار نكردن مراسم سوگواري براي متوفيان 
از جمله آسيب هايي است كه جامعه با آن روبه رو است 
و اين مشكالت نبايد ناديده گرفته شود بلكه برطرف 
كردن آنها باي��د از اولويت هاي مهم در هر جامعه به 
شمار رود. يكي از دغدغه هايي كه اين روزها به شدت 
افراد را نگران و رنجور مي كند اين اس��ت كه چگونه 
مي توان بر اضطراب موجود فائق آمد و آن را كاهش 
داد؟ اضطراب به علت اين تفكر و شناخت به وجود 
مي آيد كه فرد فكر مي كند بر موقعيت و شرايط حاضر 
كنترلي ندارد و هر گاه ما احساس كنيم در موقعيتي 
قرار گرفته ايم كه بر آن كنترلي نداريم، نمي توانيم آن را 
تحت تسلط خود درآوريم بنابراين احساس اضطراب 
به ما دست مي دهد. درزمان حاضر در خانه ماندن، 
انجام توصيه هاي بهداشتي، اجراي مقررات پيشگيرانه 
و همه اينها عواملي است كه مي تواند احساس كنترل 
ما را بر موقعيت افزايش دهد و وقتي اين احس��اس 
كنترل افزايش پيدا مي كند، اضطراب ما كاهش پيدا 
مي كند. كرونا تنها يك بيماري نيست زيرا اگر چنين 
بود يك سازمان متولي آن مي شد اما اين مساله امروز 
به يك بحران اجتماعي تبديل شده است كه همكاري 
همه سازمان ها و ارگان ها را مي طلبد. اطالع رساني به 
اندازه كافي در زمينه پيش��گيري و كنترل كرونا در 
جامعه انجام شده اما با توجه به روند كاهشي بيماري 
به زودي با دوران پس��اكرونا كه از آن غافل شده ايم، 

روبه رو خواهيم شد.

مشكل خريد واكسن كرونا نداشتن فريزرهاي فوق سرد  نيست
بر اساس دستورالعمل شركت فايزر، 
توزيع واكس��ن هايي كه به فريزرهاي 
منفي هفتاد براي انبارش نياز دارند، تا 
يك ماه با كيسه يخ خشك و فريزرهاي 
معمول��ي قاب��ل انتق��ال و نگهداري 
هستند. نايب رييس انجمن داروسازان 
ايران گفت: اين واكسن ها در بسته هاي 
۵۰۰۰ عددي با يخ خشك بسته بندي 

مي شوند و با بس��ته بندي اصلي، تا ۱۰ روز قابليت 
نگهداري در شرايط معمولي را دارند. نگهداري اين 
واكسن ها به همراه كيسه هاي يخ خشك )تجديد 
هر ۵ روز يك بار( تا يك ماه امكان پذير است كه ما 
امكانات آن را در داخل كشور داريم. حتي مي توان 

اين واكس��ن ها را به م��دت ۵ روز قبل 
از تزري��ق، در يخچال معمولي هم نگه 
داش��ت. علي فاطمي اف��زود: چنانچه 
كشوري بخواهد اين واكس��ن ها را به 
مدت طوالني نگه دارد )تا ۶ ماه(، در اين 
صورت به فريزرهاي فوق سرد )منهاي 
هفتاد( ني��از خواهد بود ك��ه به دليل 
س��رعت مصرف، عمال اين نياز وجود 
ندارد. او تاكيد كرد: با توجه به ضرورت تزريق فوري 
اين واكسن ها به گروه هاي آسيب پذير به ويژه كادر 
درمان، با يك برنامه ريزي صحيح حداكثر يك ماهه 
مي توان اين واكس��ن ها را به افراد نيازمند رساند و 

روزانه جان ده ها نفر را نجات داد.

۱۷۵ فوتي جديد كرونا در كشور
سخنگوي وزارت بهداشت از شناسايي 
۶۴۲۱ بيم��ار جديد كووي��د-۱۹ در 
كشور طي ۲۴ س��اعت گذشته خبر 
داد. دكتر سيماسادات الري گفت: بر 
اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، 
۶ هزار و ۴۲۱ بيم��ار جديد مبتال به 
كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه 
۸۲۲ نفر از آنها بستري شدند. او افزود: 

مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به يك ميليون 
و ۱۵۲ هزار و ۷۲ نفر رسيد. الري ادامه داد: متاسفانه 
در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۷۵ بيمار كوويد۱۹ 
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 
اين بيماري به ۵۳ هزار و ۴۴۸ نفر رسيد. سخنگوي 

 وزارت بهداش��ت افزود: خوش��بختانه
 تا كنون ۸۷۵ هزار و ۹۴۳ نفر از بيماران، 
بهبود يافته و يا از بيمارستان ها ترخيص 
شده اند. به گفته او، ۵۵۹۱ نفر از بيماران 
مبتال به كوويد۱۹ در وضعيت شديد اين 
بيماري تحت مراقبت قرار دارند. الري 
همچنين گفت: تاكن��ون ۶ ميليون و 
۹۹۵ هزار و ۷۲۶ آزمايش تش��خيص 
كوويد۱۹ در كشور انجام ش��ده است. سخنگوي 
وزارت بهداشت درباره وضعيت كرونا در شهرهاي 
مختلف گفت: در حال حاضر و بر اس��اس آخرين 
تحليل ها، ۲۰۵ شهرستان در وضعيت نارنجي و ۲۴۳ 

شهرستان در وضعيت زرد اين بيماري قرار دارند.

فراخوان مشموالن اعزامي پايه خدمتي دي سال ۹۹
س��ازمان وظيف��ه عموم��ي نيروي 
انتظامي، كليه مشموالن فارغ التحصيل 
دانشگاه ها، ديپلم و زيرديپلم كه داراي 
برگ آماده به خدم��ت پايه خدمتي 
دي ماه سال ۹۹هستند را به خدمت 
س��ربازي فراخواند. تمام مشموالني 
كه برگ آماده به خدمت به تاريخ يكم 
و سوم دي ماه س��ال ۱۳۹۹ دريافت 

كرده اند، باي��د حداكثر تا روز ش��نبه ۳۰ آذرماه با 
مراجعه به يكي از دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي 
)پليس+۱۰(، برگ معرفي نامه مشموالن به مراكز 
آموزش را دريافت و برابر اطالعات مندرج درآن اقدام 
كنند. در اين اطالعيه آمده است، تمام مشموالن 
داراي مدرك تحصيلي دانشگاهي، غيردانشگاهي 
)ديپلم و زيرديپلم( بايد در تاريخ، س��اعت، محل 
و مراكزي كه در برگ معرفينامه مش��موالن درج 
شده، حضور يابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام 
شوند. مش��موالن با رعايت بهداشت فردي قبل از 
اعزام به مراكز آموزش نسبت به كوتاه كردن موي 

س��ر و ناخن خود اق��دام و همراه خود 
وسايل ضروري و شخصي داشته باشند 
و الزم به ذكر است براي رعايت سالمت 
بيشتر سربازان خانواده هاي مشموالن از 
همراهي و بدرقه فرزندان خود در محل 

اعزام خودداري كنند.
با توجه به شرايط بيماري كرونا و رعايت 
پروتكل هاي بهداش��تي در طول دوره 
امكان مرخصي سربازان وجود ندارد، لذا مشموالن 
بايد اصل م��دارك مورد نياز اعم از ب��رگ آماده به 
خدمت، برگ محل مراجعه، برگ واكسيناسيون 
درصورت تلقيح، كارت ملي و شناسنامه، مدارك 
مربوط به شرايط خاص مانند: تاهل، جانبازي باالي 
۱۰ درصد والدين، گواهي خانواده درجه يك شهدا 
وپدر نظامي شاغل يا وابس��ته را نيز به همراه خود 
داشته باشند. الزم به ذكر است؛ عدم حضور به موقع 
در زمان و محل هاي تعيين شده، غيبت محسوب 
ش��ده و برابر ماده ۱۰ و ۵۸ قان��ون خدمت وظيفه 

عمومي با آنان رفتار خواهد شد.

هنر

آكادمي علوم و هنرهاي سينمايي اس��كار نماينده سينماي كانادا را واجد شرايط 
رقابت در شاخه بهترين فيلم بين المللي )غيرانگليسي زبان( نشناخت. به گزارش 
ورايتي، فيلم »پسر بامزه« به كارگرداني »ديپا متا« به دليل داشتن ديالوگ هاي بيش 
از حد انگليسي، واجد شرايط رقابت در شاخه بهترين فيلم بين المللي نود و سومين 
دوره جوايز سينمايي اسكار معرفي نكرد. با اين وجود »كريستا ديكنسون« مدير 
كمپاني تله فيلم كانادا اعالم كرده از اين فيلم براي رقابت در شاخه بهترين فيلم و 
ديگر شاخه هاي عمومي جوايز اسكار ۲۰۲۱ حمايت خواهد كرد. فيلم »پسر بامزه« 
كه در كشور سريالنكا و در حال و هواي دهه ۷۰ و ۸۰ ميالدي مقابل دوربين رفته، 
روايتگر داستان پسري به نام آرجي است كه در ميان افزايش تنش هاي سياسي ميان 
مردمان »سينهالي« به عنوان اكثريت و تاميل ها در اقليت و در جامعه و خانواده اي 
بزرگ مي شود كه تفاوت هاي خارج از هنجارهاي اجتماعي را برنمي تابد. امسال ۹۰ 
كشور نماينده رسمي خود را براي رقابت در اسكار ۲۰۲۱ به آكادمي معرفي كرده اند 
و فيلم »خورشيد« به كارگرداني مجيد مجيدي نيز نماينده سينماي ايران در اين 
رويداد خواهد بود. آكادمي اسكار به زودي و به صورت رسمي فهرست فيلم هاي واجد 
شرايط رقابت در شاخه بهترين فيلم بين المللي اسكار ۲۰۲۱ را منتشر خواهد كرد. 

حذف نماينده كانادا از رقابت اسكار خارجي
هنر

برگزاركنندگان جش��واره فيلم برلين به صورت رس��مي از تعويق اين رويداد 
سينمايي و برگزاري آن در دو مرحله مجازي و حضوري در سال آينده ميالدي 
خبر دادند. به گزارش فيگارو، هفتاد و يكمين جشنواره فيلم برلين كه قرار بود 
از تاريخ ۱۱ تا ۲۱ فوريه )۲۳ بهمن تا ۳ اسفند( برگزار شود به دليل تداوم بحران 
شيوع ويروس كرونا اعالم كرد، اين رويداد سينمايي از اول تا پنجم مارس )۱۱ 
تا ۱۵ اسفند( و به صورت مجازي ميزبان نمايش فيلم هاي بخش رقابتي خواهد 
بود كه با اعطاي مجازي خرس طالي برلين به بهترين فيلم نيز همراه خواهد بود. 
همچنين قرار است در صورت فراهم بودن شرايط بهداشتي، مرحله دوم جشنواره 
برلين در ماه ژوئن و با نمايش عمومي و حضوري آثار سينمايي برگزار شود. »كارلو 
شاتريان« و »ماريت ريسنبك« مديران جشنواره برلين درباره اين تصميم توضيح 
دادند: »برگزاري جشنواره در دو مرحله امكان حفظ بازار فيلم و خود جشنواره را 
به عنوان دو ستون اصلي اين رويداد سينمايي ميسر مي كند. برگزاري نشست ها 
به صورت فيزيكي بسيار ضروري است اما شرايط كنوني اجازه تحقق آن را در ماه 
فوريه نمي دهد و در عين حال برگزاري بازار فيلم برلين در۳ماهه نخست سال 

نيز براي صنعت سينما بسيار حائز اهميت است«. 

جشنواره برلين رسما به تعويق افتاد 

دبيركل جمعيت هالل احمر: 

رسانه ها به افزايش تاب آوري جامعه كمك مي كنند
موضوع مديريت رسانه ها و حمايت از 
اقشار آسيب ديده در حوادث و بحران ها 
بايد مورد توجه بيش��تري قرار بگيرد و 
رسانه ها بايد به افزايش تاب آوري جامعه كمك كنند. 
دبير كل جمعيت هالل احمر ب��ا بيان مطلب فوق در 
دوره آموزشي »مهارت هاي ارتباطي در بحران« گفت: 
همانقدر كه وضعيت امداد و نجات و آمادگي اين حوزه 
براي جمعيت هالل احمر بس��يار مهم است، موضوع 
آموزش هاي همگاني نيز از اهمي��ت بااليي برخوردار 
است و كمك مي كند تا براي پاسخگويي به انواع حوادث 

و بحران ها آمادگي الزم را داشته باشيم.

   حوزه آموزش
يكي از بازوهاي مهم هالل احمر است

محمدحسن قوسيان مقدم در ادامه با تقدير از فعاليت هاي 
انجام شده در معاونت آموزش، پژوهش و فناوري جمعيت 
براي برگزاري دوره آموزش��ي ضمن خدمت مديران با 
عنوان »مهارت هاي ارتباطي در بحران«، تاكيد كرد: يكي 
از بازوهاي اجرايي جمعيت هالل احمر در كشور، حوزه 
آموزش اس��ت. معاونت آموزش جمعيت، برنامه ريزي 
 كالن در ح��وزه آموزش هاي همگاني را ب��ر عهده دارد 
چرا كه آموزش و دانايي كمك مي كند كه افراد حادثه ديده 
در زمان وقوع حوادث، تاب آوري الزم را داشته باشند. به 
همين دليل برنامه ارايه آموزش هاي همگاني در كشور به 
رغم شرايط موجود و شيوع ويروس كرونا، همچنان برقرار 
بوده است. او افزود: همانقدر كه وضعيت امداد و نجات براي 
جمعيت هالل احمر بسيار مهم است، بحث آموزش هاي 
همگاني و آموزش هايي كه از طريق هالل احمر به مردم 
ارايه مي شود، نيز حائز اهميت بااليي است و كمك مي كند 
تا براي پاسخگويي به انواع حوادث و بحران ها آمادگي الزم 

را داشته باشيم.

    وظايف متنوع هالل احمر 
مشابه فعاليت هاي چند  وزارتخانه

قوس��يان مق��دم تاكيد ك��رد: از آنجا كه اي��ران، جزو 
كشورهاي حادثه خيز است و حادثه و باليي نيست كه 
قابل پيش بيني باشد اما وقوع آن در كشورمان محتمل 
نباش��د، بنابراين ضرورت مديريت بح��ران و آمادگي 

پاس��خگويي به حوادث و بحران ها، غير قابل اجتناب 
اس��ت. مديريت جمعيت هالل احمر در سطح كشور 
و در سطح استان ها مديريت پيچيده اي است و شايد 
بتوان گفت جمعيت هالل احمر مشابه فعاليت چندين 
وزارتخانه را در س��طح كش��ور، برعهده دارد بنابراين 
بايد و در واقع كار ش��بانه روزي ه��الل احمر مي تواند 
پاسخگويي به اين حوادث باش��د. او افزود: آمادگي از 
جنبه هاي مختلفي بايد م��ورد ارزيابي قرار گيرد. اول، 
پاسخگويي به حوادث بوده كه جمعيت هالل احمر در 
اين زمينه از توانمندي الزم برخوردار است اما موضوع 
مديريت رس��انه ها و حمايت از اقش��ار آسيب ديده در 
ح��وادث و بحران ها را بايد مورد توجه بيش��تري قرار 
دهيم چراكه مديريت رس��انه ها به افزايش تاب آوري 

جامعه كمك مي كند.

   ضرورت ارايه آمار 
و اطالعات دقيق و صحيح در حوادث

دبيركل جمعيت هالل احمر با اش��اره به ضرورت دقت 
مديران در ارايه آمار و اطالعات ارايه ش��ده در حوادث و 
بحران ها، تاكيد كرد: در حوادث، هر فعاليتي مورد توجه 
رس��انه هاي داخلي و خارجي قرار مي گي��رد. بنابراين، 
مسائلي كه از سوي مديران ارشد جمعيت در اين حوادث 
و بحران ها مطرح مي شود بسيار مهم است و حضور در 
صحنه عمليات، همچنين برخورد ما زير ذره بين رسانه ها 
و مردم قرار دارد و موضع گيري هالل احمر درباره مسائل 
و مشكالت و پاسخگويي به مردم آسيب ديده مي تواند 
بازتاب ملي و بين المللي داشته باشد. بنابراين مديران 
ما بايد از مهارت ه��اي الزم ارتباطي در بحران بهره مند 
باشند. او افزود: عالوه بر اين، ارايه تعريف دقيق و درست از 

فعاليت امدادگران و مديران و ارتباط و تعامل مديران در 
حوادث و بحران ها باعث مي شود آرامش زودتر به جامعه 
بحران زده يا حادثه ديده بازگردد. حفظ وحدت در ارايه 
آمار و حفظ دقت و درستي در ارايه آمار و اطالعات در زمان 
بحران، نيازمند كسب مهارت هاي دقيق است كه اميدوارم 
با برنامه ريزي مناسب و برگزاري دوره هاي آموزشي الزم، 
اين توانايي در مديران جمعي��ت هالل احمر ارتقا پيدا 
كند تا از آمادگي بيش��تري براي پاسخگويي به بحران 

برخوردار باشيم.

   ارايه آموزش هاي همگاني  به ۸۰  هزار نفر 
در خانه هاي  هالل كشور

معاون آم��وزش، پژوهش و فن��اوري جمعيت هالل 
احمر نيز در اين دوره آموزشي گفت: به رغم مشكالت 
موجود به دليل كرونا، ۸۰ هزار نفر در خانه هاي هالل 
از دوره هاي آموزش��ي هالل احمر بهره برده و مدرك 
هم گرفته اند. خس��رو رحماني با بي��ان اينكه وظيفه 
اصل��ي اين معاونت، سياس��ت گذاري و توليد محتوا و 
نظارت بر آموزش همچنين ارزيابي و اعتباربخش��ي 
اين آموزش هاس��ت، افزود: سياس��ت اي��ن معاونت با 
توجه به پيش��رفت تكنولوژي و ش��رايط شيوع كرونا، 
حركت به سمت اس��تفاده از شبكه هاي مجازي است 
و با توجه به اس��تقبال از آموزش هاي ارايه شده هالل 
احمر در ش��بكه هاي اجتماعي و بازخورد مناسب اين 
آموزش ها، طرح جامع آموزش همگاني تدوين و براي 
ارسال به رييس جمهور آماده است كه اگر به تاييد برسد 
آموزش هاي فراگير به صورت كامال گسترده از سوي 
معاونت آموزش هالل احمر آغاز خواهد ش��د. اوافزود: 
در امر فناوري برنامه ريزي كرديم اقالمي كه از خارج از 
كشور در حوزه امدادونجات و ساير حوزه ها وارد مي شود 
را در س��امانه تاپ وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت 
كنيم. رحماني ادامه داد: با برگزاري دوره هاي آموزشي-

پژوهشي درصدد هستيم پژوهشگران را توانمند كنيم تا 
براي موضوعات پژوهشي طرح مساله كنند. همچنين 
برگزاري آموزش هاي تخصصي و ضمن خدمت براي 
مديران در دو ح��وزه مهارت هاي ارتباطي در بحران و 
تفكر سيستميك را با گرايش فعاليت هاي جمعيت هم 

در دستور كار داريم.

گزارش

سازمان هواشناسي ضمن هشدار نسبت به آلودگي هواي 
تهران و ۵ مركز استان ديگر تا چهارشنبه )۳ دي ماه( به 
كش��اورزان و صيادان توصيه هايي را ارايه كرد. سازمان 
هواشناسي با صدور هشدار زرد زرنگ با اشاره به پايداري 
توام با سكون هوا آورده است: اين شرايط جوي منجر به 
انباشت و افزايش غلظت آالينده ها فردا )۳۰ آذرماه( در 
شهرهاي تهران و كرج، دوشنبه )۱ دي ماه( در شهرهاي 
تهران، كرج، اراك، اصفهان و قم، سه شنبه )۲ دي ماه( 
در شهرهاي تهران، كرج، اراك، اصفهان، قم و مشهد و 
چهارشنبه )۳ دي ماه( در شهرهاي تهران، كرج، اراك، 
اصفهان، قم و مشهد مي شود. بر اثر حاكميت اين شرايط 
جوي انباشت آالينده ها و افزايش شاخص كيفيت هوا تا 

شرايط ناسالم براي گروه هاي حساس و در صورت عدم 
كاهش منابع آلوده كننده از جمله تردد وسايل نقليه، 
امكان افزايش ش��اخص آلودگي تا شرايط ناسالم براي 
تمامي گروه ها وجود دارد بنابراين سازمان هواشناسي 
نسبت به كاهش تردد وسايل نقليه در سطح شهر، پرهيز 
از حضور افراد آسيب پذير از جمله كودكان، افراد مسن 

و بيماران قلبي و تنفسي در فضاي باز توصيه مي كند.
سازمان هواشناسي با صدور هش��دار زردرنگ ديگري 
آورده اس��ت: فردا )۳۰ آذرماه( وقوع رگبار باران همراه 
با رعد و برق، وزش باد شديد موقتي در جنوب كرمان و 
هرمزگان و كاهش ۴ تا ۶ درجه اي دماي هوا در استان هاي 
سيستان و بلوچس��تان، كرمان، هرمزگان پيش بيني 

مي ش��ود بنابراين وارد شدن خس��ارت به محصوالت 
كشاورزي دور از انتظار نيست.

در اين شرايط جوي براي استان سيستان و بلوچستان 
تس��ريع در برداشت هندوانه شب يلدا و پياز و انتقال به 
مكان هاي مسقف، پوشش دهي محصوالت گلخانه اي 
برداشت شده نظير گوجه فرنگي به ويژه در شهرستان 
خاش و تنظيم دماي گلخانه ها، مرغداري ها و سالن هاي 
پ��رورش با توجه ب��ه كاهش دما، براي اس��تان كرمان 
انديشيدن تمهيدات الزم براي گلخانه ها و سالن هاي 
پرورشي در برابر رگبار و باران، عدم چراي دام در ارتفاعات 
و حاشيه رودخانه ها، تنظيم دما و نور گلخانه ها با توجه به 

افزايش رطوبت و كمبود تابش توصيه مي شود.

رويداد

هشدار هواشناسي نسبت به آلودگي هواي تهران و ۵  شهر ديگر
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