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يادداشت- 1

گفتمان مناسب براي رشد
ه��ر حرك��ت اقتصادي 
نيازمن��د  معقول��ي 
گفتمان سازي و استفاده 
از رويكرد ه��اي كالمي 
مناسب اس��ت. اهميت 
گفتمان سازي در حوزه 
اقتص��ادي به ان��دازه اي 
كليدي است كه برخي از 
اساتيد علوم اقتصادي معتقدند بدون گفتمان سازي 
مناس��ب، حتي راهبرد ه��اي درس��ت اقتصادي 
نيز به سرانجام نخواهند رس��يد. معاون اقتصادي 
رييس جمهوري اعالم كردند كه بع��د از تحوالت 
اخير و برداش��ته ش��دن تحريم ها، اقتص��اد ايران 
دوره اي از جهش در رشد اقتصادي پايدار را تجربه 
خواهد كرد. معتقدم اظهارنظرهاي غيركارشناسي، 
احساس��ي و هيجاني يكي از مش��كالت ريشه اي 
اقتصاد اي��ران اس��ت. تعجب مي كنم ك��ه برخي 
مسووالن اقتصادي متوجه اهميت اظهارنظرهاي 
كارشناسي در اقتصاد نيس��تند. البته حل مشكل 
تحريم ه��ا اتفاق خوبي اس��ت و اث��رات مثبتي در 
شاخص هاي اقتصادي خواهد داشت، اما بر اساس 
اعالم نظ��ر اكثريت قري��ب به اتفاق كارشناس��ان 
اقتصادي، ريش��ه اصلي مش��كالت اقتص��ادي و 
معيشتي كشور و فاصله بعيد اقتصاد ايران با توسعه 
پايد ار، مش��كالتي اس��ت كه در ح��وزه مديريت 
داخلي و نظام تصميم س��ازي هاي كالن اقتصادي 
وجود دارد. البته بهبود مناسبات با جهان پيراموني 
اثرات خاص خود را خواهد داشت اما شاه كليد حل 
مش��كالت اقتصادي در داخل اس��ت. تا زماني كه 
نظامات اقتصادي كشور در مسير بهبود و اصالح قرار 
نگيرد رشد اقتصادي مورد نظر محقق نخواهد شد. 
بررسي محتوايي مسير توسعه كشورهاي مختلف 
نشان مي دهد كه هيچ ساختاري بدون رشد توليد 
نتوانسته دستاوردهاي توسعه اي مورد نظر خود را 
كسب كند. كارشناسان رشد توليد را پيش زمينه 
توسعه ارزيابي كرده اند، من از مسووالن تصميم ساز 
اقتصادي كشور در دولت و مجلس مي پرسم، كدام 
برنامه ريزي اساس��ي را براي بهبود وضعيت توليد 
كش��ور در دس��تور كار قرار داده اند؟ از مش��كالت 
نهاده هاي دامي گرفته تا فرآيند انتقال تكنولوژي 
به كش��ور. كلمات، هم بار معنايي دارند، هم تعهد 
ايجاد مي كند و ه��م انتظارات عموم��ي جامعه را 
دستخوش تغيير مي كند . وقتي مسوول ردباالي 
اقتصادي كش��ور مي گويند كه بع��د از تحريم ها، 
جهش اقتص��ادي پاي��داري را در كش��ور تجربه 
خواهيم كرد، اين اظهارنظ��ر بايد همراه با ضمانت 
اجرايي طرح شود. وقتي كه تحريم ها برداشته شد 
و جهش در رشد اقتصادي محقق نشد، اين اعتماد 
عمومي جامعه است كه نس��بت به اظهارنظرهاي 
اقتصادي مسووالن خدشه دار مي شود. بررسي نحوه 
كنشگري روس��اي بانك مركزي و ساير مسووالن 
اقتصادي در كش��ورهاي توسعه نشان مي دهد كه 
مسووالن اقتصادي در اين كشورها تنها در خصوص 
مواردي كه وقوع آنها قطعي است صحبت مي كنند 
و كمتر مس��وول اقتصادي متخصصي را در عرصه 
جهاني پيدا مي كنيد كه بدون دليل و بدون س��ند 
درباره چشم انداز آينده يك چنين پيش بيني هايي 
داشته باشد. متولي بانك مركزي در پيش رو ترين 
اقتصادها جه��ان روبه روي مخاطب مي ايس��تد و 
مثال مي گويد كه نرخ بهره صفر درصد شده است. 
تورم منفي است و... اين در حالي است كه مسووالن 
اقتصادي كشور ما مدام در حال پيش بيني وضعيت 
آينده بازارها هس��تند.مي گويند قيمت تخم مرغ 
كاهش پيدا خواهد كرد. مردم خسته شده اند از اين 
»خواهد آمد«ها. مسووالن اقتصادي، نخست بايد 
قيمت ها را مهار كنند، بعد در رسانه ها اعالم كنند، 
قيمت مرغ »پايين آم��د.« وظيفه تحليل، ارزيابي 
و پيش بيني دورنم��اي بازارها به عهده تحليلگران 
و متخصصان اقتصادي اس��ت، ن��ه وظيفه رييس 
كل بانك مركزي، معاون اقتصادي يا هر مس��وول 
ديگري. در نمونه اي ديگر، مسوول اقتصادي كشور 
مي گويد توليد خودرو در كشور جهش در توليد را 
داشته است. بعد بررس��ي مي كنيد، مي بينيد كه 
مثال توليد خودرو از 1ميليون به 300هزار دستگاه 

رسيده است. 
اين فعل و انفعال كه اس��مش جه��ش در توليد يا 
جهش در رشد نيست. اس��مش ركود است. مدير 
اقتصادي كش��ور بايد صادقانه و ش��فاف به مردم 
بگويد كه براي حل مشكالت نيازمند مشاركت همه 
گروه ها هستيم تا وضعيت اقتصاد را از ركود فعلي 
خارجي كنيم و به س��مت كرانه ها رونق رهنمون 
كنيم. نه اينكه به گونه اي اظهارنظر كند كه مردم 
تصور كنند بالفاصله پس از پايان تحريم ها مشكالت 
اقتصادي و معيشتي كش��ور بايد حل شود. وقتي 
تحريم ها پايان گرفت، اما اقتصاد و معيشت كشور 
بهبود اساسي پيدا نكرد، مردم سرخورده خواهند 
شد و احساس شكست و ناكامي را تجربه خواهند 
كرد. بنابراين معتقدم همزمان با بهبود مناسبات 
ارتباطي و اقتصادي ايران بايد گفتمان معقولي نيز 
براي احصاي مجموعه ظرفيت هاي اقتصادي كشور 
به كار گرفته ش��وند تا مبتني بر اين گفتمان، روند 

خروج از ركود و حركت به سمت رونق عيني شود.

آلبرت بغزيان

»تعادل«آخرينگمانهزنيهادربارهبودجهسالآيندهرابررسيميكند

ازخداحافظيباطاليسياهدربودجهتابازگشتبهايدهپيشفروشنفت

معماي نفت در بودجه 1400
دبيرانجمنجوجهيكروزه
 دليلاصليكمبودمرغ

درروزهاياخيررامحدوديت
 درتاميننهادههايذرت
وكنجالهسويااعالمكرد

4عاملبحرانساز
درحملونقلعمومي
پايتختمعرفيشد

هشدار 
كمبود 

جوجه در 
ماه هاي آتي

روزانه 100 
ميليارد تومان 
سوبسيد بليت 

مترو 

با پايان يافتن هش��ت ماه از س��ال 99، ابعاد مختلفي از 
بودجه س��ال جاري و نحوه تامين منابع مالي مورد نياز 
دولت روشن شده است، منابعي كه در يكي از دشوارترين 
س��ال هاي اقتصادي ايران در طول چند دهه گذش��ته 

به دست آمده و به نظر مي رس��د با وجود ابهام ها، الاقل 
توانسته بخشي از نيازهاي جاري اقتصادي كشور را تامين 
كند. سال 99 در شرايطي بس��يار خاص و بي سابقه آغاز 
شد. از سويي دولت سومين سال از دور جديد تحريم هاي 

امريكا را پشت سر گذاشت كه ترامپ از آن به عنوان فشار 
حداكثري ياد مي كرد. در چارچوب اين تحريم ها ايران از 
سويي از حضور در بازار نفت جهاني و فروش محصوالت 
خود محروم ش��د و از س��وي ديگر با تحريم هاي بانكي، 

نقل و انتقال ارز به كشور نيز بسيار دشوار شد. در چنين 
بستري هرچند ايران اعالم كرد كه فروش نفتش به صفر 
نرسيده اما درآمد حاصل از فروش اين محصول به شكل 

 صفحه 2 قابل توجهي كاهش پيدا كرد.

 تزريقپولتوسطحقيقيها
جانتازهايبهبورسبخشيد

بورس نفس كشيد
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واكنش سهامداران به  بازار فوالداستخوان الي زخم !

 ترور و مدعيان دروغين 
حقوق بشر

 توجه به 
سناريو سازي هاي ترور

ذهنيت هاي بازارساز سلطان بورس  دقيقا كجايي؟ ساختار معيوب اقتصاد ايران
شاه بيت قانون بهبود مستمر 
محي��ط كس��ب و كار مواد 
2و 3 آن اس��ت، در ميان 29 
ماده و 19تبص��ره. در اين دو 
ماده است كه رابطه تعاملي 
دول��ت و بخ��ش خصوصي 
براي اولين بار تعريف مي شود. 
رابطه اي كه قرار است بخش 
خصوصي از رقيب و نامحرم و كارگزار به شريك و محرم 
و همكار دولت تبدي��ل كند. در اي��ن دو ماده تصريح 
شده است كه دولت مكلف اس��ت »در مراحل بررسي 
موضوعات مربوط به محيط كسب و كار براي اصالح 
و تدوين مقررات و آيين نامه ه��ا« و »هنگام تدوين يا 
اصالح مقررات، بخشنامه ها و رويه هاي اجرايي« نظر 
اتاق ها و تشكل هاي اقتصادي را اخذ نمايند.  متاسفانه 
به س��بب اجرايي نش��دن قابل قبول اين مواد قانوني 
بسياري از مشكالت اقتصادي الينحل و حتي تبديل 
به بحران شده و شكاف دولت و فعاالن بخش خصوصي 
را عميق و عميق تر كرده است. مصداق مشخص اين 
موضوع، »ش��يوه نامه تنظي��م بازار فوالد« اس��ت كه 
اخيرا از سوي معاون اقتصادي رييس جمهوري ابالغ 
شده است. شيوه نامه اي كه هنوز ساعتي از صدور آن 
نگذشته و به قول معروف امضا و مهر آن خشك نشده 
ادامه در صفحه 3 يك سوي ماجرا و...  

5 آذر 99 اكث��ر نماده��اي 
فوالدي بازار سهام سبزپوش 
ش��دند و تعداد قابل توجهي 
از نماده��ا مثل ف��والد، ذوب، 
كاوه، فخوز، هرمز و ارفع نيز به 
صف خريد نشستند و واكنش 
سهامداران به اين موضوع بود 
كه نهاونديان معاون اقتصادي 
رييس جمهور تصميم گرفت در يك جلس��ه با انجمن 
فوالد، بورس كاال و برخي توليدكنندگان فوالد كش��ور، 
نظر آنها را در مورد شيوه نامه تنظيم بازار فوالد جويا شود. 
اين در حالي اس��ت كه از شنبه تا سه شنبه هفته جاري، 
ضرر سنگين به س��هامداران نمادهاي بنيادي فوالدي 
تحميل شد. براين اساس، الزم است توجه داشته باشيم 
كه در شيوه نامه تنظيم بازار فوالد، بايد نظر سهامداران، 
انجمن ها، اتحاديه ها، بازرگانان، فوالدسازان، بورس كاال 
و ساير متوليان فوالدي كشور نيز گرفته شود زيرا آنچه 
در صنعت فوالد امروز مي بينيم نتيجه 150 سال تجربه 
و تاريخ و تالش گسترده كاركنان و مديران زحمتكش 
فوالد بوده است. براين اساس اين پرسش مطرح است كه 
آيا در تنظيم شيوه نامه عرضه و توزيع فوالد از مسووالن 
بورس كاال و مهم تر از همه از بورس اوراق بهادار كه داراي 
چند صد هزار س��هامدار، و ش��ركت هاي فوالدي است، 
نظرخواهي شده است؟  ادامه در صفحه 6

ت��رور يك��ي از فجيع تري��ن 
در  ك��ه  اس��ت  جرايم��ي 
عرصه هاي داخلي و خارجي 
رخ مي دهد كه در بسياري از 
نظام هاي حقوقي دنيا قابليت 
پيگي��ري حقوق��ي در كنار 
پيگيري ديپلماس��ي را دارد 
و قريب به اتف��اق حقوقدانان 
بين المللي پيگيري حقوقي و مجازات ترور را طبق قوانين 
كش��ورها امري مجاز و ضروري مي دانند. با اين حال اما 
ترور مقامات براي كشورها بعد خاص تري پيدا مي كند، 
در تاريخ كشور ما كم نبودند افراد عادي و مقامات ايراني 
كه ترور شدند اما خون تازه اي از جريان ترور آنها پديدار 
ش��د. با وجود اينكه از ابتداي انقالب اس��المي بيش از 
1۷ هزار شهروند ايراني قرباني ترور شده اند اما پيگيري 
حقوقي و بين المللي ابعاد اين ترورها آنطور كه بايد مطرح 
نشد. اخيراً هم محس��ن فخري زاده، يكي از دانشمندان 
بنام كشور كسي كه بارها دشمن نقشه ترور آن را كشيده 
بود ظالمانه و مظلومانه ترور شد، شهادتي كه گروه هاي 
ادامه در صفحه 4 مختلف كشور و...  

بالفاصله پس از انتش��ار خبر 
ت��رور و ش��هادت محس��ن 
فخ��ري زاده، س��ه گفتمان 
خص��وص  در  اساس��ي 
مواجهه ب��ا اين موض��وع در 
فضاي عموم��ي جامعه و در 
اظهارنظره��اي طيف ه��ا و 
گروه هاي مختلف سياس��ي 
شكل گرفت كه در هركدام از مسيري براي رويارويي 
با اين حركت ظالمانه سخن گفته مي شود. دسته اي 
افراد و جريانات سياس��ي با اس��تفاده از رويكردهاي 
هيجاني و احساسي خواستار واكنش فوري و سخت 
اي��ران در خص��وص اين موضوع ش��دند و ب��ه نوعي 
ناقوس ه��اي تقابل را نواختن��د. در برابر اين دس��ته 
گروه ديگري نيز با اشاره به اهميت مقوله ديپلماسي 
عمومي و روش هاي نرم و رس��انه اي در جهان امروز 
تالش كردند، افكار عمومي و ذهنيت مديران تصميم 
ساز كشور را متوجه اهميت مقوله برخورد ديپلماتيك 
و حقوقي با اين جنايت ظالمانه كنند. رويكردي كه به 
صورت تدريجي دنبال مي شود و...  ادامه در صفحه5

از  يك��ي  س��رمايه  ب��ازار 
غيرقاب��ل  و  عجيب تري��ن 
روزه��اي  پيش بيني تري��ن 
خود را در سال جاري در حال 
طي ك��ردن اس��ت. برخي از 
س��رمايه گذاران و سهامداران 
خرد و كالن در بازار س��رمايه 
به سردرگمي گرفتار شده اند 
و پيش بيني و تحليل هاي كه مفسران بازار بورس انجام 
مي دهند معموال با اختالفاتي در خصوص تحليل ها به 
وجود آمده اس��ت كه البته برخي نيز از اين بازار عجيب 
را تا حدودي درست پيش بيني كرده اند و توانسته اند بر 
سرمايه خود در اين هفته هاي پرنوسان بيفزايند. بازار در 
ابتداي هفته گذشته روندي رو به رشد خود را آغاز كرد و 
در پي چند روز متوال��ي ارزش خود را به يك كانال باالتر 
رساند در اين اوصاف مقدار س��رمايه وارد شده در هر روز 
به بازار س��رمايه در برخي از اين روزها براي هزار و پانصد 
ميليارد تومان رس��يده و اين مقدار كه روزانه چند صد 
ميليارد تومان به بازار اضافه شده است خبري مناسبي 
است. با توجه به موضوع افزايش سرمايه وارد شده به بازار 
اگر همين روند در روزهاي آتي نيز ادامه دار باشد مي توان 
نقطه عطفي را دانست كه بازار سرمايه كمك شاياني به 
نرخ تورم و كاهش يا حداقل ثابت نگاه داش��تند تورم در 
ادامه در صفحه 3 ماه هاي آتي باشد و...  

اگر رخداده��اي كلي اقتصاد 
را برگرفت��ه از ذهني��ت افراد 
ف��رض كني��م، در آن صورت 
آگاهي از ذهنيت افراد و افكار 
مي توان��د،  س��رمايه گذاران 
چش��م انداز  از  دورنماي��ي 
احتمالي بازارها را پيش روي 
تصويرس��ازي  تحليلگ��ران 
كند. بنابراين براي به رس��يدن به واقعيت بازارها بايد 
ذهنيت سرمايه گذاران را مورد بررسي قرار داد. هرچند 
قصد داشتم اين ياداشت را چند روز پيش بنويسم، اما 
نوشتنش را به مشخص ش��دن نتيجه  نظرسنجي در 
خصوص چشم انداز آينده بازار س��رمايه موكول كردم 
تا بعد از به دس��ت آوردن داده هاي اطالعاتي ميداني، 
محتواي تحليلي بحث، غناي بيشتري پيدا كند. نگاهي 
به نتايج نظرسنجي كه با موضوع دورنماي بورس تدارك 
ديده ش��ده، بيندازيد: ۸5 درصد از مخاطبان معتقدند 
بازار رش��د خواهد كرد. ۷ درصد معتقدند بازار فقط به 
داليل بنيادي رش��د خواهد كرد )بهب��ود قيمت هاي 
جهاني و عملك��رد مناس��ب ش��ركت ها(، ۴۶ درصد 
معتقدند كه بازار به داليلي همچون جذابيت قيمتي، 
احتمال رف��ع تحريم ها و احتمال حماي��ت از بورس با 
توجه به انتخابات سال آينده رشد خواهد كرد. 32 درصد 
ادامه در صفحه 5 معتقدند كه...  

اقتصاد اي��ران در طول تمام 
سال هاي گذش��ته با ايرادات 
گس��ترده اي  اش��كاالت  و 
مواجه بوده كه برطرف كردن 
آنها نياز به ي��ك برنامه ريزي 
دقي��ق و چندجانب��ه دارد. 
در واق��ع ب��ا رص��د وضعيت 
اقتصادي كشور، بايد در ابتدا 
طرح هايي را شناسايي كرد مي توان در كوتاه مدت براي 
آنها برنامه داشت و سپس به سراغ برنامه هايي رفت كه 
براي بهبود وضعيت اقتصادي نياز به برنامه ريزي هاي 
كالن دارد. يكي از اصلي ترين موضوعاتي كه در اقتصاد 
ايران همواره به عنوان يك چال��ش جدي مطرح بوده، 
نظام بودجه ريزي كش��ور است. در كش��ور ما با وجود 
صحبت هايي كه از ش��فافيت در نظ��ام بودجه ريزي و 
نحوه عملكرد شركت هاي دولتي و بانك ها مي شود، در 

عمل بسياري از مصارف سرنوشتي نامشخص دارند.
اينكه ما مي بينيم با وجود مواج��ه بودن با معضل تورم 
براي دهه هاي طوالن��ي، هنوز راه��كاري كالن وجود 
ندارد. مديري��ت نقدينگي و نحوه تزري��ق منابع مالي 
جديد ب��ه اقتصاد ايران يكي از پاس��خ هايي اس��ت كه 
مي توان به ن��رخ ت��ورم داد و حت��ي در كوتاه مدت نيز 
ممكن اس��ت به كمك اقتصاد اي��ران بياي��د. يكي از 
ش��يوه هايي كه در كوتاه مدت مي تواند اجرايي ش��ود، 
اص��الح بخش هايي از بودجه و كمك ش��فاف ش��دن 
مصارف است. از س��وي ديگر، با توجه به اينكه در ايران 
براي طوالني مدت، وابستگي به درآمدهاي نفتي ادامه 
داشته و دولت ها بودجه را بر اساس آن طراحي كرده اند، 
از س��ويي اين منابع باد آورده مشكالت جدي در حوزه 
نقدينگي به وجود آورده اند و از سوي ديگر وقتي فشار يا 
تحريمي وارد مي شود، عمال دست دولت در تخصيص 
منابع مالي بسيار بسته مي شود. تجربه سخت سال هاي 
اخير، هرچند باعث ايجاد مش��كالت جدي در اقتصاد 
ايران ش��ده اما در عمل يك كمك مهم به م��ا كرده و 
آن حذف نفت از بودجه اس��ت. حاال ك��ه ما اين هزينه 
را داده ايم ديگ��ر نبايد اجازه بازگش��ت نفت به بودجه 
را بدهيم و بايد تالش شود با اس��تفاده از منابع پايدار، 

نيازهاي دولت برطرف شود.
اين موضوع ني��ز در نظام بودجه ريزي كش��ور تعريف 
مي شود. دولت و مجلس بايد با جمع بندي در رابطه با 
مسائل كالن و بها دادن به منابع پايداري مانند ماليات، 
از سويي منابع مورد نياز دولت براي اداره كشور را تامين 
كنند و از س��وي ديگر حتي اگر بنا باش��د درآمد نفتي 
افزايش پيدا كند، مي توان اين منابع را در امور زيربنايي 
هزينه كرد. ب��ا عبور از مش��كالت كوتاه مدت، مي توان 
به مسائل كالن تر از جمله عملكرد نظام بانكي كشور، 
نظام هاي حمايتي دولت از مردم و مس��ائلي مانند نرخ 
ارز پرداخت و تالش كرد در مي��ان مدت اصالح آنها در 

دستور كار قرار گيرند.

يادداشت هاي روز

بهمن آرمانحسين حقگو

محسن جليلوندمعين شرقي

محسن عباسيحامد  علي محمد وحيد شقاقي



حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر انقاب اسللامي در 
پي ترور دانشللمند هسته اي شللهيد، دكتر محسن 

فخري زاده پيامي صادر كردند.
به گزارش ايسنا، متن پيام به اين شرح است: 

بسم اهلل الرحمن الرحيم
دانشمند برجسته و ممتاز هسته اي و دفاعي كشور 
جناب آقاي محسللن فخري زاده به دست مزدوران 
جنايتكار و شقاوت پيشلله به شللهادت رسيد. اين 
عنصر علمي كم نظير جان عزيز و گرانبها را به خاطر 
تاش هاي علمي بللزرگ و ماندگار خود، در راه خدا 
مبذول داشت و مقام واالي شللهادت، پاداش الهي 
اوست. دو موضوع مهم را همه  دست اندركاران بايد 
به ِجّد در دسللتور كار قرار دهند، نخسللت پيگيري 
ايللن جنايت و مجازات قطعي عامللان و آمران آن، 
و ديگر پيگيري تاش علمي و فني شللهيد در همه  
بخش هايي كه وي بدانها اشتغال داشت. اينجانب به 
خاندان مكرم او و به جامعه  علمي كشور و به همكاران 
و شللاگردان او در بخش هاي گوناگون، شهادت او را 
تبريك و فقدان او را تسليت مي گويم و علو درجات 
او را از خداوند مسألت مي كنم. پس از ترور دانشمند 
هسته اي ايران بسياري از مقامات لشكري و كشوري 
نسبت به اين اقدام ناجوانمردانه واكنش نشان دادند 
و با دستور رهبري انقاب در پيامشان، بايد در انتظار 
شناسللايي عوامل اين ترور و مجازات آنها در آينده 
نزديك بود.  به دنبال اين اتفاق، محمود علوي، وزير 
اطاعات نيز در اعام كرد: بلله آگاهي مردم عزيز و 
قدرشناس كشورمان مي رساند سربازان گمنام امام 
زمان )عج(، شناسايي عناصر خودفروخته تروريست 
اين جنايت ددمنشللانه را آغاز كللرده و انتقام خون 
شهيد عزيز را از مسببان و هاديان جنايت كار خواهند 
گرفت. شهادت دكتر فخري زاده، جديدترين اقدامي 
بود كه دسللتگاه هاي اطاعاتي و جاسوسان وابسته 
بلله اسللراييل آن را در ايران اجرايللي كردند. دولت 
تل آويو كه پيش از نيز بارها نسللبت به سوء قصد به 
جان دانشمندان هسته اي ايران اقدام كرده بود و در 
عمليات هايي جداگانه اقدام به شهادت رساندن دكتر 
عليمحمدي، دكتر شهرياري، داريوش رضايي نژاد و 
احمدي روشن كرده بود، در گام جديد سياست هاي 
خصمانه خللود عليه ايران، اقدام به شللهادت دكتر 
فخري زاده كرد. فخري زاده كه از سللال هاي قبل در 
فناوري هاي هسته اي و سللاير دستاوردهاي عملي 
كشللور در خط مقدم فعاليت كرده بود، پيش از اين 
نيز از سللوي جاسوسان اسراييل مورد تهديد و سوء 
قصد قرار گرفته بود و حدود دو سللال قبل، نتانياهو 

نخست وزير اسراييل رسللما از وي نام برده بود.  در 
پي شللهادت فخري زاده، مقامات ايللران با محكوم 
كردن اين سياسللت هاي تروريستي بار ديگر اعام 
كردند كه قطعا راه اين شللهيد و مسير علمي كشور 
ادامه خواهد داشت و چنين اقدامات خرابكارانه اي 
نمي تواند مانع از حركت ايران به سمت توسعه علمي 
شود. رييس جمهور گفت: همه اتاق هاي فكر و همه 
دشمنان ايران به خوبي بدانند ملت ايران و مسووالن 
كشور شجاع تر و غيورتر از آن هستند كه اين اقدام 
جنايتكارانه را بي پاسخ بگذارند. به موقع و مناسب، 
مسووالن مربوطه پاسخ اين جنايت را خواهند داد. 
حجت االسام والمسلللمين حسن روحاني با اشاره 
به ترور شهيد محسن فخري زاده تاكيد كرد: مردم 
كشور ما و مردم جهان در جريان يك اقدام تروريستي 
بودند كه دشللمنان ايللران عليه يك پژوهشللگر و 
دانشمند ايراني كه ماه هاي اخير وقت خود را صرف 
كرونا و پژوهش و ساخت كيت ها در اين زمينه كرده 
بود بود، انجام دادند. ايشان براي خودكفايي كشور 
در دارو و تجهيزات در بخش پژوهشي در وزارت دفاع 
كه مسوول آن بود، كار زيادي را انجام داد و اين بخش 
توانست بخشي از نيازهاي مردم را در زمينه مقابله با 
كرونا تامين كند.  وي افزود: اين ترور وحشيانه نشان 
مي دهد كه دشللمنان ما در هفته هاي پراضطرابي 
هستند، هفته هايي كه احساس مي كنند دوران فشار 
آنها كم مي شود و شرايط جهاني تغيير مي كند و براي 

آنها اين چند هفته مهم است كه حداكثر استفاده را از 
اين روزها ببرند تا هم بتوانند شرايط نامطمئني را در 
منطقه به وجود بياورند و هم توجهات جهاني از ترور 
و ارعابي كه در مناطق اشللغالي اين روزها به وجود 
آورده بودند، به مشكات و مسائل ديگر معطوف شود. 
روحاني با بيان اينكه ملت ايران هوشمندتر و حكيم تر 
از آنند كه در دام توطئه صهيونيست ها بيفتند، ادامه 
داد: آنها در فكر ايجاد يك آشوب و بلوا هستند. بدانند 
ما دست آنها را از پيش خوانديم و آنها موفق نخواهند 

شد به اهداف خبيثانه خودشان دست پيدا كنند.
 رييس جمهور با تاكيد بر اينكه هم رژيم صهيونيستي 
و هم آنها كه ضد ايران هستند، بدانند مسير توسعه 
كشور و مسير تحقيقات كشور با سرعت ادامه خواهد 
يافت، گفت: با از دسللت رفتن شللهيد فخري زاده، 
فخري زاده هاي فراوان كمر همت خواهند بسللت 
و در اين صحنه وجود او كه االن در جمع ما نيسللت 
جبللران خواهند كللرد. روحاني تاكيد كللرد: همه 
اتاق هاي فكر و همه دشمنان ايران به خوبي بدانند 
ملت ايران و مسووالن كشور شللجاع تر و غيورتر از 
آن هسللتند كه اين اقدام جنايتكارانه را بي پاسللخ 
بگذارند. به موقع و مناسب، مسووالن مربوطه پاسخ 
اين جنايت را خواهند داد. سرلشكر رشيد، فرمانده 
قرارگاه خاتم االنبيا سللپاه نيز اعللام كرد: هرچند 
شللهادت اين مدير ارزشمند، ضايعه دردناكي براي 
ملت شريف ايران اسامي و مجموعه علمي و صنعت 

دفاعي كشور است، اما دشللمنان ميهن عزيزمان و 
تروريسللت ها جنايتكار و عوامل آنان بدانند كه اين 
اقدام آنان هيچ خللي در اراده راسللخ و ايسللتادگي 
ملت شريف ايران وارد نكرده و راه آن شهيد بزرگوار 
و خون به ناحق ريخته اش سللرلوحه ادامه راه ديگر 
جوان مومن و مديللران انقابي خواهد بود و راهش 
هرگز متوقف نخواهد شللد. آنچه كه در جريان اين 
ترور و واكنش هايي كه درباره آن از سللوي مقامات 
اروپايي مشخص است، بار ديگر سياست هاي دوگانه 
و نامشخص آنهاست. اين كشورها در كنار محكوميت 
ظاهري اين اقدام، هيچ واكنشي نسبت به اقدامات 
خصمانه اسراييل نشللان نمي دهند.  اتحاديه اروپا 
با صدور بيانيه اي ترور دانشللمند برجسللته ايراني 
را اقدامللي مجرمانه و در تضاد با اصول حقوق بشللر 
دانسللت. بنابر گزارش پايگاه اطاع رساني اتحاديه 
اروپا، در اين بيانيه با اشللاره به ترور فخري زاده آمده 
اسللت: يك مقام دولتي ايران و تعدادي غيرنظامي 
در يك سللري حمات وحشلليانه جان خللود را از 
دسللت داده اند. اين يك اقللدام مجرمانه و بر خاف 
اصول حقوق بشللر اسللت كه اتحاديه اروپللا از آنها 
حمايللت مي كند. در ادامه اين بيانيه تصريح شللده 
است: نماينده عالي اتحاديه اروپا به اعضاي خانواده 
افرادي كه در اين اقدام جان خود را از دست داده اند، 
تسللليت مي گويد و براي كساني كه احتماال در اين 
حادثه مجروح شده اند، آرزوي سامتي كامل دارد.  
همچنين در اين بيانيه آمده است: در چنين شرايطي، 
بيش از هر زمان ديگري مهم است كه تمام طرف ها 
خونسردي خود را حفظ كنند و از هر گونه درگيري 
كه به نفللع هيچ كللس نخواهد بللود، پرهيز كنند. 
محمدجللواد ظريف وزير امورخارجلله ايران ضمن 
محكوم كردن اين اقدام تصريح كرد: تروريسللت ها 
يك دانشللمند برجسللته ايران را ترور  كردند. اين 
بزدلي - كه نشانه هاي جدي از نقش اسراييل در آن 
ديده مي شود - نشانگر جنگ طلبي از سر استيصال 
مرتكبين اين اقدام اسللت. وي افللزود: ايران جامعه 
بين المللي - خصوصللا اتحاديه اروپللا - را به پايان 
دادن استانداردهاي دوگانه شرم آور خود و محكوم 
كردن اين عمل تروريستي دولتي فرامي خواند. اين 
سياست هاي دوگانه در حالي بار ديگر خود را نشان 
داده كه اروپا از لزوم برقراري ديپلماسي و مذاكره با 
ايران براي حل موضوعات هسته اي مي گويد اما در 
عين حال هيچ برنامه  مشخصي براي محكوم كردن 
اقدامات تروريستي اسراييل و ديگر حاميانش مطرح 

نمي شود.
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بازتاب پيام رهبري انقالب 
در رسانه هاي خارجي

مقام معظم رهبري در پي اقدام تروريستي در به شهادت 
رساندن دانشمند برجسته كشورمان خواستار مجازات 
عامان اين جنايت شدند. بيانات ايشان در اين رابطه 
بازتاب گسترده اي در رسانه هاي خارجي داشته است. 
خبرگزاري آسوشلليتدپرس در اين باره گزارش داد: 
رهبر معظم ايران روز شنبه )امروز( در بيانيه اي خواستار 
مجازات قطعي كساني شد كه موجب شدند محسن 
فخري زاده دانشمند ايراني جان خود را از دست بدهد. 
وي همچنين در اين بيانيلله، فخري زاده را يك عنصر 
علمي كم نظير و دانشمندي برجسته در زمينه دفاعي و 
هسته اي توصيف كرد. خبرگزاري رويترز نيز گزارش داد 
كه رهبري ايران روز شنبه قول داد كه شهادت دانشمند 
برجسته ايراني را تافي خواهند كرد كه مي تواند تنش ها 
ميان اين كشللور و امريكا را در هفته هاي باقي مانده از 
رياست جمهوري دونالد ترامپ تشديد كند. روزنامه 
گاردين با اشللاره به اقدام تروريستي روز جمعه كه به 
شهادت محسللن فخري زاده منجر شد، نوشت: رهبر 
معظم ايران در بيانيه اي تاكيد كرد كه اولويت اصلي پس 
از اين حادثه مجازات قطعي عامان و آمران كشته شدن 
دانشمند برجسته ايراني است. هچمنين خبرگزاري 
آناتولي گزارش داد كه رهبر معظم ايران ضمن محكوم 
كردن ترور دانشمند برجسته ايراني خواستار مجازات 
فوري و قطعي عامان اين اقدام شللد و آنها را مزدوران 
جنايتكار خواند. بنابر اين گزارش، رسانه هاي متعدد 
ديگري ازجمله شبكه هاي اي بي سي نيوز، دويچه وله، 
اسكاي نيوز، روزنامه هاي اكونوميك تايمز، يني شفق، 
پاكستان تريبون، خبرگزاري هاي سي ان اي، سي تي 
جي ان، ياهو نيوز و بسياري ديگر بيانات امروز آيت اهلل 
خامنه اي در پي به شهادت رسيدن محسن فخري زاده 
دانشمند برجسته كشورمان را منتشر كردند. شبكه 
الميادين در اين باره نوشت: رهبر ايران خواستار مجازات 
عامان و آمران ترور فخري زاده شد. اين شبكه لبناني 
نوشت: رهبري جمهوري اسامي ايران ضمن تسليت 
ترور محسن فخري زاده، دانشللمند برجسته ايراني 
تاكيد كه مسووالن ذيربط در ايران بايد عامان و آمران 
اين جنايت را مجازات و راه علمي آن شهيد بايد ادامه 
يابد. پايگاه خبري العهد نيز در تيتري مشابه نوشت كه 
رهبر انقاب اسامي ايران در پيامي بر ضرورت مجازات 
عامان و آمران ترور شهيد محسن فخري زاده تاكيد 
كرد. شبكه فلسطين اليوم نيز با انتشار پيام مقام معظم 
رهبري نوشت كه رهبر ايران وعده انتقام ترور دانشمند 
هسللته اي ايران را داد. اين شبكه نوشت: رهبرايران بر 
اين مساله تاكيد كرد كه مسووالن ذيربط در ايران بايد 
عامان و آمران ترور محسن فخري زاده را مجازات كنند.

شبكه آر تي عربي نيز پيام مقام معظم رهبري در پي 
شهادت محسن فخري زاده را منتشر كرد و نوشت: رهبر 
ايران خواهان مجازات عامان و آمران ترور دانشمند 
هسته اي ايران است. خبرگزاري اسپوتنيك عربي نيز 
در تيتري نوشت: رهبر ايران به ترور دانشمند هسته اي 
كشورش واكنش نشللان داد. اين خبرگزاري در ادامه 
نوشت: رهبر ايران اعام كرد كه دو موضوع مهم را همه  
دسللت اندركاران بايد به ِجّد در دستور كار قرار دهند، 
نخست پيگيري اين جنايت و مجازات قطعي عامان 
و آمران آن، و ديگر پيگيري تاش علمي و فني شهيد 
در همه  بخش هايي كه وي به آنها اشتغال داشت. شبكه 
قطري الجزيره نيز با انتشللار پيام مقام معظم رهبري 
نوشللت: رهبر ايران خواهان مجازات قطعي عامان و 
آمران ترور محسللن فخري زاده و پيگيري تاش هاي 
علمي او شد. شبكه سعودي العربيه نيز پيام مقام معظم 
رهبري را منتشر كرد و نوشت كه رهبر ايران خواهان 
مجللازات عامان و آمران ترور دانشللمند هسللته اي 
كشورش شد. پايگاه خبري بغداد اليوم نيز نوشت: رهبر 
ايران ضمن توصيف محسللن فخري زاده به دانشمند 
هسللته اي و دفاعي، خواستار مجازات عامان و آمران 
ترور وي شد. بر اسللاس اين گزارش، ديگر رسانه هاي 
عربي مانند النشره، المنار، الوطن و ...پيام امروز مقام 
معظم رهبري در پي ترور محسن فخري زاده، دانشمند 

هسته اي كشورمان را منتشر كردند.

   آماده باش سفارتخانه هاي اسراييل 
در سراسر جهان

خبرگزاري رويترز در گزارشللي اعام كللرد كه رژيم 
صهيونيستي پس از ترور دانشمند برجسته كشورمان، 
سللفارتخانه هاي خود در سراسللر جهللان را به حالت 
آماده باش درآورده اسللت. خبرگزاري رويترز به نقل از 
يك رسانه صهيونيستي اعام كرد، رژيم صهيونيستي 
پس از ترور محسللن فخري زاده دانشللمند برجسته 
ايراني در يك اقدام تروريسللتي و تهديد مقامات ايران 
براي پاسللخ به اين اقدام، تمامي سفارتخانه هاي خود 
در سراسللر جهان را به حالت آماده باش درآورده است. 
بنابر اين گزارش، سللخنگوي وزارت امورخارجه رژيم 
صهيونيسللتي در واكنش به اين خبر گفللت كه اين 
وزارتخانه درباره مسائل امنيتي مربوط به كاركنانش 
اظهارنظري نمي كند. كميته حقوق بشر مجلس نيز در 
نامه اي به رييس كل سازمان ملل نوشت: غده سرطاني 
تروريسم با پشتيباني دولت هاي مستكبر در جهان در 
حال گسللترش روزافزون است و قدرت هاي مسّلط بر 
سازمان هاي بين المللي بهره برداري از تروريسم را به مثابه 
ابزاري براي رسيدن به هدف هاي نامشروع، وارد چرخه  
سياسللت ها و برنامه ريزي هاي خود كرده اند. حافظه 
تاريخي ملت  شريف ايران ترورهاي خبيثانه دانشمندان 
هسته اي و مسللووالن و مردم عادي كوچه و خيابان و 
ترور اخير دانشمند مجاهد هسته اي عزيزمان شهيد 
فخري زاده را هيچگاه فراموش نخواهد كرد. اين ترورهاي 
علمي عاوه بر نقض حق حيات به عنوان حق بنيادين 
بشري انسللان هاي بي گناه موجب نقض حق توسعه و 
پيشرفت علمي تمام ملت شريف ايران است كه به شدت 
محكوم مي شللود. در اين ترورها رژيم صهيونيستي و 
مليجك هايش دست هايشان به خون ملت شريف ايران 
آلوده است. سردمداران قبلي و كنوني رژيم صهيونيستي، 
آشللكارا به تاريخ تروريستي خود و حتي در مواردي به 

شركت خود در عمليات ترور، افتخار مي كنند.

دولت ثبت نام جاماندگان از يارانه نقدي كه توسللط 
نمايندگان مجلس در بودجه ۹۹ گنجانده شده بود 
را از اليحه بودجلله ۱۴۰۰ حذف كرد. دولت همانند 
چند سال متوالي گذشته، ثبت نام جديد متقاضيان 
يارانه نقدي را از اليحه بودجه سال ۱۴۰۰ حذف كرد. 
براساس پيش نويس اليحه بودجه سال آينده كه در 
اختيار هيات دولت براي بررسي و تصويب قرار گرفته 
اسللت، بند ۴ قانون بودجه سال ۹۹ طبق جدولي كه 
توسط نمايندگان مجلس اضافه شده بود، حذف شد. 
نمايندگان مجلس با وجود ميل باطني دولت مردان 
معتقد هسللتند افراد جامانده كه مستحق دريافت 
يارانه  نقدي هستند بايد زمينه ثبت نام براي دريافت 
يارانه را داشللته باشند و به همين علت در تبصره ۱۴ 
قانون بودجه كه مربوط به منابع و مصارف هدفمندي 
يارانه ها است، گنجانده مي شود. اگرچه بعد از گذشت 
8 ماه از سللال اتفاقللي در اين باره رخ نداده اسللت. از 
طرفي وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي موظف شده 
با اسللتفاده از تمامي بانك هاي اطاعاتي در اختيار 
نسبت به شناسايي و حذف سه دهك باالي درآمدي 
از فهرست يارانه بگيران اقدام كند. اين مساله نيز در 
مقطعي كوتاه در حد چندصد نفر اجرايي شللد اما به 
دليل نواقص زياد كه ناشي از ضعف بانك هاي اطاعاتي 
بود، رها شللد. كاربران در رابطه با يارانه نقدي عاوه 
بر ثبت مطالبات خود، كمپين هايي براي »ضرورت 
ادامه اعطاي يارانه نوزادان«، »يارانه نقدي متناسب 
با قيمت كاالها«، »تورم دو رقمي شللد، يارانه تغيير 
نكرد«، »يارانه نقللدي به يك ميليون تومان افزايش 
يابد«، و »يارانه افزايش يابد« راه انداختند و خواستار 
پيگيري اين مساله شده اند. در رابطه با ثبت نام جديد 
جامانللدگان يارانه بگير مهدي طغياني سللخنگوي 
كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به طرح مجلس 
براي جاماندگان دريافت يارانه ، گفته است: نمايندگان 
مجلس شوراي اسامي در راستاي حمايت از اقشار 
آسيب پذير و طرح تأمين كاالهاي اساسي، پيشنهادي 
با عنوان طرح جاماندگان دريافت يارانه مطرح كردند 
كه بر اساس آن افرادي كه در زمان ثبت نام يارانه ها به 
دليل عدم دسترسي به سيستم هاي اينترنتي و مراكز 
ثبت نللام از ثبت نام جا ماندند فرصت ثبت نام مجدد 
خواهند يافت. در حال حاضر دولت قانون مصرح در 
اين زمينه را اجرايي نمي كند و به داليل مختلف از آن 
سر باز مي زند. يكي از علت ها نبود منابع جديد است كه 
قرار بود با حذف يارانه دهك هاي پردرآمد امكان جديد 
براي افراد واجد شللرايط فراهم شود. يكي از ابهامات 
و تناقضات مسللووالن دولتي بلله درآمد هدفمندي 
يارانه ها در سللال ۹8 باز مي گردد كه در سللال ۹۹ به 
حساب خاص رييس جمهور واريز شد كه جزييات آن 
براي افكار عمومي شفاف نيست كه براي چه كساني 
هزينه مي شود. مساله ديگر افزايش منابع هدفمندي 
از 3۰ هزار ميليارد تومان شروع اين قانون تا 28۰ هزار 
ميليارد توماني سللال ۹8 اسللت كه با وجود افزايش 
درآمدها سهم خانوار همچنان ثابت مانده است. با اين 
وجود بايد منتظر ماند تا نمايندگان مجلس در جهت 
رفع نياز جاماندگان و افزايش قدرت معيشللت مردم 

گامي عملي بردارند.

 جاماندگان يارانه نقدي
جايي در بودجه 1400 ندارند

 خبري از تقسيط 
و بخشش مالياتي نشد

در پي تشللديد محدوديت ها و تعطيللات كرونايي، 
براي حمايت از مشاغل آسلليب ديده از كرونا باز هم 
خبري از تقسيط و بخشش مالياتي نشد و حمايت ها 
تنهللا در قالب امهللال مالياتي باقي مانللد كه دردي 
از فشللارها و سللخت هايي كه كرونا بر كسب وكارها 
تحميل كرده اسللت، دوا نمي كند. به گزارش ايسنا، 
وضعيت بحراني كرونا و هشدارهاي وزارت بهداشت 
در رابطه با شرايط موجود موجب شد در نهايت بعد از 
پيشنهادهايي كه براي تعطيلي برخي مناطق وجود 
داشللت، سللتاد ملي مقابله با كرونا تصميم به اعمال 
محدوديت هايي از ابتللداي آذر ماه به مدت دو هفته 
بگيرد. در اين بين ، دولت هم براي حمايت از مردم به 
خصوص كسللب وكارها و فعاالن اقتصادي كه در پي 
محدوديت ها و تعطيات كرونايي متضرر شللده اند، 
اقداماتي چون پرداخت وام يك ميليوني به سرپرست 
خانوارهللا و امهللال مالياتي )تمديد مهلت ارسللال 
اظهارنامه مالياتي، لغو جلسات هيات اختاف، تمديد 
مهلت بخشش جرايم قابل بخشش ماليات( را مجدد 
مدنظر قرار داد.  اين در حالي است كه پيش از اين هم 
حمايت هاي مالياتي دولت از مشاغل آسيب ديده از 
كرونا حول امهال مالياتي مي چرخيد و كارشناسان 
اقتصادي اين قبيل حمايت ها را كارساز نمي دانستند 
اما مجدد دولت آنها را از سر گرفته است؛ به نحوي كه 
در اين زمينه حيدر مستخدمين حسيني مي گويد 
»ماليات فعاليت هاي اقتصادي كه بر اثر كرونا تعطيل 
شللده اند را نبايد برمبناي ۱2 ماه محاسبه كرد، بلكه 
بايد بللراي زمان هايي كه فعاليللت اقتصادي صورت 
گرفته است، ماليات درنظر گرفته شود«. همچنين به 
اعتقاد وي، ماليات در زمان هاي شيوع ويروس كرونا 
بايد به صورت اقساطي پرداخته شود.  در اين بين الزم 
به ذكر اسللت كه طبق اعام رييس كل سازمان امور 
مالياتي، جزييات بسته جديد مالياتي براي حمايت 
از مشاغل آسلليب ديده از كرونا شامل مواردي چون 
تمديد يك ماهه مهلت تسللليم اظهار نامه ماليات بر 
ارزش افزوده دوره سوم وچهارم سال ۱3۹۹ و سررسيد 
پرداخت ماليات آن براي كليه موديان مالياتي، تمديد 
بخشللودگي جرايم پرداخت نشللده بدهي ماليات و 
عوارض تا پايان سال جاري، عدم نياز صدور يا تجديد 
پروانه كسللب يا كار اشخاص حقيقي تا پايان امسال 
به اخذ گواهللي پرداخت يا ترتيللب پرداخت بدهي 
مالياتي، توقف وصول ماليات از اشللخاص حقيقي تا 
۱۰ بهمن ۱3۹۹ و تمديد مهلت تسللليم اظهارنامه 
ماليات عملكرد اشللخاص حقوقي تا ۱۵ بهمن سال 

جاري مي شود. 

پيام مقام معظم رهبري پس از ترور شهيد فخري زاده:

منابع يارانه هاي متعدد چگونه تامين مي شود؟

عامالن و آمران ترور مجازات شوند

خداحافظي  با نفت در  بودجه 99
با پايان يافتن هشت ماه از سال ۹۹، ابعاد مختلفي از بودجه 
سال جاري و نحوه تامين منابع مالي مورد نياز دولت روشن 
شده اسللت، منابعي كه در يكي از دشوارترين سال هاي 
اقتصادي ايران در طول چند دهه گذشته به دست آمده و به 
نظر مي رسد با وجود ابهام ها، الاقل توانسته بخشي از نيازهاي 

جاري اقتصادي كشور را تامين كند.
سللال ۹۹ در شرايطي بسيار خاص و بي سابقه آغاز شد. از 
سويي دولت سومين سال از دور جديد تحريم هاي امريكا را 
پشت سر گذاشت كه ترامپ از آن به عنوان فشار حداكثري 
ياد مي كرد. در چارچوب اين تحريم ها ايران از سللويي از 
حضور در بازار نفت جهاني و فروش محصوالت خود محروم 
شد و از سوي ديگر با تحريم هاي بانكي، نقل و انتقال ارز به 
كشور نيز بسيار دشوار شد. در چنين بستري هرچند ايران 
اعام كرد كه فروش نفتش به صفر نرسيده اما درآمد حاصل 
از فروش اين محصول به شكل قابل توجهي كاهش پيدا كرد. 
اين در حالي است كه با وجود تمام شعارهايي كه در طول 
دوره هاي گذشته مطرح شده بود، در تمام دولت ها، همچنان 
نفت به عنوان بخش جدانشدني بودجه نقش آفريني كرده 
و در همين چارچللوب برنامه ريزي اقتصادي دولت ها نيز 
تعيين شللده بود. در دوره هاي گذشته، هر بار دولت ها به 
درآمد قابل توجه نفتي دست پيدا كردند، طرح هاي كان و 
بلندپروازانه اي را در دستور كار قرار دادند و هر بار دسترسي 
به اين درآمدها به هر دليلي قطع شد، اين برنامه اي نيز نيمه 
كاره رها شدند. جدا از عملكرد عجيب دولت احمدي نژاد كه 
باالترين درآمدهاي نفتي تاريخ ايران را به خود اختصاص داد 
اما نتيجه عملكردش در طول اين سال ها نامشخص باقي 
ماند، در دولت فعلي نيز در سال ۹۵ و پس از افزايش حضور 
ايران در بازارهاي بين المللي رشد اقتصادي ايران به شكل 
كم سابقه اي دو رقمي شد. با اين وجود وقتي در ارديبهشت 
۹7، ترامللپ اعام كرد كه از برجام خارج شللده، بار ديگر 
دسترسي به منابع مالي و ارزي نفت به حداقل خود رسيد.

دولت در سال هاي ۹7 و ۹8 تاش كرد با استفاده از منابع 
ارز باقي مانده، مديريللت دخل و خرج ارزي و افزايش اتكا 
به درآمدهاي مالياتي و صادرات غيرنفتي مانع از به نتيجه 
رسيدن تحريم ها و فشارهاي ترامپ شود و تا حد زيادي نيز 
به موفقيت رسيد اما در ورودي سال ۹۹، اين شرايط بر هم 
ريخت. در ابتداي اسفند ماه سال گذشته بود كه دولت اعام 
كرد نخستين موارد قطعي ابتا به كرونا در ايران شناسايي 
شده و به دنبال آن، دولت محدوديت هاي جدي در كسب 
و كار و رفت و آمدها برقللرار خواهد كرد. اين تجربه كه در 
بسياري از كشللورهاي جهان اجرايي شد، به اقتصاد ملي 
تمام كشورها آسيب زد و ابعاد مختلف آن در ماه هاي بعد 
خود را نشان داد. اين موضوع براي اقتصاد ايران شديدتر نيز 
بود، زيرا تحت تاثير تحريم ها دست دولت در دسترسي به 
منابع درآمدي ارزي بسيار محدود بود و همين مساله چه در 
پيگيري امورات كشور و چه در حمايت از اقشار كم درآمد، 

شرايط را دشوار كرد. از سوي ديگر با توجه به فشاري كه بر 
كسب و كارها آمده بود، عما مشخص نبود امكان دسترسي 

به منابع مالياتي چگونه فراهم خواهد شد.
در چنين بستري دولت با نرخ باالي تورم نيز دست و پنجه 
نرم مي كرد و از اين رو اسللتفاده از منابللع بانك مركزي و 
استقراض از اين نهاد، نيز ممكن نبود و دولت نيز اعام كرد 
كه به سللمت استفاده از اين منابع حركت نخواهد كرد. از 
اين رو سوال اصلي اين بود كه دولت براي مديريت امورات 

كشور به سمت استفاده از كدام منابع حركت خواهد كرد.
اطاعات جديدي كه از وضعيت بودجه كشور در ماه هاي 
گذشته از سللال ۹۹ منتشر شده نشان مي دهد كه دولت 
سهم نفت را به پايين ترين حد در تمام سال ها و دوره هاي 
اخير رسانده  است. منابع بودجه در هفت  ماه ابتدايي امسال 
بالغ بر 28۹ هزار ميليارد تومان بوده كه حاكي از رشد 37۹ 

درصدي نسبت به مدت مشابه سال ۱3۹۰ است.
با اين وجود سهم درآمدهاي نفتي در بودجه از ۵7 درصد 
در سال ۱3۹۰ به 2 درصد در سال ۱3۹۹ كاهش پيدا كرده 
است. كاهش درآمدهاي نفتي در منابع بودجه به وسيله 
فروش دارايي ها، انتشار اوراق بدهي و برداشت از صندوق 

توسعه ملي پوشش داده  شده است.
سللهم فروش دارايي ها، انتشللار اوراق بدهي و برداشت از 
صندوق توسعه ملي از 7 درصد در منابع هفت ماه ابتدايي 
بودجه سال ۹۰ به ۴8 درصد در سال ۹۹ افزايش يافته است.
هرچند كاهش سهم نفت از منابع بودجه امسال، خبري 
اميدواركننده اسللت كه مي تواند در سال هاي آينده براي 
اقتصاد ايران اهميت فراواني داشته باشد و حتي در صورت 
كاهش تحريم ها و باال رفتن دوباره درآمدها در اين حوزه نيز 
اين شانس وجود دارد كه ديگر مشكات وابستگي به نفت 
در دوره هاي گذشته تكرار نشود و بتوان از منابع نفتي در 

حوزه هاي عمراني بهره گرفت.

بازگشت پيش فروش نفت؟
يكي از مسائلي كه در سال جاري محل بحث و اختاف ميان 
مجلس و دولت بود، موضوع پيش فروش نفت براي جبران 
هزينه هاي دولت بود. طرحي كه ابتدا رييس جمهور از آن 
به عنوان گشايش اقتصادي ياد كرد و بنا بود در چارچوبش 
با استفاده از بورس، نفت به جامعه عرضه شود و حتي دولت 
درآمدي نزديك به 2۰۰ هزار ميليارد تومان براي آن در نظر 
گرفته بود. با اين وجود با رد اين طرح از سوي مجلس، در 
سال ۹۹ دسترسي دولت به اين منابع ممكن نشد اما به نظر 
مي رسللد دولت اين طرح را بار ديگر در بودجه سال آينده 

دنبال خواهد كرد. 
در تدوين اليحه بودجه سللال آينللده، آن را به عنوان يك 
منبع مهم درآمدي مدنظر قرار داد؛ سازمان برنامه و بودجه 
كشور در پيش نويس اليحه بودجه سللال ۱۴۰۰، اوراق 
پيش فروش نفت را نيز گنجانده اسللت. در تبصره ۵ اين 

پيش نويس، آمده است: »به دولت اجازه داده مي شود براي 
تأمين مالي مصارف اين قانون تا مبلغ دو ميليون و پنجاه 
هزار ميليارد ريال )2۰۵ هزار ميليارد تومان(، پيش فروش 
نفت )ريالي-ارزي( اقدام كند.هرچند هنوز اطاعاتي درباره 
جزييات مندرج در پيش نويس اليحه بودجه منتشر نشده 
است اما ناگفته پيداست كه پيش فروش كردن نفت آن هم 
با رقم سرسام آور 2۰۵هزار ميليارد تومان، صرفًا با تحويل 
فيزيك نفت محقق نخواهد شد و احتماالً بازخريد اوراق در 

زمان سر رسيد نيز يكي از محورهاي آن است.
هرچند هنللوز اليحه بودجه به مجلس تحويل نشللده و 
جزيياتي آن در دسترس نيست اما اگر دولت درآمدي 2۰۰ 
هزار ميليارد توماني را از اين محل در نظر گرفته باشد، باز 
هم اين نگراني به وجود مي آيد كه با وجود گذر از دو سال 
اخير با كمترين اتكا به نفت، بار ديگر درآمدهاي نفتي اين بار 
از مسيري جديد باز خواهند گشت و در نهايت اين امر تكرار 
تجربه ناموفق سال هاي گذشته خواهد بود، موضوعي كه 
با توجه به نارضايتي نمايندگان مجلس از طرح گشايش 
اقتصادي به نظر مي رسد بار ديگر نيز در مسير تبديل به 

قانون با اما و اگرهاي جدي رو به رو شود.

دشواري هاي يارانه اي
در كنار مشللكات و محدوديت هاي بودجلله اي، يكي از 
اصلي ترين موضوعاتي كه امروز در دولت و مجلس محل 
ابهام و بحث اسللت، يارانه هايي اسللت كه بلله روش هاي 
مختلف در اختيار مردم قرار مي گيرد. پيش از شيوع كرونا، 
دولت دو يارانه نقدي به حساب مردم مي ريخت. نخست 
يارانه نقدي ۴۵ هزار و ۵۰۰ توماني كه از 8۹ به بخش قابل 
توجهي از جامعه پرداخت مي شللود و ديگري يارانه اي در 
قالب سبد معيشتي خانوار كه پس از افزايش نرخ بنزين 
از آبان ماه گذشته اجرايي شده و در چارچوب آن به حدود 
6۰ ميليون ايراني، ماهانه حدودا ۵۰ هزار تومان كمك مالي 

تعلق مي گيرد.
در كنار ايللن كمك ها دولت از سللويي يارانه پنهان قابل 
توجهي به سوخت و ديگر حوزه ها مي دهد و از سوي ديگر، 
در چارچوب طرح هاي حمايتي كرونا نيز يارانه هاي جديدي 

در دستور كار قرار گرفته كه سرنوشت بخشي از آنها هنوز 
نامشخص است. در اين چارچوب آنچه كه ابهامات را باالتر 
مي برد نحوه تزريق منابع مالي يارانه ها و تجميع اطاعاتي 
اسللت كه در اين حوزه هنوز به جمع بندي نرسيده، اين 
در حالي اسللت كه طبق قانون بودجه امسال، بايد سامانه 
اطاعاتي كه تمام يارانه ها در آن ثبت شود فعال مي شد كه به 
نظر هنوز سرنوشت مشخصي ندارد. خاندوزي نايب  رييس 
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسامي با بيان اينكه 
نبايد سياست هاي كوتاه مدت حمايتي به شكلي اجرا شود 
كه در بلندمدت قدرت خريد مردم را كاهش دهد، گفت: 
در كمتر كشوري سراغ داريم پرداختهاي انتقالي مختلف، 
در سطح ايران داشته باشد. هم اكنون ۴ تا ۵ نوع پرداخت 
حمايتي و... در بودجه گنجانده شده است. تكثر يارانه هاي 
مختلف و نامشخص بودن برخورداري خانوار از يارانه دولتي 
يك مشكل جدي است. مجموع كمكهاي نقدي نهادهاي 
عمومي غيردولتي، يارانه نقدي، يارانه معيشتي، كمك هاي 
كميته امداد و بهزيستي و جديداً يارانه كاالهاي اساسي 
يك نوع تكثر و تشللتط ايجاد كرده است. در بند ح تبصره 
۱7 قانون بودجه آمده است، كليه دستگاه هاي موضوع ماده 
)2۹( قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهاي عمومي 
غيردولتي و بنيادها كه به هر شللكل از اقشار آسيب پذير 
حمايت مي كنند، مكلفند تمامي حمايت ها و كمكهاي 
خود را به تفكيك شللماره )كد( ملي فرد دريافت كننده 
حمايت، در سامانه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ثبت 
نمايند. به منظور ساماندهي و كارآمدسازي سياست هاي 
حمايتي، اطاعات سامانه در اختيار تمامي دستگاه هاي 

فوق قرار مي گيرد.
با وجود اين قانون هنوز سرنوشت اين سامانه جامع مشخص 
نيست و در آستانه نهايي شدن بودجه سال ۱۴۰۰، بايد اين 
سوال را پرسيد كه در صورت تداوم محدوديت هاي منابع 
درآمدي دولت از يك سو و نياز به تزريق يارانه هاي جديد 
از سوي ديگر، بايد ديد نظام پرداخت يارانه آيا سر و شكل 
قطعي به خود خواهد گرفت يا همچنان دولت و مجلس و 
ساير نهادها به شكل موازي به كار خود در اين حوزه ادامه 

خواهند داد؟



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
بازار ارز و طال روز ش��نبه با كاهش نرخ اونس جهاني 
طال به زير 1800 دالر مواجه شد و پيش بيني مي شود 
كه با اين كاه��ش نرخ طالي جهاني و در عين ثبات و 
كاهش نرخ دالر در روزهاي اخير، قيمت طال و س��كه 
در بازار اي��ران همچنان روبه كاهش باش��د.  كاهش 
نرخ اونس جهاني طال به دنبال انتش��ار اخبار مربوط 
به توزيع واكس��ن كرونا، واكنش شاخص هاي بورس 
در بازارهاي مختلف كشورهاي جهان و انتظار بهبود 
ش��اخص هاي اقتصادي در آينده ادامه دارد. به دنبال 
ثبات قيمت دالر در كانال 24 هزار تومان وهمچنين 
كاه��ش نرخ اونس طال ب��ه 1789 دالر، قيمت طال و 
سكه كاهش يافته و هر سكه به 10 ميليون و 850 هزا 
رتومان رس��يد. در بازار آزاد ارز قيمت دالر 24 هزار و 
900تومان، يورو 29 هزار و 300 تومان و درهم امارات 
6هزار و 790تومان معامله شد.  در صرافي ها نيز قيمت 
فروش دالر با ثبات نس��بت به قيمت هاي پاياني روز 
كاري قب��ل 24هزار و 750 تومان و قيمت خريد دالر 
نيز با اختالف 1200توماني نسبت به قيمت فروش، 
23 هزار و 550تومان تعيين شده است. قيمت فروش 
يورو نيز با ثبات نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري 
قبل معادل 29هزار و 550تومان و قيمت خريد يورو 
نيز 28 هزار و 350 تومان اعالم شده است. با اعالم دالر 
24 هزار و 900 تومان و هر اونس به قيمت 1789دالر، 
قيمت طال و سكه كاهش يافته و قيمت طالي 18عيار 
هرگرم يك ميليون و 57 هزار تومان، مظنه هر مثقال 
طال 4 ميليون و 580 هزار تومان قيمت سكه تمام بهار 
آزادي طرح جدي��د 10 ميليون و 850 هزار، س��كه 
طرح قديم 10 ميليون و 500 هزار تومان، نيم س��كه 
به��ار آزادي 5 ميليون و 650 هزار تومان، ربع س��كه 
بهار آزادي 4 ميليون تومان و س��كه گرمي 2 ميليون 
و 400 هزار تومان معامله ش��د. در صرافي هاي بانكي 
نيز دالر 24هزار و 750 تومان معامله ش��د كه نسبت 
به روز پنجشنبه گذشته تغييري نداشت. نرخ فروش 
دالر در صرافي هاي بانكي 24 هزار و 750 تومان اعالم 
ش��د و قيمت فروش يورو نيز بدون تغيير نس��بت به 
قيمت هاي پاياني روز كاري پنجشنبه، معادل 29 هزار 
و 550تومان شد. قيمت خريد هردالر در صرافي هاي 
بانكي 23 ه��زار و 550 تومان و قيمت خريد يورو نيز 
28هزار و 350 تومان اعالم شد. قيمت خريد هر دالر در 
بازار متشكله ارزي براي روز شنبه )هشتم آذرماه( 23 
هزار و 828تومان و قيمت فروش آن نيز24هزار و 66 
تومان اعالم شد. همچنين قيمت خريد هر يورو در اين 
بازار 28 هزار و400 تومان و قيمت فروش نيز 28هزار 
و 684 تومان اعالم ش��د.  عالوه براين در سامانه سنا 
در روز معامالتي پنجشنبه گذشته، هر يورو با قيمت 
ميانگين 29 هزار و 54 تومان به فروش رسيد و هر دالر 
نيز با قيمت ميانگين 24 هزار و 176تومان فروخته شد. 
ضمن اينكه در سامانه نيما نيز در روز پنجشنبه، حواله 
يورو با ميانگين قيمت 30 هزار و 22 تومان به فروش 
رسيد و حواله دالر نيز قيمت ميانگين 25 هزار و 971 
تومان را ثبت كرد. ن��رخ 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. در روزهاي گذشته، روند حركت قيمت دالر، 
كاهشي بوده است. اوايل آبان ماه نرخ دالر روند صعودي 
داشت و به بيش از 30 هزار تومان رسيد، اما از اواسط 

آبان سير نزولي به خود گرفت.

    اعالم نرخ در تعطيلي بازار طال
ريي��س اتحاديه طال و جواهر ته��ران گفت: اتحاديه 
طال و جواهر پايتخت به عنوان مرجع قيمت گذاري 
و اطالع رس��اني است و براي جلوگيري از هرج و مرج 
در شهرها و استان هايي كه بازار تعطيل نيست، بايد 
نرخ ه��ا را روزانه اعالم كند. يك هفته از تعطيلي بازار 
طال در تهران و برخي از اس��تان هاي كشور مي گذرد 
و داد و س��تدي به طور فيزيكي در اين شرايط انجام 
نمي ش��ود. اما اتحاديه و طال و جواهر تهران به عنوان 
مرجع قيمت گذاري هر روز قيمت سكه و طال را اعالم 
مي كند. حال سوال اينجاست مبناي تعيين قيمت ها 
چيس��ت و چه لزومي دارد اين قيمت ها اعالم شود؟ 
رييس اتحاديه طال و جوان تهران درباره مبناي تعيين 
قيمت طال و سكه، گفت: مبناي اعالم نرخ ها براساس 

اونس جهاني و بازار ارز اس��ت كه قيمت  آن مشخص 
است. ابراهيم محمدولي تاكيد كرد: نگاه ما در اعالم 
نرخ ها نبايد اينطور باشد كه چند شهر و مركز استان 
تعطيل اس��ت، زيرا خيلي از شهرها كه هم اكنون در 
موقعيت قرمز قرار ندارد فعاليت مي كنند و نگاهشان 
به قيمت طاليي اس��ت كه اتحادي��ه تهران به عنوان 
مرجع قيمت گذاري اطالع رساني مي كند.بنابراين بايد 
قيمتي از سوي اتحاديه طال و جواهر تهران به عنوان 
مبناي داد و ستد اعالم شود تا مردم از قيمت ها باخبر 
باشند و در اين معامالت متضرر نشوند. رييس اتحاديه 
طال و جواهر تهران با اشاره به فعاليت صرافي ها در اين 
ايام، گفت: هم اكنون برخي از صرافي ها فعاليت دارند 
و چون مجوز فروش سكه را دارند بنابراين نياز است كه 
قيمت ها اعالم شود تا افراد قيمت كاذب را اعالم نكنند. 
وي درباره تعطيلي بازار طال در روزهاي آينده نيز گفت: 
طبق اعالم ستاد ملي مقابله با كرونا اين هفته نيز بازار 
طال تعطيل است.اتحاديه طال و جواهر از تصميم ستاد 
ملي مقابله با كرونا پيروي مي كند و تا هر زمان كه اعالم 
شود ما نيز فعاليت خود را به تعويق مي اندازيم البته الزم 
است كه دولت در زمينه كمك به اصنافي كه در اين 

ميان متضرر مي شوند نيز تمهيداتي بينديشد.
رييس اتحاديه طال و جواهر تهران درباره حباب قيمت 
س��كه، گفت: در روزهاي قبل قيمت سكه بين 900 
هزار تا يك ميليون تومان حباب داش��ت و با توجه به 
كاهش قيمت ه��ا در روزهاي پاياني هفته حباب نيز 

كمتر شده است.

    تثبيت قيمت طال در هفته هاي آينده 
وي درباره چشم انداز قيمت طال و سكه در هفته هاي 
آتي گفت: چنانچه بازار ارز به س��مت آرامش حركت 
كند و اين روند ادامه داشته باشد به طور طبيعي انتظار 
داريم كه قيمت ها در همين رنج باقي بماند و نمي توان 
انتظار داشت كه رشد قيمت داشته باشيم.در صنعت 
طال همواره نوساناتي داشتيم كه اين نوسانات در حد 
معمول و معقول بوده است و در شرايط موجود احتمال 
مي دهيم كه بازار خود را تثبي��ت كند و بيش از اين 
كاهش نخواهد داشت مگر اينكه در بازار ارز شرايطي 

پيش بيايد كه از نظر قيمتي با افت مواجه شويم.

     براي خريد طال در تعطيالت عجله نكنيد
رييس اتحاديه طال و جواهر تهران درباره خريد و فروش 
آنالين طال در ش��رايط تعطيلي بازار، گفت: مخالف 
فروش طال در فضاي مجازي نيستيم چرا كه مردم در 
سراسر دنيا به اين صورت خريد و فروش مي كنند.با 
اين حال پيشنهاد من به مردم اين است كه براي خريد 
و فروش طال در روزهاي تعطيل در فضاي مجازي ورود 
نكنند چرا كه اگر مشكلي رخ دهد رصد مشكالت و 
رسيدگي به آنها مشكل است.مردم براي خريد طال در 

تعطيالت عجله نكنند.

   ريزش دالر در معامالت جهاني
شاخص دالر به روند نزولي خود ادامه داد. شاخص دالر 
كه نرخ برابري آن در مقابل س��بدي از ارزهاي جهاني را 
اندازه مي گيرد، در معامالت ديروز با 0.16 درصد كاهش 
نسبت به روز جمعه در سطح 91.823 واحد بسته شد. 
نرخ برابري هر فرانك س��وييس نيز معادل 1.104 دالر 
اعالم ش��د.در تازه ترين دور از معام��الت، پوند با 0.35 
درصد كاهش نسبت به روز قبل خود و به ازاي 1.33 دالر 
مبادله شد. يورو 0.32 درصد باال رفت و با باقي ماندن در 
كانال 1.19 به 1.195 دالر رسيد. در معامالت بازارهاي 
ارزي آسيايي، هر دالر با 0.2 درصد كاهش به 104.041 
ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به 
ازاي 1.353 دالر مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر 
معادل 6.576 يوآن چين اعالم شد.  به گزارش رويترز، 
حساسيت بازارهاي مالي نسبت به خبر توسعه واكسن 
كرونا بيش��تر ش��ده اس��ت؛ چرا كه اگر توليد انبوه اين 
واكسن ها بيش��تر از حد انتظار طول بكشد يا واكسن ها 
اثربخشي الزم را در بين تمامي سنين و گروه ها نداشته 
باشند، احتماال شاهد اعمال جديد قرنطينه ها و تعطيلي 
كسب و كارها خواهيم بود؛ به ويژه آنكه اين قرنطينه ها 
هزينه اقتصادي كامال قابل توجه��ي دارند. براي مثال، 
يك مدل سنجي صورت گرفته توسط مدرسه كسب و 
كار پاريس و دانشگاه ميالن ايتاليا نشان مي دهد كه بين 
ماه هاي مه تا مارس قرنطينه سراس��ري به ميزان 168 
ميليارد دالر به اقتصاد امريكا خسارت زده اما جان حدود 
29 هزار نفر را نجات داده است. اين بدان معني است كه 
تقريبا به ازاي جان هر شهروند امريكايي حدود 6 ميليون 
دالر هزينه به اقتصاد امريكا تحميل شده است.  احتمال 
تقويت سياس��ت حمايتي بانك مرك��زي امريكا در ماه 
دسامبر با توجه به باقي ماندن ريسك كرونا شدت گرفته 
است اگر چه ش��ماري از مديران ارشد اين نهاد احتمال 
تغيير رويكرد محسوس در كوتاه مدت را رد كرده اند اما 
ممكن است باهدف جلوگيري از موج ورشكستگي كسب 
و كارها در امريكا، بانك مركزي امريكا بيش از پيش در 
بازارهاي مالي مداخله كند. از سوي ديگر با توجه به اعالم 
برنامه برخي از دولت ه��اي اروپايي نظير انگليس براي 
استقراض بيش��تر، انتظار نمي رود چشم انداز اقتصادي 
اروپا نيز چندان روشن باشد و چين موتور محرك رشد 
اقتصادي خواهد بود.  سرانجام روند رسمي انتقال قدرت 
به تيم بايدن آغاز ش��ده است و در بخش هاي مختلف از 
جمله وزارت خارجه و كاخ سفيد، تيم هايي به اين منظور 
تشكيل شده اند. شماري از ايالت هاي جنجالي از جمله 
نوادا و مينه سوتا كه اختالف آراي بايدن و ترامپ در آنها 
كم بود نيز به صورت رسمي بايدن را پيروز انتخابات در 
ايالت هاي خود انتخاب كرده اند.  وزارت بازرگاني امريكا 
آمار رشد نهايي سه ماهه سوم امسال را اعالم كرد كه بر 
اين اساس نرخ رش��د اقتصادي اين كشور مثبت 33.1 
درصد اندازه گيري شده كه اين رقم 63.8 درصد بيشتر 
از رشد س��ه ماهه قبل و 2.1 درصد بيش��تر از نرخ رشد 

پيش بيني شده قبلي بوده است. سطح توليدات ناخالص 
داخلي در امريكا هنوز 3.5 درصد نس��بت به قبل از آغاز 
بحران كرونا فاصله دارد.  پيش بيني مي شود تا بهار آينده 
واكس��ن هاي موثر در مقابله با كرونا در اختيار بخشي از 
عموم مردم قرار گيرد. جيمز بوالرد، رييس دفتر منطقه اي 
بانك مركزي امريكا در سنت لوييس گفته است كه اين 
واكسن ها به منزله چراغي هستند كه در انتهاي تونلي 
تاريك ديده مي شود. بوالرد كه براي شركت در اجالسي 
عازم فنالند شده بود، با اشاره به تبعات سنگين اقتصادي 
كرونا بر اقتصاد جهاني افزود: داده ها نشان مي دهند كه 
شرايط در بسياري از بخش ها هنوز فاصله زيادي تا سطح 
قبل از بحران دارد اما خبر خوب اين است كه نه تنها عقب 
گرد متوقف شده بلكه روند صعودي نيز از سر گرفته شده 
است و من به رشد اقتصادي در سه ماهه چهارم و سه ماهه 
نخست سال بعد اميدوارم.  تنش هاي بين چين و امريكا 
ممكن است در روزهاي پاياني دولت ترامپ شعله ور شود و 
اين مساله رويكرد احتياطي معامله گران را در كوتاه مدت 
افزايش داده اس��ت. طبق اس��نادي كه به دست رويترز 
رسيده، ممكن است دولت ترامپ89 شركت چيني را 
به دليل همكاري آنه��ا با ارتش چين تحريم كند كه در 
بين آنها نام شركت هاي مطرح هوافضاي چين نيز ديده 
مي شود. به عقيده برخي كارشناسان، از آنجا كه بايدن به 
دنبال ترميم روابط با پكن به ويژه در حوزه تجاري خواهد 
بود، ترامپ در تالش است تا در روزهاي پاياني دولت خود 
جلوي عادي سازي سريع روابط را بگيرد و به همين منظور 
تحريم ها عليه ش��ركت هاي چيني روز ب��ه روز در حال 
گسترش است.  ش��ركت دارويي فايزر، از آغاز مطالعات 
جديد بررسي اثر واكسن اين شركت با تمركز بر نوجوانان 
خبر داده است كه با وجود نرخ مرگ و مير پايين در بين 
ساير گروه هاي سني، معموال ناقلين ويروس كرونا هستند 
بي آنكه عاليم باليني محسوسي داشته باشند. پيش از اين 
نتايج واكسن روي گروه سني سالمندان بسيار رضايت 

بخش بوده است.
به گفته صندوق بين المللي پول، رسيدن به يك راهكار 
دارويي در ريش��ه كني كرونا مي تواند تا س��ال 2025 
ميزان توليد ناخالص داخلي جهان را حدود 9 تريليون 
دالر افزايش دهد. اين نهاد با هشدار نسبت به خطر لغو 
سياست هاي مالي حمايتي فعلي دولت ها و بانك هاي 
مركزي از ضرورت تداوم رويكرد حمايتي س��خن گفته 
و افزوده است: اگر هر كش��ور كار خودش را در مقابله با 
كرونا انجام دهد، مخارج كرونا حدود دو س��وم افزايش 
پيدا خواهد كرد.  اداره غذا و دارو امريكا مجوز توليد انبوه 
واكسن ضد كروناي ش��ركت امريكايي فايزر و شريك 
آلماني آن يعني بيونتك را صادر كرد. انتظار مي رود در 
اوايل س��ال آينده ميالدي اين واكسن كه طبق ادعاي 
سازندگانش باعث ايجاد مصونيت 90 درصدي در افراد 
مورد آزمايش شده، به طور گسترده در اختيار عموم مردم 
قرار گيرد و قرار است اين واكسن ابتدا در امريكا و بعد اروپا   

سپس ساير نقاط عرضه شود. 
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استخوان الي زخم !
 از قضا قدرتمندترين بازيگر آن، يعني توليد كنندگان 
فوالد لب به اعتراض گشودند و در مقابل، بخش هاي باال 
و پايين دست به دفاع از آن برخاستند و حتي اتاق هاي 
ايران و تهران )ش��ايد به عنوان ن��ادر دفعات( مواضع 

متضادي در قبال آن اتخاذ كردند. 
 كار البته به اين حد خالصه نشده و پاي مقامات ديگر 
نيز در موافقت يا مخالفت با اين سياست ابالغي يا شيوه 
نامه به دعوا بازشده و ماجرا ابعاد حاكميتي و سياسي 
ياف��ت. در اين بح��ث و جدل، همچني��ن پاي مردم 
عادي به عنوان مصرف كنندگان محصوالت فوالدي، 
سهامداران عدالت، توزيع كنندگان خرد مقاطع فوالدي 
و.... هم به ميان آمد. متاسفانه مثل ساير موارد اينچنيني 
)مثال در حوزه خودرو( اين تصميمات و سياست گذاري 
و شيوه نامه و.... نه فقط مس��اله را حل نكرده بلكه بر 
پيچيدگي مشكل و شكاف و تنش بين ذينفعان افزوده 
است. در حالي كه بنظر راه حل خيلي ساده بود، اجراي 

مواد 2 و 3 قانون محيط كسب و كار!
كافي بود مع��اون محترم اقتصادي رييس جمهوري 
كه خود از پيش��نهاد دهندگان و پشتيبانان تدوين و 
تصويب قانون فوق الذكر بوده و س��ال ها نيز رياست 
پارلمان بخش خصوصي را بر عهده داشته، در جلسات 
مشترك يا جداگانه اين شيوه نامه را در اختيار ذي نفعان 
)توليد كنندگان مواد معدني، توليد كنندگان فوالد، 
مصرف كنندگان فوالد در صنايع پايين دستي و...( قرار 
داده و نظرات آنان را اخذ و سپس با رايزني و مشورت 
آنان طرحي را كه منافع و رضايت نسبي تمامي اين 

بازيگران را در خود داشت، ارايه مي نمود.
 امري كه ظاهرا پس صدور آن شيوه نامه و در روزهاي 
اخير انجام شده و در حال انجام است و اطالعات پراكنده 
و گاه متضادي از اين جلسات به نقل از افراد مختلف به 

بيرون درز مي كند.
در حالي كه شايس��ته است صورتجلسات يا خالصه 
مذاكرات اين جلسات منتشر تا كارشناسان و شايد 
افكار عموم��ي در جريان گفت وگو ه��ا و داليل رد يا 
قبول مواد 19گانه منشور قرار گيرند و بتوانند قضاوت 

منصفانه اي در اين باره داشته باشند. 
به هر حال حل موضوعي چنين مهم و اساس��ي كه 
سابقه چنددهه و بي اغراق از زمان ايجاد صنعت فوالد 
در كشورمان دارد، بسادگي ممكن نيست. مساله اي 
كه در دل خود منافعي چند ده هزار ميلياردي را دارد و 
يك تصميم ساده مي تواند بخشي از اين منافع عظيم 
را به طرفي سوق و از دسترس طرف ديگر خارج كند. 
حل چنين مسائلي نيازمند يك طرح اقتصادي با تمام 
ويژگي هاي اس��تاندارد علمي آن است. اينكه در آن 
پشتوانه علمي هر حكم و ماده قانوني مشخص تا امكان 
نقد آن براي كارشناسان فراهم باشد. مثال در ماده 2 
الزم است چگونگي تعيين نرخ 80 درصدي قيمت 
منطقه cis با تس��عير نرخ نيما تبيين شود و توضيح 
داده ش��ود كه چرا اين رقم 90 يا 85 يا مثال 50 و 60 

درصد نيست؟
همچنين گره زدن تعيين قيمت صادراتي به ارز نيمايي 
كه خود هزاران مشكل دارد و متاسفانه نام و آوازه آن 
شاعر شهير و پدر شعر نو فارسي را نيز به سبب اين هم 

نامي در گور مي لرزاند چه منطق و توجيهي دارد؟ و...
گمان مي رود تا ش��فافيت الزم در چگونگي تدوين و 
تصويب اين نوع تصميم گيري هاي كليدي و در اينجا 
»ش��يوه نامه تنظيم بازار فوالد« به كار بسته نشود و 
همه ذينفعان با مواد اين ش��يوه نامه موافق نباشند 
)الاقل موافقت ضمني( و منطق اقتصادي جايگزين 
تصميمات سياسي نشود، اين جدال فيصله نمي يابد و 

همچون استخواني خواهد بود الي زخم!

سلطان بورس  دقيقا كجايي؟
 خريد ف��روش نيز رون��ق گرفت��ه و معامالت نيز 
گس��ترش پيدا خواهد كرد و خبرهاي نيز از سوي 
ديگر به گوش مي رسد كه براي بازار سرمايه مناسب 
است ولي در كل براي كل جامعه و نرخ رشد تورم 
كاهش قدرت خريد مردم و در چند هفته گذشته 
برخي از محصوالت شركتهاي مختلف به افزايش 
قيمت تمام شده نسبت به مشتري داشتند كه اين 
موضوع ش��ايد براي بازار بورس و آن س��هام مورد 
براي مدتي مناسب باشد و باعث رشد سهام شود 
ول��ي در كل زماني كه قدرت خريد كمتر ش��ده و 
طبيعتًا كارخانجات مجبور به كم كردن توليد خود 
هستند حال بايد ديد با اين رشد فزاينده محصوالت 
شركتهاي بورسي در آينده نزديك به چه صورت 
خواهد بود. ريزش هاي برخي سهام ها در بوروس 
باعث ايجاد نگراني هاي در بين س��هامداران شده 
اس��ت برخي در اين خصوص به برخي تصميمات 
مسووالن و سهامداران كالن نسبت مي دهند كه 
اجازه رشد سهام را نمي دهند حال مشكوك بودن 
برخي معامالت و ريزشهاي سهام هاي كه دچار اين 
مساله هستند بايد ديد تا چه زماني اين نوسانات بازار 

به ثبات نسبي خواهد رسيد
در خصوص موردي كه گفته ش��ده ورود دستگاه 
قضايي به متخلفان بازار سرمايه و شناسايي آنها و 
برخورد قاطع شنيده ها بدين صورت است كه ورود 
دستگاه قضا مش��كالت بازار را حل نخواهد كرد و 
بايد بازار به خودي خود به روند طبيعي قبل وثبات 
نسبي برس��د ولي قاضي زاده هاشمي نائب ريس 
مجلس برخي از حقوقي ه��ا را متهم به موضوع از 
تصميمات گرفته ش��ده در خصوص عرضه كردن 
بي رويه و خروج از بازار س��رمايه تمايلي به رعايت 
كردن تعهدات خود را نداشته اند و بايد به اين موضوع 
دس��تگاه قضا ورود كند و به اين موضوع رسيدگي 
شود تا متخلفان بورس نيز دستگير و مانند ديگر 
سلطان هاي كه دستگير و به اعدام محكوم شدند 
در هفته هاي اخير مي توان چن��د فرد را به عنوان 
سلطان بازار س��رمايه دستگير و دادگاهي خواهد 
كرد يا با رش��د چند روز پشت سر هم بازار سرمايه 
در هفته آتي همه مسائل به فراموشي خواهد رفت 

انتظار اين مبهمات را روشن خواهد كرد .

 بانك ها اين هفته 
تعطيل  نيستند 

دبير ش��وراي هماهنگي بانك هاي دولتي و نيمه 
دولتي از جزييات فعاليت شعب و كاركنان بانك ها 

در مناطق قرمز از 8 آذرماه 1399 خبر داد.
عليرضا قيطاسي در خصوص نحوه فعاليت شعب 
بانك ها و كاركنان در مناطق قرمز از روز ش��نبه 
)8آذرماه 1399( توضيح داد: با توجه به هماهنگي 
به عمل آمده با مراجع ذي ربط، درخصوص نحوه 
فعاليت شعب و كاركنان بانك ها در مناطق قرمز 
از امروز )8آذرم��اه 1399( به م��دت يك هفته 

تصميماتي اتخاذ شد.
وي درب��اره اين تصميم��ات اظهار داش��ت: در 
ش��هرهاي تك ش��عبه اي با 100 درصد پرسنل، 
ساير ش��هرهاي مناطق قرمز 50 درصد شعب با 
100 درصد پرسنل فعاليت خواهند داشت. ضمنا 
در مناطق نارنجي نيز طبق روال گذش��ته تمام 
شعب با دو سوم پرسنل و مناطق زرد تمام شعب با 

صد درصد پرسنل فعاليت خواهند داشت.
دبير ش��وراي هماهنگي بانك هاي دولتي و نيمه 
دولتي از مش��تريان بانك ها خواست با استفاده 
از خدم��ات غيرحض��وري از مراجعه به ش��عب 

خودداري كنند.
در پي تش��ديد ش��يوع ويروس كرون��ا و اعمال 
محدويت ها و تعطيالت كرونايي، رييس سازمان 
امور اداري و استخدامي به تازگي از تعطيلي تمام 
ادارات به جز مراكزي كه حضور آنها ضروري است، 
خبر داد كه با اين حساب، بانك ها به علت ضرورت 
خدمات رس��اني آنها در اين هفت��ه همچنان به 
فعاليت خود ادامه مي دهند. تشديد شيوع ويروس 
كرونا و ثبت ركوردهاي فاجعه آور در ابتال و مرگ و 
مير ناشي از اين ويروس باعث شد تا محدوديت ها 
و تعطيالت كرونايي كمي جدي تر شود و كشور 

به مدت دو هفته نيمه تعطيل شود. 
در اين بين، فعاليت ها در هر شهر و منطقه اي بسته 
به وضعيت ابتال و مرگ و مير ناشي از كرونا متوقف 
يا نيمه متوقف شد؛ به گونه اي كه بانك ها مكاني 
حائز اهميت براي مردم در زمينه امور اقتصادي 
آنها اس��ت، در شهرهاي با هشدار قرمز به صورت 
نوبتي ب��ا حداكثر 50 درص��د از كاركنان خود و 
در شهرهايي با هش��دار نارنجي به تعداد دو سوم 
كاركنان خود فعاليت مي كنند.همچنين، در ساير 
شهرها نيز با حضور 100 درصدي كاركنان به ارايه 
خدمات بانكي اقدام مي كنند.نكته حائز اهميت در 
اين زمينه ساعت كاري بانك ها است كه تغييري 
نكرده است و مشتريان مي توانند در روزهاي هفته 
از ساعت 8 تا 14 و در پنجشنبه ها تا ساعت 30: 12 

از خدمات بانكي حضوري استفاده كنند.
اما با اعالم رييس سازمان امور اداري و استخدامي 
مبني براينكه اين هفته  ادارات تعطيل هستند به 
جز عده اي كه حضورش��ان با تشخيص باالترين 
مقام دس��تگاه، ضروري تشخيص داده شود، اين 
گمانه را در ذهن ايجاد كرد كه آيا بانك ها شامل 
اين قضيه مي ش��وند يا خير؟ به استناد اظهارات 
انصاري، در هفته پيش رو فقط كاركنان آن بخش 
كه ارايه دهنده خدمات ضروري هس��تند بايد در 
محل كار حاضر ش��وند و بخش هاي غيرضروري 
تعطيل ان��د. بنابراين، بانك ه��ا در هفته پيش رو 
همچنان طبق آخرين بخشنامه ستاد كرونا كه در 
باال به آن اشاره شد، به فعاليت خود ادامه مي دهند 

تا بخشنامه  جديدي به آنها ابالغ شود.
طبق گفته رييس سازمان امور اداري و استخدامي 
بانك ها مي توانند كاهش حضور كاركنان را مدنظر 
قرار دهند اما اين كاهش حض��ور نبايد منجر به 
اخت��الل در خدمات دهي بان��ك و تعدد مراجعه 
حضوري مردم شود.  با اين حساب، احتمال اينكه 
فعاليت ها بانك ها در روزهايي كرونايي به سمت 
تعطيلي حركت كند، بسيار كم است و بيشتر حول 
كاهش تعداد كاركنان يا ساعت كاري مي چرخد.

كروناي نقدي 
بيرون باجه هاي بانكي 

در حالي كه هفت��ه اول محدوديت هاي كرونايي 
جديد در سطح كشور تقريبا به پايان رسيده، اما در 
مازندران خيابان هاي تعطيل شده شاهد معضلي به 
نام صف  مشتريان پشت درب هاي نيمه بسته بانكي 
بوده است. محدوديت هاي دو هفته اي مصوبه ستاد 
مل��ي مقابله با كرونا از اول آذر م��اه پس از ابالغ در 
حالي مورد تبعيت تمامي دستگاه ها و اصناف قرار 
گرفت كه در برخي موارد پس از يك هفته از اجرايي 
شدن شاهد پيش آمدن مشكالتي طي اجراي آن 
هستيم. يكي از دستگاه هايي كه بر اساس تصميم 
ستاد مقابله با كرونا به عنوان ارايه خدمات ضروري به 
مردم از اين محدوديت هاي مستثني شده، بانك ها 
بودند، دستگاهي كه از ابتداي شيوع كرونا تاكنون 
به خاطر زمينه فعاليت و سر و كار داشتن با ارباب 
رجوع زياد، ش��اهد ابتال و فوت تعداد بيش��تري از 
كارمندانش در مقايسه با ساير دستگاه ها به استثناي 

كادر درمان بود.
اين امر باعث ش��ده بانكداري با حساس��يت هاي 
بيشتري ادامه يابد به طوري كه در محدوديت هاي 
كرونايي جديد، ممنوعيت حض��ور بيش از چند 
نفر همزمان در بانك مورد تاكيد قرار گرفت و قرار 
بود مش��تريان به صورت فردي پذيرفته شوند و از 
سويي تمام پروتكل هاي بهداشتي تا نهايت توان 
در بانك ها رعايت مي شود اما مشكل پيش آمده در 

جاي ديگري است.
امروز ش��اهد ايجاد صف مشتريان در بيرون بانك 
بدون رعايت فاصله اجتماعي و ديگر دستورالعمل ها 
از جمله اس��تفاده از ماس��ك هس��تيم. نقض اين 
پروتكل ها در بيرون بانك هاي استان از سوي مردم 
باعث ايجاد نگراني و دغدغه جديدي شده كه به نظر 

مي رسد بايد جدي گرفته شود.

رييس اتحاديه طال با تاكيد بر اعالم نرخ در روزهاي تعطيل اعالم كرد

  كاهش اونس جهاني طال به زير 1800 دالر                     دالرهمچنان در كانال ۲۴ هزار توماني باقي ماند

 مردم براي خريد طال عجله نكنند

كنترل پايه پولي و مصرف صحيح اعتبارات 
يك كارش��ناس اقتص��ادي گفت: مديريت ت��ورم نياز 
به محدودي��ت نقدينگي دارد كه بايد براي دس��تيابي 
ب��ه اين مهم دو مس��اله پاي��ه پولي و مص��رف صحيح 
اعتب��ارات به كنترل درآيد. پ��س از ورود دونالد ترامپ 
به كاخ سفيد يكي از مهم ترين وعده هاي خود )خروج 
از برج��ام( را عملي كرد. برج��ام مهم ترين توافق بين 
ايران وكش��ورهاي 1+5 بود كه پس ازوقوع تحوالت در 
رياست جمهوري امريكا به سخت ترين تحريم ها از سال 
96 تا به امروزتبديل شده است.  نتيجه چنين تصميمي 
اقتصاد كشور را دچار ش��وك كرد. قيمت ارز باال رفت 
و ارزش كاالها افزاي��ش يافت، در نتيجه نرخ تورم روند 
افزايش��ي به خود گرفت كه عالوه بر رش��د نقدينگي، 
كاهش صادرات نفت، كاهش مب��ادالت مالي و بانكي 
بين المللي و ايجاد مش��كل در زمينه واردات مواد اوليه 
و كاالهاي واسطه اي، فعاليت هاي اقتصادي را با معضل 
مواجه كرد.  پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانك مركزي 
در اين خصوص گفته است كه »در ادبيات هدف گذاري 

تورم، انحرافات از سطح هدف به دليل شوك هاي برون زا 
يا عوامل غيرمنتظره امري غيرطبيعي نيست. به طور 
خاص، در ماه هاي گذش��ته به دليل تشديد تحريم ها و 
انتظارات و التهابات رواني و نوس��انات ناشي از آن و نيز 
ش��يوع بيماري كرونا و تبعات آن ب��ر اقتصاد و تجارت 
خارجي كشور، شاهد بروز نوسانات در بازار ارز بوديم و 
قيمت كاالها و خدمات و بالطبع نرخ تورم تحت تاثير قرار 
گرفت.« البته او به درستي در اين رابطه مطرح مي كند 
هدف  تورمي كه از سوي رييس كل بانك مركزي اعالم 
شده است، براي تحقق در بازه يك سال پيش رو از زمان 
اعالم آن در ارديبهشت ماه بوده كه درحال حاضر 6 ماه از 
آن فاصله داريم.حال سوال اين است كه بهترين اقدامات 
براي كنترل تورم و دس��تيابي به ه��دف 22 درصدي 
بانك مركزي چيس��ت؟ بهاءالدين حسيني هاشمي، 
كارش��ناس امور اقتصادي در اين خصوص به خبرنگار 
ايِبنا گفت: كنترل تورم از سوي بانك مركزي به معناي 
كنترل نقدينگي است. به اين معنا چنانچه نقدينگي در 

همين سطح پايدار باشد، تورم هم در همين اندازه باقي 
خواه��د ماند، اما در صورتي ك��ه دغدغه كاهش ميزان 
تورم و رس��يدن آن به يك حجم منطقي وجود داشته 
باشد، بايد از ميزان نقدينگي كاس��ته شود.  وي درباره 
چگونگي كاهش حجم نقدينگي بيان كرد: مساله فوق 
با سياست هاي پولي امكان پذير است و در اين خصوص 
بايد دومس��اله پايه پولي و مصرف صحيح اعتبارات به 
كنترل درآيد. درباره كنت��رل پايه پولي بدهي دولت و 
بانك ها به بانك مركزي افزايش پيدا نخواهد كرد. كنترل 
بدهي هاي مورد اشاره با تحت نظارت داشتن اين دو عامل 
نه تنها از رشدشان مي كاهد، بلكه تعهدات قبلي را هم 
وصول مي كند. اين كارش��ناس امور اقتصادي در ادامه 
بحث مصرف صحيح اعتبارات را نيز مورد اشاره قرار داد و 
اظهار داشت: مصرف صحيح اعتبارات بدين شكل روي 
مي دهد كه اعتبارات صوري نباشد و سهامداران بانك ها 
آنها را در بخش هاي خصوصي و سوداگري مورد مصرف 
قرار ندهند تا به سوي بخش توليد و مولد هدايت شود. 

حسيني هاشمي در اين خصوص اضافه كرد: كار مهم 
ديگري هم كه انجام آن در اين رابطه موثر واقع مي شود، 
اصالح نرخ سود بانكي است. نرخ بانكي در شرايط فعلي 
بسيار كمتر از تورم است و بانك ها زيانده شده اند، با اين 
وضعيت قطعا ماندگاري سپرده ها كم مي شود و به طرف 
حساب هاي جاري مي رود كه باعث اختالل در نقدينگي 
بانك ها و بازار مي ش��ود. بنابراين بايد نرخ س��ود بانكي 
افزايش يابد تا ماندگاري سپرده بيشتر شود و از تقاضاهاي 
غيرحرفه اي به بخش هاي ديگر اقتصاد جلوگيري به عمل 
 آيد. مجموع اين تدابير نرخ تورم را به كنترل درمي آورد. 
وي در خصوص كنترل تورم با توجه به تحريم و شيوع 
بيماري كرونا ابراز كرد: مشكالت ناشي از كرونا براي تمام 
دنيا وجود دارد و تنها ايران را در بر نمي گيرد، ضمن آنكه 
پيش بيني مي شود حداقل سال آينده ميالدي با توجه به 
تغييرات روي داده در انتخابات امريكا، تحريم ها تخفيف 
پيدا كند. ضمن آنكه برپا شدن برجام نيز محتمل است، 
بنابراين شرايط سال آينده از سال جاري بهتر خواهد بود.



گروه بورس| 
بازار سرمايه و بورس براي دوازدهمين روز متوالي 
روند صعودي به خود ديد و تاالر شيشه براي دومين 
هفته متوالي و دوازدهمين روز رشد 1.6 درصدي به 
دامنه يك ميليون و 366 واحد بازگشت و حقيقي ها 
نيز در اين روزها خريد خوبي در بازار انجام دادند و 
خالص خريد اين گروه به 649 ميليارد تومان رسيد 
و طي مدت مذكور شاهد ورود تقربيا سه هزار و 200 
ميليارد تومان پول توس��ط حقيقي ها به بازار سهام 
بودي��م. اين مورد در زماني رق��م خورد كه طي 13 
هفته اخير اصالحي بورس شاهد خروج 32 هزار و 
100 ميليارد تومان سرمايه خرد و كوچك در بازار 

سهام بوديم.
طي روزه��ا و هفته هاي اخير از مي��ان 39 صنعت 
فعال و پر بازديد بورس��ي 20 گروه ميانگين خالص 
خريد مثبت س��هامداران خرد را دارا بودند و تقربيا 
شاهد خروج اين دسته از سهامداران از 19 صنعت 
بازار س��رمايه بوديم.نكته مهم اينجاست كه گروه 
فرآورده هاي نفتي با بيش��ترين اقبال روبه رو شد و 
شايد اين اقبال ناشي از شيوع ويروس كرونا و باال و 
پايين نرخ جهاني نفت اس��ت. پااليشي ها نيز بيش 
از 488 ميلي��ارد و 900 ميلي��ون تومان نقدينگي 
توس��ط حقيقي ه��ا دريافت كردند و چهار س��هام 
 ETF اصلي اين گروه نيز به عنوان دومين صندوق
دولتي تحت عنوان پااليشي يكم به مردم با تخفيف 
30 درص��دي ارايه دادند و اين موضوع باعث ش��د 
اس��تقبال خوبي از اين صندوق شود اما؛ هنوز پس 
از گذر مدت ها اين صندوق بازگشايي نشده است. 
درحال حاضر ارزش ذاتي صندوق پااليش��ي يكم 
به زيريك درصد رس��يده اس��ت و درنتيجه دارايي 
فردي كه در زمان پذيره نويسي پنج ميليون تومان 
پااليش يكم خريده اكنون به چهار ميليون و 950 
هزارتومان رسيده است. همچنين درهفته اول آذر 
ماه اغلب سهام هاي تشكيل دهنده صندوق پااليش 
يكم يعني سهام ش��ركت هاي پااليش نفت تهران، 
اصفه��ان، تبريز و بندر عباس، ب��ا روند صعودي اي 
كه تجربه كردند س��بب رش��د پااليش يكم شدند. 
»شتران« و »شپنا« نسبت به هفته گذشته رشدي 
بيش از 18 درصدي رقم زدند و »ش��بندر« حدود 
دو درصد افزايش قيمت را تجربه كرد اما »شبريز« 
در مدت مش��ابه افتي دو درصدي را تجربه كرد. در 
هفته هاي گذشته برخي مسووالن اعالم كردند كه 
پااليش يكم با بازدهي منفي باز نخواهد شد. با اين 
تفاسير و حاال كه نماد هاي موجود در پااليش يكم 
روند مثبتي پيش گرفته اند، مي توان انتظار داشت 
بازدهي اين صندوق در هفته آينده مثبت شود و اين 
يعني بازگش��ايي پااليش يكم دور از انتظار نيست. 
خودرويي ه��ا نيز دومين گروهي بودند كه ش��اهد 
انتقال سهام به ارزش 241 ميليارد و 500 ميليون 
توماني بودند و در ميان حقيقي ها و حقوقي ها تقربيا 
به يك اندازه تاثيرگذار بودند. در اين بين گروه بهمن 
با بيشترين ورود معادل با 500 ميليون تومان توسط 
حقيقي ها روبه روشد و بعد از گذر از آن »خساپا« بود 
كه انتقال سهام به ارزش 94 ميليارد و 280 ميليون 

تومان در مسير حقوقي به حقيقي  ها بود. 
سيدفرهنگ حسيني، كارشناس بازار سرمايه نيز 
درخص��وص وضعيت بازار گفت: اواخر ش��هريور و 
پس از اصالح ش��ديد ش��اخص بورس، شاهد وضع 
مق��ررات و قوانين متعددي بوده اي��م. در حالي كه 
رش��د سرس��ام آور بورس به دليل تشويق و ترغيب 
و تبلي��غ دول��ت رخ داد و باره��ا در خصوص بيش 
واكنش��ي رفتاري و فاصله گرفتن سهام ها از ارزش 
ذاتي هشدار داده ش��ده بود، اما سقوط بازار به نحو 
ديگري تفسير شد. در حالي كه وعده هاي حمايت 
بازار ب��ا خلف وعده و رفتار عك��س وعده دهندگان 
همراه ش��د، ش��وراي عالي بورس تصميم به الزام 
بازارگردان كرد. تصميمي كه مهلت چند هفته اي و 
با الزام خود شركت ها )ناشر( به تامين مالي و انجام 
بازارگردان��ي همراه بود. با اين وج��ود بازارگرداني 
يكي از تخصصي تري��ن و حرفه اي ترين فعاليت ها 
در بازاره��اي مالي و با هدف س��ودآوري توس��ط 
نهاده��اي مالي تخصصي ص��ورت مي پذيرد. الزام 

انجام بازارگرداني توسط ناش��ر چالشي مهم براي 
شركت هايي است كه عمده آنها شركت هاي توليدي 
و صنعتي هستند. از سوي ديگر، بازارگرداني بخش 
قابل توجهي از نقدينگي و س��رمايه ش��ركت ها را 
درگير مي كند. سرمايه اي كه مربوط به سرمايه در 
گردش و توليد و اجراي طرح هاي توسعه و افزايش 
ظرفيت و فروش است. اين موضوع در تضاد آشكار 
با فلس��فه بورس، اقتصاد مقاومت��ي و جهش توليد 
اس��ت. در حالي كه فلس��فه غايي حضور شركت ها 
در بازار س��رمايه تامين مالي براي اجراي طرح ها و 
پروژه ها س��ت، بازارگرداني توسط ناشر در تناقض 
با اين هدف اس��ت. همچنين در شرايطي كه كشور 
دهه ها از سرمايه گذاري پايين و حتي منفي شدن 
خالص سرمايه گذاري رنج مي برد و براساس اقتصاد 
مقاومتي، منابع مالي بايد براي به حداكثر رساندن 
توليد صرف ش��ود، تخصيص منابع ب��راي خريد و 
فروش سهام نقض غرض است. همچنين در سالي 
كه به نام س��ال جهش توليد نامگذاري شده است، 
تمركز و سياست گذاري همه بايد بر افزايش توليد و 
سرمايه گذاري متمركز و معطوف شود. بايد در نظر 
داشت رشد بازارهاي مالي از جمله بازار سرمايه به 
شرطي محقق مي شود كه شاهد رشد توليد و فروش 
و افزايش ظرفيت و راه اندازي طرح ها در بخش واقعي 
اقتصاد باشيم. اين موضوع به معناي سرمايه گذاري 
شركت ها و حقوقي ها در بازار اوليه با هدف اثرگذاري 
بلندمدت در بازار ثانويه است. در مجموع، اقدام فوق 
پس از دهه ها، به افزايش نقدش��وندگي بازار سهام 
كمك ش��اياني داشت، از س��وي ديگر بازارگرداني 
از معافيت ها و تخفيف ه��اي ويژه ماليات و كارمزد 
برخوردار شد. هر چندبازار گرداني به لحاظ اجرايي 
با محدوديت هاي معامالت الگوريتمي، پويايي خود 
را از دست داده اس��ت اما ريسك هاي قابل توجهي 
مرتبط با اين فعاليت است و به نظر مي رسد ضرورت 
دارد تا در فرآيندهاي اجرايي و مقررات گذاري اين 

موضوع توجه بيشتري به بررسي تطبيقي شود.
سال 99 هجوم نقدينگي به بازار، ارايه معافيت هاي 
مالياتي به شركت هاي تازه وارد به بورس، همچنين 
حمايت هاي دولت از بازار س��رمايه موجب ش��د تا 
نيمه نخست امس��ال با عرضه اوليه سهام چندين 
شركت بزرگ و مهم همراه شود. گرچه به دليل افت 
ش��ديد بازار، اين روند متوقف شد. بورس ايران در 
نيمه نخست س��ال 1399 با رشد چشمگير ارزش 
س��هام و جهش ش��اخص، ركوردهاي جديد بر جا 
گذاش��ت. يكي از عوامل مهم تداوم فعاليت و رشد 
بورس ها و افزايش عمق بازارهاي س��رمايه، عرضه 
سهام شركت هاي جديد و جذب سرمايه هاي بيشتر 
از جامعه در كنار جذب س��رمايه گذاران تازه وارد به 

بورس اس��ت. اين فعاليت  در س��طح جهان بسيار 
پررونق اس��ت. در ايران نيز نيمه نخست امسال به 
يكي از دوره هاي رونق عرضه هاي اوليه تبديل شد. با 
اين حال، ريزش شديد بازار موجب شد تا عرضه هاي 
اوليه نيز متوقف شوند. درحال حاضر بازار دوباره در 
مسير رشد قرار گرفته است، بنابراين انتظار مي رود 
ب��راي بازگرداندن نقدينگي خارج ش��ده از بازار، تا 
پايان س��ال چند عرضه اوليه انجام شود. اين اتفاق 
عالوه ب��ر بازگرداندن نقدينگي، به احياي اعتماد از 
دست رفته سرمايه گذاران نيز كمك خواهد كرد و 
در نهايت حدود 20 عرضه اوليه طي 9 ماه اخير در 

بازار مشاهده شد.
در ميان اين رشد و نزول ها و عرضه هاي اوليه برخي 
از بورس��ي ها غير ش��فاف عمل مي كنند و خود را 
تافته جدابافته اقتصاد مي دانند. درس��ت است كه 
مس��ووالن بورسي، بازار س��رمايه را همواره شفاف 
دانسته اند اما؛ برخي از جلسات پشت درهاي بسته 
انجام مي ش��وند. اس��ماعيل درگاهي، مدير سابق 
پذيرش شركت بورس تهران درخصوص لزوم افشاي 
اطالعات شركت هاي در حال پذيرش بيان داشت: 
در فرآيند پذيرش ش��ركت ها، تيم پذيرش اقدام به 
اراي��ه اطالعات موردنياز هي��ات پذيرش مي كند و 
طبيعي است كه تا قبل از قطعي شدن امكان پذيرش 
ناشر در تابلوهاي بازارسرمايه ممكن است با هدف 
كس��ب اطمينان از تداوم فعاليت و سودآوري آتي 
شركت اطالعات و مداركي كه جزو اسرار ناشر بوده 
در جلس��ه هيات پذيرش مطرح شود. لذا در جهت 
حفظ منافع تجاري ناشر در فضاي كسب وكار اين 
دسته از اطالعات به صورت محرمانه مورد بررسي 
قرار مي گيرد و به سمع و نظر اعضاي هيات پذيرش 

مي رسد. 
اين در حالي است كه طبق ماده 43 قانون بازار اوراق 
بهادار ناشر، شركت هاي تأمين سرمايه، حسابرس و 
ارزش يابان و مشاوران حقوقي ناشر مسوول جبران 
خس��ارت وارده به س��رمايه گذاراني هستند كه در 
اثر قصور، تقصير، تخلف ي��ا به دليل ارايه اطالعات 
ناقص و خالف واقع در عرضه اوليه كه ناشي از فعل 
يا ترك فعل آنها باشد، متضرر شده اند. اين موضوع 
در ماده 21 مك��رر3 دس��تورالعمل پذيرش اوراق 
بهادار در بورس اوراق بهادار تهران نيز ديده ش��ده 
و در صورت ارايه اطالعات خالف واقع در خصوص 
مس��تندات از قبيل اميدنام��ه، صورت هاي مالي و 
مستندات حقوقي، توس��ط متقاضي و اعضاي تيم 
پذيرش به سازمان يا بورس مطابق ماده 47 قانون 
ب��ازار اوراق بهادار جرم محس��وب مي ش��ود. طبق 
تبصره 8 از م��اده 2 دس��تورالعمل پذيرش بورس 
موظف است گزارش عملكرد ساالنه هيات پذيرش 

را تهيه و حداكثر تا پايان ارديبهش��ت ماه سال بعد 
به عموم افشا كند. اين در حالي است كه طبق ماده 
28 مكرر دس��تورالعمل فوق بورس موظف اس��ت 
س��امانه الكترونيكي جهت انجام فرآيند پذيرش تا 
درج اوراق بهادار را طراحي و پياده س��ازي كند. در 
اين س��امانه بايد تمامي مكاتبات الزم در خصوص 
پذيرش ش��ركت به صورت الكترونيكي بارگذاري 
ش��ده و قابليت رهگيري داشته باش��د. همچنين 
بورس موظف است فهرست متقاضيان پذيرش )در 
صورت كس��ب اطمينان از ادامه فرآيند پذيرش( را 
به همراه خالصه اي از وضعيت پرونده پذيرش آنها 
در پايان هر ماه در سامانه بارگذاري كند، به نحوي 
ك��ه براي عموم قابل رويت باش��د. ب��ورس موظف 
اس��ت در صورت كس��ب اطمينان از ادامه فرآيند 
پذيرش، دسترس��ي كليه اعضاي هيات پذيرش و 
سازمان را جهت ارزيابي پرونده پذيرش به سامانه 
الكترونيكي به گونه اي فراهم كند كه كليه اطالعات 
و مكاتبات صورت گرفته از روز آغاز فرآيند پذيرش 
براي كاربران قابل مشاهده باش��دكه اين امر مقام 
نظارتي بازار س��رمايه را لحظه به لحظه از وضعيت 
اطالعات اعالمي مطلع خواهد كرد. چنانچه طبق 
ماده 40قانون بازار س��ازمان موظف است ترتيبي 
اتخاذ كند تا مجموعه اطالعاتي كه در فرآيند ثبت 
اوراق بهادار به دس��ت مي آورد، حداكثر ظرف 15 
روز طب��ق آيين نام��ه مربوطه در دس��ترس عموم 
قرارگيرد. عالوه بر اين قانونگذار طبق ماده 44 اين 
قانون به س��ازمان بورس اين اختيار را داده است تا 
در هر مرحله از فرآيند عرضه عمومي به دليل ارايه 
اطالعات خالف واقع، روند عرضه عمومي را متوقف 
كند. طبق دس��تورالعمل پذي��رش ارايه اطالعات 
خالف واقع در خصوص مس��تندات به س��ازمان يا 
بورس جرم محسوب مي شود، همچنين در صورت 
قصور، تخلف ي��ا ارايه اطالعات ناقص و خالف واقع 
در خصوص پذيرش متقاضي، اعضاي تيم پذيرش 
مش��مول ماده 43 فصل شش��م قانون ب��ازار اوراق 
بهادار مي شوند. خس��ارت ديدگان هم تا يك سال 
پس از تاريخ كشف تخلف مي توانند به هيات مديره 
بورس يا هيات داوري شكايت كنند البته به شرطي 
كه 3 س��ال از عرضه عمومي توسط ناشر نگذشته 
باشد. تا قبل از قطعي شدن امكان عرضه سهام ناشر 
اطالعات مرتب��ط با موضوع ت��داوم فعاليت و روند 
سودآوري ش��ركت به صورت محرمانه و در حضور 
حافظ منافع سرمايه گذاران مطرح و مورد بررسي 
اعض��اي هيات پذيرش قرار مي گي��رد و در صورت 
قطعي شدن امكان پذيرش، شركت بورس موظف 
است اطالعات شركت را )به جز موارد محرمانه( در 

اختيار عموم قرار دهد.
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تصويب مصوبه عدالت ترميمي 
در بورس

جعف��ر جمالي، عضو هيات مدي��ره و معاون حقوقي 
س��ازمان بورس، در خص��وص تصوي��ب مصوبه در 
خصوص اجراي عدالت ترميمي در بازار س��رمايه در 
جلسه مورخ 21 آبان 1399 )ابالغ شده در تاريخ دوم 
آذر 99 مصادف با هفته جهاني عدالت ترميمي( گفت: 
با توجه به اهميت و جايگاه عدالت ترميمي و ضرورت 
تحكيم ضوابط حاكم بر اجراي برنامه هاي حمايتي 
مركز عدالت ترميمي سازمان، در راستاي اجراي بند 
)17( قسمت دوم سند پيشگيري از تخلفات و جرايم 
در حوزه بازار س��رمايه، مصوب 26 ش��هريور 1398 
شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مبني بر »استفاده 
از ش��يوه هاي عدالت ترميمي و ميانجيگري قضايي 
با لحاظ ش��رايط قانوني، و با عنايت به تصويب و ابالغ 
»دستورالعمل س��اماندهي رسيدگي به پرونده هاي 
بازار سرمايه ايران«، ابالغ شده در تاريخ اول آبان99 
توسط رياست محترم قوه قضاييه، حاوي نوآوري هايي 
همچون استفاده از رويكرد عدالت ترميمي و صلح و 
س��ازش و ميانجي گري در پرونده هاي بازار سرمايه، 
منتهي به بررسي و تصويب متن پيشنهادي »مركز 
عدالت ترميمي س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار« در 
شوراي عالي بورس گرديد. اين مصوبه بستر مناسبي 
براي حمايت از فعاالني ك��ه داوطلب انجام اقدامات 
اصالحي و بهره مندي از نتاي��ج قانوني حاصل از آن 
هستند را فراهم كرده اس��ت. جمالي اظهار داشت: 
در مصوبه يادش��ده، به كارگيري اصول و شيوه هاي 
عدالت ترميمي توس��ط معاونت حقوقي سازمان در 
جهت صيانت از حقوق سرمايه گذاران، سرمايه هاي 
مديريت��ي بازار س��رمايه، فعاالن و اش��خاص تحت 
نظارت و همچنين تأمين امنيت س��رمايه گذاري در 
بازار سرمايه، حمايت از نش��اط بنگاه هاي اقتصادي 
و بنگاه ه��اي كس��ب و كار در معرض آس��يب در اثر 
نقض قانون، اشاره شده اس��ت. وي افزود: شناسايي 
زمينه هاي حمايت از س��هامداران، سرمايه گذاران و 
ساختار بازار سرمايه در پرونده هاي مورد پيگيري از 
سوي سازمان، از طريق بررسي قضاياي مطروحه و ارايه 
راهكارهاي تخصصي به منظور ايجاد زمينه و فرصت 
براي اش��خاص در جهت پذيرش فعاالنه مسووليت 
و جبران ضرر و عواقب رفتاره��اي نابهنجار و تالش 
براي اصالح اشخاص تخطي كننده از مقررات و ايجاد 
بستر بازگشت به اعتبار سابق و كسب اعتبار و حسن 
شهرت، از ديگر نوآوري هاي اين مصوبه است. تعامل 
با دستگاه هاي قضايي، اجرايي و نظارتي درخصوص 
اجراي برنامه ها و اص��ول عدالت ترميمي و مديريت 
بازگشت، جبران، و اعاده وضع به حالت سابق در بازار 
سرمايه از سوي اشخاص خاطي و از جمله پيشنهاد 
مجازات هاي جايگزين در جهت حمايت از موجوديت و 
نشاط بنگاه هاي اقتصادي و نظم بازار سرمايه، همكاري 
با قوه قضايي��ه و قضات پرونده هاي كيفري در زمينه 
اجراي عدال��ت ترميمي، در اين مصوبه نقطه عطفي 
براي توسعه مدل طراحي شده در بازار سرمايه به ساير 

دستگاه هاي سراسر كشور است.
 معاون حقوقي س��ازمان بورس اضاف��ه كرد: با توجه 
به اهميت ويژه فضاي مج��ازي و فعاالن اين حوزه و 
مسائل حقوقي مبتالبه ايشان، در اين مصوبه، اعمال 
روش هاي مبتني بر اصول عدالت ترميمي در خصوص 
»فعاالن فضاي مجازي«، مورد توجه ويژه قرار گرفته 
است. ايجاد فرصت و زمينه هاي بازگشت و به كارگيري 
دانش و تجربه فعاليت در اين فضا در جهت گسترش 
سواد مالي و انجام اقدامات مبتني بر اصول قانوني در 
جهت تقويت نظم انصاف، شفافيت و كارآمدي بازار 
س��رمايه و جبران مافات و اعاده حق��وق متضرران و 
قربانيان و همكاري و مس��اعدت با دستگاه قضايي و 
قضات پرونده هاي ذي ربط در جهت اعمال تخفيف و 
مجازات هاي جايگزين در مورد آن دسته از اشخاصي 
كه با پذي��رش خطاهاي خود برنام��ه جبران اعمال 
غيرقانوني انجام ش��ده همچون اعاده وضع به حالت 
سابق و اس��ترداد منافع تحصيل شده در اين مصوبه 

پيش بيني شده است.

248 هزار سهامدار عدالت 
سفارش فروش را لغو كردند

حسين فهيمي در خصوص آخرين وضعيت فروش 
س��هام عدالت از سوي س��هامداران گفت: بر اساس 
آخرين آمار، 4 ميليون و 31 هزار نفر سفارش فروش 
سهام عدالت خود را تكميل كردند كه از اين ميزان، 
3 ميليون و 236 هزار نفر وجه خود را دريافت كرده و 
مابقي نيز در فرآيند فروش قرار دارند. فهيمي در عين 
حال در خصوص تفكيك س��هامداران سهام عدالت 
استان تهران و البرز نيز گفت: تفكيك سهامداران سهام 
عدالت استان تهران و البرز در شركت سپرده گذاري 
مركزي انجام شده و هم اكنون در انتظار صدور مجوز 
از ثبت ش��ركت ها براي اقدامات الزم به منظور درج 
نم��اد اين دو ش��ركت در بورس اوراق به��ادار تهران 
هس��تند. از ابتداي آزادسازي سهام عدالت، 13 هزار 
و 291 ميلي��ارد تومان وجه فروش س��هام عدالت به 
حس��اب س��هامداران واريز شده اس��ت. سخنگوي 
ستاد آزادسازي سهام عدالت با بيان اينكه معامالت 
18شركت سرمايه گذاري استاني سهام عدالت در بازار 
سرمايه انجام مي ش��ود، اظهار داشت: هفته گذشته 
معامالت ش��ركت هاي س��رمايه گذاري استان هاي 
سيستان و بلوچس��تان، همدان، لرس��تان، گيالن، 
كردستان و آذربايجان ش��رقي در بورس تهران آغاز 
شد. وي در خصوص آخرين وضعيت برگزاري مجامع 
الكترونيك شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام 
عدالت تصريح كرد: اقدامات الزم براي برگزاري مجامع 
الكترونيك شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام 
عدالت خراسان شمالي، خراسان جنوبي، اصفهان، قم 
و كردستان در حال انجام است تا مجامع الكترونيك 
اين شركت به زودي برگزار شود. با امكان جديدي كه 
براي سهامداران عدالت فراهم شده است، 248 هزار 

نفر سفارش فروش خود را لغو كرده اند. 

 ترور و مدعيان دروغين 
حقوق بشر

 حتي منطق��ه اي و بين المللي متأثر از آن ش��ده و انتقام 
سخت از دشمنان و مسببان اين حادثه را مرهمي بر اين 
داغ مي دانند، با اين حال اما در كنار پاس��خ هاي كوبنده و 
اقدامات نظامي و سياسي، پيگيري حقوقي اين جنايت نبايد 
مغفول بماند. ترور موضوع جديدي نيست؛ بلكه از زمان 
اجتماعي شدن انسان ها »ترور« عاملي براي انتقام جويي 
يا از ميان برداشتن كساني بوده كه به لحاظ فكري و عملي 
مانع بودند. اگرچه عمده ترورها با انگيزه سياسي و توسط 
افراد رخ مي دهد، اما پشت پرده ترورها معموال گروه ها يا 
دولت هاي حامي تروريست هس��تند. اما فارغ از انگيزه و 
هدف تروريست ها، ترور در قوانين مجازات اسالمي چه 
جايگاهي دارد؟ ترور نوعي قتل است كه با برنامه ريزي قبلي 
و با هدف مشخص، براي از بين بردن قرباني اعمال مي شود؛ 
ترور يك جرم خشن است كه در زمره جرايم عليه تماميت 
جسماني فرد يا افراد مورد نظر اعمال مي شود. تروريست ها 
از اقدام به ترور، سه هدف عمده را دنبال مي كنند، ايجاد 
ترس در ميان شهروندان، قدرت نمايي و از ميان بردن افراد 
برجس��ته و مهم در جامعه. كما اينكه در ابتداي پيروزي 
انقالب اسالمي هدف قراردادن شهيد مطهري، عضو موثر 
شوراي انقالب، شهيد بهشتي، رييس شوراي عالي قضايي 
و شهيدان رجايي و باهنر به عنوان رييس جمهور و نخست 
وزير، با همين اهداف از سوي گروهك هاي مخالف سياسي 
پيگيري مي شد. البته در س��ال هاي پس از انقالب، ترور 
چهره هاي علمي هم به جمع اهداف تروريست ها اضافه 
شد، ترور چند دانشمند و چهره  موثر در صنعت هسته اي 
كشور كه باهدف ضربه زدن به پيشرفت علمي انجام شد، 

مويد همين موضوع است.
با وجود اينكه از ابتداي انقالب اس��المي بيش از 17 هزار 
شهروند ايراني قرباني ترور شده اند اما در قوانين كيفري 
ايران، تعريف مشخصي براي ترور و تروريسم وجود ندارد. 
حتي در تصويب قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم كه 
در سال 94 به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد نيز 
تعريفي از ترور و تروريسم ارايه نشده و قانون گذار به بيان 
مصاديق تروريسم در شمول قانون پرداخته است. بر اساس 
ماده يك قانون قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم، تهيه و 
جمع آوري اموال براي كساني كه اقدام به اعمال تروريستي 
مي كنند، ممنوع اس��ت. البته قانون گذار تعريف خود از 
»اعمال تروريستي« را در قالب 14 بند مختلف بيان كرده 
است. شايد مهم ترين مصداق ترور، همان باشد كه در بند 
الف ماده يك اين قانون مورد اشاره قرار گرفته و گفته است: 
»ارتكاب يا تهديد به ارتكاب هرگونه اقدام خشونت آميز از 
قبيل قتل، سوءقصد، اقدام خشونت آميز منجر به آسيب 
جسماني شديد، ربودن، توقيف غيرقانوني و گروگانگيري 
اشخاص يا اقدام خش��ونت آميز آگاهانه عليه افراد داراي 
مصونيت قانوني يا به مخاطره انداختن جان يا آزادي آنها 
به قصد تأثيرگذاري بر خط مشي، تصميمات و اقدامات 
دولت جمهوري اسالمي ايران، ساير كشورها يا سازمان هاي 
بين المللي داراي نمايندگي در قلمرو جمهوري اسالمي 
ايران.« بر اساس اين تعريف، ترور چهره هاي مهم و سياسي 
داراي قدرت تاثيرگذاري در جمهوري اس��المي يا ساير 
كش��ورها، مصداق ترور و تمايز آن با محاربه دانسته شده 
و ساير موارد قتل و سوءقصد جاني از شمول ترور و تمايز 
آن با محاربه خارج شده است. در ساير بندهاي اين ماده 
نيز مواردي مانند خرابكاري گسترده در تاسيسات ملي و 
عمومي، ايجاد آلودگي هاي گسترده محيط زيستي و آبي، 
هواپيماربايي، دزدي دريايي، توليد و نگهداري سالح هاي 
كشتار جمعي، قاچاق وسيع اسلحه و مهمات و بمب گذاري 
در اماكن مهم نيز از مصاديق اعمال تروريستي برشمرده 
شده است. اگر شخص يا گروهي با هر وسيله اي اقدام به 
ترور شخصي كنند يا مرتكب يكي از اعمال گفته شده در 
باال شوند، از نظر قانون محاكمه و مجازات مي شوند. در قانون 
مجازات اسالمي، ترور و تمايز آن با محاربه هم مانند ساير 
موارد قتل و ضرب و جرح عمدي دانسته شده و براي آن 
همان مجازات قتل عمد در نظر گرفته شده است. البته در 
ماده 515 بخش تعزيرات قانون مجازات اسالمي )مصوب 
1375(، سوءقصد به جان رهبر و هريك از روساي قواي سه 
گانه و مراجع بزرگ تقليد، چنانچه محارب نباشد، داراي 
سه تا ده سال حبس دانسته شده است. همچنين بر اساس 
ماده 516 همان قانون نيز، »هركس به جان رييس كشور 
خارجي يا نماينده سياسي  آن در قلمرو ايران سو قصد نمايد 
به مجازات مذكور در ماده )515( محكوم مي شود.« البته 
در تبصره ماده 516 به اين نكته اشاره شده است كه اگر »سو 
قصد منتهي به قتل يا جرح يا ضرب شود عالوه بر مجازات 
مزبور به قصاص يا ديه مطاب��ق ضوابط و مقررات  مربوط 
محكوم خواهد شد.« در واقع قانونگذار، جرم سوءقصد به 
مقامات داخلي يا خارجي را به صورت يك جرم مشخص، 
تعيين كرده و در صورتيكه اين سوءقصد منجر به قتل يا 
ضرب و جرح شود، براي آن قصاص و ديه هم در نظر گرفته 
است.نكته جالبي كه در اين خصوص وجود دارد اين است 
كه سوءقصد به ساير مقامات و شخصيت هاي سياسي، اگر 
منجر به قتل يا ضرب و جرح نش��ود، فاقد وصف كيفري 
بوده و شايد تنها بتوان به عنوان اقدام عليه امنيت ملي يا 
برهم زدن نظم عمومي، عامل ترور را مجازات كرد. البته 
نكته مهمي در كه خصوص جرم انگاري ترور و تمايز آن 
با محاربه در قوانين جزايي ايران وجود دارد اين اس��ت 
كه همانطور كه در ماده 515 قانون مجازات اسالمي به 
آن اشاره شده، سوءقصد يا ترور مقامات ممكن است به 
عنوان جرم محاربه قابل تعقيب و مجازات باشد. كما اينكه 
»آشكار كردن سالح به قصد ترساندن مردم« به تنهايي 
شامل جرم محاربه بوده و مي تواند حد محاربه را براي عامل 
ترور به همراه داشته باشد. فارغ از اينكه ترور به نتيجه برسد 
يا نرسد. البته ذكر اين نكته ضروري است كه ترور با عامل 
انتحاري متفاوت است. در عمليات هاي انتحاري، سوءقصد 
يا قتل چهره خاصي مد نظر نيست و تنها ايجاد ترس و 
وحشت عمومي و برهم زدن نظم عمومي در دستور كار 
عامالن قرار دارد. عامالن انتحاري در صورتيكه موفق به 
اقدام شوند، خودشان هم كشته مي شوند و امكان تعقيب 
ندارند اما بطور كلي، تروريست هاي انتحاري معموال با 
تحريك گروه ها يا افراد خاصي اقدام به اين عمل كرده و 
در واقع آمر به ترور يا انتحار، افراد ديگري هستند كه اين 
افراد نيز به عنوان محارب يا سردسته گروه هاي مخالف 

قابل تعقيب و مجازات هستند.

تزريق پول توسط حقيقي ها جان تازه اي به بورس بخشيد

بورس نفس كشيد

فرش سبزبورس براي سهامداران
روز گذش��ته شاخص كل بازار س��رمايه با 23 هزار 
و 548 واح��د افزايش رقم يك ميليون و 390 هزار 
واحد را ثبت كرد. شاخص كل با معيار هم وزن نيز 
ب��ا 6399 واحد افزايش در رق��م 401 هزار و 531 
واحد ايستاد. معامله گران نيز يك ميليون معامله به 
ارزش 166 ه��زار و 337 ميليارد ريال انجام دادند. 
شاخص فرابورس هم با 371 هزار و 96 واحد افزايش 
رقم 17 هزار و 322 واحد را ثبت كرد. معامله گران 
اين ب��ازار 791 ه��زار معامله ب��ه ارزش 60 هزار و 
517 ميليارد ريال انجام دادن��د. حقيقي ها تقربيا 
150ميليارد تومان وارد بازار س��هام كردند. ارزش 
كل معامالت خرد 19هزار و 290ميليارد تومان بود، 
حقيقي 89درصد معادل با 17هزار و 180ميليارد 
تومان سهام خريدند و مازاد خريدشان يك درصد 
از كل معامالت شد. بيشترين ورود پول حقيقي ها 
در گروه ه��اي »محصوالت ش��يميايي«، »زراعت 
و خدمات وابس��ته« و »حمل و نق��ل، انبارداري و 
ارتباطات« رقم خورد و حقوقي ها نيز خريدار سهام 
در گروه ه��اي »بانك ه��ا و موسس��ات اعتباري« و 
»خودرو و س��اخت قطعات« بودند. در روزگذشته 

بازار افزايش سهام حقيقي ها در 164 نماد و افزايش 
سهام حقوقي ها در 101 نماد به بيش از يك ميليارد 
تومان رسيد كه جمع تغيير مالكيت دسته اول هزار 
و 290ميليارد تومان و تغيير مالكيت دسته دوم هزار 

و 16ميليارد تومان بود.
ارزش س��هام عدال��ت درمقايس��ه ب��ا آخرين روز 
معامالت��ي هفته گذش��ته، 2.2 درص��د معادل با 
252هزار تومان افزايش يافت و ارزش س��بد سهام 
532هزار توماني و يك ميليون توماني سهام عدالت 
به ترتي��ب به 11 ميليون و 464ه��زار تومان و 21 
ميليون و 591هزار تومان رس��يد. با احتساب اين 
موضوع، ارزش 60 درصد قابل فروش سبد 532هزار 
توماني سهام عدالت به 6 ميليون و 878هزار تومان 

رسيده است.
عليرض��ا تاجبر، كارش��ناس بازار س��رمايه بازار را 
صعودي دانس��ت و گفت: طي چند ماه اخير شاهد 
نزول س��نگيني در بازار بوديم ك��ه كمي به اعتماد 
س��هامداران حقيقي خدشه وارد كرد، برگشت اين 
اعتماد كمي زمان بر است، به همين علت است كه با 
كوچك ترين عرضه روند شاخص تغيير مي كند اما 

از آنجايي كه حجم معامالت باال است اين موضوع، 
عاملي براي صعود شاخص در آينده است. وي اظهار 
كرد: پس از مشخص شدن نتيجه انتخابات امريكا 
شاهد افت نرخ دالر بوديم كه باعث شد كاموديتي ها 
با رشد قيمت همراه شوند البته كه خبرهاي مبني 
بر كشف واكسن كرونا مزيد علتي براي اين رشد بود 
كه در نهايت بايد گف��ت از آنجايي كه بازار ما كامال 
تاثيرپذير از نرخ كاموديتي ها و نفت اس��ت افزايش 
نرخ كاموديتي ها تاثير مثبتي بر بازارسهام دارد. اين 
كارش��ناس بازار س��رمايه عنوان كرد: شركت هاي 
صادرات محور از سه جهت اثر مثبتي شاهد خواهند 
بود، نخس��ت؛ افزايش نرخ دالري كه قبال دريافت 
مي كردند، دوم؛ افزايش ن��رخ محصوالت و در آخر 
هم ميزان حجم فروش، با اين ش��رايط اين گروه را 
مي توان يكي از بهترين گروه هاي س��رمايه گذاري 
عنوان ك��رد. وي اظهار ك��رد: گزارش هاي 6 ماهه 
ش��ركت ها حاكي از روند بسيار خوب آنها دارد و به 
نظر مي رسد گزارش 9 ماهه خوبي در كدال منتشر 
كنند كه اين موضوع يعني سرمايه گذاري با خيال 

راحت در بازار سرمايه!

تاجبر به گروه بانكي اشاره كرد و گفت: بحث بنيادي 
بانك ها مربوط اس��ت ب��ه ميزان داراي��ي و اصالح 
ساختاري كه توانستند انجام دهند، عموما بانك ها 
به علت دارايي ه��اي زيادي كه پتانس��يل تجديد 
ارزيابي دارند مورد اقبال عموم��ي قرار مي گيرند، 
اما اگر س��همي در صندوق هاي دولتي قرار بگيرد 
يعن��ي از حمايت دول��ت برخوردار اس��ت و كليت 
گروه مثبت مي شود. اين كارشناس بازار سرمايه در 
خصوص نوسانات نرخ دالر بيان كرد: درست است 
كه انتخابات امريكا كمي به نفع كشور تمام شد اما 
به نظر نمي رسد در كوتاه مدت شاهد افت نرخ دالر 
باشيم، چون در صادرات نفت هم با جهش خاصي 
روبه رو نيس��تيم بنابراين بنده كاهش نرخ دالر چه 
در بودج��ه چه در ب��ازار آزاد را چندان محس��وس 
نمي دانم پس نگراني خاصي هم براي گروه صادرات 
محور وجود ن��دارد. عضو هيات مدي��ره كارگزاري 
اقتصاد بيدار در خصوص پيش بيني بازار س��رمايه 
خاطرنشان كرد: با توجه به ارزنده بودن قيمت سهام 
و صورت هاي مالي خوب شركت ها، آينده بازار مثبت 

اما رشد كمتر نسبت به ابتداي سال است.



گروهراهوشهرسازي|
مصاي��ب حمل و نقل عمومي به نقطه اوج خود رس��يده 
است. به گفته مسووالن، تحريم هاي ظالمانه، افزايش نرخ 
ارز و تورم داخلي پيامدهاي بسيار سنگيني براي حمل و 
نقل عمومي داشته و در اين ميان، شيوع كرونا مزيد بر اين 
موارد شده است، چرا كه توصيه هاي بهداشتي بر استفاده 
حداقلي از حمل و نقل عمومي تاكيد داشتند و اين مساله، 
باعث كاهش مسافر اتوبوس از يك ميليون و ۷۰۰ هزار نفر 
به ۳۰۰ هزار نفر و همچنين كاهش مسافر مترو از حدود 

۳ ميليون نفر به حدود ۷5۰ هزار نفر در روز شده است.
در چنين ش��رايطي اس��ت كه مديرعامل شركت واحد 
اتوبوسراني و حومه تهران، تاكيد دارد كه اين سازمان نه 
تنها درآمدزا نيست بلكه حتي توان پرداخت حقوق ناظران 
خطوط را هم ندارد. مضاف بر اينكه هزينه هاي نگهداري 
اتوبوس ها آنچنان سنگين ش��ده است كه اتوبوس داران 
ترجيح مي دهند، اتوبوس شان را به مراكز اسقاط بفروشند.

هفته گذشته نيز شاهد بوديم كه معاون شهردار تهران از 
هزينه 15 هزار توماني هر سفر با مترو خبر داد و گفت كه 

مي بايست يك سوم اين هزينه را از مردم دريافت كرد.
محمود ميرلوحي، عضو شوراي شهر تهران نيز ديروز در 
اين رابطه به رسانه ها گفته است، حدود يك ميليون مسافر 
در روز اگر با مترو تردد كنند در واقع شهرداري روزانه 1۰۰ 
ميليارد تومان سوبسيد بليت مترو پرداخت كرده است كه 
اين قضيه از بهره بانكي يا فروش دارايي ها توسط شهرداري 
بايد تأمين ش��ود. از طرفي نيز دو بانك اوراق قرضه را كه 
مربوط به شهرداري است بلوكه كرده و تأمين اجتماعي 
مي گويد بدهي هاي مربوط ب��ه دوران قاليباف را ما بايد 
بپردازيم و ۷۰ ميليارد تومان ماهانه بدهيم و به دليل اينكه ما 
اين اقدام را انجام نداده ايم بانك رفاه حساب و اوراق قرضه را 
وصول نكرده است و آيا مردم نبايد اين واقعيت ها را بدانند؟!

اتوبوسهايجديدبهناوگانافزودهميشود
محمود ترفع، مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران در 
گفت وگو با مهر با تشريح مشكالت اتوبوسراني در شرايط 
كرونايي در خصوص سهم اتوبوسراني از 15۰۰ ميليارد 
اوراق مش��اركت گفت: طبق توافقات صورت گرفته بايد 
5۰۰ ميليارد از اين پول به شركت واحد اختصاص يابد، 
اين پول به تدريج آزاد مي شود و ما در نظر داريم كه اين پول 
را در رديف خريد ناوگان حمل و نقل عمومي قرار دهيم. او 
با اشاره به اينكه در قرارداد قبلي خريد اتوبوس، قيمت تمام 
شده هر دستگاه اتوبوس تك كابين بيش از ٣ ميليارد تومان 
براي ما تمام شد، افزود: با توجه به كاهش نرخ ارز طي اين 
مدت اميدوارم بتوانيم اتوبوس هاي جديد را با همين قيمت 

يا كمي پايين تر بخريم.

كاهشمسافراناتوبوسبهكمترازيكسوم
وي تحريم هاي ظالمانه، افزايش ن��رخ ارز و تورم داخلي 
را براي حمل و نقل عمومي بس��يار س��نگين دانست و 
اظهار داش��ت: شيوع كرونا مزيد بر اين موارد بوده چرا كه 

توصيه هاي بهداشتي بر استفاده حداقلي از حمل و نقل 
عمومي تاكيد داشتند و اين مساله، باعث كاهش مسافر 
اتوبوس از يك ميليون و ۷۰۰ هزار نفر به ۳۰۰ هزار نفر شد. 
در اين شرايط اين سازمان نه تنها درآمدزا نيست بلكه حتي 

توان پرداخت حقوق ناظران خطوط را هم ندارد.

پايانتعهد۱۰ساله
اتوبوسهايبخشخصوصي

ترفع با اش��اره به پايان تعهد 1۰ ساله اتوبوس هاي بخش 
خصوصي براي خدمت رساني در سطح شهر تهران، اظهار 
داشت: اتوبوس هاي بخش خصوصي كه از سال ٨5 با ۸۲.5 
درصد يارانه به بخش خصوصي واگذار شد، در شرايط حاضر 
ديگر دخل و خرجشان يكي نيست، و مالكين اين اتوبوس ها 
درخواست آزاد شدن خودروهايشان را به ما مي دهند. وي 
ادامه داد: طبق مصوبه سال ۸5 اين شركت ها براي خريد 
اتوبوس هايشان 1۷.5 درصد آورده داشتند و در ازاي 1۰ 
سال كار در خطوط اتوبوسراني مي توانند براي خارج شدن 
از خطوط اقدام كنند و در اين مدت هم با درخواست ما به 
فعاليت خود ادامه داده اند، ولي با توجه به تورم بي سابقه 
ديگر توان راضي نگه داشتن آنها را هم نداريم. ترفع با بيان 
اينكه متوسط عمر ناوگان در بخش خصوصي 1۳.5 سال 
برآورد شده است، گفت: هزينه هاي نگهداري اتوبوس ها 
آنچنان سنگين ش��ده اس��ت كه اتوبوس داران ترجيح 

مي دهند، اتوبوس شان را به مراكز اسقاط بفروشند.
وي ادامه داد: ب��ا توجه به روند خروج اتوبوس هاي بخش 
خصوصي از دايره خدمت رساني در تهران، در سال 1۴۰۰ 

با مشكل جدي در اين حوزه مواجه خواهيم شد.

۱۰۰ميلياردتومانسوبسيدبليتمترو
در اين حال، محمود ميرلوحي، عضو شوراي شهر تهران با 
بيان اينكه افكار عمومي بايد واقعيت ها را درباره نرخ واقعي 
بليت و مش��كالت حمل و نقل بدانند، گفت: شهرداري 
روزانه 1۰۰ميليارد تومان سوبسيد بليت مترو مي دهد و 

درآمد مديريت شهرداري نصف و هزينه ها دو برابر شده 
است. هفته پيش، معاون شهردار تهران درباره مشكالت 
حمل و نقل عمومي گفت: قيمت تمام شده بليت مترو 15 
هزار تومان است يا بايد قيمت واقعي بليت را از مردم بگيريم 
كه دولت مخالف آن است يا بايد جبران شود و در بودجه 
سنواتي دولت سهمي براي توسعه مترو در نظر گرفته شود، 
ما نمي گوييم مردم 15 هزار تومان بدهند اما مي توان 5 هزار 

تومان از آنها گرفت.

بايدواقعيتهارابهمردمگفت
در واكنش به اين اظهارات،  مير لوحي گفت: به شهروندان 
حق مي دهيم كه در ش��رايط بحراني كرونا درباره مطرح 
شدن افزايش نرخ بليت مترو گاليه كنند ولي نمي توان 
واقعيت ها را نگفت. توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي و اداره 
آن نياز به منابع مالي دارد كه به دليل مسائل ارزي مشكالتي 
در اين زمينه به وجود آمده است. زماني كه شوراي پنجم 
فعاليت خود را آغاز كرد تالش كرديم ساختمان بهشت را 
به ساختمان شهرداري تبديل كنيم و به جاي فكر كردن 
به پاستور نياز شهر تهران را تأمين كنيم كه توسعه حمل و 
نقل عمومي نخستين نيازهاي پايتخت محسوب مي شود.

او اف��زود: احمدي نژاد ۲ ميلي��ارد دالر مصوبه مجلس را 
براي توس��عه حمل و نقل عمومي به شهرداري نداد و 69 
هزار ميليارد بدهي هم از ش��هرداري قبلي بر جاي ماند 
كه توس��عه خطوط مترو و ناوگان حمل و نقل عمومي با 
اين شرايط مشكل است. بحران كرونا نيز بر اين مشكالت 
دامن زده البته اقداماتي در اين راستا انجام گرفته و كلنگ 

خط 1۰مترو زده شده است همچنين توسعه خطوط 6 و۷ 
مترو در حال انجام است و اقدامات مناسب صورت گرفته 
ولي باالخره همه اين موضوعات ني��از به هزينه دارد كه 
شهرداري به دليل عدم اجراي قوانين توسط احمدي نژاد و 
قطع كمك هاي دولت طي سال هاي گذشته با معضالتي 

در اين راستا مواجه است.

۳سالپيشقيمتواقعيبليتراگفتم
ميرلوحي اظهار كرد: ما بايد اين پيام را به دولت، مجلس 
و افكار عمومي بدهيم كه واقعيت قيمت تمام شده بليت 
مترو 15 هزار تومان است. سه سال پيش من نيز در مورد 
قيمت واقعي بليت مترو و اتوبوس صحبت كردم آن موقع 
هم نقدهاي فراواني به من وارد ش��د ولي به هر حال بايد 
يك قسمت از هزينه را شهروندان، يك بخش را دولت از 
محل صرفه جويي سوخت و يك بخش را شهرداري تأمين 
كند كه در حال حاضر اين موضوع بر دوش شهرداري قرار 
گرفته است. اين عضو شوراي ش��هر تهران افزود: حدود 
يك ميليون مس��افر در روز اگر با مترو تردد كنند در واقع 
شهرداري روزانه 1۰۰ ميليارد تومان سوبسيد بليت مترو 
پرداخت كرده است كه اين قضيه از بهره بانكي يا فروش 
دارايي ها توسط شهرداري بايد تأمين شود. از طرفي نيز 
دو بانك اوراق قرضه را كه مربوط به شهرداري است بلوكه 
كرده و تأمين اجتماع��ي مي گويد بدهي هاي مربوط به 
دوران قاليباف را ما بايد بپردازيم و ۷۰ ميليارد تومان ماهانه 
بدهيم و به دليل اينكه ما اين اقدام را انجام نداده ايم بانك 
رفاه حساب و اوراق قرضه را وصول نكرده است و آيا مردم 
نبايد اين واقعيت ها را بدانند؟! ميرلوحي در پاسخ به اينكه 
برخي نس��بت به عملكرد حناچي در ش��هرداري جهت 
مقابله با كرونا در پايتخت گاليه مند بوده اند، آيا حناچي 
جسارت الزم را در اين زمينه داشته و اقدامات موثر صورت 
گرفته است؟ نيز اظهار كرد: شهرداري تهران با مديريت 
حناچي در شرايط كرونا بيشترين تالش ها را به موازات 
وزارت بهداشت انجام داده است. اگر تالش هاي نيروهاي 
آتش نشاني، سازمان پسماند، بهشت زهرا و گرمخانه ها و 
حمل و نقل عمومي نبود شرايط متفاوت مي شد از طرفي 
بازارهاي ميوه و تره بار و فروشگاه هاي شهروند نيز در شرايط 
كرونا مشغول خدمت رساني هستند. او افزود: اين در حالي 
است كه درآمد شهرداري نصف شده ولي هزينه ها دو برابر 
است. آيا جسارت غير از اين مساله است كه در چنين شرايط 
اقتصادي اقدامات گسترده توسط شهرداري صورت بگيرد؟ 
بايد منصف بود و به نيروهاي ش��هرداري خدا قوت گفت 

نه اينكه آنها را در معرض داوري غيرمنصفانه قرار دهيم.

برآورد تقاضاي انباشت مسكن در حال حاضر به استناد 
به طرح جامع مس��كن معادل ساخت 1.5 ميليون واحد 
مسكوني در هر سال است و اين ظرفيت تقاضا در صورت 
رونق گرفتن بازار ساخت و ساز مي تواند منجر به خارج شدن 
اقتصاد از ركود شود. به گزارش فارس، مساله مسكن مردم 
در طول ۷ سال گذشته مورد بي توجهي جدي نهادهاي 
تصميم گير و اجرايي كش��ور واقع شده است. نتيجه اين 
بي توجهي چيزي جز ركود سنگين در حوزه ساخت و ساز 
و جوالن تقاضاهاي سوداگرانه نبوده و همين امر منجر به 
تحميل فشار روز افزون به مردم مي شود. در همين ارتباط، 
مجلس شوراي اس��المي دوره يازدهم در راستاي عملي 
كردن وعده هاي خود به منظور بهبود معيش��ت مردم، 
س��اخت مس��كن را در قالب طرح جهش توليد و تامين 
مسكن در دستور كار قرار داد. بر مبناي جزييات ارايه شده 
طرح جهش توليد و تامين مس��كن، در صورت تصويب 
نهايي دولت موظف مي شود، در چهار سال نخست اجراي 
طرح به نحوي برنامه ريزي و اقدام كند تا ساالنه حداقل 1 
ميليون واحد مسكوني را براي متقاضيان واجد شرايط در 
مناطق شهري و روستايي كشور احداث و عرضه شود. پس 
از مطرح شدن جزييات طرح مجلس به منظور ساخت و 
عرضه يك ميليون واحد مسكوني در هر سال، كارشناسان 
نس��بت به ارايه نظرات متفاوتي اقدام كردند. در همين 
باره، مرتضي خسروي، كارشناس اقتصادي و عضو دفتر 
اقتصادي مركز پژوهش هاي مجلس، با اشاره به اين نكته 
كه س��اخت 1 ميليون واحد مسكوني در شرايط كنوني 
كشور لزومي ندارد، گفت: »در طرح جهش توليد و تامين 
مسكن بدون توجه به ش��رايط اقتصادي كشور هدف 1 
ميليون واحد مسكن قرار داده شده است درحالي كه هيچ 
لزومي ندارد اين فشار به اقتصاد وارد شود.«اين كارشناس 
اقتصادي در تشريح داليل خود به منظور نداشتن ضرورت 
ساخت مسكن در شرايط فعلي اقتصاد، گفت: » در شرايط 
فعلي اقتصاد ايران با محدوديت هايي مواجه هستيم به 
عنوان مثال رش��د اقتصادي منفي ۷ درص��د و تورم ۴۰ 
درصد داريم، به همين خاطر نمي توانيم اقداماتي مانند 
توليد ساالنه يك ميليون واحد مسكن را اجرايي كنيم.« 
در شرايطي كه بخشي از بدنه كارشناسي كشور، ساخت 
مسكن را در شرايط كنوني را مناسب اتفاقات اقتصادي 
نمي دانند اما نگاهي به تقاضاي شكل گرفته در بازار مسكن 
مويد اين امر است كه بازار مسكن با تقاضاي انباشت واحد 
مسكوني مواجه بوده و همين امر در مقابل ركود ساخت و 
ساز زمينه ساز رشد نجومي قيمت را فراهم آورد است. بر 
اساس آخرين ويرايش طرح جامع مسكن، نياز به ساخت 
و عرضه واحدهاي مسكوني از سال 1۳96 تا سال 1۴۰5 
مجموعا 1۰ ميليون و 5۰۰ هزار واحد ذكر شده است كه 

ناشي از تقاضاي انباشت مسكن، تقاضاي جديد از محل 
ازدواج، نوسازي و بهسازي بافت فرسوده و ذخيره طبيعي 
بازار مسكن محاسبه مي شود. به عبارت ديگر از سال 96 
ساخت ساالنه 1 ميليون و 5۰ هزار واحد مسكوني به مدت 
1۰ سال بايد در دستور كار قرار گيرد تا شاهد بهبود شرايط 
بازار مسكن و كاهش فشار وارد شده از اين ناحيه به مردم 
باشيم. بر اساس آمارهاي موجود ساخت و ساز از سال 96 
تاكنون، بيشتر اين نياز طي ۴ سال اخير پاسخ داده نشده و 
يك نياز انباشته ديگر به وجود آورده است. در همين ارتباط 
اگر آمار ساخت و ساز مسكن در مجموع اين ۴ سال از نياز 
برآورد شده طرح جامع مسكن كسر شود. نياز به ساخت و 
عرضه واحدهاي مسكوني تا افق 1۴۰5 ساالنه بيش از 1.5 
واحد خواهد بود. نگاه به آمار تقاضاي به مسكن بيانگر آن 
است كه ساخت 1 ميليون واحد مسكوني در طول ۴ سال، 
اگر چه بر بازار مسكن تاثير مثبت گذاشته و به بخشي از 
تقاضاي موجود پاسخ مي دهد اما براي بهبود كامل شرايط 
بازار مسكن كافي نبوده و در صورت مهيا شدن شرايط، آمار 
ساخت و عرضه واحد مسكوني بايد افزايش پيدا كند. مساله 
ديگر مورد توجه كارشناسان حوزه اقتصاد و مسكن، بحث 
شرايط كنوني كشور و لزوم ساخت واحدهاي مسكوني 
است. در همين ارتباط افشين پروين پور، كارشناس اقتصاد 
و مسكن با اشاره به اينكه مسكن يكي از بخش هاي عمده 
اقتصاد است و رونق ساخت و ساز مي تواند شرايط بهبود 
فضاي اقتصادي كشور را مهيا س��ازد، گفت: » نمي شود 
به شرايط نامطلوب اقتصادي اشاره كرد و نسخه ساخت 
مسكن را از دستور كار خارج كرد، چراكه مسكن پيشران 
اقتصادي است و رونق آن زمينه خروج از ركود و رونق بازار 
را رقم مي زند.« اين كارشناس اقتصاد مسكن در بيان اين 
نكته كه تجربه خروج از ركود در شرايط تحريمي با استفاده 
از پيش��ران اقتصادي وجود دارد، گفت: » در س��ال هاي 
گذشته و در ش��رايط ركود تورمي به اضافه تحريم هاي 
سخت اقتصادي، رونق بازار ساخت و ساز به عنوان لنگر 
تورمي عمل كرده، چرا كه بخشي از نقدينگي كشور را به 
حوزه توليد اختصاص داد و اين نسخه در شرايط كنوني 
سبب قوي شدن اقتصاد مي ش��ود.« استناد به اظهارات 
كارشناسان حوزه اقتصاد و مس��كن، بيانگر آن است كه 
تقاضاي روزافزون به مسكن در شرايط كنوني سبب وارد 
شدن فشار بي سابقه به مردم شده است و بي توجهي به اين 
نياز به استناد شرايط اقتصادي استدالل مناسبي به حساب 
نمي آيد، از سوي ديگر تجربه پروژه هاي توليد انبوه مسكن 
در سال هاي گذشته مشخص كننده آن است كه ساخت و 
عرضه واحدهاي مسكوني عالوه بر توانمند كردن اقتصاد 
خانوار سبب راه افتادن اقتصاد كشور شده و شرايط خروج 

از ركود را به خوبي فراهم خواهد كرد.
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ذهنيتهايبازارساز
 با توجه به همه عوامل، بازار رشد خواهد كرد. 15 درصد 
هم معتقد به عدم رشد بازار هستند. اين نظرسنجي 
به خوبي ذهنيت سرمايه گذاران ايراني در خصوص 
بازار س��رمايه را نشان مي دهد. ذهنيتي كه با بررسي 
محتوايي آن مي توان به چش��م انداز مس��تندتري از 
آينده بازار رسيد.مشخص است كه عمده داليل رشد 
بازار مربوط به اتفاقاتي است كه در ذهن سرمايه گذاران 
شكل گرفته است. با انتخاب بايدن اين معادالت ذهني 
تغيير كرده است و اين نگرش قوي نسبت به رشد بازار 
تعيين كننده  مس��ير بورس تا پايان سال خواهد بود. 
قوانين و دستورالعمل  ها و جلسات حمايتي نتوانستند 
فضايي كه عليه بورس شكل گرفته بود را عوض كنند 
زيرا قدرت كافي براي تغيير ذهنيت سرمايه گذاران را 
نداشتند. سرمايه  اجتماعي به نام »اعتماد« سوخته و 
هر نوع تالش جهت اعتماد سازي بالفاصله شكست 
مي خورد. چه خوشمان بيايد يا نيايد، انتخاب بايدن 
اما اين فضا را شكست و تغييرات بزرگي در انتظارات 
تورمي از اقتصاد كش��ور در ذهن م��ردم ايجاد كرد. 
شكست و تعديل تورم انتظاري، باعث ريزش قيمتي 
در بازار خودرو و مسكن ش��ده و ركود معامالتي اين 
دو بازار را در چند ماه آينده به دنبال خواهد داش��ت. 
تغيير شكل اين ذهنيت باعث از بين رفتن تقاضاي 
سفته بازي و سوداگري در اين دو بازار شد و از آنجا كه 
تقاضاي مصرفي در اين دو بازار وجود نداشت بالفاصله 
باعث ريزش قيمتي و ركود مسكن و خودرو شد. در 
شرايط فعلي، س��رمايه گذاران، فرصت هاي ارزان را 
مي خرند. به دنبال بازار ارزان هستند كه باد موافق به 
سمتشان مي وزد و فعال بورس اين ويژگي ها را دارد. 
داليل بنيادين نظير عملكرد شركت ها و قيمت هاي 
جهاني )در بازار فعلي( تقويت كننده  تقاضا هس��تند 
ولي ايجاد كننده  روندها نيستند. يكي از داليل اين امر، 
مي تواند پيچيدگي مسائل فني و بنيادين شركت ها 
براي عموم س��رمايه گذاران باشد كه آنها را به سمت 
قوانين سرانگش��تي خود و برداشت هاي شخصي از 
اتفاقات آينده سوق مي دهد و مالك  هاي تصميم گيري 
در خصوص بورس را به سمت مسائل ذهني و رفتاري 
سوق مي دهد. بنابراين معتقدم براي اصالح روند كلي 
بازارها بايد ذهنيت ه��اي عمومي جامعه را نيز مورد 
ارزيابي و تحليل ق��رار داد تا در نهايت بازارها مبتني 
بر رويكردهاي معقول و حرفه اي در مسير رشد قرار 

بگيرند.

توجهبه
سناريوسازيهايترور

 البته در صورت اجراي درست مي تواند دستاوردهاي 
فراواني به دنبال داشته باشد. اما در اين ميان دسته 
سومي هم وجود دارند كه معتقدند تا زمان مشخص 
ش��دن ابعاد دقيق ماجرا و اگاهي از اليه هاي سخت 
موضوع بايد صبر كرد تا بع��د از ارزيابي دقيق بتوان 
بهترين واكنش ممكن را در راس��تاي منافع ملي و 
عزت كش��ور ارايه كرد. مبتني بر اي��ن ديدگاه ايران 
نمي بايست در زميني كه دشمنان و بدخواهان ترسيم 
كرده اند بازي كند. بلكه اين ايران است كه مشخص 
مي كند در چه فضايي و مبتني بر چه ظرفيت هايي، 
بايد پاسخ مناسب داده شود. بدون ترديد، اين پرونده 
حتي به نسبت پرونده شهادت س��ردار سليماني از 
پيچيدگي هاي خاص��ي برخوردار اس��ت. در زمان 
ترور سردار س��ليماني، ترامپ بالفاصله در رسانه ها 
حاضر ش��د و اعالم كرد كه اين تصمي��م را بنا به اين 
داليل )حتي داليل دروغ( اتخاذ كرده است.موضوع 
پنهاني در خصوص ابعاد اصلي ماجرا وجود نداشت. 
به قول ايراني دزد حاضر ب��ود و بز هم حاضر بود. اما 
ترور كور شهيد فخري زاده را هنوز هيچ كشوري به 
گردن نگرفته است. هرچند اسناد و مدارك مبرهن 
حاكي از دخالت محوري رژيم صهيونيستي در اين 
ماجرا دارد، اما هنوز رسما اعالم نظري در اين زمينه 
از سوي مس��ووالن رژيم صهيونيستي نشده است. 
برخي داده هاي اطالعاتي در بطن ماجرا وجود دارد 
كه ضروري است مسووالن ايراني به آنها توجه كنند. 
من به صحبت هاي گوترش، دبيركل س��ازمان ملل 
متحد اشاره مي كنم. گوترش اكيدا درخواست كرده 
كه اي��ران در خصوص اين ماجرا با خويش��تن داري 
عمل كند. معتقدم اين اظهارنظرها در شرايطي كه 
هنوز ۲۴ ساعت از ماجرا نگذشته است، بدون دليل 
نيست. چه بسا دبيركل سازمان ملل اطالعاتي دارد 
كه مبتني بر آنها از ايران مي خواهد كه خويشتن داري 
كند. خوش��بختانه ه��م مقام معظم رهب��ري و هم 
رييس جمهوري از برخورد تخصصي و با استفاده از 
همه ظرفيت ها صحبت كردن��د. بازي هاي امنيتي 
بين المللي در اين سطح بسيار پيچيده است و بايد با 
مورد نظر قرار دادن تمام جوانب ماجرا در خصوص آنها 
تصميم سازي شود. ديدار اخير بن سلمان، نتانياهو و 
پمپئو كه اخبار فراواني در خصوص آن منتشر شد، 
نشان مي دهد كه دشمنان كشور، بازي هاي امنيتي 
پيچيده اي را در خصوص ايران اغاز كرده اند كه ممكن 
است، موضوع ترور شهيد فخري زاده، يك سكانس 
از اين سناريو باش��د. البته داده هاي اطالعاتي نشان 
مي دهد مخالفان ايران بعد از شكس��ت هاي متعدد 
در صحنه ه��اي راهبردي به دنبال حاشيه س��ازي 
و سناريو س��ازي هس��تند. البته آخرين تيرهاي در 
تركش دش��منان، بعد از برخورده��اي معقولي كه 
مقامات رسمي كشور در خصوص اين ماجرا داشتند 
و ديپلماسي فعالي كه توسط دستگاه سياست خارجي 
و مجموعه سفارتخانه هاي كشور در سراسر جهان به 
كار گرفته شد به سنگ خواهد خورد. معتقدم ايران 
بايد تالش كند زمينه مقابله با اين تحركات غيرانساني 
را به افكار عمومي بين المللي بكشاند تا مردم جهان 
از ماهيت روش هاي تروريستي رژيم صهيونيستي در 
منطقه و جهان آگاه شوند. اين دستاورد باعث مي شود 
تا از اين پ��س يك هزينه يك چنين ترورهايي براي 
رژيم صهيونيس��تي باال برود و همين هزينه تراشي 
بدون ترديد باعث عقب نشيني اين رژيم خواهد شد.

پيشنهادواردات
اتوبوسهايكاركرده

محمد سرگزي، عضو كميس��يون عمران مجلس از 
بررسي پيشنهاد واردات اتوبوس هاي كاركرده به ناوگان 
حمل و نقل عمومي تهران خب��ر داد و گفت: مجلس 
مي تواند به عنوان يك نيروي محرك در حوزه مطالبات 
شهرداري ها از دولت در حوزه حمل و نقل عمومي ورود 
كند. سرگزي در گفت وگو با تسنيم درباره بدهي هاي 
دولت به حوزه حمل و نقل عمومي اظهار كرد: درآمد 
دولت از فروش نفت، فرآورده هاي نفتي و ماليات است و 
با مالياتي كه دريافت مي شود بخشي از حقوق كاركنان 
دولت را مي توان پرداخت. وي با اشاره به اينكه درآمد 
ارزي دولت نيز كاهش يافته و در شرايط سختي به جهت 
تحريم ها بر كشور وارد شده است، افزود: در حال حاضر 
شرايط دولت نيز اينگونه است اما در برخي موارد مي تواند 
ش��رايطي را فراهم كند كه گرهي از مشكالت حمل و 
نقل عمومي باز شود. عضو كميسيون عمران مجلس 
تصريح كرد: به نظر كارشناسان حوزه حمل و نقل، خريد 
اتوبوس هاي وارداتي با كاركرد كم و استاندارد كه قابليت 
استفاده در شهرهاي ما را داراست يكي از گزينه هاي 
گره گشايي است كه دولت مي تواند از آن استفاده كند.

وي خاطرنشان كرد: ش��هرداريهايي مانند شهرداري 
تهران توانمندي اين را دارد كه بتواند چنين اتوبوس هايي 
را وارد كنند بايد همكاري الزم از س��وي دولت انجام 
شود بنابراين در اين مورد مجلس مي تواند به موضوع 
ورود كن��د و در قالب يك طرح، دولت را ملزم به فراهم 
كردن شرايط تحقق اين امر كند تا با واردات خودروهاي 
اينچنيني بخشي از مشكل ناوگان حمل و نقل عمومي 
حل شود. سرگزي گفت: مجلس مي تواند به عنوان يك 
نيروي محرك در حوزه مطالبات شهرداريها از دولت در 

حوزه حمل و نقل عمومي ورود كند.

ورودسامانهبارشيتازهبهكشور
از۱۱آذر

مديركل پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي 
گفت: بعد از ظهر سه شنبه 11 آذر، سامانه بارشي 
جديدي از جنوب غرب به كشور وارد مي شود و روز 
چهارشنبه 1۲ آذر در كل نيمه غربي كشور بارش 
خواهيم داشت. صادق ضياييان در گفت وگو با فارس 
در تشريح آخرين وضعيت جوي كشور بيان كرد: 
روز يكشنبه عالوه بر استان هاي خوزستان، لرستان، 
ايالم، كرمانشاه، چهارمحال و بختياري، كهگيلويه 
و بويراحمد، استان مركزي، غرب اصفهان، جنوب 
همدان، ش��مال و مركز مركز خليج فارس، شمال 
فارس و شمال بوشهر؛ در شرق تهران، استان قم، 
جنوب آذربايجان غربي، برخ��ي مناطق زنجان، 
استان قزوين و استان كردستان نيز بارش ها شدت 

بيشتري دارد.

4 عامل بحران ساز در حمل و نقل عمومي پايتخت معرفي شد
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بازي هاي يارانه اي در م��دت كوتاهي پس از پيدايش، نه 
تنها تحول عميق و اساسي در نظام تفريحات و سرگرمي 
كودكان به وجود آورد، بلكه در حال حاضر، گستره بازي هاي 
رايانه اي به عنوان يك وس��يله گذران اوق��ات فراغت، به 
زندگي بزرگساالن نيز كش��يده شده است و فيروزآبادي، 
دبير ش��وراي عالي فضاي مجازي كش��ور نيز بر اهميت 
چشم انداز بازي هاي رايانه اي با نگاه اجتماعي و پايه اقتصاد 
در كشور تاكيد كرد. توسعه صنعت ديجيتال موجب شده 
تا كيفيت گرافيكي تصاوير بازي ها بهبود يافته و از اين طريق 
جاذبه هاي تصويري زيادي براي نوجوانان و جوانان ايجاد 
شود. خواسته يا ناخواسته بايد بپذيريم كه بازي هاي رايانه  اي 
همانند بسياري ديگر از پديده هاي عصر فناوري اطالعات 
به زندگ��ي ما راه يافته و يكي از س��رگرمي هاي كودكان، 
نوجوانان، جوانان و حتي بزرگساالن در عصر جديد است. 
اين تحوالت موجب شده است تا امروزه ساخت بازي  ها به 
يك صنعت با گسترده ترين و سودآورترين حرفه تبديل 
شود. در اين راستا سيدابوالحسن فيروزآبادي، دبير شوراي 
عالي فضاي مجازي، در ديدار با رييس بنياد ملي بازي هاي 
رايانه اي درخصوص گزارش تشريح ارايه شده از وضعيت 
بازي ها در كشور گفت: عملكرد بنياد بازي هاي رايانه اي در 
كشور و بازسازي ساختار، فرآيند و ماموريت هاي آن نشان از 
رخداد يك تحول اميدوارانه است و خوشبختانه تهديدهاي 
اين حوزه به خوبي احصاء شده كه در صورت نياز مي توان 
سياست هاي الزم را در جلسات شوراي عالي فضاي مجازي 
براي تعيين دستورالعمل ها در سازمان ها و نهادها مصوب 
كرد. وي افزود: بازي هاي رايانه اي در حال حركت به سمت 
شبكه اي جهاني و آنالين هستند كه اين عالوه بر فرصت با 
تهديداتي همراه است كه نياز به تمهيدات الزم براي مقابله 
با آن دارد. رييس مركز ملي فضاي مجازي كشور با اشاره به 
اينكه توليد دانش از تخيل شروع شده و فرضيه اولين قدم در 
آن است تاكيد كرد: در جهان پست مدرن امروز كه انسان ها 
اصوال در آن نسبي گرا و سطحي نگر شدند بازي هاي رايانه اي 
براي تقويت قوه تخيل و توليد دانش و نوآوري كمك خواهد 
كرد. فيروزآبادي با بيان اينكه اوقات فراغت انسان ها رو به 
افزايش بوده و هر فرد در زندگي ساعات بسياري را در يك 
اكوسيستم نيمه جدي و خيال انگير كه حالت سرگرمي دارد 
مي گذراند، تصريح كرد: بازي هاي رايانه اي امروز با احتمال 
پيشي گرفتن از رسانه ها در آينده اقتصاد بزرگي خواهند 
داشت كه بايد با نگاه اجتماعي و پايه اقتصاد به آن پرداخته 
شود. رييس مركز ملي فضاي مجازي افزود: نياز است تا مدل 
اقتصادي مناسب با تاكيد بر دو محور حمايت از بازي هاي 
داخلي و شكل گيري شركت هاي بزرگ در اين حوزه در كنار 
شركت هاي كوچك براي گردش چرخه اين صنعت طراحي 
شود. فيروزآبادي با تاكيد بر اينكه در استخراج مدل مناسب 
اقتصادي اين حوزه توجه به جذب سرمايه اهميت دارد، 
گفت: ضمن حفاظت از بازار داخلي نبايد فضايي ايجاد شود 
تا شركت ها به سمت انحصارگرايي پيش روند و مي توان با 
الگوبرداري از سند حمايت از پيام رسان ها شركت هاي بزرگ 
حوزه فضاي مجازي را ترغيب به فعاليت در اين حوزه كرد. 
ما بايد براي آينده فضاي مجازي با تالش گسترده و همسو 
با جهان با تاكيد بر فرهنگ، زبان و سرزمين مان به عنوان 
نقاط قوت آماده باشيم. وي با اشاره به وضعيت كشورهاي 
ژاپ��ن و چين در حوزه بازي هاي رايان��ه اي و تاكيد آنها بر 
قوم شناسي گفت: بايد پژوهش هاي قوم شناسانه در كشور 
براي شناسايي فرهنگ و ذائقه خيال مردم درجهت ترغيب 
آنها انجام ش��ود چرا كه يكي از راه هاي حكمراني فضاي 
مجازي مديريت سرگرمي است و در مديريت سرگرمي 
ركن اصلي بازي هاست كه چين به خوبي با درك آن سال ها 
پيش دراين حوزه گام برداشته است، بنابراين در كشور بايد 
فعاليت در اين حوزه با نگاه جدي، قوم شناسي و اجتماعي 
صورت گيرد. رييس مركز ملي فضاي مجازي با تاكيد بر 
چشم انداز حوزه بازي هاي رايانه اي، اعالم كرد: نبايد اجازه 
نفوذ كشورهاي خارجي را در اين حوزه دهيم و بايد در كنار 

فعاليت سكوهاي بزرگ خارجي، سكوهاي داخلي در اين 
بازار بزرگ اقتصادي تقويت و فعال باشند.

  آمادگي بنياد براي نقش آفريني دقيق تر  در 
عرصه بازي

امير خوراكيان، معاون فرهنگي، اجتماعي و امور محتوايي 
مركز ملي فضاي مجازي نيز ضمن ارايه گزارشي از فعاليت  
يك سال اخير بنياد ملي بازي هاي رايانه اي اظهار كرد: با 
عنايت به اينكه بازوهاي اجرايي مصوبات و سياست هاي 
ش��وراي عالي فضاي مجازي، نهادهاي مس��وول و مراكز 
اجرايي هستند و خود مركز در حيطه اقدام عملي فعاليتي 
ندارد، تقويت توان اجرايي، ارتقاي دانش و بينش و افزايش 
عمق نگاه اين مراكز در دستور كار مركز است و با تمام توان 
آن را دنبال مي كند. خوراكيان با اشاره به اينكه مركز ملي 
فضاي مجازي از طريق بهينه سازي س��ازوكار نهادهاي 
اجرايي، ظرفيت تحقق سياست هاي مصوب را باال مي برد، 
گفت: در يك سال اخير بر اس��اس مطالعات انجام شده، 
اصالحات س��اختاري در بنياد ملي بازي ه��اي رايانه اي، 
منجر به بازنگري در فرآيندهاي اجرايي اين بنياد شده كه 
بر آن اساس اين مركز مهم آمادگي بيشتري براي پيگيري 
مصوبات مهم و نقش آفريني دقيق تري در عرصه بازي و 

بازي سازي نسبت به قبل پيدا كرده است.

    در حوزه سرگرمي ها و بازي هاي ديجيتال 
خأل قانوني وجود دارد

س��يدصادق پژم��ان، مديرعامل بنياد مل��ي بازي هاي 
رايانه اي، نيز در اين ديدار با اشاره به ضعف در دسترسي 
به داده هاي حاكميتي در ح��وزه بازي هاي ويدئويي از 
خألهاي قانوني در حوزه بازي هاي ديجيتال و سرگرمي 
در كشور و نبود قانوني جامع در اين زمينه گله كرد. وي 
در اين ديدار كه با حضور اعضاي ش��وراي معاونان بنياد 
ملي بازي هاي رايانه اي برگزار شد، ضمن ارايه گزارشي از 
روند فعاليت هاي اين بنياد از پيگيري تعامالت گسترده 
توسط بنياد با نهادهاي مرتبط حاكميتي گفت و تصريح 
كرد: خأله��اي قانوني در حيطه بازي ه��اي ديجيتال 
و س��رگرمي و نبود قانون جامع س��رگرمي و بازي هاي 
ديجيتال در كش��ور يكي از موانع دراين حوزه اس��ت. 
مديرعامل بنياد ملي بازي هاي رايانه اي افزود: »مداخالت 

و همپوشاني هاي ماموريتي با ديگر نهادهاي حاكميتي 
باعث بروز مشكالتي در ماموريت هاي محول شده به بنياد 
به عنوان تنها متولي و مرجع بازي هاي رايانه اي در كشور 
شده بود كه البته برخي از اين همپوشاني در حال حاضر 
رفع شده است. با وجود تالش هاي چندساله هنوز تشكل 
صنفي واحدي در حوزه بازي هاي رايانه اي وجود ندارد، 
مجموعه بنياد در تالش است با همكاري ذي نفعان اين 
حوزه، شرايط تاسيس نهاد صنفي فراهم شود. پژمان با 
اشاره به پژوهشي كه اخيرا به منظور بررسي كارآمدي 
حمايت هاي س��ال هاي گذش��ته بنياد انجام شده، در 
خصوص برنامه هاي حمايتي اين بنياد از بازي سازان اظهار 
كرد: با طراحي و پياده س��ازي ساختار حمايتي همگرا، 
حمايت ها از بازي سازان از حمايت هاي سنتي به سمت 
حمايت هاي هوشمند حركت كرده است. او با اشاره به 
برنامه ها و رويدادهاي برنامه ريزي شده براي سال 99 در 
فرمتي جديد متناسب با شرايط پيش آمده، تصريح كرد: 
رويداد بازي هاي جدي سال 1399 با سازوكاري متناسب 
با شرايط كرونا ماه آينده بصورت مجازي برگزار خواهد 
شد. پژمان در ادامه اين ديدار به طرح تحول آموزشي در 
بنياد و حركت به سمت ارايه آموزش هاي آنالين در سطح 
كشور اش��اره كرد و گفت: درتوافق انجام شده با وزارت 
آموزش و پرورش، از ظرفيت هاي شبكه  شاد براي انتشار 
محتواي آموزشي بهره گرفته خواهد شد. همچنين تالش 
شده تا محتواهاي آموزشي بازي سازي براي دانش آموزان 
مقطع دبيرستان از طريق كانال مدرسه بازي سازان فردا 
در شبكه آموزشي شاد در اختيار آنها قرار گيرد. عالوه بر 
آن بنياد ملي بازي هاي رايانه اي با رويكرد ارتقاء سواد بازي 
در والدين از وب سايت فهم بازي رونمايي كرد. پژمان با 
تاكيد بر پيگيري دستورالعمل هاي ابالغي وزير فرهنگ و 
ارشاد اسالمي براي ساماندهي حوزه نظارت بازي ها گفت: 
در راستاي اجراي دو دستورالعمل انتشار و نشر، سازوكار 
اجرايي آن نهايي ش��ده و به زودي در قالب سامانه هاي 

مستقل عملياتي خواهد شد.

  با ارايه بازي هاي تغييريافته ايراني  برخورد 
مي شود

به گفته معاون نظارت بنياد ملي  بازي هاي رايانه اي، 
درگاه ه��اي عرضه كننده بازي ه��اي رايانه اي، براي 

جمع آوري و حذف بازي هاي غيرمجاز و تغييريافته 
)مادسازي ش��ده MOD( تا پاي��ان آذرماه فرصت 
دارند. عقيل منصوري گفت: از آنجايي كه به واسطه 
نشر كپي هاي غيرقانوني بازي ها )اصطالحا بازي  قفل 
شكس��ته( توليدكنندگان و عرضه كنندگان متضرر 
مي شوند، با هدف حمايت از توليدكنندگان داخلي، 
از ابتداي دي ماه 1399 با عرضه كنندگان بازي هايي 
كه در آنها ب��ا ايجاد هرگونه تغيي��رات و تقلب، حق 
پديدآورنده براي ورود، پيش��رفت ضايع شده باشد، 
برخورد خواهد شد. معاون نظارت بنياد ملي بازي هاي 
رايانه اي در ادامه افزود: ازآنجايي كه درآمد بازي هاي 
توليد ملي، از فروش و هيجان رقابت اين نرم  افزارها و 
ابزارهاي داخلي  آن تامين  مي شود، عرضه كنندگاني 
كه نس��خه هاي تغييريافته بازي هاي »داراي پروانه 
انتش��ار« را عرضه مي كنند، عالوه بر آنكه با همراهي 
س��اير نهادهاي نظارتي از دسترس خارج مي شوند، 
مش��مول برخوردهاي قانوني مرتب��ط نيز خواهند 
شد. او همچنين تصريح كرد: ارايه نسخه  هاي تقلبي 
بازي هاي برخط و استفاده افراد متخلف از اين بازي ها 
و حساب هاي كاربري مربوطه، ضررهاي هنگفتي به 
صنعت بازي هاي رايان��ه اي وارد كرده و ثمره تالش 
بازي سازان را در دسترس عموم قرار داده  است، آن هم 
با قيمتي ارزان كه فقط نصيب سودجويان مي شود. به 
گفته منصوري بازي سازان ايراني براي گزارش انتشار 
بازي  تغيير يافته خ��ود و همچنين گيمرها و عموم 
مردم، براي ارس��ال گزارش ها و درخواست برخورد با 
عرضه كنندگان متخل��ف، مي توانند مراتب را با ذكر 
مشخصات بازي و نشاني آن در درگاه عرضه كننده، 
به پست الكترونيك ستاد ساماندهي بازار بازي هاي 
رايانه اي به نشاني Rasad@ircg.ir ارسال كنند. 
بنياد ملي بازي هاي رايانه اي مرجع صدور پروانه انتشار 
بازي ها بوده و اين دست اقدامات صرفا شامل بازي هاي 
داراي پروانه انتش��ار مي ش��ود. چنانچه بازي سازان 
ايراني كه بازي شان مشمول موارد تخلف فوق شده، 
تمايل به بهره ب��رداري از خدمات حمايتي-نظارتي 
بنياد دارند، در اسرع وقت درخواست هاي خود براي 
Nezarat@ircg. دريافت پروانه انتشار را به نشاني

ir ارسال كنند. 
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كارت هوشمند ملي
با وجود قطع خدمات رساني 
به كارت ه��اي ملي قديمي، 
همچن��ان ش��مار زي��ادي 
از جمعيت كش��ور به دليل 
كندي فرآيند صدور كارت 
هوش��مند مل��ي، موفق به 
درياف��ت اين كار نش��ده در 
نتيجه از دريافت بس��ياري 
از خدمات ع��ادي و روتين اداري بازمانده اند. س��ازمان 
ثبت احوال ابتدا قرار بود تا پايان سال 9۷ فرآيند صدور 
كارت هوشمند را به پايان برساند، اما به دليل تحريم ها و 
اينكه تهيه بدنه كارت ملي و تراشه گذاري آن در خارج از 
كشور انجام مي شد، اين وعده محقق نشد و يك سال به 
تعويق افتاد تا همه اين كار ها در داخل كشور انجام شود. 
با اين حال وعده صدور تمام كارت هاي ملي تا پايان سال 
9۸ نيز محقق نشد و همچنان ميليون ها نفر فاقد كارت 
ملي هوشمند جديد هستند و كارت ملي قديمي آنها نيز 
اعتباري ندارد. ب��ا وجود اين، باالخره محمدجواد آذري 
جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطالعات، روز گذشته 
از كاربري صحيح و فراگير كارت ملي هوشمند در دولت 
الكترونيكي خبر داد. او درباره استفاده از كارت هوشمند 
ملي گفته براي اينكه از كارت ملي هوش��مند، استفاده 
هوش��مند ش��ود، بايد كاربردهاي آن را ترويج كرد و به 
دليل عدم فراگيري كارت هوشمند بين همه، تا به حال 
دستگاه هاي مختلف سراغ استفاده كاربردي از كارت ملي 
هوشمند نرفتند با توجه به فراگيري مطلوب، پست بانك 
كارت خوان هاي كارت ملي هوشمند را در تمام شعبه ها 
نصب كرده تا اگر حسابي مي خواهد افتتاح شود يا چكي 
وصول شود، ديگر با كپي گرفتن از كارت و تشخيص هويت 
توسط مسوول باجه نباشد، تا جعل و پولشويي دشوارتر 
از قبل شود و از فساد پيشگيري كند و به زودي اين كار 
در همه دس��تگاه ها فراگير خواهد ش��د. يكي از مزاياي 
الكترونيكي شدن امكانات و استفاده از فناوري اطالعات، 
كارت ملي هوشمند است. اين كارت تراشه حافظه اي دارد 
كه حجم فراواني اطالعات را روي خود بارگذاري مي كند 
و مزايايي مانند امكان تصديق هويت بر اساس رمز عبور، 
امضاي ديجيتال و اس��تفاده كارآمدتر از خدمات دولت 
الكترونيكي را داراست. كارت ملي هوشمند، مجموعه اي 
از اطالعات فردي، هويتي و زيستي را در خود دارد و به علت 
تدابير امنيتي ويژه، به راحتي قابل جعل نيست. همچنين 
كارت  شناسايي ملي )از نوع الكترونيكي( مزاياي بسياري 
از جمله فراهم شدن امكان امضاي ديجيتالي و همچنين 
تصديق هويت افراد به شكلي مطمئن تر را به همراه دارد. 
 كارت هوش��مند ملي مي تواند به عنوان يك كليد ورود 
مناسب براي كاربردهايي مانند هدفمند كردن يارانه ها، 
سالمت الكترونيكي و كاربردهاي انتخابات و ساير خدمات 
شهروندي مورد استفاده قرار گيرد. اولين وظيفه كارت 
ملي هوشمند شناسايي است؛ در زمان ثبت نام، اطالعات 
صاحب كارت مانند نام، نام خانوادگي، تاريخ، محل تولد 
و مواردي از اين قبيل روي كارت ثبت مي ش��ود. به اين 
ترتيب هر جا نياز به اطالعات هويتي صاحب كارت باشد، 
وي مي تواند كارت خود را ارايه دهد و به صورت ديجيتالي 
شناسايي شود. شناسايي الكترونيكي موجب كاهش تقلب 
در شناسايي مي شود. كاربرد ديگر كارت ملي هوشمند، 
تصديق هويت است؛ تصديق هويت در اينجا تنها به عكس 
محدود نمي شود، بلكه اطالعات بيومتريكي )اثر انگشت( 
صاحب كارت ني��ز روي كارت قرار مي گيرد و به صورت 
الكترونيكي قابل بررسي است. به اين ترتيب امكان جعل 
هويت به حداقل مي رسد. داخل كارت هوشمند تراشه 
حافظه وجود دارد كه حجم فراواني از اطالعات را مي توان 
روي آن بارگذاري كرد. بنابراين، دور از ذهن نيست كه 
روزي تمامي كارت ه��اي داخل كيف هاي جيبي با هم 
تجميع شوند و همه اطالعات آنها روي تراشه هاي كارت 
هوشمند ملي قرار بگيرد. به اين ترتيب عالوه بر اطالعات 
هويتي، طيف وسيعي از اطالعات و حتي اطالعات بانكي 
را مي ش��ود داخل اين كارت ها گنجاند و رسمًا تمامي 
كارت هاي ديگ��ر را از رده خارج ك��رد.  اگرچه هنوز هم 
افراد زيادي در كشور وجود دارند كه كارت ملي دريافت 
نكرده اند؛ آن هم افرادي كه براي دريافت اين كار ثبت نام و 
همه اقدامات الزم را انجام داده اند، اما به دليل زمانبر بودن 
فرآيند ص��دور كارت از دريافت خدم��ات اداري دولتي 

محروم مانده اند.

شركت بهره برداري متروي تهران 
نيازمند كمك دولت

نايب رييس هيات مديره و مديرعامل شركت بهره برداري 
متروي تهران وحومه از مشكالت مالي و كمبود نقدينگي 
موجود و گذشتن زمان اورهال ناوگان در شهر زير زميني 
مي گويد و معتقد است تنها راه برون رفت از اين روزهاي 
سخت حمايت ها و كمك هاي مالي دولت است. به گزارش 
مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه، فرنوش نوبخت با اشاره به اينكه 
متروي ته��ران حدود 1۵ درصد حم��ل و نقل عمومي 
را برعهده دارد اف��زود: در حال حاضر با توجه به كمبود 
نقدينگي متروي تهران به سختي در حال فعاليت است.   
نوبخت گفت: هزينه هاي نگه داشت 1۲۸ ايستگاه فعال 
مترو و حدود هزار ۵۰۷ دستگاه واگن مترو كه در خطوط 
هفتگانه سرويس دهي مي كنند بسيار زياد است و در حال 
حاضر با توجه به شيوع ويروس كرونا درآمدها نيز كاهش 
چشمگيري داشته و اين هزينه ها بدون كمك دولت از 
بضاعت فعلي شهرداري تهران و اين شركت خارج است. 
در اين روزها با كاهش بيش از ۷۰ درصدي مسافر نسبت 
به سال گذشته همراه هستيم و آمارها كمتر از يك ميليون 
مسافر در روز است. اين آمار نصف ظرفيت پيش از كرونا 
است.  او گفت: با تمام كاهش آمار مسافري كه در نه ماه 
گذشته شاهد بوديم اما ظرفيت حركتي را تغيير نداديم و 
با همان ظرفيت سال 9۸ خدمات رساني مي كنيم اما در 
صورت اورهال نشدن به موقع قطارها و تجهيزات »شعار 
سرعت، دقت و ايمني« در شهر زيرزميني با مشكل روبرو 

خواهد شد.

واكنش سهامداران به  بازار فوالد
در راستاي اجراي ماده ۲ و 3 قانون بهبود مستمر 
محيط كسب و كار، بايد كميته اي متشكل از وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، بورس كاال، اتاق هاي ايران 
و تهران و انجمن توليدكنندگان فوالد ايران نسبت 
به احصاء اصالحات الزم در شيوه نامه مذكور اقدام 
و مقدمات اجرايي ش��دن آن را فراهم سازند. ولي 
متاسفانه در اين فرايند، منافع نامشروع گروهي از 
ذي نفعان كه تضاد آن را مي توان كامال در دو نامه 
متضاد يكي توسط اتاق بازرگاني به معاون اقتصادي 
رييس جمهور دكتر نهاونديان و ديگري نامه اتاق 
بازرگاني ايران به معاون اول رييس جمهور، مشاهده 
كرد كه اولي تاييد كننده به وجود آمدن رانت مالي 
گس��ترده و امضا هاي طاليي است و به عكس اتاق 
بازرگاني ايران داراي پيشينه چندان قابل قبولي 

در زمينه شفافيت مالي نبوده است.
به هر حال صنعت فوالد در ايران، كه ارزش توليد 
تنها دو شركت بزرگ توليد كننده اصلي آن يعني 
فوالد مباركه و فوالد خوزستان بيش از 6 ميليارد 
دالر است نيازمند توجه جدي است و اگر اشكالي 
در سياس��ت گذاري باش��د مي تواند زمينه فساد 
گسترده اي را به وجود آورد و همان گونه كه درنامه 
اتاق بازرگاني تهران آمده است موجب زيان ده شدن 
كارخانه هاي جديد فوالدسازي بخش خصوصي و 
عدم دستيابي به توليد ۵۵ ميليون تن فوالد در افق 

14۰4 خواهد شد. 
زيرا توجه به اين نكته بسيار پراهميت است كه با 
وجود شرايط نامناسب ناشي از جنگ و تحريم هاي 
ش��ديد اقتصادي، با اتكا به نيروهاي داخلي، ايران 
توانس��ت در ميان 1۰ كش��ور توليد كننده فوالد 
داراي جايگاه باشدكه طبيعتا چنين دستاوردي 
براي عده اي قابل تامل نبوده و نيس��ت. به طوري 
كه معاون معدني وزارت صمت، از هر ابزاري براي 
جلوگيري از توسعه اين صنعت استراتژيك و حياتي 

استفاده كرده است. 
ماجرا از اين قرار اس��ت كه ش��يوه نامه دستوري 
تنظيم بازار فوالد و طرح مجلس در حالي ارايه شده 
كه تقاضا براي ف��والد در بورس كاال به علت ركود 
اقتصادي مطلقًا خش��ك ش��ده، وروز چهارشنبه 
عرضه ش��مش فوالدي در ب��ورس خريداري پيدا 
نكرد.لذا مصوبه تهيه شده توسط معاون اقتصادي 
رييس جمهور، در اين ش��رايط كه كش��ور شديدا 
نيازمند درآمدهاي ارزي اس��ت صادرات فوالد را 

عمال به حالت تعليق درمي آورد 
متاس��فانه افرادي كه داراي كمترين اطالعات در 
مورد فوالد هس��تند براي جلوگيري از دستيابي 
ايران به توليد ۵۵ ميليون تن فوالد در 14۰4 عنوان 
مي كنند كه نياز به 14 ميليارد دالر سرمايه گذاري 
اس��ت و عالوه بر آن در ايران معادن س��نگ آهن 
پاسخگوي چنين نيازي نيستند. در حالي كه در 
حال حاضر با پيشرفت هاي علمي صورت گرفته، 
هزينه ارزي براي توليد هر تن فوالد شديدا كاهش 
يافته زيرا بخش بزرگي از تجهيزات مورد نياز اين 
صنعت، قابل ساخت در كشور است. عالوه بر آن، 
هيچ كشوري جز امريكا، روسيه، و برزيل و استراليا، 
وابسته به معادن سنگ آهن داخلي خود نيستند و 
از طريق واردات تامين مي كنند. بنابراين، اصالح 
ش��يوه نامه موجود، با توجه به فرمايشات رهبري، 
در نشست روز چهارشنبه با سران سه قوه، مبني بر 
استفاده از تمام ظرفيت هاي داخلي، ضروري است 
و براي مقابله با تحريم ها، شيوه نامه تهيه شده بايد 
به گونه اي باشد كه در آن، صادرات آزاد و قيمت گاز 
طبيعي در حدي باش��د كه توليد فوالد در ايران را 
توجيه پذير كند و با پرهيز از هر گونه تعيين قيمت 
دستوري، زمينه رشد و شكوفايي اين صنعت فراهم 
شود. اين شيوه نامه به دنبال آن است كه صادرات 
فوالد را محدود كند و قيمت گاز براي صنعت و توليد 
فوالد افزايش يابد. اين در حالي است كه االن زمان 
تسهيل صادرات فوالد و نه زمان ايجاد محدوديت 
براي آن است. اما به نظر مي رسد كه يك جريان به 
دنبال چنين طرح هايي است كه صادرات فوالد را 
محدود كند و سياس��ت گذاري غير كارشناسي را 

براي اين كاراجرا نمايد.
توجه داشته باشيم كه در تجربه 4 برابر كردن قيمت 
گاز طبيعي خوراك پتروش��يمي ها توسط وزارت 
نفت در دهه ۸۰، نه تنها سهام آنان شديدا كاهش 
يافت بلكه هر گونه سرمايه گذاري در اين صنعت 
استراتژيك را غير اقتصادي كرد. به گونه اي كه يك 
شركت هندي كه در نظر داشت يك كارخانه كود 
شيميايي بسيار بزرگ در چابهار بسازد و حاضر بود 
حتي ۲ براب��ر ميانگين قيمت گاز طبيعي منطقه 
خليج فارس )يعني4 س��نت دالر امريكا( بپردازد 
به خاطر قيمت باالي۸ سنت دالر امريكا مجبور به 

انصراف از سرمايه گذاري در ايران شد.
در صنعت فوالد ني��ز گاز طبيعي نه تنها به عنوان 
سوخت استفاده مي شود بلكه به عنوان يكي از مواد 
اوليه مورد استفاده قرار مي گيرد. توجه داشته باشيم 
كه داشتن بزرگ ترين مخازن گاز جهان توسط ايران 
تنها يك مزيت نسبي نيست بلكه مزيت مطلق است 
ولي متاسفانه در نظر است همانند آنچه با صنعت 
پتروشيمي صورت گرفت با صنعت فوالد نيز انجام 
شود كه بدون شك بازتاب منفي سنگيني بر اين 

صنعت وبه ويژه برسهامداران خرد خواهد داشت.
به عبارت ديگر، هزينه انرژي براي توليد هر تن فوالد 
مذاب )شمش( از طريق گاز طبيعي در فوالد مباركه 
وفوالد خورستان 13 درصد از كل هزينه توليد است 
در حالي كه در عربستان وقطر اين نسبت به ترتيب۸ 
و4 درصد است.با توجه به اينكه صنعت فوالد داراي 
پيشينه بيش از 1۵۰ سال در ايران است و باتالش 
فراوان در ايران ايجاد شده و بايد از آن حمايت شود 
لذا بايد در مورد اين ش��يوه نامه و قيمت گاز دقت 
بيشتري صورت گيرد. شگفت آور تر اينكه برخي 
مديران بازرگاني و برخي افراد فرصت طلب از اين 

طرح ضدتوسعه اي پشتيباني مي كنند.

بازي هاي رايانه اي در آينده نزديك، ساير رسانه ها را پشت سر مي گذارند 

دكتر يزدي زاده، اقتصاددان:

چشم انداز بازي هاي رايانه اي در كشور

اشتباهات سهوي و اقدامات عمدي در مديريت اقتصاد، مهم تر از فشار تحريم هاست
دكتر ي��زدي زاده اقتصاددان در تحليل ريش��ه هاي 
مشكالت اقتصادي و معيشتي كشور در شرايط كنوني 
گفت: يكي از مسائلي كه اين روزها همه با آن مواجه 
هستيم اين است كه در هر جمعي كه يك كارشناس 
اقتصادي حضور دارد، اولين سوالي كه مطرح مي شود 
اين است كه باالخره مش��كالت اقتصادي راه حلش 
چيس��ت؟ معموال وقت��ي كه با يك مش��كل مواجه 
مي شويم اولين قدم ريشه يابي اين مشكل استو بعد 

راه حل مناسب را ارايه كنيم. 
وي افزود: در شرايط كنوني مسائل كشور ريشه در سه 
عامل دارد: 1- تحريم هاي اقتصادي، ۲ - اشتباهات 

سهوي و سوءمديريت، 3 - اقدامات عمدي اشتباه.
اين كه هر يك از مشكالت ما به كدام از اين سه عامل 
برمي گردد بايد به صورت تفضيلي بررس��ي ش��ود تا 
مش��خص ش��ود كه كدام عامل در ايجاد هر مشكل 
اثرگذارتر بوده است.  وي افزود: در طبقه بندي كلي ما 
دو نوع مشكل داريم، مشكل ارزي و مشكل ريالي. در 
مورد مشكل ارزي اخيرا اتفاقاتي در بازار افتاده و مثال 
روغن خوراكي كمياب شد علت اين موضوع چه بود 
كه تمام وزارتخانه صمت و تمام دستگاه ها وارد شدند 

تا موضوع را حل كنند؟
علت اين بود كه يك كش��تي با ۷۵ هزار تن دانه سويا 
ش��ش ماه در بندر متوقف شد. 3۰ ميليون دالر الزم 
داشت كه ترخيص شود و در نهايت اين محموله فاسد 
شد. فساد اين محموله يك وقفه در زنجيره تامين كاال 
ايجاد كرد. اكنون اين سوال مطرح است كه ارز نداشتيم 
كه بدهيم يا داش��تيم و نخواستيم بدهيم. مسلما ارز 

داشتيم چون اگر نداش��تيم در هفت ماهه اول سال 
با رشد 1۲۲ درصدي بيش از يك ميليارد دالر ارز به 

تلفن همراه اختصاص نمي داديم. 
وي ادامه داد: اينكه ارز را به كاالهاي اساس��ي و مواد 
اوليه اختصاص نمي يابد و به به تلفن همراه اختصاص 
مي يابد، بايد بررسي شود كه ريشه آن به كدام عامل 
اقدامات عمدي، اشتباهات سهوي يا تحريم مرتبط 

است؟
وي تصريح كرد: يعني وقتي ارز به كاالهاي اساس��ي 
اختصاص نيافت اين مشكالت براي مردم ايجاد شد. 
به عبارت ديگر، ارز را به مواد اوليه نمي دهيم و به تلفن 
همراه اختصاص مي دهيم.ا كنون بايد بررسي كنيم 
كه اين مش��كل ريشه  در تحريم داش��ته يا از جنس 

سياست هاي غلط س��هوي است يا از جنس اقدامات 
اشتباه عمدي است ؟ در زمينه تامين ارز از اين موارد 
زياد داريم پس ما مش��كل كمبود ارز نداريم مشكل 
تخصيص ارز داريم. وي با اشاره به مشكالت ريالي نيز 
گفت: در منابع ريالي هم همين طور است دولت از اواخر 
سال گذشته با كمبود منابع ريالي مواجه شد. گاهي 
به سياست استقراض و دامن زدن به افزايش نقدينگي 
و ت��ورم در كش��ور رو آورد كه ب��ه آن ماليات مخفي 
مي گويند. گاهي با طرح هاي خاصي مثل پيش فروش 
نفت در بورس موضوع را دنبال كرده است و گاهي روي 
اوراق قرضه و خزانه اقدام مي كند. اين روش هاي تامين 
كسري بودجه، در حقيقت انتقال بدهي اين دوره به 

دولت هاي بعدي است. 

وي افزود: به عبارت ديگر، اين سوال مطرح است كه آيا 
دولت راه حل ديگري نداشته و راه حل ديگري كه تورم 
ايجاد نكند و با بقيه سياست هاي اجتماعي همخواني 
داشته باشد و در جهت عدالت اجتماعي باشد و بدهي 

به دوره بعد منتقل نشود، نداشته است؟
وي ادامه داد: اگ��ر دولت از فردا صبح بنزين يارانه اي 
1۵۰۰ تومان را ب��ه اتومبيل هاي گرانقيمت ندهد و 
سهميه  شارژ نشود كساني كه ماشين چند ميلياردي 
دارند مي توانند بنزين 3 هزار توماني استفاده كنند. 
يعني 9۵ درص��د اتومبيل ها همان سيس��تم قبلي 
و س��هميه 1۵۰۰ توم��ان را دارند و فق��ط ۵ درصد 
خودروهاي گرانقيمت بدون سهميه هستند. درآمد 
دولت از اين حذف يارانه سوخت، معادل سهم عمده اي 
از درآمد مالياتي كشور خواهد بود و مي تواند معادل ۲ 

برابر رقم اوراق خزانه اي درآمد ايجاد كند.
اين درآمد حاصل از حذف يارانه سوخت، يك چيزي 
حدود 4 برابر يارانه پرداختي است كه در سال پرداخت 
مي شود.پس واقعا دولت مشكل ريالي ندارد. آيا اينكه 
نمي توانيم چنين كاري بكنيم ناشي از تحريم هاست؟ 
نبود درآمد ريالي كافي در دولت حاصل نبود اراده كافي 
در دولت است و حاصل سياست هاي اشتباه سهوي يا 

اقدامات عمدي است. 
نظير چنين اشتباهات س��هوي و اقدامات عمدي در 
تخصيص ارز، كسب درآمد، كاهش كسري بودجه، 
تامين كاالي اساسي، ترخيص كاال از گمرك و... وجود 
دارد و نمي توان همه آنها را به تحريم هاي اقتصادي و 

فشار حداكثري ربط داد. 

فائزه طاهري



تعادل | فرشته فريادرس| 
سرانجام پس از هفت س��ال بالتكليفي، امروز نهم 
آذر ماه ۹۹ قرار اس��ت، سامانه جامع تجارت رسما 
افتتاح و راه اندازي شود. سامانه اي كه قرار بود خيلي 
زودتر از اينها فعال ش��ود تا فرآيند تجارت خارجي 
كشور و زنجيره توزيع كاال تا سطح عرضه را در يك 
چرخه كامال ش��فاف مديريت كند. خيلي ها عدم 
استقرارقانون پنجره واحد تجارت ذيل اين سامانه 
تجاري را ضعف دس��تگاه ها و عدم هماهنگي بين 
نهادهاي متولي عنوان مي كنند. اين در حالي است 
كه از زمان تصويب اين قانون تجاري براي ارتباط 
بين سامانه اي بانك مركزي، گمرك و وزارت صمت 
هفت سال مي گذرد و پاي خيلي ها براي اين اتصال 
شفاف مي لنگيد. در اين ميان، متوليان صمت، بارها 
اظهار كردند كه اگر گمرك كشور همكاري الزم را 
ايجاد مي كرد، اين س��امانه زودت��ر به بهره برداري 
كامل مي رسيد. در مقابل گمركي ها هم مي گفتند 
كه سامانه جامع تجارت يك سامانه نظارتي است 
و وظايف قانون��ي و حاكميتي گمرك قابل اجرا در 
سامانه هاي ديگر نيست. نتيجه نافرماني ها از اجراي 
قانون، موجب شد اين سامانه تاكنون به هدف نهايي 
خود كه همان شفاف س��ازي و تسهيل و تسريع در 
چرخه تجارت است، نرسد. حال بايد ديد راه اندازي 
اين سامانه تا چه اندازه مي تواند تجارت را تسهيل 

و قاچاق كاال را كاهش دهد. 

    بالتكليفي يك قانون 
سال ۹۲ با تصويب قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
در مجلس شوراي اس��المي و براساس ماده 6 بند 
الف اين قانون، تكليفي ب��ه وزارت صمت مبني بر 
ايجاد »سامانه يكپارچه سازي بر فرآيند تجاري« با 
هدف شفاف سازي فرآيند تجارت داخلي و خارجي 
و جلوگيري از فس��اد واگذار شد. اين سامانه كه در 
آيين نامه با عنوان »سامانه جامع تجارت« ناميده 
ش��د، مطابق اصلي ترين بند قانوني آيين نامه، بايد 
به نحوي طراحي شود كه بازرگان در حوزه تجارت 
داخلي و خارجي با اين س��امانه در ارتباط باش��د و 
دس��تگاه هاي حاكميتي اگر مي خواهند ارتباطي 

با بازرگان داشته باشند از بستر اين سامانه باشد.
از همين رو، در مردادماه سال ۹۵، يك پنجره واحد 
تحت عنوان »س��امانه يكپارچه سازي و نظارت بر 
فرآيند تجارت« يا همان »س��امانه جامع تجارت« 
براي تجارت داخلي و خارجي پيش بيني و مطابق 
قانون، وزارت صمت به عنوان متولي راه اندازي اين 
سامانه معرفي شد. سامانه جامع تجارت به عنوان 
درگاه يكپارچه ارتباط بازرگانان با دس��تگاه هاي 
ذيربط در امر تجارت كش��ور جه��ت انجام اموري 
همچون »ثبت سفارش، اخذ مجوزهاي ورود كاال، 
تأمين ارز از نظام ارزي كش��ور، اظهار منش��أ ارز و 
پرداخت ها به صورت الكترونيكي و سيستمي« از 
س��ال ۹۵ آغاز به فعاليت كرد. همچنين در پايان 
سال 13۹6 همه تعرفه هاي ثبت سفارش و درگاه 
ثبت س��فارش ها در س��امانه جامع تجارت صورت 
گرفته اس��ت. زيرمجموعه س��امانه جامع تجارت 
براي ايجاد يكپارچگي و زيرساخت، زيرسامانه هاي 
مختلفي در قانون پيش بيني ش��ده كه مي توان به 
» س��امانه جامع روابط تجاري، س��امانه يكپارچه 
مجوزها، س��امانه شناس��ه كاال و رهگيري، سامانه 

جامع انبارها و سامانه همتا« اشاره كرد.
س��امانه جامع تجارت كه با هدف شفاف س��ازي، 
تس��هيل و تس��ريع تجارت راه اندازي ش��ده، روند 
تش��خيص مجوزهاي الزامي و درخواست مجوز و 
تبادل مجوز را الكترونيكي و برگه فيزيكي مجوزها 
و استفاده از كاغذ را حذف كرده است. بر اين اساس؛ 
طب��ق قانون مبارزه ب��ا قاچ��اق كاال و ارز، به دليل 
اينكه متولي تجارت كش��ور وزارت صمت اس��ت، 

همه دس��تگاه ها مكلف شده اند كه با سامانه جامع 
تجارت همكاري كنند و در اين راستا تاكنون بيش 
از 3۰ دستگاه به اين سامانه متصل شده اند. گمرك 
ايران اما يكي از دس��تگاه هايي ب��ود كه تمايلي به 
اتصال به سامانه جامع تجارت نداشت؛ با اين حال 
در شهريورماه سال ۹۷ پس از سه سال كشمكش 
فراوان، دو وزارتخانه صمت و اقتصاد تفاهم نامه اي را 
در جهت اتصال سامانه هاي جامع گمركي و سامانه 
جامع تجارت امضا كردند. هرچند بارها گفته شد كه 
اتصال اين دو سامانه به يكديگر به سرانجام درستي 
نرسيده است. آنطور كه متوليان صنعت نيز گفتند، 
گمرك همكاري الزم را براي اتصال صد در صدي 

به سامانه جامع تجارت انجام نداده است.

    مناقشه بر سر سامانه تجاري
با گذشت ۷ سال از تصويب اين قانون يعني از سال 
13۹۲ اين موضوع كليدي همچنان بالتكليف بين 
نهادهاي مسوول و ذي ربط مانده بود. اما سرانجام 
امسال ودرجلسه ۲۲ مهرماه رييس جمهور يك بار 
ديگر، بر راه اندازي و تكميل س��امانه تجاري تاكيد 
ورزيد. حسن روحاني در جلس��ه ستاد هماهنگي 
اقتصادي دولت با بيان اينكه سامانه جامع تجارت 
بايد بتواند تمامي حلقه هاي مس��ير تأمين و توزيع 
كاال را ب��ه يكديگر متصل كند، تأكي��د كرد: »اين 
س��امانه با ايجاد ش��فافيت، امكان مقابله موثرتر با 
فساد و قاچاق را فراهم خواهد كرد و يك اقدام بزرگ 
در حوزه س��اماندهي اقتصاد محسوب مي شود.« 
پس از ايراد اين س��خنان از س��وي رييس جمهور، 
معاون اقتصادي روحاني با ارسال نامه اي به برخي 
وزرا، دس��تور رييس جمهور براي تكميل س��امانه 
جام��ع تجارت و اتصال س��ريع س��ازمان ها به اين 
س��امانه را ابالغ كرد. محمد نهاونديان، در نامه اي 
به رييس  كل گمرك، تاكيد كرد كه دريافت اظهار 
كاال و مجوزهاي ترخيص بايد از طريق سامانه جامع 
تجارت انجام شود. اما نامه نهاونديان واكنش وزير 
اقتصاد را در پي داشت و آن را خالف وظايف قانوني 
و حاكميتي گمرك تلقي كرد. فرهاد دژپسند معتقد 
بود كه واگذار كردن اظهار كاال به س��امانه ديگري 
غير از سامانه پنجره واحد گمرك، عالوه بر مغايرت 
قانون��ي، موجب تداخ��ل وظايف گمرك با س��اير 
س��ازمان ها و تضييع حقوق مردم مي شود. پس از 

مخالفت وزير اقتصاد، مهدي ميراشرفي رييس كل 
گمرك ايران نيز نس��بت به نامه نهاونديان واكنش 
نشان داد و عنوان كرد كه سامانه جامع تجارت يك 
س��امانه نظارتي است و وظايف قانوني و حاكميتي 
گمرك قابل اجرا در سامانه هاي ديگر نخواهد بود. 
در بخشي از اظهارات او آمده بود كه »پس از تصويب 
قانون مبارزه با قاچاق در س��ال 13۹۲ وگنجاندن 
تبصره اي در ذيل بند )الف( ماده )6( قانون مبني بر 
اينكه كليه دستگاه هاي مرتبط با تجارت خارجي 
كش��ور موظفند با اجرا وبهره برداري از اين سامانه 
به ارايه وتبادل اطالعات از طريق آن اقدام كنند و 
براين اساس قانون صرفا به تبادل اطالعات تصريح 
دارد نه ورود در حوزه تخصصي ساير سازمان ها.« 

با وجود اين اختالفات، پس از تاكيد رييس جمهور 
بر تكميل س��امانه جام��ع تجارت، مدير س��امانه 
جامع تجارت ايران از آمادگي مركز توسعه تجارت 
الكترونيك��ي وزارت صم��ت، ب��راي بهره برداري 
س��امانه جامع اطالعات تجارت كشور خبر داد. در 
اين ميان، محمد شيرازيان توپ را به زمين گمرك 
انداخ��ت ودر اظهارات��ي گفته بود: س��امانه جامع 
اطالعات تجارت در حوزه تجارت خارجي از س��ال 
۹۵ بهره ب��رداري خود را آغاز ك��رده و اگر گمرك 
كش��ور همكاري الزم را ايجاد كند، اين سامانه به 
بهره برداري كامل مي رس��د. در همين راستا، وزير 
صمت ني��ز در دهم آبانماه در بازديدي س��رزده از 
س��امانه جامع تجارت اي��ران از نزديك در جريان 
مراحل نهايي ش��دن و تكميل اين سامانه و پروسه 
تكميل پرونده هاي مرتبط با تامين ارز متقاضيان 
قرار گرفت. با همه اين تعلل ها و دعوا بر سر سامانه 
جامع تجاري، بناب��ه اظهارات قبلي رييس جمهور 
امروز نهم آذرماه قرار اس��ت، سامانه تجارت رسما 
افتتاح و راه اندازي ش��ود. اما مرور روند تكميل اين 
سامانه تجاري نشان مي دهد، سامانه جامع تجارت 
كه از س��ال ۹۵ و بر اساس مواد ۵ و 6 قانون مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز توس��ط وزارت صمت راه اندازي 
ش��ده، تاكنون به هدف نهايي خود نرسيده است. 
اين در حالي است كه بنا بر ادعاي مسووالن وزارت 
صمت، وجود اين س��امانه از يك سو براي »تنظيم 
بازار كاالهاي اساسي« و »نظارت بر عرضه كاالهاي 
مصرف��ي« ضروري بوده و از س��وي ديگر درگاهي 
يكپارچه ب��راي ارتباط بازرگان��ان فراهم مي كند 

تا با انجام ام��وري همچون »ثبت س��فارش، اخذ 
مجوزهاي ورود كاال، تأمين ارز از نظام ارزي كشور، 
اظهار منش��أ ارز و پرداخت ها« تجارت را تسهيل و 
قاچاق كاال را كاهش دهد. اما در طول اين سال ها، 
عدم هم��كاري دس��تگاه هاي مختل��ف در تبادل 
اطالعات با س��امانه جامع تجارت، اين سامانه را با 
نواقصي مواجه كرده كه باعث شده فرآيند نظارتي 

آن با اختالل و كاستي مواجه شود. 

     سامانه تجاري چه اهدافي را دنبال مي كند؟ 
حال در آستانه افتتاح اين سامانه مدير سامانه جامع 
تجارت ايران، يكي از اهداف اين س��امانه را ايجاد 
درگاه واحد براي بازرگان و فعاالن تجاري دانسته 
و گفته است كه با رصد و رهگيري كاالها در سامانه 
جامع تجارت ديگر ش��اهد عرضه خارج از شبكه، 
افزاي��ش بي رويه قيمت ها، كمبود كاال در س��طح 
عرضه نخواهيم بود. محمد شيرازيان الزمه رسيدن 
به يكپارچگي را ايجاد زبان مشترك، در سامانه هاي 
اطالعاتي هر دستگاه به ازاي هر فرآيندي كه متولي 
آن است دانسته و اظهار كرده كه در سامانه جامع 
تجارت براي ايجاد اين زبان مشترك، براي افراد از 
كدملي، اماكن از كدپس��تي و براي كاال از شناسه 
كاال استفاده مي شود. از سوي ديگر، رييس سازمان 
توس��عه تجارت، شفاف س��ازي تجارت خارجي و 
جلوگيري از فساد را از مزاياي سامانه جامع تجارت 
مي داند و مي گويد: اين س��امانه، كش��ورمان را در 
استانداردهاي نظام بين المللي تجارت قرار خواهد 
داد. بنابه اظهارات او، با بهره گيري از سامانه جامع 
تجارت ايران، دخالت افراد و س��اليق اش��خاص از 
تج��ارت خارجي كم كم ح��ذف مي گردد، تجارت 
خارجي كش��ورمان در تراز جهاني قرار مي گيرد. 
او افزايش س��رعت عمل در تج��ارت خارجي را از 
ديگر مزاياي سامانه جامع تجارت مي داند و اظهار 
مي كند: انجام فرآيندهاي كاري صادركنندگان و 
واردكنندگان در اين سامانه تسهيل و هزينه ها براي 
تجار كاهش و به حداقل خواهد رس��يد. بنابه گفته 
اين مقام مسوول در وزارت صمت، در اين سامانه هر 
تاجر با يك درگاه مواجه است و كار خود را از طريق 
يك درگاه به جلو مي برد و ارايه داده هاي مورد نياز 
در حوزه تج��ارت خارجي از طريق دس��تگاه هاي 

مرتبط نيز با يك درگاه انجام خواهد شد. 
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دولت شرايط ورود صنايع كوچك 
به فرابورس را تسهيل كند

رييس كميسيون صنعت و معدن عنوان كرد كه پس از 
دور نخست تعطيلي هاي كرونايي، صنايع با هيچ تخفيف 
يا اغماضي از سوي سازمان امور مالياتي و سازمان تامين 
اجتماعي مواجه نشدند. البته پرداخت ماليات به تعويق 

افتاد اما تخفيفي بر آن اعمال نشد.
 محمدرضا زهره وندي، با اش��اره ب��ه چالش هايي كه 
صنايع كوچ��ك اين روزها با آن دس��ت ب��ه گريبان 
هستند، راهكارهايي چون »مقررات زدايي«، »توسعه 
زيرساخت هاي شهرك هاي صنعتي« و »تسهيل ورود 
صنايع كوچك به فرابورس« را براي كمك به اين صنايع 

در شرايط كنوني موثر خواند.
 وي در گفت وگو با روابط عمومي اتاق بازرگاني تهران، با 
اشاره به اينكه صنايع كوچك عمدتا از تسهيالت بانكي 
محروم هستند، گفت: صنايع كوچك براي آنكه بتوانند 
فعاليت كنند، نياز به سرمايه دارند اما بانك ها اين سرمايه 
را در اختيار آنها قرار نمي دهند؛ از اين جهت كه اسناد 
و مدارك صنايع كوچك در مقايس��ه با صنايع بزرگ 
از ش��فافيت كمتري برخوردار است. از اين رو، بانك ها 
از تسهيالت دهي به صنايع كوچك امتناع مي ورزند. 
اين در حالي اس��ت كه باالترين ميزان اشتغال متعلق 
به اين صنايع بوده و حجم بااليي از توليد در اين صنايع 

صورت مي گيرد.
او اف��زود: صنايع كوچك از نظر تامي��ن مواد اوليه نيز 
در مضيقه هس��تند و براي تامين اين مواد بايد به بازار 
مراجعه كنند. مساله اين است كه مواد اوليه عرضه شده 
در بورس، اغلب نصيب دالالن شده و آنها در ارايه اين مواد 
به صنايع كوچك از ارايه فاكتور رسمي امتناع مي ورزند. 
بر اين اساس، توليد كنندگان نمي توانند هزينه خريد 
مواد اوليه را در دفاتر خود قيد كنند و به همين دليل، 
دفاتر آنها از سوي مميزان مالياتي رد شده و همچنين از 

حاشيه سودشان كاسته مي شود.
زهره وندي با بيان اينكه »صنايع كوچك در عين حال 
همواره از نوسانات نرخ ارز و تورم متضرر شده اند« ادامه 
داد: تصور كنيد، در فاصله اي كه توليدكننده براي خود 
تعهد ايجاد كرده تا كااليي را تحويل دهد، چنانچه نرخ 
ارز افزايش يابد، فروش اين كاال به نرخ قبلي توليد كننده 
را متضرر مي كند. در واقع يا بايد فاكتور و خريدار را تغيير 
دهد يا با فروش به نرخ قبلي دچار زيان ش��ود. درواقع 
چه نرخ ارز افزايش يابد و چه كاهش��ي ش��ود، صنايع 
متضرر مي شوند. او افزود: با همه گيري ويروس كرونا 
نيز بيشترين آسيب را صنايع كوچك و اصناف كه بدون 
پشتوانه هستند، متحمل شدند. اما صنايع بزرگ كه 
حاشيه سود بااليي دارند و از منابع ارزان بهره مي برند، 
به نسبت صنايع كوچك با آسيب كمتري اين بحران را 
سپري مي كنند. كرونا كه از اسفند سال گذشته شيوع 
پيدا كرد، تاكنون با دوبار تعطيلي همراه بوده است و در 
تعطيلي نخست، صنايع بالتكليف بودند و چشم اندازي 
در مورد سال مالي آينده در مقابلشان قرار نداشت. آنها 
كه پرسنل خود را حفظ كردند با هيچ تخفيف يا اغماضي 
از سوي سازمان امور مالياتي و سازمان تامين اجتماعي 
مواجه نشدند. البته پرداخت ماليات اگر چه به تعويق 
افتاد اما تخفيفي بر آن اعمال نشد. مساله اين است كه 
تحت هر ش��رايطي صنايع كوچك بايد پرداخت هاي 
خود را انجام دهند. او س��پس به راهكارهاي حمايتي 
دولت از صنايع پرداخت و گفت: در اين شرايط انتظاري 
براي كمك مالي و رانت زاي دولت وجود ندارد اما بايد 
دست كم قوانين و مقررات مزاحم كه هر روز عرصه را بر 
فعاالن اقتصادي تنگ تر مي كند، كنار گذاشته شود. 
تامين زيرساخت ها در شهرك هاي صنعتي تسريع شده 
و موانع توسعه واحدهاي صنعتي در شهرك ها از ميان 
برداشته شود. اكنون بسياري از شهرك هاي صنعتي 
به يك كشور جنگ زده شباهت پيدا كرده است. افزون 
بر اين موارد، راهكار ديگري كه براي حمايت از صنايع 
كوچك وجود دارد اين است كه راه ورود آنها به فرابورس 

براي تامين سرمايه فراهم شود.

قيمت مرغ
از هفته جاري سقوط مي كند

رييس سازمان دامپزشكي كش��ور گفت: بر اساس 
اطالعات اين سازمان درباره حجم كشتار مرغ، قيمت 
اين محصول از هفته جاري سقوط مي كند. علي صفر 
ماكنعلي رييس س��ازمان دامپزشكي كشور در يك 
برنامه تلويزيوني گفت: بر اساس اطالعات اين سازمان 
درباره حجم كشتار مرغ، قيمت اين محصول از هفته 
جاري سقوط مي كند. وي افزود: با توجه به تدابيري 
كه در وزارت جهاد كشاورزي انديشيده شده قيمت به 
زودي متعادل خواهد شد. رييس سازمان دامپزشكي 
كشور ادامه داد: ديروز 1۴3 ماشين مرغ وارد ميدان 
بهمن شد و نتايج آن از روزهاي آينده مشخص مي شود 
و در نهايت قيمت مرغ به قيم��ت مصوب ۲۰,۴۰۰ 
تومان مي رسد. ضمن اينكه قيمت مرغ زنده بر اساس 
بررسي هاي س��ازمان حمايت 1۵ هزار تومان تا 1۵ 
هزار و ۵۰۰ تومان است كه تا به دست مصرف كننده 
برسد همان ۲۰,۴۰۰ تومان مي شود. وي تصريح كرد: 
قيمت فعلي مرغ متأثر از شرايط و رواني بازار و افزايش 
مقطعي تقاضا است؛ البته بايد در نظر داشت كه قيمت 
اين محصول از قيمت نهاده ها و ساير هزينه هاي توليد 
نيز متأثر و عدم ترخيص به موقع آنها بر روي قيمت 
تمام شده تأثير مي گذارد. ماكنعلي با اشاره كاهش 
مقطعي جوجه ريزي اظهار داشت: در قضيه افزايش 
قيمت مرغ يك عده اي سوداگري كردند و عده اي نيز 

براي خريد اين محصول هجوم بردند.

خودرو شاسي بلند در 
منطقه آزاد ارس توليد مي شود

ايرنا | رييس هيات مديره و مديرعامل سازمان منطقه 
آزاد ارس از تصوي��ب طرح توليد خودرو شاس��ي بلند 
توسط يك شركت هلدينگ كارآفريني در كميسيون 
اقتصادي منطقه خبر داد. محسن نريمان روز شنبه در 
جمع خبرنگاران اظهار كرد: پيش بيني مي شود اولين 
خودروي توليدي اين ش��ركت تا پايان س��ال توليد و 
رونمايي شود. وي افزود: ميزان سرمايه گذاري اين طرح 
يكهزار ميليارد تومان است كه با شروع فعاليت آن براي 
1۵۸ نفر بطور مستقيم شغل ايجاد مي شود. نريمان 
ادامه داد: اين شركت خودروسازي قرار است در ارس 
خودروهايي در كالس SVU، شاس��ي بلند، سواري 

سدان و سواري وانت را توليد و به بازار عرضه كند.

عراق در صدر فهرست
بازارهاي صادراتي ايران

ايلنا | مديركل دفتر عربي و آفريقايي سازمان توسعه 
تجارت ايرات از صادرات ۵ ميليارد دالري ايران به عراق 
طي ۷ ماهه س��ال 13۹۹ خبر داد و گفت: ارزش وزني 
صادرات ايران به عراق طي مدت مذكور 1۷ ميليون و 
6۰۰ هزار تن بوده است. فرزاد پيلتن با بيان اين مطلب 
اظهار داشت: در ۷ ماهه سال جاري كشور عراق با سهم 
۲۷ درص��دي از مجموع صادرات ايران و باال تر از چين 
در صدر اول بازاره��اي صادراتي ايران قرار گرفت. وي 
افزود: بررس��ي ها نشان مي دهد در دوره مذكور پس از 
عراق، در فهرست مهم ترين بازارهاي هدف جمهوري 
اس��المي ايران، چين با ۴.۴ ميليارد دالر و س��هم ۲۴ 
درصدي در رتبه دوم، امارات با ۲.۲ ميليارد دالر و سهم 
1۲ درصدي در رتبه س��وم، تركيه با 1.۵ ميليارد دالر 
و سهم ۸.۲ درصدي در رتبه چهارم، افغانستان با 1.3 
ميليارد دالر و سهم ۷.3 درصدي در رتبه پنجم اهداف 
صادراتي كشور قرار داشته اند. پيلتن گفت: مقايسه روند 
صادرات ايران به عراق طي مدت مذكور نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته، نشان دهنده رشد وزني ۲6 درصدي 
است. وي ادامه داد: عالوه بر گاز و برق، ميله هاي آهني، 
گوجه فرنگي، كاشي و سراميك، هندوانه تازه، كولرهاي 
آبي، رب گوجه فرنگي، قطعات توربين هاي بخار، پنير و 
بيسكويت نيز جزو مهم ترين اقالم صادراتي ايران به عراق 
محسوب مي شوند. پيلتن بيان داشت: كشورهاي تركيه 
با حدود ۲6 درصد، چي��ن با ۲۵ درصد، كره جنوبي با 
حدود 6 درصد، هند با ۵ درصد و امريكا با حدود ۴ درصد 
سهم از بازار عراق، رقباي جمهوري اسالمي ايران در بازار 

عراق محسوب مي شوند.

باردهي كم درختان
عامل افزايش قيمت ميوه

ايسنا | رييس اتحاديه ميوه و تره بار يزد باردهي كم 
درختان را عامل افزايش قيمت امسال در ميادين ميوه و 
تره بار دانست ولي در عين حال مديريت نشدن صادرات 
در اين بخش را نيز در اين موضوع دخيل خواند. محمد 
حسين مشرف گفت: اگ�ر امسال با افزايش قيمت در 
ميدان ميوه و تره بار مواجه هستيم دليل بر باردهي كم 
درختان در طي امس��ال بوده است ولي در عين حال، 
مردم نبايد بابت كمبود ميوه و تره بار نگراني داش��ته 
باشند چرا كه به اندازه نياز مصرف كنندگان اين اقالم در 
استان تامين مي شود و كمبودي در اين باره وجود ندارد. 
وي در خصوص وضعيت قيمت ها در هفته جاري اظهار 
كرد: قيمت پرتقال نابل جيرفت از فردا در ميدان ميوه 
و تره بار يزد 1۷ هزار و ۵۰۰ تومان و پرتقال واشنگتني 
نيز به قيمت 1۴ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه خواهد شد. 
هر كيلوگرم نارنگي نيز در حال حاضر 11 هزار تومان 
و ليموشيرين 1۰ هزار تومان است. وي افزود: قيمت 
گوجه فرنگي تغيير قيمت چنداني نداشته و همچنان 
هر كيلو به قيمت 3 تا ۸ هزار تومان در ميادين ميوه و تره 
بار يزد عرضه مي شود. مشرف از افزايش اندك قيمت 
سيب زميني و عرضه آن به قيمت سه هزار و ۵۰۰ تومان 
خبر داد و گفت: پياز ني��ز در ميادين ميوه و تره بار يزد 
از ۲ ت��ا ۴ هزار تومان به فروش مي رس��د. وي در پايان 
خاطرنشان كرد: اگر صادرات ميوه در كشور به درستي 
مديريت ش��ود، قيمت  انواع ميوه ب��ه مراتب پايين تر 
خواهد آمد چرا كه در حال حاضر صادرات ميوه تاثير 
قالب توجهي روي افزايش قيمت ها در اين بخش دارد.

قدرداني نمايندگان گلستان
از اقدامات شركت معادن شرقي

منصور ي��زدي زاده، مديرعامل ذوب آهن اصفهان با 
رضا آريان پور، نماينده شهرس��تان هاي مينودشت، 
كالل��ه و مراوه تپ��ه و غالمعلي كهس��اري، نماينده 
شهرستان هاي آزاد شهر، راميان و فندرسك با حضور 
منصور ش��ريف، مديرعامل معادن زغال سنگ البرز 
شرقي ۲۸ آبان ماه در محل مجلس شوراي اسالمي 
برگزار شد. يزدي زاده در اين نشست با تشريح روش 
توليد فوالد در ذوب آهن، نوع ارتباط اين ش��ركت با 
معادن و محدوديت ها و موانع توليد در صنعت فوالد، 
گفت: به منظور دريافت نقطه نظرات و بررسي موانع 
توليد و اشتغال شركت معادن زغال سنگ البرز شرقي و 
با هدف تقويت اقتصاد مناطق معدني فعال اين شركت 
در استان گلستان اين نشست برگزار شد . آريان پور 
و كهس��اري از مجمع نمايندگان مردم گلستان نيز 
با قدرداني از اقدامات ش��ركت معادن البرز شرقي به 
تشريح انتظارات مردم و مسووالن استان گلستان از 
شركت هاي معدني از جمله البرز شرقي پرداختند و در 
مورد جاده هاي تردد، بررسي ايجاد كارخانه زغالشويي، 
ايجاد دفتر منطقه اي، فعاليت ه��اي اجتماعي و... با 
مهندس يزدي زاده تبادل نظر كردند. منصور شريف، 
مديرعامل مع��ادن زغال س��نگ البرز ش��رقي نيز 
فعاليت هاي انجام شده درخصوص توليد و اشتغال و 
بهبود فضاي كاري در شركت البرز شرقي را برشمرده 
و تقاضاي رسيدگي به موانع توليدي در منطقه استان 
گلستان شدند. گفتني است، در اين جلسه مقرر شد 
ضمن اقدام درخصوص موارد قابل انجام، نس��بت به 
ارسال درخواست هاي مرتبط با حفظ و افزايش توليد و 
اشتغال در منطقه با همراهي مسووالن استان گلستان 

در جلسات آتي، پيگيري و اقدام شود.

سامانه جامع تجارت چه اهدافي را دنبال مي كند؟ 

مرور هفت سال بالتكليفي سامانه تجاري 

هشدار كمبود جوجه در ماه هاي آتي
دبير انجمن جوجه يكروزه يكي از عوامل تاثيرگذار 
در گراني گوشت مرغ در روزهاي اخير را بي توجهي 
برخ��ي از دس��تگاه هاي كارگروه تنظي��م بازار به 
مش��كالت صنعت پرورش مرغ مادر دانس��ت. به 
گزارش ايسنا، محمدرضا صديق پور با بيان اينكه 
دليل اصلي كمبود مرغ در روزهاي اخير محدوديت 
در تامين نهاده هاي ذرت و كنجاله سويا است، اظهار 
كرد: البته اين كمبود نهاده ب��راي واحدهاي مرغ 
مادر به منظور جلوگي��ري از حذف گله هاي مولد 
كمتر و براي پرورش دهندگان مرغ گوش��تي اين 
كمبود نهاده محسوس تر است. همچنين با وجود 
محدوديت و كمبود نهاده ها توزيع ذرت و كنجاله 
سويا از طريق سامانه بازارگاه موجب شفاف سازي، 
رصد و پاي��ش در دريافت نهاده ب��ه مصرف كننده 
واقعي ش��ده اس��ت و اميدواريم با تامين به موقع و 
كافي ذرت وكنجاله س��ويا در بازارگاه دستيابي به 

نهاده ها و بهبود توليد فراهم شود.
وي ادام��ه داد: به طور كلي كمب��ود نهاده ها كه به 
دلي��ل كن��دي در تخصيص به موقع و مش��كالت 
انتقال ارز ايجاد ش��ده، بر هم��ه بخش هاي توليد 
اثر جدي گذاش��ته است؛ بطوري كه چون نهاده به 
موقع و به اندازه كافي به دس��ت پرورش دهندگان 
مرغ گوش��تي نمي رس��د، انگيزه جوجه ريزي در 
واحدهاي پرورش مرغ گوش��تي كاهش پيدا كرده 
اس��ت و عمدتا جوجه هاي يكروزه در جوجه كشي 
بدون مش��تري مان��ده يا با قيم��ت پايين فروخته 

مي ش��ود. صديق پور با اش��اره به اينكه واحدهاي 
توليد جوجه يكروزه از هش��ت ماه پيش در حاشيه 
ضرر هستند، گفت: واقعيت اين است كه گله هاي 
مولد دچار آسيب جدي شده اند و اگر زودتر فكري 
به حال توليد كنندگان جوجه يكروزه به عنوان پايه 
و حلق��ه اصلي توليد مرغ نش��ود، در آينده نزديك 
دچار كمبود جوجه و به تبع آن با كمبود گوش��ت 
مرغ مواجه خواهيم شد. همچنين در ماه هاي قبل 
وقتي جوجه يكروزه به قيمت ۵۰۰ تومان فروخته 
ش��د، به دس��تگاه هاي متولي در كارگروه تنظيم 
بازار هش��دارهايي داده شد و مكاتباتي نيز صورت 
گرفت، اما متاسفانه توجهي به اين مكاتبات نشد. 
وي يكي از عوامل تًاثيرگذار در گراني گوشت مرغ 
در روزهاي اخير را بي توجهي برخي از دستگاه هاي 
كارگروه تنظيم بازار به مش��كالت صنعت پرورش 

مرغ مادر دانست.
اين فعال بخش خصوصي در ادامه تشريح كرد: در 
جلسه روز ۲1 مهر ماه كارگروه تنظيم بازار، توليد 
توليدكنندگان جوجه يكروزه مكلف به توليد 11۰ 
ميليون قطعه جوجه يكروزه در آبان ماه شدند. اين 
عدد 11۰ ميليون تكليف است و بايستي انجام شود. 
از طرفي سازمان حمايت نيز در همان جلسه مكلف 
به اصالح قيم��ت جوجه و قرار ش��د بعد از اصالح 
قيمت مصوب جوجه يكروزه، مابه التفاوت قيمت 
فروش جوجه در بازار و قيم��ت مصوب به صورت 
هفتگي توسط وزارت جهاد كشاورزي محاسبه، به 

سازمان برنامه و بودجه اعالم و خسارت ضرر و زيان 
واحد هاي مرغ مادر پرداخت شود؛ ولي از ۲1 مهر 
تاكنون با وجود پيگيري هاي متعدد هيچ پاسخي 
داده نش��ده و هيچ اقدام موثري از طرف س��ازمان 
حمايت صورت نگرفته و خس��ارت واحدهاي مرغ 

مادر بالتكليف مانده است. 
صدي��ق پور خاطرنش��ان كرد: س��تاد تنظيم بازار 
قيمت مصوب جوجه يكروزه را ۲۹۰۰ تومان اعالم 
كرده است؛ در حالي كه قيمت جوجه يكروزه براي 
توليدكنندگان با 1۵ درصد سود ۴3۰۰ تا ۴۴۰۰ 

تومان تمام مي شود.
 انجمن جوجه يكروزه به صورت شفاف و كارشناسي 
آناليز قيمت را ارايه كرده و از آنها درخواست كرديم 
كه به هرش��يوه اي كه صالح مي دانند قيمت تمام 
ش��ده جوجه يكروزه را حس��اب كنند. وي با بيان 
اينكه در افزاي��ش قيمت جوجه در س��ال 13۹۸ 
معادل پنج درص��د و در س��ال 13۹۹ معادل 1۰ 
درصد به قيمت جوجه يكروزه اضافه ش��د، اظهار 
كرد: از ابتداي امسال قيمت واكسن و ريز مغذي ها 
۴۰۰ درصد بيش��تر شده اس��ت. قيمت نهاده هاي 
اصلي همچون ذرت و كنجاله س��ويا به عنوان مواد 
اصلي دان مصرفي توس��ط همين سازمان حمايت 
كه چندين ماه است بر س��ر افزايش قيمت جوجه 
يكروزه مقاومت مي كند، در يك تصميم گيري 3۰ 
درصد افزايش يافت. وي با طرح اين پرس��ش كه با 
وجود افزايش قيم��ت نهاده ها، چرا افزايش قيمت 

جوجه براي س��ال 13۹۹ تنها 1۰ درصد اس��ت؛ 
در حالي كه م��رغ و تخم مرغ در س��ال جاري 6۵ 
درصد افزايش قيمت داش��ته است؟ گفت: مبناي 
محاس��بات اين 1۰ درصد بدون حضور تشكل ها، 
دقيقا چيست؟ واقعيت اين است كه نمي دانيم چرا 
سازمان حمايت با صنعت جوجه يكروزه همراهي 
نداشته و به نظرات تش��كل توجه ندارد و از طرفي 
اين س��وال پيش مي آيد كه چگونه قيمت جوجه 
يكروزه را ۲۹۰۰ تومان تعيين كرده اس��ت؟ وي با 
بيان اينكه واقعي ش��دن قيمت جوجه حدود 6۰۰ 
تومان در قيمت گوش��ت مرغ تاثير خواهد داشت، 
گفت: متاس��فانه بي اعتنايي و مقاومت در برابر اين 
افزايش قيمت، توليدكنندگان جوجه را در دامنه 
زيان قرار داده، توان توليد از آنها سلب شده و موجب 
حذف گله هاي مولد شده است كه نتيجه آن كمبود 
جوجه در ماه هاي آتي خواهد بود. البته شايد عده اي 
مي خواهند از اين كمبود اس��تفاده كنند و واردات 
مرغ انجام دهند و بي توجهي و بي اعتنايي براي آنها 
صرف��ه اقتصادي دارد. صديق پ��ور در پايان گفت: 
متوس��ط فروش هر قطعه جوجه يكروزه توس��ط 
واحدهاي مرغ مادر در هش��ت ماه گذشته 11۰۰ 
تومان بوده اس��ت و با يك حساب سرانگشتي هم 
مي توان متوجه ش��د كه مرغ��داران ۲۲۰ ميليارد 
تومان در ماه ض��رر كرده اند. با اين وضعيت و ادامه 
ضرر و زيان، توليدكنندگان چگونه مي توانند اين 

همه خسارت را تحمل كنند؟
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خبرروز

امتحاناتمدارستااطالعثانويحضوريبرگزارميشود
در حالي كه تعداد جان باختگان كرونا در ۲۴ ساعت گذشته به ۳۹۱ نفر و تعداد مبتاليان به بيش از ۱۳هزار نفر رسيده است 
وزير آموزش و پروش گفته امتحانات دانش آموزان حضوري اس��ت مگر اينكه متخصصان بهداش��ت اجازه ندهند. محسن 
حاجي ميرزايي درباره مشكالت شبكه شاد هم گفته بخشي از اين مشكالت مربوط به زيرساخت فني و بخش ديگر مربوط 

به كاستي هاي نرم افزاري است كه شناسايي شده و در حال ترميم است. 
اين كار با توس��عه زيرساخت ها و رفع اشكاالت فني در حال انجام است و تيم مسووالن گفته اند در يكي دو هفته آينده اين 

مشكل هم برطرف خواهد شد. 

كتابخانه

رازهايپيچيدهترينخاندانسلطنتيجهاندر»خونونفت«
كتاب جنجالي »خون و نفت« از رازهاي پيچيده ترين خاندان سلطنتي جهان پرده برمي دارد و چگونگي ظهور چهره اي مرموز به 
نام محمد بن سلمان را به تصوير مي كشد. با قدرت گرفتن روزافزون بن سلمان و جاه طلبي هاي بي پايان او، چه آينده اي در انتظار 
عربستان، منطقه و جهان خواهد بود؟ نويسندگان اين كتاب دو روزنامه نگار نامدار و افشاگرند كه دريافت جايزه وال استريت ژورنال 
را در كارنامه دارند. »مركز مطالعات و امور رسانه قحطاني حكم اتاق فرمان ماموريت هاي مخفي را داشت. ماموران امنيتي اي كه قرار 
بود اين عمليات را به انجام برسانند به گروه مداخله سريع سعودي معروف بودند. فرماندهشان مامور امنيتي و مامور سابق اطالعات 
كشور بود كه خاشقچي از زمان لندن مي شناختش. ماهر مطرب كه همان چند ماه قبل در تور چندهفته اي سفر محمد به امريكا 

در عكس ها كنارش حضور داشت. ماهر گروهي از ماموران امنيتي و كلنل صالح محمد الطبيقي را با خود برد. طبيقي پزشكي بود كه در وزارت كشور كار مي كرد و 
همچنين مديريت شوراي علمي پزشكي قانوني رياض را بر عهده داشت. حضور طبيقي نشانگر اين موضوع است كه قتل خاشقچي از همان ابتدا در دستور كار قرار 
داشت. مطابق با اطالعات شنود دولت تركيه از داخل بناي كنسولگري، او حين آنكه با اضطراب انتظار خاشقچي را مي كشيد براي افراد توضيح مي داد كه چطور حين 

گوش دادن به موسيقي و نوشيدن قهوه اجساد را كالبدشكافي مي كند«

میراثنامه

آذربايجان شرقي استاني با طبيعتي بكر، آب و هواي 
كوهس��تاني و جاذبه هاي تاريخ��ي منحصر به فرد 
مي تواند به يكي از مقاصد گردش��گري مطرح كشور 
تبديل شود. وجود اماكني خاص و تاريخي با قدمتي 
بسيار زياد اين استان را براي گردشگران جذاب كرده 
است. به گزارش ايسنا، يكي از اين آثارتاريخي روستاي 
زيرخاكي حيله ور در جوار روس��تاي تاريخي و كله 
قندي كندوان اس��ت. كندوان، يكي از سه روستاي 
صخره اي جهان است، روستايي با عجايب بسيار كه 
ساالنه گردشگران بس��ياري را به سوي خود جذب 
مي كند، در مسير دو كيلومتري اين روستا، روستاي 
ديگري است كه در شگفتي ساخت سكونتگاه انساني 
و دامي كم از كندوان ندارد، آن طور كه اسناد تاريخي 
مي گويند زندگي در اين روستا، مقدمه اي براي زندگي 

در دل صخره  و ايده اي براي ش��كل گيري روس��تاي 
كن��دوان در ذهن مردم��ان آن روزگار بوده اس��ت.  
روستاي تاريخي حيله ور در شمال شهر اسكو و در۴۴ 
كيلومتري شهر تبريز و ۲ كيلومتري شمال كندوان 
واقع شده اس��ت. اثر معماري دهكده در پاي يكي از 
ارتفاعات ش��مال غربي مجموعه آتش فشاني سهند 

كنده شده و بنا به داليل متعدد از اهميت و موقعيت 
ويژه اي برخورداربوده اس��ت. روس��تاي زير زميني 
حيله ور آنطور كه از اس��مش پيداست، مكري براي 
دشمنان بوده است، گفته مي شود زماني كه دشمنان 
به كندوان حمله مي كردند اهالي در اين غارها پنهان 
مي شدند. روستاي تاريخي حيله ور كه شيوه معماري 
آن نيز منحصر به فرد بوده و خانه هاي آن در دل زمين 
به صورت زاغه هاي زيبا و با سبك معماري بسيار عالي 
كنده ش��ده، از استتار كافي برخوردار بوده و از فاصله 
نه چندان دور قابل رويت نيس��ت ول��ي تمامي اين 
خانه هاي زاغه اي كه بيش از ۲۰۰ واحد تخمين زده 
مي شود دراثر حمله مغول ها در قرن هفتم هجري از 
سكنه خالي شده اند. عكس ها از مريم ابراهيمه عكاس 

خبرگزاري ايسنا است.

حيله ور، روستايي در دل خاك
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مرزپرگهر

جامعه خبر

مصائبپيشبينيهاي
هواشناسيدردورانكرونا

مديركل پيش بيني و هش��دار س��ريع سازمان 
هواشناسي گفته ش��يوع جهاني ويروس كرونا 
ع��الوه بر تمام معضالتي كه براي كش��ورها به 
وجود آورده، پيش بيني هاي هواشناس��ي را با 

مشكالتي مواجه كرده است.
صادق ضياييان در گفت وگو با ايس��نا با اشاره 
به اينكه برخي از تجهيزات هواشناس��ي براي 
پيش بيني وضعيت ج��وي روي هواپيماهاي 
مس��افربري بين المللي نصب شده اند، افزوده: 
اين هواپيماها در مس��يرهاي پ��رواز اطالعات 
هواشناس��ي را به گيرنده هاي زميني ارس��ال 
مي كنن��د و در نهايت اين داده ها پس از تجزيه 
و تحليل در س��ايت هاي معتبر جهاني آپلود و 
تبديل به بانك اطالعاتي هواشناسي براي كل 
دنيا مي ش��وند. او با بيان اينكه شيوع ويروس 
كرونا س��بب كاهش اين پروازهاي بين المللي 
و در نتيجه كاهش داده هاي هواشناس��ي شده 
اس��ت، اضافه كرده: از آنجايي ك��ه هوا مرزي 
نمي شناسد، پيش بيني هاي هواشناسي حتي 
در س��طح محلي يا منطقه اي ني��از به دريافت 
داده هاي اوليه از مدل هاي جهاني دارد چراكه 
اگر تغييري ج��وي در هر گوش��ه از زمين رخ 
دهد و ما درمورد آن داده هاي ناقصي داش��ته 
باشيم، كل جهان از اين كمبود اطالعات متاثر 
خواهد شد. مديركل پيش بيني و هشدار سريع 
سازمان هواشناسي با اش��اره به اينكه درحال  
حاضر كاهش سفرها و درنتيجه كاهش تعداد 
ديده باني ه��ا از روي هواپيم��ا، پيش بيني ه��ا 
در كل جه��ان را با مش��كالتي مواج��ه كرده 
اس��ت، گفته: اين موضوع س��بب كاهش دقت 
پيش بيني هاي هواشناس��ي و نح��وه فعاليت 
سامانه هاي بارشي مي شود. به گفته ضياييان 
عالوه بر محدوديت كروناي��ي براي پروازهاي 
بين المللي، اين پروازها در كشور ما كمتر از ساير 
نقاط جهان رخ مي دهد كه خود اين مساله نيز بر 
پيش بيني هاي هواشناسي بر اساس داده هاي 
هواپيمايي تاثيرگذار اس��ت. او در ادامه گفته 
تعداد ايستگاه هاي هواشناسي نيز در كشورهاي 
همسايه ما از جمله عراق و افغانستان بسيار كم 
اس��ت و داده هاي هواشناس��ي ضعيفي دارند. 
اين مساله سبب شده اس��ت كه بخش زيادي 
از مدل هاي پيش بيني هواشناس��ي در منطقه 
ما دقت كافي را نداشته باشد. به گفته مديركل 
پيش بيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي 
در اين ش��رايط از تصاوير ماهواره اي مي توان 
كمك گرفت اما اين تصاوير دقت ايستگاه هاي 

زميني هواشناسي را ندارند.

زمان شروع فعاليت زنان آتش نشان هنوز معلوم نيست
مدت��ي اس��ت زمزمه هاي ش��روع 
فعاليت۱۶ زن آتش نشان در سازمان 
آتش نش��اني تهران شنيده مي شود. 
جالل ملكي، س��خنگوي س��ازمان 
آتش نشاني تهران در اين باره گفته 
با پيگيري هايي كه صورت گرفته و 
اقداماتي كه انجام شده قرار شد كه 
در ميان نيروهايي كه در آتش نشاني 

ته��ران جذب مي ش��وند، آتش نش��انان زن نيز 
حضور داشته باشند.  او در گفت وگو با خبرگزاري 
ايس��نا همچنين گفته اين افراد ۱۶ آتش نشان 
زن خواهن��د بود كه به صورت آزمايش��ي و پس 
از گذران��دن مراح��ل تعريف ش��ده كار خود را 
آغاز خواهند كرد.  به گفته س��خنگوي سازمان 
آتش نش��اني خبرهايي كه در اين باره در فضاي 
مجازي دست به دست مي شود كه آتش نشانان 
از انته��اي آذرماه در ايس��تگاه ها ش��روع به كار 

مي كنن��د صحيح نيس��ت. در حال 
تالش هستيم كه تمام اين ساز و كار 
اس��تخدام، مثال اينكه در آزمون ها 
چه مواردي باشد، حدود چند سال 
داش��ته باش��ند، ش��يفت آنها چند 
ساعت باشد و... مشخص شود.  ملكي 
با اشاره به اينكه سازمان آتش نشاني 
تالش خواه��د كرد كه اين س��از و 
كارها تا پايان آذرماه مشخص شود، اضافه كرده 
زماني كه شرايط كرونا به گونه اي باشد كه اجازه 
برگزاري آزمون هاي علمي و عملي را بدهد اين 
آزمون ها برگزار مي شود و نفرات برتر وارد مرحله 
گذراندن آموزش هاي الزم خواهند شد.  او درباره 
نح��وه انتخاب اين ۱۶ نفر هم گفته قطعا افراد را 
به صورت سليقه اي انتخاب نمي كنيم، اما اينكه 
اين افراد با چه شرايطي و بر چه اساسي انتخاب 

خواهند شد در حال بررسي است. 

ابالغ تعطيالت يك هفته اي دستگاه هاي دولتي تهران 
مع��اون توس��عه و مديري��ت منابع 
اس��تاندار تهران از اب��الغ تعطيالت 
ي��ك هفته اي دس��تگاه هاي دولتي 

تهران خبر داد.
غالمرضا عباس پاشا در توضيح ابالغ 
تعطيلي يك هفته اي دس��تگاه هاي 
دولتي گفت: با توجه به اعالم معاون 
رييس جمه��ور و ريي��س س��ازمان 

اداري و اس��تخدامي كش��ور، حداق��ل حضور 
كاركنان در ش��هرهاي با وضعيت هشدار قرمز 
با توج��ه به مي��زان فراگيري و ش��يوع بيماري 
كرون��ا در نظر گرفته ش��ده اس��ت ك��ه به اين 
ش��رح اس��ت: »از روز ش��نبه ۸ آذر ۱۳۹۹ ب��ه 
منظ��ور قطع انتقال ش��يوع بيم��اري كرونا، در 
اجراي بند يك قس��مت الف بخش��نامه شماره 
۳۷۴۸۹۹ مورخ ۲۷ آبان ۹۹ س��ازمان اداري و 

استخدامي كشور )تصوير پيوست( 
حضور حداقل ممكن كاركنان كليه 
دس��تگاه هاي اجرايي مشمول ماده 
۵ قانون خدمات كش��وري حس��ب 
تش��خيص باالترين مقام دس��تگاه 
اجرايي صرفا براي خدمات ضروري 
الزامي اس��ت.« به گفته او طبق اين 
مصوبه كليه كاركنان به منظور ارايه 
خدمات عادي ت��ا تاريخ ۱۴ آذر ۹۹ )مطابق بند 
يك قس��مت ب بخش��نامه فوق الذكر از حضور 
فيزيكي در محل كار معاف هستند، بديهي است 
حضور كاركنان در موارد ضروري بنا به تشخيص 
باالترين مقام دس��تگاه اجرايي )حداقل حضور 
ممكن تا سقف ۱۳( است. همچنين صرفا حضور 
مديران و معاونين دستگاه هاي اجرايي استاني 

و شهرستاني الزامي است.

بيشترين مرگ و مير كرونا در يزد، سمنان و خراسان جنوبي
س��خنگوي وزارت بهداشت با اشاره 
به اينكه شمار مبتاليان قطعي كرونا 
در جه��ان از م��رز ۶۲ ميلي��ون نفر 
عبور ك��رده گفته تاكن��ون بيش از 
يك ميليون و ۴۵۰ هزار نفر در دنيا 
جانشان را بر اثر ابتال به كرونا از دست 
داده اند. سيما سادات الري با اشاره 
به ميانگين بروز هفتگي موارد مثبت 

بس��تري مبتاليان كرونا در هفته گذشته  اضافه 
كرده اين مي��زان حدود ۲۰ نفر به ازاي هر ۱۰۰ 
هزارنفر جمعيت گزارش شده است كه بيشترين 
ميزان بروز به ترتيب در اس��تان هاي ايالم، يزد، 
سمنان، كهگيلويه و بوير احمد و خراسان جنوبي 
گزارش شده اس��ت. به گفته او ميانگين بروز در 
اس��تان هاي يادش��ده با اخت��الف قابل توجهي 
باالتر از ميانگين كش��وري است و ميانگين بروز 
هفتگي موارد مرگ و مير ناشي از كرونا در كشور 

در هفت��ه  قبل حدود ۴۰ نفر به ازاي 
هر يك ميليون نفر جمعيت گزارش 
شده است كه بيشترين ميزان بروز 
مربوط به يزد، س��منان و خراس��ان 
جنوب��ي بوده اس��ت. او با اش��اره به 
اينكه هنوز واكس��ن و داروي قطعي 
براي اين بيماري يافت نش��ده گفته 
تنها راه پاي��دار مقابله با اين بيماري 
نوپديد خودمراقبتي اس��ت كه ه��ر يك از ما به 
منظور حفظ س��المت خود و عزيزانمان ملزم به 
رعايت آن هستيم. الري ابراز اميدواري كرده با 
تقويت و افزايش انگي��زه  عمومي در ميان مردم 
در عمل ب��ه توصيه هاي بهداش��تي و همچنين 
هم��كاري مطلوب مي��ان نهاده��اي متولي در 
اجراي هر چه بهتر محدوديت هاي سراس��ري و 
استمرار محدوديت هاي هوشمند، در هفته هاي 
آتي شاهد توقف شيوع بيماري در كشور باشيم.
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ساالنه۵.۵تنسربواردتاالبميانكالهميشود
درياي خ��زر كه عن��وان بزرگ ترين 
درياچ��ه جهان را يدك مي كش��د و 
براي همين از آن به عن��وان درياياد 
 مي كنند چند س��الي اس��ت كه درگير مشكالت 
زيست محيطي زيادي شده بطوري كه عوارض آن 
دامن زيستگاه هاي اطراف آن مانند تاالب ميانكاله 
و تنها خليج آن يعن��ي خليج گرگان را هم گرفته 
است. خبرگزاري ايرنا در گزارشي به اين مشكالت 
پرداخته و نوشته نوس��انات تراز آب درياي خزر از 
جمله عوامل مهم در بروز مش��كالت براي تاالب 
ميانكاله و خليج گرگان اس��ت كه در س��ال هاي 
گذشته با دخالت انسان با شدت بيشتري نمايان 
شده است. بر اساس گزارشي از مركز ملي مطالعات 
تحقيقات، متوس��ط تراز آب درياي خزر در سال 
۲۰۱۹ نس��بت به ۲۰۱۸نزديك به ۱۳ سانتيمتر 
كاهش يافته كه اين نوسان بر زيستمندان منطقه 

تاثير بسيار زيادي داشته است.
شواهد نش��ان مي دهد كه از سال ۱۹۷۸ ميالدي 
مقارن با سال ۱۳۵۷ شمسي درياي خزر پيشروي 
خود را آغاز كرد و سطح تراز آن حدود ۲ و نيم متر 
باال آمد و پس از آن در س��ال ۱۹۹۵ مقارن با سال 
۱۳۷۴ شمس��ي پس��روي خزر آغاز شد و تاكنون 
حدود يك متر و ۵۰ سانتي متر سطح تراز آب خزر 
كاهش يافت كه بنا به گفته همايون خوش��روان 
مجري طرح بين المللي اثر نوس��انات درياي خزر، 
اين نوسان ها باعث تاثيرات زيادي بر خليج گرگان 

و تاالب ميانكاله شده است.
مجري طرح پژوهشي بين المللي نوسانات درياي 
خزر مي گويد در زمان كاهش سطح تراز آب درياي 
خزر شرايط براي نفوذ شكارچيان غيرمجاز به اين 
منطقه فراهم مي شود كه مي توانند صدمات جدي 
به منطقه وارد كنند. خوش��روان كاهش پرندگان 
منطق��ه را يك��ي از تاثيرات نوس��انات آب خزر بر 

تاالب ميانكاله مي داند و اضافه مي كند: نوسان آب 
خزر موجب كاهش جمعيت پرندگان منطقه شده 
و از طرف ديگر نفوذ شكارچيان نيز باعث شده كه 
همان تعداد پرن��ده باقيمانده نيز در معرض خطر 

قرار گيرند.
مجري طرح پژوهشي بين المللي نوسانات درياي 
خزر در ادامه مي گويد شليك اين شكارچيان براي 
شكار پرندگان هم تاثير بسيار بدي بر روي تاالب 
ميانكاله دارد، بر اساس برآوردي كه يكي از فعاالن 
محيط زيس��ت مس��تقر در منطقه انجام داده در 
۳۰ سال گذش��ته ميزان سربي كه وارد آب تاالب 
ميانكاله و خليج گرگان شده حدود هزار و ۸۰۰ تن 

تخمين زده مي شود.
او در تش��ريح چگونگي ورود سرب به آب هاي اين 
منطقه مي گويد: اگر ط��ول ۷۰ كيلومتري تاالب 

ميانكاله يا خليج گرگان را در بخش هاي جنوبي در 
نظر بگيريم معموال در فواصل ۲۰۰ متر تا ۲۰۰ متر 
يك شكارچي مي نشيند و هر كدام هم معموال ۵۰ 
شليك انجام مي دهند كه اين۵۰ شليك يك و نيم 
كيلوگرم سرب را وارد محيط تاالب مي كند حاال با 
توجه به طول ۷۰ كيلومتري تاالب و خليج ساالنه 
حدود ۵ هزار و ۶۰۰ كيلوگرم س��رب وارد خليج 

گرگان و تاالب ميانكاله مي شود.
خوش��روان اضافه مي كند: اين رقم بسيار مهمي 
است، سرب يك عنصر بسيار خطرناك است و اگر 
وارد زنجيره غذايي شود مي تواند هم به جانوران، 
هم گياهان و هم انسان ضررهاي بسيار مهلكي وارد 
كند بنابراين اين هم از نكاتي اس��ت كه پس روي 
س��طح تراز آب خزر به همراه داشته كه بايد مورد 

توجه جدي مسووالن قرار گيرد.

گزارش

هنر

تعدادي از شاگردان و دوستان زنده ياد حسين دهلوي 
� موسيقيدان، آهنگس��از و رهبر اركستر � با برگزاري 
يك مراس��م بزرگداش��ت در فضاي مجازي، با ش��رح 
خصوصيات رفتاري و هنري اين هنرمند، ياد و خاطرش 
را گرامي داشتند. به گزارش ايسنا، در ابتداي مراسم علي 
رهبري، آهنگساز و رهبر اركستر كه از شاگردان حسين 
دهلوي بوده است، درباره رابطه خود با اين هنرمند فقيد 
توضيح داد: اس��تاد دهلوي براي م��ن تنها معلم نبود، 
همه چيز بود. آش��نايي من با ايشان مثل يك پدر بود. 
زماني كه ايشان رييس دبيرستان شدند من آلوده راديو 
و تلويزيون و برنامه هاي مختلف بودم كه البته پول خوبي 
هم كسب مي كرديم و مدام به جاي مدرسه به دنبال اين 
كارها بوديم. زماني كه ايش��ان مدير هنرستان شدند، 
همان اوايل رياس��ت خود مرا به دفترشان خواستند و 
گفتند كه شنيده است كه آقاي مفتاح چندين بار مرا 
جريمه كرده است و تهديد كرده اند كه اگر دوباره مرا در 
تلويزيون ببينند، از هنرستان اخراج مي كنند. او ادامه 
داد: در آن زمان كيهان بچه ها چهارشنبه ها بعد از ظهر 
در تلويزيون برنامه داشت و ما تمام هفته با بچه ها براي 
اين برنامه ها تمرين مي كرديم كه از نظر مدرس��ه اين 
كار ما ممنوع بود. زماني كه آقاي دهلوي مدير مدرسه 
شد، به من گفتند كه اگر عالقه دارم مي توانم كارهاي 
بهتري انجام دهم. ايشان گفتند كه آقاي فرامزر پايور 
)موسيقيدان، آهنگساز و رهبر اركستر( نياز دارند كسي 
براي اركستر ايش��ان نت هاي سنتور را براي كالرينت 
و آلتو تبديل كند. در نتيجه اس��تاد دهلوي مرا با آقاي 
پايور آشنا كردند. اين موسيقيدان ادامه داد: من و استاد 
دهلوي هميشه به صورت تلفني ارتباط داشتيم. حدود 
۲۰ سال پيش كه رييس دولت اصالحات به ايشان قول 
ضبط قطعه »ماني و مانا« را داده بودند و عملي نش��ده 
بود، ايش��ان خيلي ناراحت بودند. به ايش��ان گفتم كه 
همراه با پسرشان به اتريش بيايند تا آن قطعه را ضبط 

كنيم كه آمدند و با اركستر فيالرمونيك اسلواكي ضبط 
كرديم. چند سال بعد كه به ايران آمدم ديدم كه خيلي 
به ايشان سخت مي گذرد و بيشتر ناراحتي ايشان بر سر 
اين بود كه افرادي س��ر كار بودند كه جايگاهي كه بايد 
را نداشتند. او همچنين درباره آثار دهلوي گفت: يكي 
از اقدامات بزرگ حسين دهلوي جدي گرفتن تلفيق 
شعر و موسيقي بود. اين اقدام ايشان روي من خيلي تأثير 
گذاشت و براي هميشه براي ما به يادگار خواهد ماند. 
همچنين ايش��ان بسيار منظم بود كه اين خصوصيت 
ايشان روي من هم مانده است. همچنين حسين عليزاده 
درباره آشنايي خود با استاد حسين دهلوي گفت: دوره 
هنرستان موسيقي بعد از رياست روح اهلل خالقي، زماني 
بود كه من تازه به هنرس��تان رفته و سال اول بودم. آن 
زمان تمام اس��اتيد هنرستان نه تنها اساتيد موسيقي 
حتي آنهايي كه دروس نظ��ري را تدريس مي كردند، 
وقتي سر كالس مي آمدند و اسم خالقي را مي آوردند 
بغ��ض مي كردند؛ زيرا نه تنها ي��ك هنرمند بلكه يك 
دلسوز و عزيز را از دست داده بودند. طبيعي بود كه اين 
نگراني باشد كه پس از ايش��ان چه كسي رياست را بر 
عهده خواهد گرفت. ولي مسووالن به خوبي دريافتند 
كه جانشين استاد خالقي بايد استاد دهلوي باشد. من 
سال ۱۳۴۳ به هنرستان رفتم كه استاد دهلوي مدير 
هنرستان بود؛ دوراني بود كه فعاليت هاي استاد دهلوي 
در رشته آهنگسازي و موسيقي شروع به شكوفايي كرده 

بود. در اين سال ها طبيعي بود كه بايد به مسائل كاري 
خود مي رسيدند و مدرسه را به گونه اي اداره مي كردند 
كه بتوانند شاگرداني تربيت كنند كه بعدها نمونه هاي 
خيلي خوبي ش��وند. او ادامه داد: زماني كه براي ورود 
به هنرستان نزد ايشان آزمون دادم بدون اينكه زمينه 
قبلي درباره ايشان داشته باشم او را خيلي با جذبه ديدم. 
اگر ساده به ايشان نگاه مي كردي ممكن بود فكر كني 
فردي است كه كمتر مهربان باشد ولي در مواقع حساس 
و وقتي كه مشكلي داشتي مي ديدي كه مهر يك پدر و 
معلم را به همراه دارد. سختگيري و دقت استاد دهلوي 
بود كه هميشه مي خواست شاگردان هنرستان را افراد 
منظم و هنرمند بار بياورد. ايش��ان چون مدير خيلي 
خوبي بود از اساتيد خيلي خوبي همانند زنده ياد استاد 
پورتراب و استاد فرهاد فخرالديني دعوت به كار كرده 
بود كه ايشان را در اين مسير به خوبي همراهي كردند.او 
در پايان گفت: جوان ها بايد بدانند كه بدترين چيز براي 
يك هنرمند، اين است كه درگير كارهاي اجرايي شود 
و از كار هنري خود باز بماند. زماني كه اس��تاد دهلوي 
مدير هنرستان بود بهترين شاهكارهاي خود را خلق 
كرد. ايش��ان كار كس��ي را كپي نمي كرد و خط كاري 
خود را داش��ت. هر روز هر گاه هر چن��د هم كه زود به 
مدرسه مي رفتيم ايشان در آنجا بود و در حال ساخت 
موسيقي بودند. آثاري كه ايشان خلق مي كرد جوهره 
ايراني داش��ت؛ زيرا از كودكي با موسيقي ايراني بزرگ 
شده بودند. دوره مديريت ايشان هنرمندان بزرگ و با 
ارزشي تربيت شدند. ايشان در زمينه تدريس هم موفق 
بودند. ايشان غنيمتي بود كه به هنرستان سپرده شد و 
اميدوارم هنرستان دوباره روزي به آن دوران بازگردد و 
براي اين كار افرادي همانند خالقي و دهلوي مديريت 
آن را بر عهده بگيرند. هر بار اسم ايشان را بر زبان مي آورم 
احساس مي كنم كه بايد مصمم كار كنم و منظم باشم؛ 

همانند يك هنرمند واقعي.

حسين دهلوي چگونه هنرمندي بود؟
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