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رييس ستاد اجرايي فرمان امام اعالم كرد

نيـازاقتـصادايـران

پنجپيچيدگي
كالن اقتصادي در ايران

خبر خوش درباره
واكسن كرونا
صفحه6

صفحه 2

«تعادل»
روند روزهاي آينده بورس
را بررسي ميكند

بورس
از بخش
مراقبتهاي
ويژه ترخيص
ميشود؟

يادداشت1 -

اكونوميست از بهبود اوضاع اقتصادي ايران ميگويد

رشد 2درصدي به شرط مهاركرونا

اگر دورههاي ركود اقتصادي در دهه  30ميالدي و ركود
س��ال  2008و  2009را كنار بگذاريم ،آنچه كه در سال
 2020بر اقتصاد جهان اثرگذاشت ،نمونهاي منحصر به
فرد و غيرقابل پيشبيني بود .در هفتههاي پاياني س��ال
 2019چين از شيوع نمونهاي جديد از ويروس كرونا در

شهر ووهان خبر داد ،دولت چين اعالم كرد هرچند اين
ويروسناشناختهوجديداستاماامكانكنترلآنوجود
دارد .با گذشت چند هفته از اعالم اين خبر مشخص شد،
نميتوان اميد چنداني به اين وعده ابتدايي داشت .مردم
سراسر جهان با نگاهي بهت زده به وضعيت شهر ووهان

نگاه ميكردند كه با دس��تور دولت چي��ن براي چند ماه
قرنطينهشدوامكانرفتوآمددرآنوجودنداشت.
اين وحشت از شرايط ،چند هفته بعد جاي خود را به يك
مواجههدشوارداد،زيرامشخصشدپيشازآغازقرنطينه
سراس��ري در ووهان اين ويروس از چين خارج شده و به

معادلهقيمت
در بازار خودرو

بسياري از كشورهاي جهان رسيده اس��ت .در ايران نيز
دولت در ابتداي اسفند سال گذشته رسما اعالم كرد كه
دو مبتالي قطعي به كرونا شناسايي شده و به دنبال آن
برخي تصميمات محدود كننده اجتماعي و اقتصادي در
كشوركليدخورد.
صفحه 2

صفحه 4

دالر در صرافيها به
 31600تومان رسيد  
سكه  16ميليون و 460
هزار تومان شد

آيا گراني دوم لوازم خانگي در راه است؟

ركورد زني
دالر در
صرافي ها
صفحه 3

يادداشت2-

فرجامسفرپرابهام
همتيبهبغداد

در وهله نخست در خصوص
سفرهمتيبهبغدادبايدبهاين
نكته اش��اره كرد از يك طرف
اتمس��فري كه امري��كا براي
فش��ار حداكث��ري اقتصادي
عليه اي��ران ايجاد ك��رده و از
مهديمطهرنيا سوي ديگر جهتگيريهاي
كلي ايران در عرصه سياست
خارجي و مقاومتهايي كه در برابر جريان مقاومت كه
ايران رهبري آن را به عهده دارد صورت ميگيرد ،باعث
ش��ده تا وضعيت خاصي بر مناس��بات ارتباطي ايران
با همس��ايگان ايجاد ش��ود .فراموش نكنيد كه جريان
مقاومت جرياني است كه موافقتي با راهبردهاي اياالت
متحده در خصوص ايجاد خاورميان��ه بزرگ و بزرگتر
ندارد بنابراين امريكا با استفاده از همه ابزارها و امكاناتش
تالشميكندتاحدامكانفشاربرتهرانرامضاعفسازد
تا از طريق تضعيف تهران ،جريان مقاومت هم اثرگذاري
خود را در معادالت منطقهاي از دست بدهد .در كنار اين
موارد همچنين شاهد نوعي جبههگيري خاص در ميان
كشورهاي همسايه ،مسلمان و عربي هستيم كه امروز
آشكارا در چهارچوب چنين متغيرهايي عمل ميكنند.
درايرانامابراساساظهارنظرهايبرخيافرادوجريانات
قرار بود اين فشارها ايران را از مسير يك اقتصاد وابسته
نفتي به سمت يك اقتصاد مستقل و پويا هدايت كند.
بر اساس اظهارنظر بس��ياري از مسووالن سياسي ايران
تحريمها در واقع نعمتي در جهت ايجاد استقالل از اين
تحريمها و فشارها است و اين افراد و جريانات همواره از
تحريمهايبيشتراستقبالكردهاند.معتقدمتحريمهاي
حداكثري و فلجكننده اقتصادي باعث شده تا ايران در
يك بافت موقعيتي خطير در حوزه مسائل اقتصادي و
معيشتي قرار بگيرد .از يك سو تحريمها و از طرف ديگر
فقدان زيربناهاي صحيح و سالم اقتصادي و بروز دامنه
وسيعي از مفاسد اقتصادي باعث شده تا نظام اقتصادي
كش��ورمان با مجموعهاي از بحرانهاي فزاينده روبهرو
شود .مجموعه اين عوامل باعث شده تا برخي كشورها
مناسبات اقتصاديشان را با كشورمان محدود سازند و
ترجيح دهند براي مصون ماندن از تحريمهاي ش��ديد
اياالت متحده فعال دس��ت نگه دارند تا موعد مناسبتر
كه بتوانند مناس��بات فيمابين را دنب��ال كنند .در اين
ميان هرچند اخباري در خصوص امضاي تفاهمنامهها
و توافقنامههاي بينالمللي در رسانههاي داخلي منتشر
ميشود اما متغيرهاي مهمي كه به آنها اشاره شد باعث
ميشوندكهاينتفاهمنامههابهفرجامموردنظرنرسد.
فراموش نكنيد مهمترين سند ارتباطي و بينالمللي
ايران كه از دل تفاهم با  6ق��درت بزرگ جهان امضا
ش��د ،برجام بود كه بنا به داليل گوناگون عملياتي
نشده است و بسياري از مفاد تصريح شده در آن روي
ادامهدرصفحه3
ميز مانده است.

يادداشت3-

اولويت صادرات
در رشد اقتصادي

تحري��م و محدوديته��اي
حاص��ل از ش��يوع كرون��ا،
موضوعي اس��ت كه اقتصاد
اي��ران در ماههاي گذش��ته
ب��ا آن مواجه ب��وده و الاقل
در س��طح اقتصادي به نظر
ميرسد راهكاري براي عبور
عليشريعتي
از آنه��ا در كوتاهمدت وجود
ندارد .در چنين ش��رايطي به وجود آوردن مقدمات
الزم داخلي ب��راي كاهش فش��ارها و بهبود فعاليت
اقتصادي ،ميتوان الاقل گوشهاي از مشكالت را كم
كرد .متاس��فانه آنچه كه ما در طول ماههاي گذشته
ديدهايم با اين خواسته فاصله داشته است.
در شرايطي كه تحت تاثير فش��ارها ،رشد اقتصادي
كشور منفي ش��ده ،توجه به توليد و توسعه صادرات
بيشترين اهميت را خواهد داشت اما متاسفانه هنوز
مقدمات الزم براي حمايت از اين بخشها مش��اهده
نميشود .از سوي ديگر ما در ماههاي گذشته ديدهايم
كه بعضا رفت��ار تبعيض آميزي با فع��االن اقتصادي
ايران ب��ه بهانه كرونا انج��ام ميش��ود و در حالي كه
ساير كشورها با يكديگر همكاري و تجارت ميكنند،
متاس��فانه با ايران ب��ه بهان��ه كرون��ا ،برخوردهاي
ادامهدرصفحه3
محدودكنندهدارند.

گزارش روز
«تعادل»  روند روزهاي آينده
بورس را بررسي ميكند

بورس از بخش
مراقبتهاي ويژه
ترخيص ميشود؟

چندم��اه پيش ب��ود ك��ه ب��ا حمايته��اي دولت و
دستگاههاي ذي ربط ميزان استقبال و سرمايهگذاري
در بورس افزايش يافت و اغلب مردم راغب شدند تا در
بورس س��رمايهگذاري كنند .در اين بين آزادس��ازي
سهام عدالت در بورس نيز ميزان مشاركت مردم در بازار
سهام را افزايش داد و در نتيجه بيش از  90درصد مردم
به فعاليت مستقيم و غيرمستقيم در بورس پرداختند.
اما؛ سهامداران و سرمايهگذاران بورسي تنها به روزهاي
سبز و سودده دل خوش كرده بودند و خبري از روزهاي
منفينداشتندچراكه؛مديرانومسووالنآموزشهاي
الزم در خصوص س��رمايهگذاري در بورس و روزهاي
معمولاينبازارراندادهبودند.
صفحه 4

يادداشت4-

يادداشت5-

يادداشت6-

بازارگرداني ،جزيي از ذات
بازار است

در خريد دالر و سكه و خودرو
احتياطكنيد

تا دير نشده به فكر 3ميليون و
 499دانشآموز ديگر باشيد

بازار گ��ردان يا ب��ازار گرداني
يك عضو جدا نشدني از بازار
سرمايه محس��وب ميشود و
ميتوان گفت اي��ن جزئي از
ذات بازار س��رمايه اس��ت .در
تمامي بازارهاي سرمايههاي
دنيا مانن��د؛ ب��ورس و اوراق
پيمانمولوي
بهادار نيويورك ت��ا بازارهاي
هندوچينبرايحفظارزشسهامموجودبازارگردانها
اقدام به فعاليت ميكنند در نتيج��ه بازارگردانها جزو
ذات بازارهاي س��رمايه اس��ت و بازارگرداني بايد وجود
داشته باشد و ماقبل از اين هم وجود داشته اما به ميزان
كمتر .امروزه با وضعيت بازار ،نياز به بازار گرداني بيشتر
ش��ده و در نهايت مصوبهاي در اين خصوص وضع شد.
در اينجا دو موضوع مطرح ميشود نخست رگوليشن يا
مقرراتي هستند كه در كوتاهمدت بازار به تعادل رسانده
و ذات بازار را حفظ كند و دوم ذات بازارگرداني اس��ت.
بازارگرداني در تمامي بازارهاي س��رمايه وجود دارد و
جزيي از ذات بازار محسوب ميشود .حال اگر سازمان
بورسابزارهاييمانندمعامالتالگوريتميونوسانگيري
روزانه را حذف ميكند براي ايج��اد تعادل كوتاهمدت
اس��ت .بخش عمدهاي از توليد ناخالص داخلي كشور،
مربوطبهبازارسرمايهاستو ...ادامهدرصفحه3

اين روزها كه بازار ارز كشور
دچ��ار نوس��انات پيدرپي
شده ،برخي تصور ميكنند
كه سرمايهگذاري سوداگرانه
در اين بازار با موفقيت همراه
اس��ت.اما س��رمايهگذاران
محسنعباسي و س��وداگران دالر و اساس��ا
ه��ر ن��وع ارزي باي��د توجه
داشته باش��ند كه دالر با واگرايي شديد منفي ،خود
را به نزديكي سقف كانال قيمتي ممكن در محدوده
 ۳۴هزار تومان نزديك ميكند و ممكن است فرآيند
اصالحي قابل توجهي در نرخ دالر اتفاق بيفتد و منجر
به ضرر و زيان بسيار زياد افراد تازه وارد شود ،بنابراين
ضروري اس��ت آندس��ته از افرادي كه قصد نزديك
شدن به اين بازار ملتهب را دارند احتياط بيشتري در
نحوه معامالت دالر داشته باشند .البته كه از عرضه و
تقاضاي دالر اطالعات كاملي در دسترس نيست اما
همواره بايد ن��گاه ويژهاي به وضعيت س��اير بازارها و
اقتصاد كالن كشور داشته باشيم .به اين نكات توجه
كنيد :نكت��ه اول؛ محدوده  ۳۴ه��زار تومان (با حدود
 ۵۰۰تومان تلورانس) يكي از معتبرترين مقاومتهاي
پيش روي دالر اس��ت و عبور از اين منطقه براي دالر
ادامهدرصفحه3
بسيارمشكلخواهدبود.

عكس :علي احمدوند /آنا

توليدكنندگان
لوازم خانگي:
بايدگرانكنيم!

خبر كوتاه اما بسيار دردناك
ب��ود .خودكش��ي كودك��ي
 11س��اله به اي��ن خاطر كه
گوشي هوش��مند نداشت و
نميتوانس��ت از تحصيل در
فضاي مجازي بهره مند شود.
مريمشاهسمندي او يك��ي از  3و ني��م ميليون
دانشآم��وزي بود ك��ه هنوز
نتوانستهاند به برنامه شاد وصل ش��وند و از امكانات آن
براي تحصيل استفاده كنند .او يكي از دانشآموزاني بود
كه به علت فقر از تحصيل باز ماندهاند .محمد يكي از آن
هزاراني اس��ت كه حاال به جاي درس خواندن به خيل
عظيم كودكان كار و خيابان اضافه ش��دهاند .كودكاني
كه اگر تا به حال طعم تبعيض را در مدرس��ههاي غير
استاندارد آنچنان نچشيده بودند ،حاال به واسطه كرونا
و تعطيلي مدارس خوب فهميدند ك��ه فرق بين آنها با
بچههايي كه از تم��ام امكانات تحصيل��ي بهره مندند
چيست .محمد يكي از بچههايي بود كه تبعيض را تاب
نياورد .حال اين مس��ووالن آموزش و پرورش هستند
كه بايد پاسخگو باش��ند .نه تنها به خانواده محمد كه
به خانوادههاي بيبضاعت ديگري كه فرزندانش��ان به
همين يك دليل از نظر آنها بياهمي��ت از تحصيل باز
ادامه در صفحه8
ماندهاند.

ش��رايط بازار خ��ودرو
متاث��ر از فض��اي كلي
اقتص��اد در وضعي��ت
ملتهب��ي ق��رار گرفته
اس��ت و در اين شرايط
بس��يار دش��وار اس��ت
عليدينيتركماني كه بت��وان راهكارهاي
اجراي��ي ب��راي بهبود
اوضاع ارايه كرد .در اين ميان برخي اخبار حاكي
از آماده ش��دن طرحي در مجلس ب��راي حذف
ش��وراي رقابت و تعيين قيمت خ��ودرو 5درصد
زير قيمت ب��ازار و ...ش��نيده ميش��ود .در مورد
شوراي رقابت كه يك نس��خه تازهاي از سازمان
حمايت از مصرفكنندگان اس��ت ،طبيعي است
كه اقتصاددانهاي طرفدار ب��ازار آزاد با وجودش
به لحاظ فلسفي مخالف هستند چون اين حضور
را حمل ب��ر مداخل��ه در فرآيند قيم��ت گذاري
ميدانند .اما واقع آن اس��ت كه در همه كشورها
نهادهايي ب��راي نظارت بر روند كل��ي بازار وجود
دارند تا در برابر س��ودجوييها و س��وداگريهاي
مخرب از منافع عمومي جامعه دفاع كنند .البته
شوراي رقابت از نظر من از همان آغاز ميتوانست
در دل سازمان حمايت از مصرفكنندگان تعريف
ش��ود .بهتر بود اين نهاد ذيل س��ازمان حمايت
تعريف ميش��د تا به صورت موردي و مش��خص
بتواند در خصوص قيمت گ��ذاري كاال و خدمات
از جمله خودرو ،مبتني بر نظريات كارشناسي و
تخصصي نظر دهد .هرچند نميتوان مش��كالت
كلي گرانيه��ا و افزايش تورم را ب��ه دليل حضور
اين نهاد مرتبط دانس��ت ،اما طبيعي اس��ت كه
قدرت چانهزني اين نهاد و اثرگذاري آن در زماني
كه كش��ور با تكانههاي تورم��ي پيدرپي مواجه
ميشود ،زياد نيست .شورا تالش ميكند قيمت
را به صورتي اعالم كند كه مصرفكنندگان بهطور
نسبي رضايت داشته باشند ،اما در عين حال باعث
اعتراض و انتق��اد توليد كنندگان نيز ميش��ود،
چرا كه آنها معتقدند اين قيمته��اي اعالمي از
سوي ش��ورا ،هزينههاي توليد خودرو را پوشش
نميدهد .مش��كل اصلي اما ناشي از شرايط كلي
اقتصاد كشور است كه هزينههاي توليد را باال برده
و قيمتها را در وضعيت بيثباتي قرار داده است.
در اين ميان خودروساز هم كه هزينههاي توليد
خودرو را باال ميبيند ب��راي اينكه چرخ توليدش
همچنان بچرخد ،ناچار اس��ت كه قيمت خودرو
را افزايش ده��د .هرچند صنعت خودروس��ازي
كشور مشكالت فراواني دارد و خودروسازان ما بر
اساس استانداردهاي جهاني اقدام به توليد خودرو
نميكنند و بهرهوري در اين صنعت بسيار پايين
است ،اما يك واقعيت را نميتوان ناديده گرفت و
آن اينكه وقتي مجموعه قيمتها در ساير بازارها
با افزايش مواجه ميشود ،طبيعي است كه ثابت
نگه داشتن يك كاالي خاص ممكن نخواهد بود،
چرا كه بازارها با يكديگر ارتباط و همگرايي دارند.
در اين ش��رايط دولت يا بايد يارانه پرداخت كند
يا اينكه بايد اجازه دهد ت��ا قيمت خودرو افزايش
پيدا كند .همه ميدانيم كه يك چنين ايدههايي
نتايج مناسبي در فضاي اقتصادي نخواهد داشت
و ممكن است فش��ارهاي تورمي را تشديدكند.
بنابراين دولت تالش ميكند كه يك مقدار نقش
ترمز را در اين فضاي تورمي افسارگسيخته بازي
كند و در اينجا تنشها ميان بخشهاي مختلف
ش��كل ميگيرد .اما راهكاري كه اي��ن روزها در
مجلس در حال پيگيري است كه قيمت خودرو
در كارخانه5 ،درصد زير قيمت بازار تعيين شود
تا قيمت كف بازار و كارخانه يكي شود ،چند سال
پيش هم با شكل و ش��مايل ديگري اجرا شد كه
نتيجه بخش نب��ود .همين فردا اگ��ر اين راهبرد
اجرايي ش��ود ،بالفاصله قيمت ب��ازار را افزايش
خواهد داد و يك دور فزاينده بين قيمت كارخانه و
كف بازار ايجاد خواهد شد .همين مورد هم ممكن
است باعث افزايش فش��ارهاي تورمي شود چون
رش��د قيمت خودرو هم مانند ارز و سكه و...نقش
كليدي و راهبر دارد .به گم��ان من امكان اجراي
يك چنين سياستهايي در شرايط فعلي وجود
ندارد .بنابراين داس��تان قيمت خودرو بايد از دل
تفاهم ميان ش��وراي رقابت و خودروسازان حل و
فصل ش��ود .اينكه نرخ خودرو به 5درصد زير في
بازار و س��اير ايدههاي غير اقتصادي واگذار شود،
س��ريع قيمت خودرو در بازار ب��اال ميرود.يعني
قيمتها چه در ب��ازار ارز چه در ب��ازار خودرو به
نوعي تابع سياس��تهاي بانك مركزي در اعالم
نرخ ارز هس��تند  .هر زمان كه قيمت ارز باال رود،
قيمت خودرو هم باال ميرود و بازهم براي تعيين
قيمت 5درص��د زير ب��ازار اقدام ميش��ود و اين
چرخه در وضعيتي پايانناپذي��ر ادامه دارد .مثال
خودرويي كه در كارخان��ه 75ميليون تومان و در
بازار 130ميليون تومان قيمت دارد ،بعد از اجراي
يك چنين طرحهايي مث�لا  125ميليون تومان
ادامهدرصفحه3
تعيينقيمتميشود.

دريچه
سختگيريها
براي حفظ جان مردم است

سخنگويدولتگفت:درستادكرونابهناچارتصميمات
س��ختتري اتخاذ شد .اين س��ختگيريها از جمله
جرايم در نظر گرفته شده براي حفظ جان شهروندان
بوده است .وي ادامه داد :در مورد كرونا ،در جلسه قبل
ستاد ملي مقابله با بيماري كرونا به علت ناديده گرفتن
حفظجانافرادتوسطعدهايبهناچارتصميماتسخت
گيرانهتر اتخاذ شد .اين سختگيريها از جمله جرايم
انجام شده فقط براي حفظ جان ش��هروندان است و
هدف اصلي توجه جامعه به رعايت دستورالعملهاي
بهداش��تي و اهميت حفظ جان انسانهاست .اساسا
جريمه هدف نيس��ت ،جريمه يك ابزار است ،هشدار
برايخودكنترلياستوايجاداتفاقعموميذهنيبراي
رعايت دستورالعملهاي بهداشتي است و اين نظارت
عمومي ميطلبد .سخنگوي دولت گفت :ستاد ملي
بهدنبالايناستكهرعايتدستورالعملهايبهداشتي
اعمازرعايتفاصلهاجتماعي،استفادهازماسكوشست
و شوي مرتب دس��تها آنچنان بايد نهادينه شود كه
تخلف از دستورالعمل به يك ناهنجار تبديل شود .در
خصوصرعايتدستورالعملهايبهداشتي،نانواييها
و رس��تورانها بيشترين اخطار بهداش��تي را دريافت
كردهاند .ربيعي ادامه داد :متاس��فانه رعايت پروتكل
بهداشتي در سطح كش��ور به  ۴۲درصد و در تهران به
 ۳۲درصد رسيده است .اس��تفاده از ماسك در سطح
كش��ور كامال كاهش يافته است .در اين مدت ۶هزار و
 ۷۲۸مدرسه به دليل عدم امكان رعايت پروتكلهاي
بهداشتيازحضوريبهغيرحضوريتبديلشدهاست.
ويبيانكرد:همچنيندرجلسهستادمليمطرحشد
كه علت باال بودن آمار جان باختن افراد در مدت اخير،
دير مراجعه كردن به مراكز درماني و پيش��رفته شدن
بيماريبودهاستويكبررسيديگرهمنشانميدهد
ابتالي خانوادگي شدت گرفته است و اين نشان از عدم
رعايت مسائل بهداشتي در سطح خانوادهها ميباشد.
در همين راستا مقرر ش��د وزارت بهداشت با افزايش
سريع كميت و كيفيت غربالگري با اضافه شدن ۱۰
هزار تس��ت در روز نس��بت به روزهاي گذشته جهت
شناسايي مبتاليان تسريع بخش��د .ربيعي در پاسخ
به پرس��ش خبرنگاري درباره خريد يا همكاري توليد
واكسن با چين گفت :تالش براي توليد واكسن كرونا
در داخل كشور با چند شركت مهم به موازات هم جلو
ميرود.شركتهايدانشبنيانماظرفيتبينالمللي
خوبيداشتند.بهمراحلخوبيهمرسيدند.بهاندازهاي
كه پيش��رفت ميكنيم اطالعات را در اختيار سازمان
جهاني ق��رار ميدهيم .از اينكه از ب��ازار جهاني خريد
كنيم هم در نظر داريم .به دوستان چيني آمادگي مان
براي مشاركت را اعالم كرديم .ما در واكسن مشاركت
خوبي داشته و پيش پرداخت را پرداخت كرديم .توليد
واكسنبههرمرحلهايبرسدكشورهايمشاركتكننده
در اولويت خواهند بود؛ ايران ضمن مشاركت فعال در
س��طح بينالملل توليد داخلي را هم با دقت پيگيري
كردهاست.هنوزهمدرسطحجهانيچيزيكهسازمان
جهاني بهداش��ت تاكيد كند نرسيده است .همانطور
كه در واكس��ن آنفلوآنزا خوب عم��ل كرديم در كرونا
هم همين كار را خواهيم كرد و از س�لامت شهروندان
عدول نخواهيم كرد .وي گفت :بخشنامهاي را سازمان
اداري اس��تخدامي اعالم كرده است كه در صورتي كه
زيرساخت دوركاري را داشته باشند ميتوان دوركاري
رااعمالكرد.اولويتباكسانياستكهبيماريزمينهاي
يا فرزند خردس��ال دارند .دوركاري با بيكاري يكسان
نيست .جريان خدمت به مردم نبايد با مشكل روبهرو
ش��ود .س��خنگوي دولت همچنين درباره علت عدم
تعطيليكشوردرموجسومكروناگفت:جريمهفينفسه
به دنبال نشان دادن ناهنجاري با انگشت است و قصد
ماازجريمهبازدارندگياست.مابيشتردلمانهمراهي
و همكاري جامعه و نظارت همگاني را ميطلبد و اين
جرايمدربخشهايغيرفرديبهاندازهكافياثرگذاري
دارد .وي افزود :ما چشماندازي براي از بين رفتن كرونا
در آينده نداريم و تعطيلي را راهحل مناسبي نميدانيم
و بنابراين تعطيلي راهحل مناس��بي نيست و به جاي
تعطيليبايدبهدنبالزندگيبراساسپروتكلهاباشيم.
البته در استانها به استانداران اختيار داديم هر صنف و
شغلي را كه تشخيص ميدهند بتوانند تعطيل كنند و
صنوف پرخطر نيز تشخيص داده شدند و در تهران نيز
اين شناسايي صورت گرفته است .وي در ادامه درباره
نامهقاليبافبهروحانيبراياصالحساختاربودجهگفت:
من امروز ساعت ۱۱: ۲۰دقيقه از دفتر رييسجمهور
پيگيري كردم كه نامهاي از رييس مجلس براي اصالح
ساختار بودجه به رييسجمهور نرسيده است .سنت
بديايجادشدهاستكهقبلازرسيدنچنيننامههايي
موضوع رسانهاي ميشود .قطعا با حسن نيت است اما
بيان چنين موضوعي وقتي نامه نرسيده و پاسخش را
نگرفتنددرستنيست.سازمانبرنامهوبودجهازدوسال
پيش اصالح ساختار بودجه را در  10محور چه منابع
و چه مصارف مطرح كرده اس��ت .امروز هم در فرآيند
تدوين بودجه  ۱۴۰۰موارد مهمي مثل اجراي بودجه
عملياتيوكاهشبودجهنفتيپيشبينيشدهاست.

دستور رييسي براي برخورد
با بازپرس «اوباشگرداني»

رييس قوه قضاييه به دادستان تهران دستور داد كه
درخصوصماجراياوباشگردانياخيربامتخلفان
اعم از بازپرس يا ماموران برخورد شود .به گزارش
مركز رس��انه قوه قضاييه اعالم كرد« :در ماجراي
اوباشگردانياخير،آيتاهللرييسيازهمانلحظات
اوليه اطالع ،به دادستان تهران دستور داده است در
خصوص مصاديق تع��دي از قانون و نقض حقوق
شهروندي ،با متخلفين اعم از بازپرس يا مامورين
برخورد شود .ايشان ضمن تاكيد بر برخورد قاطع
و بيامان با اراذل و اوباش ،حكم به تشهير را صرفا
در صالحيت دادگاه و آن هم در چارچوب قوانين و
مقرارت ميداند كه تعرض به متهم ولو اوباش قطعا
مجازنيست!»
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اقتصادكالن

ايـران

اكونوميست از بهبود اوضاع اقتصادي ايران ميگويد

رشد دو درصدي به شرط مهار كرونا

اگر دورههاي ركود اقتصادي در دهه  30ميالدي و ركود
س��ال  2008و  2009را كنار بگذاريم ،آنچه كه در سال
 2020ب��ر اقتصاد جهان گذش��ت ،نمونهاي منحصر به
فرد و غيرقابل پيشبيني بود .در هفتههاي پاياني سال
 2019چين از ش��يوع نمونهاي جدي��د از ويروس كرونا
در ش��هر ووهان خبر داد ،دولت چين اعالم كرد هرچند
اين ويروس ناشناخته و جديد است اما امكان كنترل آن
وجوددارد.باگذشتچندهفتهازاعالماينخبرمشخص
شد ،نميتوان اميد چنداني به اين وعده ابتدايي داشت.
مردم سراس��ر جهان با نگاهي بهت زده به وضعيت شهر
ووهان نگاه ميكردند كه با دستور دولت چين براي چند
ماه قرنطينه شد و امكان رفت و آمد در آن وجود نداشت.
اين وحشت از شرايط ،چند هفته بعد جاي خود را به يك
مواجههدشوارداد،زيرامشخصشدپيشازآغازقرنطينه
سراس��ري در ووهان اين ويروس از چين خارج شده و به
بسياري از كشورهاي جهان رس��يده است .در ايران نيز
دولت در ابتداي اسفند سال گذشته رسما اعالم كرد كه
دو مبتالي قطعي به كرونا شناسايي شده و به دنبال آن
برخي تصميمات محدود كننده اجتماعي و اقتصادي در
كشوركليدخورد.
بسياريازدولتهايجهاندرهفتههاينخستمواجهه
با كرونا ،ترجيح دادند به قرنطينههاي سراسري متوسل
شوند ،هرچند بسياري از اين قرنطينهها از نظر وسعت و
جديت شباهتي با آنچه در چين رخ داده بود نداشت .اين
قرنطينههايچندماههدركنارتاثيراتفرديواجتماعي،
خيلي زود خود را در شرايط اقتصادي كشورها نيز نشان
داد.نهادهايبينالملليپيشبينيكردنددرصورتباقي
ماندن محدوديتها ،رقم تجارت جهاني در سال،2020
افت��ي بيش از 30درصدي خواهد داش��ت و بخشهاي
خدماتي مانن��د حمل و نقل ،گردش��گري و هتل داري
بيشترينآسيبراازاين فرآيندديدند.
در ايران نيز هرچند از ابتداي اس��فند تا روزهاي پاياني
فروردين با دس��تور دولت بخش قابل توجهي از كسب و
كارها تعطيل شد اما با توجه به شرايط خاص اقتصادي،
بازگشاييمشاغلزودترازسايركشورهادردستوركارقرار
گرفتوبهدنبالهمينتعجيل،خيليزودموجهايدومو
سومكروناسررسيدند.مواجههاقتصادايرانباتحريمهاي
همهجانبه امريكا ،دست دولت را در حمايت اقتصادي از
اقشار كم درآمد بسته بود و هرچند در هفتههاي ابتدايي
سال ،بس��تههاي كمك معيشتي به بخش��ي از جامعه
تخصيص يافت اما در نهاي��ت ،دولت اعالم كرد ،چارهاي
جز برقراري همزمان مشاغل ،همراه با تالش براي مقابله
با كرونا ندارد و همين مساله شرايط را در ايران پيچيدهتر
كرد.ايراندرروزهايابتداييمهرماه،شديدترينمواجهه
باكروناراتجربهكردودرروزهايگذشتهحتيركورد272
مرگ در  24ساعت را به ثبت رساند ،عددي كه در طول
تمامهشتماهگذشتهبيسابقهبود.
با وجود دش��واريهايي كه در رويارويي ب��ا كرونا وجود
دارد ،شرايط اقتصادي ايران نيز روزهاي خوشي را تجربه
نميكند.ازسوييباتوجهبهكاهشدرآمدهاينفتيتحت
تاثير تحريمها و كاهش قيمت جه��ان نفت در ماههاي
گذشته ،دولت دسترسي محدودي به منابع ارزي دارد و
ازسويديگركرونا،بهكاهشصادراتغيرنفتينيزمنجر
شدهكههمينامر،گزينههايجايگزيندولترانيزمحدود
كردهاست.درچنينفضاييقيمتارزدرايراندرتابستان
براي نخستين بار كانال 20هزار تومان را تجربه كرد و در
شرايطي كه بانك مركزي وعده كاهش نرخ ارز را ميداد،
بازار بي توجه به اين هشدارها به حركت خود ادامه داد تا

جايي كه قيمت دالر به عدد بي سابقه 31هزار تومان نيز
رسيد .همين اتفاق در بازار سكه نيز رخ داده و طال هم در
باالترين كانال قيمتي خود ايستاده است .در اين ايام بازار
بورسكهبهتنهااميدباقيماندهسرمايهگذارانخردتبديل
شدهبودنيزروندريزشيخودراآغازكردوهرچنددرهفته
جاري ش��اخص در بعضي روزها مثبت شد اما در نهايت
ميزان زيان ثبت شده در هفتههاي گذشته بسيار باالتر از
افزايشهاياخيربودهاست.درچنينبسترياقتصادايران
آمادهميشودكهسال 2021ميالديراآغازكند،ساليكه
همچنانبحرانكرونادرآننقشيكليديخواهدداشت.
رشد مثبت دو درصد
نشريه معتبر اكونوميست در جديدترين تحليل خود
از وضعيت اقتصادي جهان و ايران ،به بررسي ابعادي
از ش��يوع كرونا در ماههاي گذش��ته پرداخته است.
اكونوميست نوش��ته :در خصوص اقتصاد پيشبيني
ميكنيم توليد ناخالص داخلي جهان در سال 2020
بالغ بر  4.8درصد كاهش يابد و تجارت جهاني در اين
سال با افت  22.6درصدي مواجه شود .اقتصاد جهان
حداقل تا قبل از سال  2022به سطح پيش از كرونا باز
نخواهد گشت 2020.و 2021سالهايي از دست رفته
براي اقتصاد جهان خواهند بود .توليد ناخالص داخلي
واقعي در همه مناطق جهان طي اين دو سال كاهش
خواهديافتواقتصادكشورهايتوسعهيافتهوصنعتي
بيش از س��ايرين از كرونا ضربه خواه��د خورد .همه
كشورهاي عضو گروه هفت و تقريباً همه اعضاي گروه
 20بهطور كامل در سال  2020شاهد انقباض اقتصاد
خود خواهند بود .رشد اقتصادي چين در اين سال تا
حد 1.4درصد پايين ميآيد و امريكا با رشد منفي4.8
درصد مواجه ميشود .انتظار داريم قيمت نفت در سال
جاري  38درصد كاهش داشته باشد و متوسط قيمت
هربشكهنفتبه 40دالربرسد.بيشتركشورهاسياست
پولپاشي را براي حمايت از كسبوكارها و خانوارهاي

آسيبديده از كرونا اتخاذ كردهاند .اين مساله احتمال
بروز بحران بدهي مل��ي را در ميانمدت افزايش داده
است .بانكهاي مركزي نرخ بهره را كاهش دادهاند و
مهمتر اينكه به عنوان خريداران اوراق قرضه دولت و
شركتها وارد عمل شدهاند.
ايننشريهدرادامهگزارشخودبهوضعيتايرانپرداخته
است.برايناساس،ايرانيكيازكشورهايياستكهشاهد
بيشترينشيوعكرونادرجهانبودهاست.تعدادمبتاليان
در اين كشور از  200هزار نفر گذشته و هزاران نفر نيز به
كام مرگ كشيده شدهاند .دولت به اعالم آمار غيرواقعي
و كمتر و واكنش ديرهنگام به اين بحران متهم شده كه
عصبانيتافكارعموميرابهدنبالداشتهاست.
اقتصاد ايران كه پيشتر تحتفش��ار تحريمهاي امريكا
قرار داش��ت ،هماكنون با تأثيرات منفي شيوع كرونا نيز
مواجه شده است .كاهش صادرات به چين ،افت تجارت
منطقهاي،ايجاداختاللدربخشهايصنعتيوخدمات
وسقوطصنعتگردشگريازجملهتأثيراتمنفيكرونابر
اقتصادايراناست.افتقيمتنفتنيزدرآمداينكشوراز
محمولههاينفتيكهبادورزدنتحريمهاصادرميشوند
را كاهش داده است .پيشبيني ميشود توليد ناخالص
داخلي واقعي ايران در سال  2020-2021با رشد منفي
 12درصدي مواجه شود ،به ويژه به اين خاطر كه افزايش
دوباره تعداد مبتاليان به كرونا به وضع محدوديتهاي
جديدواختاللدرفعاليتهاياقتصاديمنجرميشود.
پيشبيني ميكنيم با احياي دوباره رشد اقتصادي چين
و در نتيجه ،افزايش واردات نفت ايران توسط اين كشور،
اقتصاد ايران رشد متوس��طي را در سال 2021-2022
شاهد باشد .رش��د اقتصادي ايران در اين سال  2درصد
پيشبينيشدهاست،البتهبهشرطيكهكرونانهايتاًمهار
شود .همچنانكه ايران به راهكارهاي مشخصي براي دور
زدنتحريمهادستمييابد،صادراتغيرنفتياينكشور
نيزرشدميكندواقتصادبيشازپيشبهسمترونقپيش
ميرود .اگر بايدن بتواند در انتخابات رياس��تجمهوري

امريكا ترامپ را شكست دهد ،رويكرد واشنگتن به اجرا و
اعمالتحريمهانيزكمترسختگيرانهخواهدشد.انتظار
داريم متوسط رش��د توليد ناخالص داخلي واقعي ايران
طي س��الهاي  2022-2023تا  2024-2025بالغ بر
 1.6درصد باشد .اگر تحريمهاي امريكا برداشته شود اين
رشدبسياربيشترخواهدبود.
اكونوميست در ادامه گزارش خود به وضعيت نرخ تورم
در اقتصاد ايران نيز پرداخته است .انتظار داريم نرخ تورم
همچنان باال باش��د و در سال 2020به 25درصد برسد.
در شرايطي كه اقتصاد با تحريمها كنار ميآيد و راههاي
جديدي براي واردات پيدا ميكند و خريداران نفت ايران
نيز افزايش مييابند و روند افت ارزش ريال كند ميشود،
انتظارداريمنرختورمطيسالهاي 2021تا 2024بهطور
متوسطبه 15.5درصددرسالكاهشيابد.البتهاگربانك
مركزيدربرابرفشارهايدولتبرايجبرانكسريبودجه
ازطريقسياستهايپوليتسليمشود،آنوقتنرختورم
باالتري را شاهد خواهيم بود.
اين تحليل نگاهي خوشبينانه به وضعيت اقتصاد ايران
دارد .در اي��ن چارچوب اگر ايران بتواند ،ش��يوع كرونا را
تا حدي مديريت ك��رده و فعاليتهاي اقتصادي خود را
گس��ترش بدهد ،ميتوان به اين موضوع فكر كرد كه در
سال آينده ميالدي هم نرخ تورم كاهش يابد و هم رشد
اقتصادي بار ديگر مثبت شود .هرچند با توجه به برآورد
منفي 12درصدي اين نشريه از رشد اقتصادي ايران در
سال جاري ،بازگشت به شرايط پيش از كرونا الاقل براي
كوتاهمدتممكننخواهدبود.دراينتحليلسهممهمي
نيز به تحريمهاي امريكا داده شده و در صورتي كه پس
ازانتخاباتامريكا،شرايطبرايلغوتحريمهاممكنشود،
ميزان رشد اقتصادي ايران به شكل قابل توجهي افزايش
خواهد يافت و از اين رو روزهاي روش��ن در گرو مديريت
كرونا و بهبود نسبي روابط با امريكا خواهد بود ،نگاهي كه
الاقل در رابطه با شرط دوم آن ،در حال حاضر افق روشني
مشاهدهنميشود.

فرشاد مومني تشريح كرد

پنج پيچيدگيكالن اقتصادي در ايران

عضو هيات علمي دانشگاه عالمه طباطبايي گفت :افراد
ترجيح دادهاند كارهاي خود را تعطيل كنند و پولخود را
به بانكها بسپارند و بانكها نيز پول را در بازي سوداگرانه
فسادپروروضدتوسعهقراردادندوكشورراباانبوهبحرانها
روبهروكردهاند.
به گزارش ايس��نا ،فرش��اد مومني اظهار كرد :آن چه به
عنوان ماموريت و رسالت اصحاب خرد و دانايي در چنين
شرايطيميتواندبهعنوانيكايفاينقشتاريخيدرنظر
گرفتهشودارايهتحليلهايعالمانهازعللاصليوضعيت
اقتصادي كش��ور و پيش��نهاد تجويزهاي راهگشا براي
برون رفت از اين ش��رايط است .به نظر ميرسد «رويكرد
پيچيدگي» بهطور نس��بي در اين چارچوب ميتواند به
عنوانيكابزارمعرفيبهتحققچنينهدفيكمككند.
عضو هيات علمي دانشگاه عالمه طباطبايي خاطرنشان
كرد :آن چه مش��اهده ميش��ود ،اين اس��ت ك��ه نظام
تصميمگيريهاي اساس��ي ،حتي در نهايت دلسوزي و
عالقهمندي به اينكه كاري انجام دهد ،به واس��طه اينكه
يكتحليلقابلقبولازمنشاهاياساسيشرايطكنوني
ندارد،تحليلهاييارايهميدهدكهبيشازاينكهراهگشا
باشد ،شدت بخشنده به بحران است .اگر بخواهيم در اين
زمينهيكآدرسسرراستارايهدهيمآنآدرسسرراست
را نظري��ه پردازان بزرگ توس��عه با عن��وان كانون اصلي
بازتوليددورهايباطلتوسعهنيافتگيمطرحميكنند.در
انديشهتوسعهاينبحثبهطورجديمطرحاستكهيك
كشور توسعه نيافته با انبوهي از بحرانها و دورهاي باطل
روبهروست و به همين خاطر هم نظام تصميمگيريهاي
اساسيوقتيقادربهاستفادهكارآمدازظرفيتهايدانايي
كشورنباشد،دچارآشفتگيو سرگيجهميشودودر يك
بستربيبرنامهوانفعاليعمالمنابعماديوانسانيكشوررا
بهسويهدررفتبيشترميكشاند.
به گفت ه اين اقتصاددان ،متفكران بزرگ توس��عه در اين
زمين��ه ميگويند وقتي آش��فتگيها زياد ش��د به نظام

تصميمگيريهاي اساسي گوشزد كنيد كه كانون اصلي
وحلقهوصلهم هدورهايباطلبازتوليدتوسعهنيافتگي،
بهمسالهبنيهضعيفتوليدوضعفبهرهورياندكمربوط
ميشودواگرتمركزداناييهارويايندومسالهقرارگيرد
امكانبرونرفتازدورهايباطلفراهمميشود.
مومني با بيان اينكه ما در ش��رايط كنوني به ويژه از آغاز
دهه  1390در ايران شاهد اين هستيم مسيري كه براي
حل و فصل مسائل اتخاذ شده نوعي بياعتنايي مطلق به
اينمسالهرابهنمايشميگذارد،گفت:يعنينهتنهااصل
مساله درك نشده ،بلكه تكاپوها و تخصيص منابعي كه
صورتميگيرددقيقاتضعيفكنندهبنيهتوليديودقيقا
شدتبخش��نده به بحران بهرهوري است .صورتبندي
نظرياينمسالهدردانشتوسعهباعنوانپارادوكسدولت
بيان شده اس��ت .در اين زمينه بيان شده است كه دولت
ميتواندهمعاملتوسعهباشدوهمعاملانحطاط.دولت،
زماني ميتواند عامل توسعه باشد كه روي مساله ارتقاي
بنيهتوليديوبهرهوريتمركزكندوزمانيمسيرانحطاط
راطيميكندكهتمركزخودرابرتقويتمناسباتغيرمولد
قراردهد.اينچكيدهآنچيزياستكهاوضاعكنونيايران
را ترسيم ميكند و اين ترسيم به همان اندازه كه غمانگيز
است ،اميدبخش نيز اس��ت .وجه اميدبخشي آن به اين
استكهاينمسالهدرتسخيرعلمقرارداردواگرمابتوانيم
زور علم را از زور رانت و ربا و داللي و فس��اد در فرآيندهاي
تصميمگيريوتخصيصمنابعمليبيشتركنيم،هنوزهم
ظرفيتهاي انساني و مادي كشور به ما اجازه ميدهد كه
ادعاكنيمميتوانازاينمسيرعبوركرد.مومنيخاطرنشان
كرد :براساس شواهد موجود ،حداقل از پنج زاويه ميتوان
به اهميت پيچيدگي از جنب ه معرفتي براي برونرفت از
گرفتاريهاي كنوني كشور فكر كرد .وجه اول اين است
كه دادههاي رسمي ملي و بينالمللي حكايت از نوعي از
كاركردافتادگي نظام علم و فناوري در ايران دارد و در آن
وجوه نمايشي و تظاهري به وجوه كاركردي و ارتقادهنده

علمترجيحدادهشدهاست.آمارهايبسيارتكاندهندهاي
دراينزمينهآمادهكردهامكهازذكرآنهابهدليلضيقوقت
صرفنظر ميكنم .همگان را دعوت ميكنم كه بررسي
كنند از مي��ان مقاالتي كه تعداد آنها مايه مباهات برخي
افراداست،چندموضوعكهمستقيمامربوطبهبنيهتوليد
ميشود،بيرونآمدهاست.ويبابياناينكه«االندرساحت
علم و فناوري ايران شاهد اين هستيم كه مافياهاي مالي
دانشگاه ايجاد ميكنند و از طريق پولپاشي ميخواهند
در اين ساحتنيزبراي خود موقعيت ايجادكنند» ،افزود:
بنابراين يكي از مسائلي كه ميتواند به ما كمك كند ،اين
استكهپيچيدگيتاثيرخودرابردانشمولدميگذاردوما
راازدستكاريواقعيتوآدرسدادنهايغلطبههراندازه
كهعمقاينمسالهبيشتردركشود،مصوننگهميدارد.
عضو هيات علمي دانشگاه عالمه طباطبايي درباره وجه
دوم اهميت پيچيدگي اقتصادي گفت :وجه دوم اهميت
پيچيدگي در ايران اين اس��ت كه ما ش��اهد يك سقوط
بيسابقه در بني ه توليدي كش��ور طي  ۵۰سال گذشته
هستيم كه نقطه عطف آن سال ۱۳۸۵بوده و هر چه قدر
به جلو حركت ميكنيم وضعيت بدتر ميشود .در تاريخ
اقتصادي بعد از انقالب يكي از بدترين سالها سال۱۳۶۷
است.مطالعاتمستندبهدادههايرسميمانشانميدهد
شاخصرابطهمبادلهكهقدرتنسبياقتصاديرادرپهنه
جهاني ميسنجد در پنج سال اخير بين يك دوم تا يك
سوم رابط ه مبادله در سال ۱۳۶۷شده است .مومني ادامه
داد:مثالبااستانداردپيچيدگي،دادههايرسميميگويد
تعداد كش��ورهايي كه ۸۰درصد درآمد صادراتي ايران را
تامين ميكردند ،از  ۲۳كشور در سال  ۱۳۸۰به حدود ۹
كشور در سال ۱۳۹۷سقوطكرده است.
ايناستاددانشگاهبيانكرد:ازميان ۱۴۷كشوريكهمقصد
كاالهاي صادراتي ايران هستند ۵۴ ،درصد كل صادرات
غيرنفتي ما فقط به بازاره��اي امارات ،چين و عراق تعلق
ميگيرد و اين نشانهاي از سقوط بنيه توليدي و تنزل ما

بااستانداردهايپيچيدگياست.درحاليكهدرميانگين
جهاني س��ال ،۲۰۱۹سهم محصوالت صنعتي به عنوان
درصديازكلصادراتكاالييحدود ۷۰درصداست،اين
نسبتبرايايرانكمتراز ۲۰درصداست.
مومني درباره وجه سوم اهميت پيچيدگي ،گفت :وجه
سوم،سقوطسهمعاملانسانيمولددرارزشافزودهكشور
است .در حالي كه در هم ه اقتصادهايي كه روبه بالندگي
توليددارند،اينسهم،همچنانسهمقابلاعتنايياست.ما
بايكروندسقوطروبهروهستيم.درگزارشيكهدرزمينه
كارگاههايصنعتيايرانمنتشرشده،بيانشدهاستكه
سهم مزد و حقوق كاركنان در كارگاههاي بزرگ صنعتي
از حدود  ۱۷درصد در س��ال ۱۳۸۰به حدود  ۵درصد در
سال ۱۳۹۷رسيدهاست.
اين اقتصاددان با اش��اره به مطالع��هاي كه درباره حداقل
دستمزد انجام داده اس��ت ،بيان كرد :با استاندارد معادل
دالري حداقل دستمزد و دوره سالهاي ۱۳۸۵تا امروز را
بررسي كردم و نتيجه اين مطالعه بيانگر اين بود كه با دالر
باالتر از ۳۱هزارتومان ،حداقل دستمزد پرداختي به ما به
زير  ۷۰دالر در ماه سقوط كرده است .اين در حالي است
كه اين رقم در س��ال ۳۳۰،۱۳۸۵دالر بوده اس��ت .خود
اين مساله نيروي محركه بزرگي براي از كاركرد انداختن
سيستمينظماقتصادياجتماعيسياسيايراناست.
به گفت ه استاد دانش��گاه عالمه طباطبايي« ،گردن زدن
صنعتياصنعتزداييدرايران»باعثشدهاستاكثريت
قاطعفقرايايرانراشاغالنسابقوالحقتشكيلدهند؛
يعنيافراديكهكارميكننداماباكارشرافتمندانهازعهده
زندگي برنميآيند .دادههاي رسمي نشان ميدهد كه از
كل فقراي ايران ۵۹درصد آنها شاغالن سابق هستند كه
 ۳۰درصدآنهاسهمبازنشستگاناست.
وي درباره وابس��تگي اقتصاد ايران به خارج از كشور بيان
كرد :عنصر چهارم افزايش وابستگي خلق هر واحد ارزش
اقتصاديدرايرانبهدنيايخارجاست.

عرضه سهام شركتهاي دولتي
ادامه خواهد داشت

درجلسهروزسهشنبهستادهماهنگياقتصاديدولت،
رييس كل بانك مركزي از تالشهاي انجام شده براي
استفاده از منابع ارزي در خارج از كشور ،گزارشي ارايه
كرد و با تشريح توافقات خود با مسووالن عراق در سفر
به اين كشور ،از تالشهاي گستردهتر براي استفاده از
منابع ارزي در س��اير كشورها و گشايشهاي مفيدي
كه در اين خصوص صورت گرفته ،خبر داد .به گزارش
ايسنا ،حجتاالسالم والمسلمين حسن روحاني پس
از گ��زارش رييس كل بانك مرك��زي ،با تاكيد بر لزوم
پيگيري جدي براي دسترسي و استفاده از منابع ارزي
مسدود شده كش��ورمان در خارج از كشور گفت :هر
چند تحريمهاي امريكا شرايط سختي براي تعامالت
اقتصادي كش��ور ايجاد كرده اس��ت ،اما با تالشهاي
انجام شده،استفادهازاين منابعدرحالافزايشاستو
تخصيص منابع به مصارف كاالهاي اساسي و نيازهاي
توليدي كشور اس��تمرار خواهد يافت .در اين جلسه
همچنين دكتر محمدجواد ظريف وزير امور خارجه از
سفرخودبهچينوديداروتوافقاتبامقاماتاينكشور
درحوزهتبادالتماليوپوليوروابطدوكشوردرحوزه
حمل و نقل دريايي گزارشي ارايه كرد .رييسجمهور
پس از اين گزارش ،با بيان اينكه توسعه اقتصادي همه
كشورهابهصورتملموسباديپلماسياقتصاديگره
خورده است ،تصريح كرد :بايد در اين مقطع با تقويت
اولويتهاي ارتباطي خود ،با چين ،كشورهاي منطقه
اوراسيا و همس��ايگان ،در حوزههاي مختلف از انرژي
تا فناوري ،براي توس��عه روابط اقتصادي برنامهريزي
ويژهاي انجام دهيم .روحاني با اشاره به اينكه دولت به
دنبال تسريع در پيگيري اجراي توافقات با كشورهاي
منطقهاست،خاطرنشانكرد:دراينزمينهفعالشدن
كميسيونهايمشتركاقتصاديباكشورهايهدف
ضروري اس��ت و در اهداف اقتصادي تجارت با ش��رق
و همسايگان ،توجه به سياس��ت صادراتمحور بودن
باي��د در اولويت قرار گي��رد .رييسجمهور همچنين
گسترشهمكاريبااتحاديهاوراسياراازنظراقتصادي
قدمبسيارمهميدانستوگفت:ايرانعالوهبرظرفيت
توليد و تامين واردات برخي از اين كش��ورها ،با توجه
به قرار گرفتن در بهترين موقعيت ترانزيتي ،ميتواند
مسيري مناسب براي ترانزيت كاالي كشورهاي عضو
اين اتحاديه باش��د .رييسجمهور در بخش ديگري از
س��خنان خود تاكيد بر واگذاري س��هام دستگاههاي
دولتيرانشانازعزمراسخدولتبرايبهينهسازيروند
خصوصيسازي در كشور برشمرد و اطمينان داد كه
برنامه عرضه سهام شركتهاي دولتي در بازار سرمايه
بدون ترديد ادامه خواهد يافت .روحاني اظهارداشت:
برنامه عرضه سهام شركتهاي دولتي در بازار سرمايه
درراستايچابكسازي،اجرايسياستهايكلياصل
 44و حمايت از بازار سرمايه بهويژه هدايت نقدينگي
به سوي اشتغا ل مولد و در مجموع مردممحور كردن
اقتصاد ،شفافسازي فعاليتهاي اقتصادي و زدودن
فساد از بدنة اقتصاد انجام ميگيرد .رييسجمهور در
عين حال تاكيد كرد كه رونق ،پويايي و فس��ادزدايي
جدي از اقتصاد كش��ور و ايجاد فرصت برابر براي آحاد
مردم از طريق تداوم عرضة س��هام بنگاههاي بزرگ و
متوس��ط بايد با يك طرح دقيق انجام گيرد كه دولت
چنين طرحي را تهيه كرده و با دقت و جديت در حال
اجراي آن است .روحاني از مصاديق عيني اين برنامه را
عرضة سهام شركتهاي بزرگ پتروشيمي ،پااليشي،
فلزي،بانكي،بيمهاي،خودروييوزيرمجموعههايآنها
برشمردكهازطريقعرضةمستقيموصندوقهايمالي
قابلمعامله(ايتياف)وسايرروشهاتحققپيداكرده
و اين روند ادامه دارد.
تحريمهاي جديد شوي سياسي است
رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي
تحريم اخير  ۱۸بانك ايراني از س��وي امريكا را شوي
سياسي و رسانهاي دانست و گفت كه محدوديتهاي
بانكي از س��ال  ۹۱وجود داش��ته اس��ت .محمدرضا
پورابراهيمي با اش��اره به تحريم تعدادي از بانكهاي
ايران از سوي ترامپ اظهار كرد :از ابتداي ايجاد ساختار
تحريمهاي هوش��مندانه عليه كش��ورمان مجموعه
فعاليتهاي نظام بانكي چه بانك مركزي و چه ساير
بانكها به شكلي تحت تأثير اين تحريمها قرار گرفته
بودومتناسبباآنجمهورياسالمينيزاقداماتيانجام
دادهبودكهتأثيرآنرابهحداقلبرساندازجملهدورزدن
تحريمهاوروشهايمختلفيكهنظامبانكيبهشكلي
مديريتكردتاكشوربهرغممواجههباتحريمجلوبرود.
ويافزود:ازسال ۹۱بهاينطرفچهپيشازبرجاموچه
پسازبرجاماهدافيكهامريكاييهابرايتحريمحوزه
بانكي اعمال كردند عملياتي نشد و شرايط ما در چند
سالگذشتهعمالبيانگرايناستكهفعاليتهاينظام
بانكي تغيير چنداني نداشته زيرا ايران رفتار جديدي
در ارتباط با چين و روس��يه و رفتن به س��مت ارزهاي
مشترك و پيمانهاي پولي و روشهاي نقل و انتقال
جديد داشته لذا امريكاييها موفقيتي حاصل نكردند.
نمايندهمردمكرماندرمجلسخاطرنشانكرد:طراح
تحريمها در گزارشي به دولت فعلي امريكا رسما اعالم
كردكهتحريمهايجديدباعثشدهايراندرنحوهرفتار
متقابلرفتارجديديداشتهباشدوبتوانددرمواجههبا
نظام بانكي دنيا مشكالتش راحلكند.پورابراهيمي با
بياناينكه ۱۸بانكتحريمشدهاخيرعمومابانكهاي
غيردولتي هستند ،تصريح كرد :اين تحريمها از قبل
هم وجود داش��ته و اكنون بيشتر يك شوي سياسي و
رسانهاي است كه نشان ميدهد امريكا از تحريمهاي
اقتصادي نتيجهاي نگرفته اس��ت .ل��ذا اين تحريمها
تأثيري بر اقتصاد ايران نخواهد داشت و نظام بانكي ما
ميتواندمسيرخودراپيشببرد.ويبابياناينكهنظام
بانكيدرسالگذشتهحدود ۸۰ميليارددالرمجموعه
ارزترازتجاريكشوررادراوجتحريمهايامريكاتبادل
كردهاست،خاطرنشانكرد:ايرانازشرايطيكهامريكا
ميخواستهبرايشايجادكندعبوركردهواينتحريمها
تأثيريدرروندجاريكشورندارد.

اخبار
بررسيتاثير دو اقدام اخير
بانك مركزي بر بازار ارز

شچشمگيرقيمتدربازارارز،بانكمركزي
درپيافزاي 
برايمديريتوساماندهياينبازاراقداماتيانجامداده
است؛ به گونهاي كه از روز گذشته مقرر شده روزانه۵۰
ميليون دالر به صورت اسكناس در بازار متشكل ارزي
عرضه كند و با سفر و مذاكره رييس كل بانك مركزي
كشورمانبهعراقكهروزگذشتهانجامشد،توافقشده
منابعميليارديارزيكشورماندراينكشورهمسايه
آزاد ش��ود .حال بايد نتيجه اين اقدام��ات را در بازار ارز
ديد كه يك تحليلگر اقتصادي اين موضوع را تحليل و
بررسيكردهاست.بهگزارشايسنا،درماههايابتدايي
سالتوقفصادراتنفتي،كاهشصادراتغيرنفتيدر
پي ش��يوع كرونا و تحريمها بازار ارز را با مشكل عرضه
مواجه كرد و از آنجا كه در آن روزها بخش قابل توجهي
از ارزهاي صادراتي به چرخه اقتصادي كشور برنگشته
بود،درآنزمانتسريعدربازگشتارزهابهكشورعامل
موثري بر آرامش بازار ارز دانسته ميشد تا اينكه بانك
مركزي براي تس��هيل و تس��ريع در بازگشت ارزهاي
صادراتياقداماتيچونبرخوردقضاييبامتخلفانارزي،
صحبتوتوافقباصادركنندگانخوشحساب،تعليق
موقتكارتهايبازرگانيو...انجامداد .همچنين،يك
اقدام ديگر در اين زمينه از س��وي بانك مركزي اعالم
فروش مستقيم ارزهاي حاصل از صادرات محصوالت
ي و معدنيها در صرافيهاي بانكي
پتروشيمي ،فوالد 
مجاز براي واردات كااله��اي داراي تخصيص ارز ،بود.
سرانجام با اقدامات انجام ش��ده از ۲۷ميليارد دالر ارز
صادراتي برنگشته به كشور معادل  ۱۹ميليارد تومان
همچنان بالتكليف باقي مانده و هشت ميليارد دالر از
آنهابهچرخهاقتصاديكشوربرگشتهاست .درنهايت،
طبقاعالممسووالنبانكمركزيكشوردرپياينگونه
اقدامات ،روند عرضه و معام�لات حوالههاي ارزي در
س��امانه نيما به عنوان بازار ثانويه ارز در فصل تابستان
بهتر از قبل شد اما با اين حال ،ترمز افزايش قيمت ارز
كشيدهنشدكهدربارهچراييافزايشقيمتهادربازارارز
رييسكلبانكمركزيدرآخريناظهاراتخوددراين
زمينهتالشهايدولتامريكابرايايجادالتهابدربازار
ارزراباطرحلغوتماممعافيتهايتحريميوراهاندازي
ماشينتبليغاتيخودتوسطرسانههايوابسته،عامل
موثربروضعيتكنونيبازاردانستهاست.

خطاي بزرگ رسميتدادن
به بازار آزاد ارز

يك اقتصاددان با اشاره به اينكه در شرايط تحريمي و
شكستبازاربايستيغيرقانونيبودنبازارآزادارزاعالم
شود ،گفت :در جنگ اقتصادي قيمت مناسب ارز بايد
بهگونهاي تعيين و اعمال شود كه ضامن كنترل تورم و
احيايتوليدورشداقتصاديباشد.حسينصمصامي
در گفتوگو با تسنيم ،با اشاره به تحوالت اخير در بازار
ارزوناتوانيسياستگذاردركنترلقيمتهاگفت:مجاز
شمردن بازار آزاد ارز براي تعيين نرخ انواع ارز مثل دالر
و ...يك اشتباه راهبردي از سوي سياستگذار ارزي
كشور بوده اس��ت و متأسفانه بعد از گذشت چندين
سال و ماه از اين نوع جهتگيري مسووالن هنوز متوجه
اشتباه خود نشدهاند و همچنان بر مسير غلط قبلي
پافش��اري ميكنند .اس��تاد اقتصاد دانشگاه شهيد
بهش��تي گفت :امروز بازار آزاد مختلش��ده ارز ايران
بازار مناسبي براي كشف نرخ ارز در كشور نيست اما
متأسفانه سياستگذار بازاري را كه نميتواند و نبايد
نرخ ارز در آن تعيين شود بهرسميت شناخته و مبناي
عمل در تعيين نرخ ارز قرار داده اس��ت ،اين درحالي
است كه با توجه به شرايط تحريمي كشور ،بايستي
غيرمعتبر و غيرقانوني بودن بازار آزاد ارز اعالم شود.
سرپرستپيشينوزارتاقتصادتأكيدكرد:امروزانواع
ريسكهاوشوكهاياقتصاديبهكليتاقتصادايران
تحميل شده است كه اين موضوع باعث شكلگيري
بيثباتي و ناآرامي در بازار ارز آزاد مختلشده نيز شده
است ،به همين دليل است كه شاهد افزايش روزافزون
نرخ ارز و بهتب��ع آن قيمتها هس��تيم و اين موضوع
بهصورت مستقيم در س��فره مردم و معيشت اقشار
مختلف اثرات منفي گستردهاي گذاشته است.
وي با بيان اينكه متأس��فانه با اش��تباه صورتگرفته
براي پذيرش نرخ نيمايي بر اس��اس نرخ ارز بازار آزاد
مختلش��ده عم ً
ال فضاي توليد در كشور با مشكالت
جدي مواجه شده است ،گفت :نرخ مناسب ارز براي
جهش توليد و احياي رشد اقتصادي در ايران و كنترل
تورمحدود 5هزارتوماناست.بانكمركزيبارسميت
بخشيدن به بازار آزاد و سرايت آن به نرخ نيمايي عم ً
ال
موجب افزايش هزينه توليد و بهتبع آن كاهش سطح
توليد و س��رمايهگذاري و در نتيجه افزايش قيمتها و
جهش تورمي ش��ده است .اين اقتصاددان ،با تصريح
به اينكه در شرايط جنگ اقتصادي بازار كارايي خود
را از دس��ت ميدهد و شكست ميخورد ،تأكيد كرد:
بايد سياس��تگذاري موجود مبني بر رسميت بازار
آزاد تغيير كند و حتي در صورت لزوم براي برچيدن
فضاي موجود نهاده��اي امنيتي و انتظامي نيز ورود
داشتهباشنددرغيراينصورتهيچقيمتمشخصي
برايبازارآزادارزمتصورنيستيم،برايناساسبايستي
نظارتها در بازار آزاد تشديد شود چراكه نتيجه آزمودن
ادامه مسير فعلي آن هم در شرايط تحريمي مشخص
است .صمصامي گفت :بايستي فرايند تخصيص ارز
كاالهاي اساسي ،واسطهاي و مواد اوليه توليد با نرخ
مناسب تس��ريع ش��ود در غير اين صورت با كاهش
جديسطحتوليدنيزمواجهخواهيمشدكهنتيجهاين
سياستتحميلتورمهايبيشتربهاقتصادايرانآنهم
در شرايط تحميل تحريمهاست .در صورت تخصيص
به موقع و ترخيص سريع كاالهاي رسوبي و مواد اوليه
توليد،درشرايطجنگاقتصاديفعليميتوانبهرونق
صادرات غيرنفتي اميدوار بود .در مرحله بعد با ايجاد
تنوع و افزايش كانالهاي ورود ارز به كش��ور و ايجاد
درآمدهاي ارزي مستقيم و اطمينان از تكافوي منابع
ارزي ميتوان از مكانيسم بازار آزاد ارز در كشف قيمت
و تخصيص منابع استفاده كرد.

بانك و بيمه
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دالر در صرافيها به  31600تومان رسيد؛ سكه  16ميليون و  460هزار تومان شد

ركوردزني دالر در صرافيها

حجم عرضه در سامانه نيما  ۲۷درصد افزايش يافت

گروهبانكوبيمه|محسنشمشيري|
در بازار ارز صبح سهشنبه 22مهر 99قيمت دالر 31هزار
و 500توم��ان ،يورو 37هزار و 100تومان و درهم امارات
 8هزار و 700تومان اعالم ش��د اما در ساعات عصر دالر تا
 31800توماننيزمعاملهشدهاست.باافزايشقيمتدالر
بهقيمت 31810تومانواعالماونسطاليجهاني1916
دالر،قيمتطالوسكهبازهمافزايشيافتومظنهمثقال
طاليآبشدهيا 17عياردربازارتهران 6ميليونو 458هزار،
گرم طالي18عيار 1ميليون و 491هزار ،سكه امامي16
ميليونو 460هزار،سكهقديمي 15ميليونو 350هزار،
نيمسكه 8ميليونو 900هزار،ربعسكه 5ميليونو950
هزار،سكهيكگرمي 3ميليون،معاملهشد.
با افزايش قيمت ارز در ب��ازار آزاد ،قيمت خريد و فروش
ارز در صرافيهاي بانكي ني��ز افزايش يافت؛ قيمت دالر
براي اولين بار طي روز يكش��نبه 20مهر در صرافيهاي
بانكي وارد كانال  31هزار تومان ش��د؛ فعاالن بازار براين
باورند كه رش��د چشمگير قيمت طال و ارز و دالر واكنش
هيجاني بازار به اقدام جديد آمريكا بود كه 18بانك ايراني
را در ليست تحريمهاي ثانويه خود قرار داد .قيمت فروش
دالردرصرافيهاباافزايشنسبتبهقيمتهايپايانيروز
كاري قبل  31هزار و  300تومان و قيمت خريد دالر نيز
 29هزار و 300تومان درج شده است.ضمن اينكه قيمت
فروش يورو نيز با افزايش نسبت به قيمتهاي پاياني روز
كاري قبل معادل  37هزار تومان و قيمت خريد يورو 35
هزارتومانتعيينشدهاست.نرخخريدوفروشدالرويورو
در صرافيهاي بانكي و بازار متشكل ارزي متغير است و
متناسب با نوس��انات بازار آزاد در طول روز چند بار تغيير
ميكند .اما در س��اعات عصر صرافي مل��ي خريد دالر را
 29600و فروشدالر 31600تومان،خريد يورو35300
و ف��روش يورو 37300تومان اع�لام كرد .نرخ لحظهاي
فروش دالر در سامانه سنا به  31300و نرخ خريد دالر به
 29300تومان رسيد .همچنين فروش يورو به  37هزار
و خريد يورو  35هزار تومان اعالم شد .از سوي ديگر ،نرخ
ميانگين معامالت دالردر تاريخ 21مهر در سامانه سنا در
 29906تومان و نرخ حواله دالري نيما به 22078تومان
كاهش يافته اس��ت كارشناسان دليل اين كاهش نيما را
عرضه بانك مركزي اعالم كرده بود كه اعالم شده روزانه
 50ميليون دالر اس��كناس در بازار متشكل ارزي عرضه
خواهد كرد .براين اساس اختالف دالر نيما و آزاد به بيش
از 9هزار توم��ان و اختالف نرخ دالر نيما و دالر صرافيها
به نزديك  8هزار تومان رسيده است .بانك مركزي اعالم
كرده كه حجم عرضه ارز به صورت حواله و اس��كناس در
روز سهشنبه افزايش يافت .بر اساس اطالعات دريافتي از
معامالتارزيدربازاردوم،حجمعرضهارزبهصورتحواله
(در بستر سامانه نيما) نسبت به روز كاري قبل حدود٢٧
درصد افزايش يافت و بالغ بر 168ميليون يورو شد .عالوه
برايندربازارمتشكلمعامالتارزينيزبيشاز 85ميليون
دالربهصورتاسكناسعرضهشد.برايناساسوبااهتمام
جديبانكمركزيدرتداومعرضهارزبهصورتاسكناس
و حواله در بازار دوم ،پيشبيني ميش��ود بازار ارز كشور

ادامهازصفحهاول

از ثبات بيشتري برخوردار ش��ود .تشديد نوسانات ارزي
موجبشدتابازارسازتصميمجديبرايمديريتعرضه
و تقاضا بگيرد و برهمين اساس عالوه بر افزايش عرضه در
بازار با برداشتن سقف فروش در سامانه نيما ،ازسرگيري
فروش ارز سهميهاي ،آزاد شدن فروش ارز پتروشيميها
در صرافيهاي غيربانكي و كاه��ش اختالف دالر در بازار
رسميوآزادمقدماتكاهشنوساناتقيمتيرادربازارارز
فراهمكرد.بانكمركزيالبتهاعالمكردهازروزدوشنبه21
مهرماهنيزروزانه 50ميليوندالراسكناسواردبازارخواهد
كرد ضمن اينكه سقف خريد بانكها و صرافيها در بازار
متشكلارزيرابه 500هزاردالرافزايشدادهاست.فعاالن
بازار پيشبيني ميكنند با ورود 50ميليون دالر در بازار و
افزايش سقف خريد صرافيها در بازار متشكل ،قيمت ارز
كاهشيشودكمااينكهبعدازاعالماينخبرنيزدالرحدود
هزارتومانكاهشيافت.
گفتنياست،باافزايشبيشاز 3هزارتومانيقيمتارزدر
صرافيهاي بانكي و كاهش اختالف قيمت ارز بازار آزاد و
رسمي ،بانك مركزي ممنوعيت فروش ارز سهميهاي را
به هر كارت ملي برداشت؛ بنابراين صرافيها به هر كارت
ملييكباردرسال 2200دالرارزسهميهايميفروشند.
پيش از اين با دستور بانك مركزي فروش ارز سهميهاي
موقتاًدرصرافيهايبانكيمتوقفشدهبود.گفتنياست،
قيمت طال ،سكه و ارز در بازار طي روزهاي نخست ابتداي
هفتهجارينسبتبهروزهايقبلباافزايشهمراهشدهاند
كه يك��ي از داليل اصلي اعمال تحريمهاي مجدد برخي

در خريد دالر و سكه و خودرو احتياط كنيد

نكتهدوم؛بازارسازبهسرعتنرخخودرابهنرخبازارنزديك
كرده است (بيش از  ۱۰۰۰تومان افزايش در يك روز ) ،و
اينكارمعموالقبلازعرضههايسنگيندالردربازاراتفاق
ميافتد.سوم؛قيمتخودروهايداخليوخارجيبهعلت
هجوم مردم بعد از اصالح بورس ،براي حفظ ارزش پول و
مديريت نامناسب نهاد ناظ ِر قيمتگذاري خودرو نه تنها
حبابيشدهاستكهماننديكبمبساعتيامكانانفجار
ت خودروي
هر لحظه آن وجود دارد .به عنوان مثال قيم 
س��راتو س��ايپا به بيش از يك ميليارد و دويست ميليون
تومان رس��يده كه با دالر ۳۰هزار توماني حدود ۴۰هزار
دالر قيمت خورده اس��ت! يعني به غير از قيمت دالر كه

احتمالاصالحقيمتيدارد،قيمتاينخودرودرمقايسه
با اتومبيلهاي روز دنيا هم حدود  ۶۰درصد حباب دارد.
اگرمخاطبانسريبهسايتهايخودروسازيدنيابزنند
متوجهخواهندشدكهكالسخودروهاي ۴۰هزاردالري
در چه سطحي از نظر كيفيت است .اين سوء مديريت در
بازارخودرووعدممديريتعرضهوتقاضادرنهايتباركود
سنگين به تعادل خواهد رسيد .به نظرم اتومبيل به هيچ
عنوان گزينه سرمايهگذاري و حتي حفظ ارزش پول هم
نيست .البته در خصوص سهام اين شركتها با توجه به
اصالحسنگينميتواندرشرايطفعليكميخاطرجمع
بود .در كنار اين موارد ،افزايش قيمت دالر و عدم واردات

بازارگرداني ،جزيي از ذات بازار است
نگاهي به ش��ماي كلي اين بازار هم نشان ميدهد
كه در مسير درستي حركت ميكنيم  .بازار سرمايه
ايران ي��ك حركت رو به جلو به خود گرفته اس��ت
و ب��ا اين حركت يكس��ري تغيي��رات در قوانين و
مقررات خواهد ب��ود و به ص��ورت بلندمدت ادامه
نخواهد داش��ت .در حال حاضر ش��اهد همافزايي
بازار س��رمايه و بازار ارز هستيم ،بهگونهاي كه بازار

سرمايه بر اس��اس افزايش قيمت دالر به شرايطي
رسيده است كه ميتواند براي سرمايهگذاريهاي
تازه مفيد و موثر باش��د .بدون تردي��د فعاالن بازار
سرمايه در حال رصد شرايط كلي اقتصاد و ارتباط
متقابل اين تحوالت با بازار سرمايه هستند و تالش
خواهند ك��رد تا از اين ظرفيتها بهرهمند ش��وند.
بازار س��رمايه ايران هماكنون در ح��ال حركت به

اولويت صادرات در رشد اقتصادي

در چنين فضايي ،حمايت قاط��ع از توليد و صادرات و
كاهش فشارها بر فعاالن اقتصادي بيشترين اهميت را
دارد .در ماههاي اخير ،بانك مركزي به صادركنندگان
فش��ار آورده ك��ه در صورتي ك��ه ارز خود را با كش��ور
بازنگردانند با برخوردهاي تنبيهي مواجه ميش��وند و
متاسفانه اين روند در ماههاي گذشته آغاز شده است.
اين در حالي اس��ت كه وقتي عملكرد اقتصادي كشور

را ميبينيم ،متوجه ميش��ويم كه حتي دولت نيز در
بازگردان��دن ارز حاص��ل از صادرات خود به مش��كل
برخورده و در بعضي كش��ورها ،پول قاب��ل توجهي از
ايران بلوكه شده است .در چنين فضايي ،اين توقع كه
صادركنندگان در مدتي كوتاه و بدون محدوديت تمام
ارز خود را به كشور بازگردانند قدري از واقعيت به دور
است .در كنار آن ،ما نياز داريم كه دستگاههاي اجرايي

فرجام سفر پرابهام همتي به بغداد
در واقع بسياري از سازوكارها كه در برجام روي آنها تاكيد
شده بود از جمله همكاريهاي گسترده ايران و اروپا به
سرانجام نرسيد و منافع اقتصادي و ارتباطي ايران كه در
بطن اين سند مهم بينالمللي بر روي آن تاكيد شده بود
استيفا نشد .محتواي مخرب عمليات ماشه هم عليرغم
تمام مخالفتهايي كه از س��وي اروپا ،روس��يه ،چين و

سازمان ملل عنوان ش��د در عمل در حال اجراست و بر
اساسآنارتباطاقتصاديايرانبامجموعهنهادهايمالي
و اقتصادي بينالمللي مسدود شده است .لذا بايد بر اين
مبنا گفت كه هرچند ممكن است برخي تفاهمنامهها و
توافقنامههاي اقتصادي و ارتباطي و تجاري امضا شوند
اما به دليل فشار فراوان اياالت متحده اين تفاهمنامهها

 ۸۵ميليون دالر در بازار متشكل عرضه شد

بانكهاي ايراني است ،جو رواني حاكم در بازار ارز موجب
شدهتابارديگرنوساناتشديدقيمتيدربازاربهوجودآيد
ودالرنيزازسدقيمتي 30هزارتومانعبوركند.
با افزايش قيمت ارز در بازار آزاد ،قيمت خريد و فروش ارز
در صرافيهاي بانكي نيز افزايش يافت؛ قيمت دالر براي
اولين بار طي روز يكشنبه  20مهر در صرافيهاي بانكي
وارد كانال 31هزار تومان شد؛ فعاالن بازار براين باورند كه
رشدچشمگيرقيمتطالوارزودالرواكنشهيجانيبازار
به اقدام جديد امريكا بود كه  18بانك ايراني را در ليست
تحريمهايثانويهخودقرارداد.
ورود بازارساز با تزريقروزانه ۵۰ميليون دالر
بانك مركزي به عنوان بازارس��از از س��ه شنبه روزانه
۵۰ميليون دالر به بازار متش��كل ارزي تزريق خواهد
كرد.در پي نوس��انات اخي��ر ب��ازار ارز بانك مركزي
تصميمات جديدي را به منظور مديريت و ثبات اين
بازار اتخاذ كرده كه از سهش��نبه اجرايي خواهد شد.
بانك مركزي در اين اقدامات تازه بازار متشكل ارزي
را هدف قرار داده و تالش كرده با افزايش عرضه ارز در
اين بازار و باز گذاشتن دست بازيگران براي خريد در
سقفهاي باالتر بر نرخ ارز در بازار اثر بگذارد .نخستين
اقدام بانك مرك��زي در اين راس��تا افزايش عرضه به
منظور تامين نيازهاي متقاضيان است .به اين منظور
بانك مركزي قصد دارد از سه شنبه روزانه  ۵۰ميليون
دالر به صورت اسكناس در بازار متشكل ارزي عرضه

كاالهايموردنيازباعثانباشتتقاضادرماههايگذشته
شده و هم اينك شاهد هجوم تمامي اصناف براي خريد
كاالي داخلي هستيم و اين موضوع صرفا براي يك بازار
خاصنيستهركاالييراميبينيدباكمبودعرضهمواجه
است.اينهجوممشمولكاالهايشركتهايبورسيهم
شدهاستكهاثرشدرقيمتفروشمحصوالتشركتها
خواهيد ديد .هدف از اين تحليل اين است كه همه بدانيم
كهبازارهايارزوخودروو...باسوءمديريتدرتنظيمعرضه
و تقاضا به اين شكل حبابي شدهاند ،بنمايه اين اتفاقات از
نظرمنهمينمسالهاستوبازيبايدنوترامپصرفايك
مسالهروانياست.باتنظيمعرضهوتقاضايداخلي،مسائل

س��مت رنسانس خود اس��ت؛ اگرچه برخي ممكن
است اين حرف را خوشبينانه بدانند ولي هم اقتصاد
ايران و هم مردم نشان دادهاند كه اقبال عمومي به
مبحث س��رمايهگذاري صحيح در كش��ور و بهبود
ش��رايط بينالمللي ،بازار سرمايه را نيز بسيار تحت
تاثير قرار خواهد داد .زماني بازار س��رمايه ما در اوج
خود خواهد بود كه كارا ش��ود و بازار كارا نيز در يك

كه بهطور تخصصي بايد در حوزه توليد و تجارت ،نقش
آفريني كرده و دغدغه توليد را برطرف كنند ،عملكرد
نامش��خصي دارند .م��ا در عرصه كالن دس��تگاههاي
تصميمگيروافراديراداريمكهموقعيتكشورراتشريح
كرده و در زمينههاي راهبردي ،برنامهها را مش��خص
ميكنند اما يك س��ازمان تخصصي اقتصادي بايد به
جايصحبتازاينراهبردهايكالندرحوزهتخصصي

در مسير اجرا با مشكالت بسياري روبهرو خواهند شد و
معموال به دليل تحريمها از دس��تور كار كشورها خارج
ميش��وند .مبتني بر اين دادههاي اطالعاتي بايد گفت
ايران در يك بافت موقعيتي خطرناك از منظر اقتصادي
قرار دارد و مبتني بر اين اتمسفر بايد گفت سفر همتي در
شمايل رييس كل بانك مركزي به عراق كه سالها قبل

كند تا با اين اقدام بتواند نرخها را در اين بازار بشكند.
اقدام ديگر بانك مركزي كه از سهشنبه اجرايي خواهد
شد ،افزايش سقف خريد كارگزاران در بازار متشكل
ارزي است .براساس تصميم بانك مركزي سقف خريد
بانكها و صرافيها از سهشنبه در حالي به  ۵۰۰هزار
دالر افزايش يافته است كه تا پيش از اين  ۵۰هزار يورو
و يا معادل آن به س��اير ارزها بوده است .اين اقدامات
بانك مركزي در حالي صورت گرفته كه دكتر همتي
رييس كل اين بانك چندي پيش از افزايش عرضه ارز
حاصل از صادرات خبر داده بود كه اين اتفاق ميتواند
عرضه ارز در س��امانه نيما را افزايش دهد .حال بانك
مركزي در اقدامي ديگر بازار اسكناس را نيز مورد هدف
قرار داده و قصد دارد با افزايش عرضه در بازار متشكل
ارزي بر قيمت ارز در هر دو بازار حواله و اس��كناس از
طريق افزايش عرضه اثرگذار باش��د .رييس كل بانك
مركزي پيش از اين نيز در اظهار نظري تاكيد كرده بود
كه نرخهاي طرح شده در بازار ارز واقعي نيست و بانك
مركزيمصمماستكهنرخارزراكنترلكند.همچنين
در اقدامي ديگ��ر دكتر همتي در راس هياتي بانكي و
تجاري صبح سهشنبه عازم بغداد شده تا مذاكراتي با
مقاماتبانكيواقتصادياينكشوردرراستايافزايش
ورودارزبهداشتهباشد.يكاقتصاددانميگويد:بازارها
در بلندمدت به سمتي ميروند كه ارزش طبيعي آنها
ميگويد اما در كوتاهمدت در جهتي حركت ميكنند
كه معامله گران انتظار دارند.

روانيبازاركمكمرنگميبازد.امابازارسرمايهچهشرايطي
دارد؟ در خصوص بورس ،عرضههاي سهام عدالت كمي
بيبرنامهاستوهمانطوركهتوضيحدادمحقوقيهاقانون
رادورزدند.مطمئنهستمسازمانبورسسريعااينباگ
قانوني را مرتفع خواهد كرد و واكنش الزم را نشان خواهد
داد.معتقدمانرژيبزرگيدربورسنهفتهاستوفنربورس
بهنظرمتاحدزياديجمعشدهوآمادهيكحركتبسيار
قوي اس��ت .به نظر ميرسد ،همچنان بورس تنها بازاري
استكهدرشرايطفعليارزاناستودرسطحقيمتيامرو ِز
بازارهايموازيبهترينگزينهبرايتبديلسايرداراييهابه
سهامارزشمندوبنياديناست.

اقتصاد غيركارا تقريبا عملي نميشود و اين نكتهاي
است كه منتقدين به آن اشاره نميكنند .همچنين
بازار سرمايه ايران و سرمايهگذاران به خوبي اخبار
و حواش��ي اقتصادي را دنبال ميكنند و ما در دوره
تعليق تا انتخابات امريكا هس��تيم و بعد از مشخص
ش��دن ترامپ يا بايدن بازار س��رمايه اس��تراتژي
مشخصي خواهد داشت.

مشكالت را حل كند .تا زماني كه اين دغدغهها برطرف
نشده و نحوه تعامل با سرمايهگذاران و فعاالن اقتصادي،
با واقعيتهاي موجود منطبق نشود ،نميتوان انتظار
داشت ،اتفاق بزرگي در اين عرصه رخ دهد و اگر تحولي
صورت نگيرد ،نه تنها جبران كاهش رشد اقتصادي و
آمارهاي موجود در سال جاري دشوار ميشود ،كه اما و
اگرها در سال آينده نيز ادامه خواهد يافت.

در كنار ايران بعد از سقوط صدام قرار داشته است و نفوذ
ايران در آن همواره مثالزدني بود سرش��ار از پرسشها
و ابهاماتي اس��ت كه ب��راي آگاهي از اي��ن ابهامات بايد
منتظر هفتهها و ماههاي آينده باشيم تا مشخص شود
ايا دستاوردهاي اين سفر آنگونه كه همتي اشاره كرده،
گرهگشا خواهد بود ياخير.

رويموجخبر
مديران عامل 4بانك:
از توليد حمايت ميكنيم

مديران عامل  ۴بانك دولتي به گزارش برخي رسانهها
در روزه��اي اخير و اين ادعا ك��ه بانكها نه تنها حامي
توليدنيستند،بلكهگاهعليهتوليدوفعاالناقتصادينيز
اقدام ميكنند ،پاسخ دادند« .محمدرضا حسينزاده»
مديرعام��ل بانك ملي اي��ران « ،حج��تاهلل صيدي»
مديرعام��ل بانك ص��ادرات ايران« ،حس��ين مهري»
مديرعام��ل بانك صنع��ت و مع��دن و «محمدكاظم
چق��ازردي» مديرعامل بانك س��په در اين نشس��ت
ديدگاههاي خود را درب��اره نقش بانكها در حمايت از
توليدومسائلديگريمانندسودمركب،تحريم،كروناو...
مطرحكردند.بهتازگيبرخيرسانههاوبهويژهرسانهملي
باانتشارگزارشهاييبهمخاطباناينگونهالقاميكنند
كه بانكها گويا با «توليد» در كشور عناد دارند و چوب
اليچرخبنگاههاياقتصاديميگذارند.ازنظرشمااين
نزادهمديرعامل
مطالبتاچهاندازهواقعيتدارد؟ حسي 
بانكمليايران:خدماتبانكهابههمهحوزههايكشور
ازجملهحوزهتوليدبرهيچكسپوشيدهنيست.بسيارياز
زيرساختهاياساسيكشور،ازپااليشگاهوكارخانههاي
بزرگ تولي��دي و جاده گرفته ت��ا كارگاههاي كوچك
چند نفره ،همه با منابع مالي بانكها تجهيز و س��اخته
شدهاند .تعدادپروژههاييكهبامشاركتواقداممستقيم
بانكهادركشورايجادشدهاندقابلشمارشنيست،اما
متأسفيمكهازمياناينتعدادپروژهبيشمار،تنهاچند
موردانگشتشماركهپشتپردهآنهانيزمشكوكاست
انتخاب و درباره آنها گزارش تهيه ميش��ود .حتي اگر
چندموردنيزدراينميانبامشكلمواجهشدهباشد،آيا
رواستبرخيرسانههاغيرمنصفانهزحماتبيشاز220
هزارنفرپرسنلنظامبانكيكههرروزبهاشكالمختلفدر
حالخدمترسانيبهعموممردمهستندرااينگونهزير
سوالببرند؟كشوريكهتحتشديدترينتحريمهاست
وهدفاصليتحريمكنندگانآننيزبهاذعانخودشان،
اقتصادكشورودررأسآننظامبانكياست،بايدازداخل
بيشترينحمايتهاراشاهدباشد،درحاليكهمتأسفانه
برخيتالشميكنندبادستاويزكردنيكياچندمورد
خاص ،همه خدمات را زير س��وال ببرند .بانكها از نقد
استقبالميكنند،امانقدبايدمنصفانهباشد،درحاليكه
برخيدوستانناآگاهازهمهخطومرزهاياخالقيعبور
كردهوبدوناطالعازواقعيات،گزارشنويسيميكنند.
اينسوالبرايبسياريازمردممطرحاستكهواقعاًچرا
بانكها در همه جا دستي بر آتش دارند؟ علت اينكه نام
بانكها در اغلب پروژهها وجود دارد چيست؟ آنها نفعي
دراينماجرادارند؟

پيشنهاداصالحشيوهتخصيص
ارزنيمايي

عضو كميس��يون اقتص��ادي مجلس ،اصالح ش��يوه
تخصيص ارز نيمايي براي اجراي تعهدات ارزي را يكي
از اقدامات موثر در ساماندهي بازار ارز دانست .محسن
زنگنهدرگفتوگوباايبِنابابياناينكهتحريمهادربروز
وضعيتفعليدربازارارزتاثيرچشمگيريداشتهاست،
گفت:متاسفانهبهعلتتسلطيكهامريكابركشورهاي
مختلفداشتهومحدوديتهاياعمالشده،بازگرداندن
ارزهاي صادراتي با مشكل مواجه شده است .او با بيان
اينكه سيستم مديريت و اجراي دولت بايد متناسب
با شرايط روز و وضعيت بازار تغيير كند ،گفت :يكي از
اقداماتي كه در شرايط فعلي ميتواند نبض بازار ارز را
آرامتر كند بحث حذف ارز نيمايي و ارز  ۴٢٠٠توماني
است ،زيرا با اين اقدام بسياري از تالطمهاي بازار از بين
خواهد رفت .زنگنه با تاكيد بر اينكه شايد با حذف ارز
 ۴٢٠٠توماني و همچنين ارز نيمايي فشاري به اقشار
ضعيف جامعه وارد شود ،افزود :دولت ميتواند با ارايه
يارانهنقديازايناقشاردرمقابلتصميمخودحمايت
كند .اين نماينده مردم در مجل��س يازدهم ادامه داد:
لذا برداش��تن ارز  ۴۲۰۰توماني به معناي اين اس��ت
كه تقاض��اي ۱۰ميليارد دالري خ��ود دولت براي ارز
كاهش يابد ،زيرا اكنون دولت خود يكي از بزرگترين
تقاضاكنندگانارزاستكهبهاينترتيبتعادلبخشي
بهنرخهاازسويبانكمركزيتسهيلخواهدشد.

راهيجز پذيرش «بالكچين»
نداريم

يككارشناسامنيتسايبريگفت:پديدهبالكچين
يكتكنولوژياستونميتوانجلويآنراگرفت.يابايد
با آن همسو شد ،مزاياي آن را شناخت و با آن پيشرفت
كرد،ياچشممانراببنديموازاينمسيرجابمانيم.شايد
كميزودباشدكهفناوريبالكچينرابهعنوانانقالبي
درتاريختكنولوژيتلقيكنيم،اماتاكنونهماينفناوري
رشدچشمگيريداشتهوتوانستهخودرادربستراينترنت
توسعهدهدوبازارهايماليزياديرابهخودجذبكند.
بالكچين كه در لغت به معن��ي زنجيرهاي از بلوكها
اس��ت با طبقهبندي اطالعات و نوع دسترسيپذيري و
ثبتهرگونهدادهايكهردوبدلميشودبستراينترنت
رابهمحيطيامنبرايثبتاطالعاتوگزارشهاتبديل
ميكند ك��ه در آن ،اطالعات ذخيرهش��ده ،ميان همه
اعضاييكشبكهبهاشتراكگذاشتهميشود.

ادامهازصفحهاول
معادله قيمت در بازار خودرو

ارز ب��اال ميرود ،قيمت خ��ودرو در بازار ب��اال ميرود،
دوباره كارخانه بايد بر اس��اس فرمول5درصد زير بازار
قيمتشراباالميبرد.اينطرحتنهازمانيممكناست
اثربخشباشدكهخودروسازبتواندبهتقاضاهايموجود
در بازار پاسخ بدهد .اين امر در شرايط فعلي كه به نظر
ميرسدتقاضايخودرودركشوربرآمدهازرويكردهاي
سوداگرانه مدام افزايش پيدا ميكند و مثل يك حفره
پُرنشدني است ،امكانپذير نخواهد بود .بنابراين فكر
ميكنم در شرايط فعلي بهترين راهكار تفاهم شوراي
رقابتباخودروسازباشد.

اخبار
عرضه ادامهدار سهام
شركتهاي دولتي در بورس

حسنروحانيپسازگزارشرييسكلبانكمركزي،
باتاكيدبرلزومپيگيريجديبرايدسترسيواستفاده
ازمنابعارزيمسدودشدهكشورماندرخارجازكشور
گفت :هر چند تحريمهاي امريكا ش��رايط س��ختي
براي تعامالت اقتصادي كش��ور ايجاد كرده است ،اما
با تالشهاي انجام شده ،استفاده از اين منابع در حال
افزايش اس��ت و تخصيص منابع به مصارف كاالهاي
اساسيونيازهايتوليديكشوراستمرارخواهديافت.
در اين جلسه همچنين محمدجواد ظريف وزير امور
خارجهازسفرخودبهچينوديداروتوافقاتبامقامات
اين كش��ور در حوزه تبادالت مالي و پولي و روابط دو
كشور در حوزه حمل و نقل دريايي گزارشي ارايه كرد.
رييسجمهور پس از اين گزارش ،با بيان اينكه توسعه
اقتصاديهمهكشورهابهصورتملموسباديپلماسي
اقتصادي گره خورده اس��ت ،تصريح كرد :بايد در اين
مقطع با تقويت اولويته��اي ارتباطي خود ،با چين،
كشورهاي منطقه اوراسيا و همسايگان ،در حوزههاي
مختلفازانرژيتافناوري،برايتوسعهروابطاقتصادي
برنامهريزي ويژهاي انجام دهيم.روحاني با اش��اره به
اينكهدولتبهدنبالتسريعدرپيگيرياجرايتوافقات
با كشورهاي منطقه است ،خاطرنش��ان كرد :در اين
زمينه فعال شدن كميسيونهاي مشترك اقتصادي
باكشورهايهدفضرورياستودراهدافاقتصادي
ت
تجارتباشرقوهمسايگان،توجهبهسياستصادرا 
محور بودن باي��د در اولويت قرار گيرد .رييسجمهور
همچنين گس��ترش همكاري با اتحاديه اوراسيا را از
نظر اقتصادي قدم بسيار مهمي دانست و گفت :ايران
عالوه بر ظرفيت توليد و تامي��ن واردات برخي از اين
كش��ورها ،با توجه به قرار گرفتن در بهترين موقعيت
ترانزيتي،ميتواندمسيريمناسببرايترانزيتكاالي
كشورهاي عضو اين اتحاديه باشد .رييسجمهور در
بخش ديگري از سخنان خود تاكيد بر واگذاري سهام
دستگاههاي دولتي را نش��ان از عزم راسخ دولت براي
بهينهسازي روند خصوصيسازي در كشور برشمرد
و اطمينان داد كه برنامه عرضه س��هام ش��ركتهاي
دولتي در بازار سرمايه بدون ترديد ادامه خواهد يافت.
روحاني اظهارداشت :برنامه عرضه سهام شركتهاي
دولتيدربازارسرمايهدرراستايچابكسازي،اجراي
سياستهايكلياصل ۴۴وحمايتازبازارسرمايهب ه
ويژههدايتنقدينگيبهسوياشتغا لمولدودرمجموع
شفاف سازي فعاليتهاي
مرد م محور كردن اقتصاد ،
اقتصاديوزدودنفسادازبدنهاقتصادانجامميگيرد.
رييسجمهوردرعينحالتاكيدكردكهرونق،پويايي
وفسادزداييجديازاقتصادكشوروايجادفرصتبرابر
براي آحاد مردم از طريق تداوم عرضه سهام بنگاههاي
بزرگ و متوسط بايد با يك طرح دقيق انجام گيرد كه
دولتچنينطرحيراتهيهكردهوبادقتوجديتدر
حال اجراي آن است.
روحاني از مصاديق عيني اين برنامه را عرضه س��هام
شركتهايبزرگپتروشيمي،پااليشي،فلزي،بانكي،
بيمهاي ،خودرويي و زيرمجموعههاي آنها برش��مرد
كه از طريق عرضه مستقيم و صندوقهاي مالي قابل
معامله (ايتياف) و ساير روشها تحقق پيدا كرده و
اين روند ادامه دارد.

بورس روند صعودي
به خود گرفت

امير تقي خان تجريشي ،كارشناس بازار سرمايه گفت:
بازارس��رمايه در ش��ش ماه اول س��ال  ۱۳۹۹با فراز و
نشيبهاي زيادي روبه رو بوده است ،اما انتظار ميرود
باوجود نوس��انات ،شش ماه آتي ش��اهد بهبود در بازار
باش��يم؛ بهطوري كه بازدهي بازارسرمايه باالتر از بقيه
بازارها خواهد بود .وي توضيح داد :براي بررسي شرايط
بورس تهران ،بايد ابتدا داليل رشد بازارسرمايه و اصالح
قيمتي آن بررسي شود تا بتوان محركهاي روند آتي
بازارس��رمايه را شناسايي كرد و بر مبناي آن به تعيين
استراتژي معامالتي پرداخت .تجريشي در ادامه افزود:
روند صعودي بازارس��رمايه زماني اتفاق افتاد كه بر اثر
جهش ارزي و رشد نقدينگي ،نرخ بهره حقيقي منفي
شده و باعث كوچ نقدينگي به سمت بازار سرمايه شد.
البته تبليغات همهجانبه و حمايتهاي گسترده هم
سببشدكهسيلورودنقدينگيبهبازارسرمايهشدت
پيداكند.وياظهارداشت:گرچهبهترينبازاربرايجذب
نقدينگي بازارسرمايه اس��ت ،با اين حال ميزان زيادي
از نقدينگي از طريق صندوقها و نهادهاي مالي داراي
مجوز از س��ازمان بورس يعني به صورت غيرمستقيم
وارد بازارس��رمايه نش��د و افراد بدون آموزش و دانش
اندكوالبتهبهصورتمستقيمواردبازارسرمايهشدند.
همچنين اين موضوع بر هيجانات بازار سرمايه افزود و
اثرات آن باعث تصميمگيريهاي غيرمنطقي شد كه
عمالمادورهاصالحطوالنيتريرانسبتبهقبلدربازار
سرمايهشاهدبوديم.تجريشيعنوانكرد:البتهطياين
دوران ،وضعيت بنيادي شركتها نسبت به قبل تغيير
محسوسي نداشت و با آماده شدن گزارشهاي ۶ماهه
شركتها اثرات دالر باالي ۲۰هزار توماني نمايان شده
است .حال آنكه امروز نرخ دالر با افزايش روز افزون نيز
مواجه است و تحليلگران بايد نسبت به اين نرخ دالر و
افزايشآندرنيمهدومسالوسايرعواملبنياديديگر،
وضعيت شركتها را در آينده تحليل كنند .مديرعامل
سرمايهگذاري گروه توسعه ملي در خصوص روند كلي
بازارهمگفت:بازارسرمايهدرهرمقطعيبامجموعهاياز
متغيرهايبنياديمواجهشدهوازاسفندگذشتهمساله
اپيدمي كرونا و اثر گذاري آن بر اقتصاد مهم بوده است.
وي در ادام��ه در خصوص تاثير انتخابات امريكا بر بازار
سرمايهاظهارداشت:اينروزهانيزتحليلگرانبازارهاي
مالي در محاس��بات خود به عوامل خارجي ،همچون
انتخاباتامريكاوزنمهميميدهند.بااينحالبايدبه
موضوعانتخاباتواثراتآندرنرخدالربهديدكوتاهمدت
نگاهكنيموسرمايهگذاريدربورسرابلندمدتدرنظر
بگيريم؛ چرا كه بازارس��رمايه همواره بازدهي باالتري
نسبتبهبقيهبازارهايموازيدربلندمدتداشتهاست.
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رويداد

بازارسرمايه

«تعادل» روند روزهاي آينده بورس را پيشبيني ميكند

بورس از بخش مراقبتهاي ويژه ترخيص ميشود؟

رقيهندايي|
چندم��اه پيش ب��ود كه ب��ا حمايته��اي دولت و
دستگاههاي ذي ربط ميزان استقبال و سرمايهگذاري
در بورس افزايش يافت و اغلب مردم راغب ش��دند تا
در بورس سرمايهگذاري كنند .در اين بين آزادسازي
س��هام عدالت در بورس نيز ميزان مش��اركت مردم
در بازار س��هام را افزاي��ش داد و در نتيجه بيش از 90
درصد مردم به فعاليت مس��تقيم و غيرمستقيم در
بورس پرداختند .اما؛ س��هامداران و سرمايهگذاران
بورسي تنها به روزهاي سبز و سودده دل خوش كرده
بودند و خب��ري از روزهاي منفي نداش��تند چراكه؛
مديران و مس��ووالن آموزشه��اي الزم در خصوص
س��رمايهگذاري در بورس و روزهاي معمول اين بازار
را نداده بودند .اين موضوع باعث شد كه ميزان انگيزه
سرمايهگذاران دربورس كاسته شود و اين افراد سعي
كنند س��رمايه خود را از بازار خارج كنند و روند سرخ
پوشي بازار تدوام يابد .اما در اينجا چند سوال اساسي
درخصوص سرمايهگذاري در بورس مطرح ميشود.
ابتدا اينكه چگونه در بورس سرمايهگذاري كنيم؟ چه
زماني س��هام خود را خريد و فروش كنيم؟ اگر سهم
خريداري شده توسط ما بسته شد چه بايد كنيم؟ اگر
سهام ما در چندين هفته زيانده بود چه كنيم؟ اين
سواالت و امثال آن دغدغههاي اصلي سهامداران بازار
است كه در اين گزارش پاسخ اين سواالت و امثال آن را
خواهيم داد تا سرمايهگذاري و سهامداري براي بورس
بازان سهلتر و آسانتر شود .همچنين پيشبينياي
از وضعيت روزه��اي آينده بازار خواهي��م گفت تا با
سهولت به سرمايهگذاري در بورس بپردازيم .انتخاب
س��رمايهگذاري در بورس يكي از بهترين روشهاي
سرمايهگذاري محسوب ميش��ود چراكه؛ اين بازار
بازدهي باالتري در مقايسه با بازارهاي موازي دارد و
س��هامداراي در بلندمدت ميزان سودي باورنكردني
براي شما پديد ميآورد .اين موضوع در صورتي صدق
مييابد كه ش��ما به صورت صحيح و درست در بازار
سهام سرمايهگذاري كنيد .س��رمايهگذاري درست
و صحيح يعني اينكه ش��ما دانش و زمان كافي براي
س��رمايهگذاري در بورس را داشته باش��يد و خود با
مطالعه و بررسي بسيار دقيق اقدام به خريد و فروش
كنيد همچنين هيچگاه با مش��اوره دوس��ت و آشنا
سهامي خريد و فروش نكنيد و اگر دانش و زمان كافي
نداريد به سراغ صندوقهاي سرمايهگذاري برويد و به
صورت مستقيم در بازار سهام خريد و فروش نكنيد
چراكه؛ شما ميتوانيد بازار را به نوسان بكشانيد .در
نتيجه شما با يك مبلغ كم ميتوانيد وارد بورس شده
و به راحتي با آموزشهاي الزم به صورت مس��تقيم و
يا غير مستقيم در بازار س��هام سرمايهگذاري كنيد.
زمان خريد و فروش س��هم شما بستگي به بازار دارد.
شما هيچگاه در زمان سرخ پوشي بازار ،سهام خود را
نفروشيد و تنها در اين زمان ميتوانيد سهام خريداري
كنيد و فروش سهام براي شما در اين بازه زماني زيان
بار خواهد بود همچنين به روند قرمزپوش ماندن بازار
كمكميكنيد؛پسهيچگاهدرزمانقرمزپوششدن
بازار سهام خود را نفروشيد و تنها در اين مدت به خريد
س��هامي كه ارزندگي كافي دارند مشغول شويد .اگر
سهام شما بسته ش��د ،اصال نگران نباشيد ابتدا دليل
بسته شدن س��هام را از طريق اطالعيههاي سازمان
بورس پيدا كنيد سپس صبر كنيد تا زمان بسته و يا
تعليق شدن نماد سپري شود و پس از چند روز (مدت
زمان تعيين شده) سهام وارد بازار ميشود و به راحتي
ميتوانيد سهم خود را خريد و فروش كنيد .همچنين

برش

بازارتاآبانماهبهتعادلميرسدوروندصعوديخودراآغازميكند.روندصعوديبازارپسازانتخاباتامريكاوباشروعماهجديدرخميدهدزيرا؛
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مياندولت،مجلسومقاماتمسوولبرايحلبحراناينبازاروجودنداشتهكهسياستگذارانهرروزجلسهبگذارندومشكالتراپيگيريكنند.
اگر س��هام ش��ما مدت طوالني زيان ده بود بايد صبر
پيشه كنيد .ابتدا بررس��ي كنيد آيا شما اين سهام را
در زمان ارزندگي خريداري كرده ايد يا خير؟ صورت
ماليهاي شركت چگونه است؟ پس از بررسي امثال
اينمواردميتوانيدرونداينسهمراپيشبينيكنيدو
درنتيجهدرزمانمشخصوبدونزيانانبوهسهمرابه
فروشبرسانيد.درنهايتروندبازارسرمايهرانميتوان
پيشبينيكردوشمابايدبادقتبهخريدسهمدربازار
بپردازيدواگرتواناييتحليلسهام،دانشوزمانكافي
را نداريد بهتر است از صندوقهاي سرمايهگذاري كه
زيرنظرسازمانبورسفعاليتميكنندكمكبگيريد
و توسط آنان سرمايهگذاري كنيد.
پيشبينيهادرموردبورسچهميگويند؟
پيشبينيها ميگويند ب��ازار تا آبان م��اه به تعادل
ميرس��د و روند صعودي خود را آغ��از ميكند .روند
صع��ودي بازار پس از انتخابات امريكا و با ش��روع ماه
جدي��د رخ ميدهد زي��را؛ پ��س از انتخابات قيمت
دالر به نرخ جديدي ميرس��د و در نتيجه بورس نيز
روند جديدي را آغاز مينمايد .يكي از كارشناس��ان
بازار س��رمايه درخصوص روند ب��ازار گفت :در تاريخ
بازارس��رمايه هيچگاه چنين اتح��ادي ميان دولت،
مجلس ومقامات مس��وول براي حل بحران اين بازار
وجودنداشتهكهسياستگذارانهرروزجلسهبگذارند
و مش��كالت را پيگيري كنند .نگاه مثبتي كه در اين
مقطع به بورس ميشود از اهميت بسياري برخوردار
اس��ت اگرچه ممكن اس��ت خروجي چندان مثبتي
هم نداشته باشد اما از رعب و وحشت سهامداران كم
ميكند.ويافزود:همانطوركهديديمشاخصرامثبت

كردند و جلوي افت قيمت سهام شركتهاي بزرگ را
گرفتند اما؛ سياستگذاران بورسي بايد قوانيني وضع
كنندتاشركتهايكوچكدرصففروشقفلنشوند
و تخليه قيمت آنها نرخها را براي خريد ارزنده كنند
اما موضوع مهمي كه مقامات تصميمگيرنده بايد به
آن توجه كنند اين است كه اگر قرار باشد دولت يك
روزازبازارحمايتكندوروزبعدحمايتنكندوضعيت
موجود را با تنش بيشتري مواجه ميكند .يكي ديگر
از كارشناسان بازار سرمايه بيان كرد :بازار فرسايشي
شده است .چند مساله در اينجا مطرح ميشود؛ يكي
فرسايشي شدن ريزش سهمهاي كوچك بازار است.
البته س��همهاي بزرگ مثل فوالد و… بازارگرداني
خوبي دارد .اما تقريبا  50درصد سهمهاي بازار صف
فروش اس��ت .كس��ي معامله نميكند .اين در حالي
اس��ت كه ناظر ميتواند از اختيارات خود استفاده و
دامنه نوس��ان را باز كند .او در ادامه از تأثير مس��ائل
سياس��ي روز گفت :يكي ديگر از داليل افت شاخص
بورس ،مباحث سياسي و انتخابات امريكا است .اين
كارشناس بازار سرمايه بياعتمادي سرمايهگذاران را
هم در كاهش شاخص بازار سهام موثر دانست و افزود:
از سوي ديگر سرمايهگذاران بسيار بياعتماد شدند.
خيليازكسانيكهدرصففروشهستنددرضررزياد
قرار دارند و ميخواهند فقط از اين بازار خارج شوند .اما
برخي هم در سود هستند و ميخواهند به هر روشي
خارج شوند ،چون بازارهاي موازي اوضاع بهتري براي
سود دارند .همچنين انتخابات امريكا را ميتوان بسيار
اثرگذاررويبورسواقتصادايراندانستچراكه؛پيروز
شدن جويابدن و يا دونالد ترامپ هر يك تاثير جداگانه
بربورس دارد .وضعيت پيروزي ترامپ مشخص است

اصالح قيمتها در بورس ادامه دارد

عل��ي صحراي��ي ،مديرعامل بورس ته��ران درباره
عوامل موثر در رش��د ش��اخص روزهاي گذش��ته
اظهار داش��ت :قيمت س��هام در بازار س��رمايه به
عوامل متع��دد اقتصادي و غير اقتصادي وابس��ته
اس��ت و تحت تاثير تمام مولفههاي اقتصادي قرار
ميگيرد .انتظ��ارات آتي برقيمت س��هام اثرگذار
است بنابراين از قيمت ارز هم اثر ميپذيرد چراكه
برخي از ش��ركتها صادراتي هستند يا ارزشهاي
جايگزيني ش��ركتها را متاثر ميكند .وي با بيان
اينكه رشد ش��اخص به عوامل سودآوري شركتها
مرتبط است ،گفت :عملكردهاي واقعي شركتها كه
منتشر ميشود نشاندهنده اين است كه شركتها
وضعيت خوبي داشتند يا اينكه رو به بهبود بودهاند.
مديرعامل بورس تهران با اش��اره به انتخاب مردم
براي سرمايهگذاري با بررسي بازدهي مختلف ادامه
داد :كسي كه منابع نقدي آزاد در اختيار دارد بازارها
را مقايسه و تصميمگيري ميكند .بازارهاي ديگر هم
ريس��كهاي مرتبط به خود را دارند و هم اينكه در
سطح اشباعي قرار گرفتند ،يا اينكه سرمايهگذاري
در برخي از بازارها هم غيرقانوني است .بنابراين مردم
بازاري را انتخاب كردند كه هم شفافيت حداكثري
نس��بت به س��اير بازارها دارد و هم نقدش��وندگي
بيش��تري دارد و فراتر از آنه��ا ،كمككننده توليد
است و سرمايهگذاري در اين بازار به نفع ايجاد رفاه،
اشتغال و ثروت اجتماعي خواهد بود .وي در پاسخ
به اين سوال كه آيا دوره اصالح قيمت شركتها در
بازار سرمايه به پايان رس��يده است ،اظهار داشت:
ش��رايط هر شركتي با شركت ديگر متفاوت است و
اصالح قيمت يك موضوع كلي نيست .ممكن است
برخي از ش��ركتها هنوز هم اصالح قيمت داشته
باش��ند.صحرايي تاكيد كرد ۳۵ :شركت  ۷۵درصد
ارزش بازار را تشكيل ميدهند ،عمده اين شركتها
اصالح زيادي انجام ندادهاند .ممكن است برخي از

شركتها هم رشد غيرمنطقي داشتهو اصالحاتي را
انجام داده باش��ند و اصالحات جزيي ديگري را هم
نياز داشته باش��ند .بنابراين نميتوان بهطور كلي
گفت كههمه ش��ركتها اصالح را انجام دادهاند و
ديگر دوره اصالح تمام شده است.مديرعامل بورس
تهران درباره ورود يك درصد صندوق توسعه ملي
به بازار س��رمايه گفت :بخش اول اي��ن اقدام يعني
فرآيند تب��ادل در ح��ال انجام اس��ت ،انتقال يك
درصد از صندوق توسعه ملي مس��ير اداري دارد و
بايد ق��راردادي با صندوق تثبيت منعقد ش��ود كه
اين مراحل در حال انجام اس��ت .وي درباره خروج
نقدينگي از بازار س��رمايه بعد از ريزش شاخص دو
ميليون واحدي اظهار داشت :با اينكه فروش انجام
شد اما بسياري از اين نقدينگيها از بازار خارج نشد
و وارد س��اير ابزار مانند اوراق شده و اين نقدينگي
منتظر اس��ت كه به بازار برگردد .البته بس��ياري از

اين نقدينگي برگشته و پولها نزد كارگزاري مانده
است .صحرايي درباره ميزان پول نزد كارگزاريها
ادامه داد :در ح��ال حاضر  ۳۵هزار ميليارد پول نزد
كارگزاريها مانده و وارد س��اير ابزارها شده است.
مديرعامل بورس تهران با بيان اينكه در همان زمان
هم كه ش��اخص دو ميليوني بود به م��ردم توصيه
كرديم با مطالعه و مش��ورت وارد بازار شوند ،افزود:
بهطور مس��تمر اعالم ميكرديم كه مردم و به ويژه
س��هامداران خردبايد با مطالعه و مشورت وارد بازار
شوند چراكه بورس يك بازار تخصصي است و همه
دانش الزم براي فعاليت در اين بازار را ندارند .اگر اين
مسير براي آنها فراهم نيست با ابزارهاي غير مستقيم
وارد بازار ش��وند .وي ادامه داد :بارها توصيه شد كه
پ��س اندازها را وارد بازار كنند و براي خريد س��هام
از بنيادي بودن ش��ركتها اطمينان حاصل شود.
اگر مردم س��هام ش��ركتهاي بنيادي را خريدهاند

يعنيپسازپيروزشدنايننامزدوكاخنشينيمجدد
وي دالر روند صعودي شديدتري به خود ميگيرد و
برميزان تورم كشور افزوده ميشود در نتيجه بورس به
صورت حبابي رشد ميكند و پس ازمدتي يك سقوط
نسبتا تند را در كارنامه خود به ثبت ميرساند اين در
وضعيتي است كه ترامپ به رفتارهاي خود ادامه دهد
اما؛باپيروزشدنبايدناينداستانفرقميكندبايدن
وع��ده داده كه اگر قدم به كاخ س��فيد بگذارد به پاي
مذاكرهاي صحيح و درست با ايران ميآيد در نتيجه
ن��رخ دالر ،ميزان تورم و  ...در كش��ور كاهش ميبايد
و درنتيجه بورس يك ن��زول كوتاهمدت و پس از آن
يك صعود منطقي را به دس��ت ميآورد .اين روند در
حالي رخ ميدهد ك��ه بايدن به وعدههاي خود عمل
كند و هوشمندانه وعده انتخاباتي نداده باشد .اغلب
سرمايهگذاران صبر پيشه كردند تا ببينند كدام يك از
نامزدهاي انتخاباتي ،رييس جديد كاخ سفيد ميشود
چراكه؛ اين افراد معتقدند س��رمايهگذاري درس��ت
نيازمند صبر و تحمل است و تا چندهفته آينده تغيير
خاصي در بورس و نقدينگي اين افراد رخ نميدهد .در
نهايتبايدگفتسرمايهگذاريدربورسنيازمندصبر،
دانشوزمانكافياستوشمانميتوانيدبابررسيتنها
چند مولفه كوتاهمدت در بورس سرمايهگذاري كنيد
و بايد ديدگاهي بلندمدت داشته باشيد .در اين بين
دولتيها نيز در روند بورس تاثيرگذارند و هرچه ميزان
انتقادوپيشنهاداينمسووالنازبورسكاهشيابدبازار
سريعتربهروندواقعيميرسد.اينبدانمعناستبازار
سرمايهبايدروندطبيعيخودراطيكندودخالتهاي
مسووالن و مديران باعث ميشود روند طبيعي بورس
به روند نزولي كشيده شود.

در اين ش��رايط نباي��د نگران باش��ند چراكه بازده
سرمايهگذاري در بورس به صورت مقايسهاي با ساير
بازارها در ميان مدت بيشتر است و به وضعيت خود
برميگردد .مگر اينكه سهمهايي را بدون مطالعه در
پيروي از فضاي مجازي انتخاب كرده باشند و بنياد
آن شركتها مش��كل داشته باشند و مشمول ماده
 ۱۴۱شده باشند .صحرايي در پاسخ به اين سوال كه
با توجه به قواعد بازار آي��ا ميتوان از دولت در برابر
دعوت گستردهاي كه از مردم به بورس داشته ،انتظار
حمايت داش��ت ،تاكيد كرد :دولت به كسي درباره
ب��ورس تضميني نداده و همواره اعالم ميش��د كه
كسي نميتواند سرمايهگذاري در بورس را تضمين
كن��د .مديرعامل بورس تهران گفت :دولت در كنار
اينكه گفته در مقايسه با ساير بازارها ،بازار سرمايه
را انتخ��اب كنيد در حال حاضر ه��م بهطور جدي
وظيفه صيانت از سهامداران را به عهده گرفته است.
مقرراتي تسهيل ش��ده كه نقدشوندگي را تضمين
ميكند يعني هم مديران شركتها و هم سهامداران
مسوول نقدشوندگي هستند .نقدشوندگي توسط
بازارگرداني ،س��هام خزانه ،اوراق و  ...انجام ميشود
و اگ��ر اين اطمينان ايجاد ش��ود كه نقدش��وندگي
تمام و كمال اس��ت ،نگراني مردم برطرف ميشود.
اعتماد مردم در ادبيات مالي نقدشوندگي است .اما
تمام اين افراد خودش��ان براي سهامداري تصميم
ميگيرن��د .وي تاكيد كرد :اينگونه نيس��ت كه هر
كسي به صورت تصادفي نسبت به خريد هر سهمي
تصميم بگيرد و بعد بگويد چون دولت دعوت كرده
حاال بايد س��وددهي را تضمين كن��د .دولت گفته
اس��ت وظيفه صيانت يعني قانونگذاري را برعهده
دارد كه در اين زمينه اقداماتي را انجام داد از جمله
معافيتهاي مالياتي كه در اين بخش شركتيكه در
سال  ۹۹عرضه اوليه شود به سوابق گذشته مالياتي
آن مراجعه نخواهد شد.

تسهيالت براي خريداران
در معامالت سلف بورسكاال

عليرض��ا ناصرپ��ور با بي��ان اينكه در س��يامين
جلسه شوراي فقهي بانك مركزي ،نحوه اعطاي
تس��هيالت به خري��داران كاال در ب��ورس كاال با
توجه ب��ه عقود مختلف مورد بررس��ي و تصويب
قرار گرفت ،اعالم كرد :براس��اس مصوبه شوراي
فقهي بانك مركزي اعطاي تسهيالت با استفاده
از عقد مرابحه به اين صورت كهگيرنده تسهيالت
به وكالت از بانك ،خريد كاال را در قالب عقد سلف
انج��ام ميدهد و هنگام سررس��يد ،آن را از بانك
به وكالت بازخريد كند ،بالمانع اس��ت .وي افزود:
معامالت س��لف در بورس كاال يك��ي از ابزارهاي
تامين مالي براي فروشندگان كاال به شمار ميرود
كه براساس آن خريدار پول خريد يك كاال با حجم
و كيفيت مش��خصي را در زمان انجام معامله به
عرضهكننده ميپردازد و در زمان سررسيد كاالي
خريداري ش��ده را دريافت ميكند .اما در شرايط
تورمي حاكم بر اقتصاد كشور و نيز با توجه به روند
افزايش قيمتها در بازار ،خريداران با مش��كالت
ناشي از تامين سرمايه در گردش موردنياز براي
خريد م��واد اوليه مصرفي خود مواجه هس��تند.
معاون توس��عه بازار و مطالعات اقتصادي بورس
كاالي ايران ادامه داد :در اين راستا رايزنيهايي با
شبكه بانكي صورت گرفت تا راهكاري ارايه شود
كه براس��اس آن خريداران كاال بتوانند با هزينه
كمتر اقدام به تامين مالي براي خريد كاال در قالب
قرارداد س��لف كنند .در اين زمينه مدلي طراحي
ش��د تا به مصرفكنندگاني كه براي خريد مواد
اوليه مصرفي خود مشكل كمبود نقدينگي دارند،
تس��هيالت بانكي اعطا ش��ود .در اين مدل ،عقد
قرارداد مشاركت و مرابحه به عنوان دو قالب كلي
اين طرح پيشنهاد شد كه در نهايت شوراي فقهي
بانك مركزي با ارايه اين تسهيالت در قالب عقد
مرابحه موافقت كرد .ناصرپور در توضيح سازوكار
دريافت اين تسهيالت گفت :بورس كاال در مدل
معامالتي پيش��نهادي خود در طرح مذكور ،اين
امكان را فراهم كرده ت��ا يك كاال بتواند به عنوان
وثيقه تمام يا بخشي از تسهيالت اعطايي بانكها
به خريداران آن كاال در نظر گرفته ش��ود .به اين
صورت كه خريدار در قالب عقد مرابحه و با دريافت
تسهيالت از بانكهاي عامل ،اقدام به خريد يك
كاال از بورس كاال به صورت سلف ميكند .در زمان
سررسيد نيز خريدار در صورت تسويه اصل و سود
تس��هيالت دريافتي با بانك ،كااليي كه در قالب
عقد قرارداد مرابحه از عرضه كننده و به وكالت از
بانك خريداري كرده بود را دوباره از بانك بازخريد
ميكند .وي ادامه داد :اما اگ��ر خريدار نتواند در
سررسيد قرارداد س��لف ،اصل و سود تسهيالت
دريافتي را به بانك بپردازد ،بانك مطابق با قرارداد
مرابحه صاحب كاال اس��ت و در اين زمان ،عرضه
كننده آن كاال در بورس ،كاال را به وكالت از بانك
روي تابل��وي فروش بازار نق��دي ميبرد و عوايد
حاصل از ف��روش آن را به بانك پرداخت ميكند.
در اين حالت ،اگر عوايد بانك از محل فروش نقدي
كاال بيش از مبلغ ناش��ي از اصل و سود تسهيالت
اعطايي به خريدار اوليه كاال باشد ،بانك به همان
ميزان از مبلغ را به عن��وان طلب خود بر ميدارد
و مبلغ اضافه را به خري��دار پرداخت ميكند .اما
چنانچه عواي��د حاصل از فروش نقدي كاال كمتر
از اصل و سود تسهيالت اعطايي بانك بود ،بانك
مابهالتف��اوت مطالب��ات خود را از مح��ل وثايق
دريافتي از خريدار در زمان عقد قرارداد مرابحه،
تس��ويه ميكند.ناصرپور در خاتمه سخنان خود
گفت :به كمك اين طرح خريداران كاالها از بستر
بورس كاال ميتوانند منابع نقدينگي موردنياز براي
خريد كاالي مصرفي خود را در قالب تسهيالت و
عقد قرارداد مرابحه از شبكه بانكي تامين كرده و
مواد اوليه موردنياز توليدات آتي خود را در قالب
قرارداد سلف در بورس كاال خريداري كنند.

تمديدمهلتدورههايآموزشي
گواهينامههايحرفهاي

مس��وول مركز آموزش س��ازمان بورس و اوراق
بهادار اعالم كرد :با توجه به فراگير شدن بيماري
كوويد ۱۹-در سراسر كش��ور و به منظور حفظ
س�لامتي همگان ،تمامي دورههاي آموزش��ي
ويژه تمديد گواهينامههاي حرفهاي در سراسر
كشور به صورت مجازي برگزار شد .امين سادات
اعالم كرد :زيرس��اختهاي الزم ب��راي حضور
تمامي داوطلبين به صورت مجازي در تعدادي
از موسسات و مراكز آموزشي وجود نداشت و به
همين دليل برخي از دورهه��ا ناتمام باقي ماند،
بنا به درخواس��ت موسس��ات و مراكز آموزشي
و ب��ا موافقت كميت��ه گواهينامههاي حرفهاي،
مهلت ش��ركت در دورههاي آموزش��ي تا پايان
سال تمديد شد .مس��وول مركز آموزش با بيان
اينكه دستورالعمل نحوه تمديد گواهينامههاي
حرفهاي بايد با ش��رايط پيش آمده تطبيق يابد،
گفت :اعضاي كميته گواهينامههاي حرفهاي در
حال به روزرساني و اعمال تغييرات الزم در اين
دس��تورالعمل هستند كه به محض نهايي شدن
و تصويب هيأت مديره سازمان بورس ،تغييرات
اعمال شده از طريق سايت مركز آموزش سازمان
اطالعرس��اني خواهد شد .س��ادات در خصوص
دستورالعمل ياد ش��ده گفت :اصالحات مد نظر
اعضاي كميته در راس��تاي تسهيل در برگزاري
دورههاي آموزشي ،نحوه محاسبات سوابق شغلي
و تحصيلي و همچنين استعالمات الزم است ،كه
به نظر ميرس��د با انجام اصالحات پيشنهادي،
دارن��دگان گواهينامههاي حرفهاي ش��اغل در
ب��ازار س��رمايه دغدغ��ه كمتري ب��راي تمديد
گواهينامههاي خود خواهند داشت.

درشهر
هشدارهواشناسينسبتبهتشديد
آلودگيهوادرتهران و البرز

سازمان هواشناسي نسبت به افزايش آلودگي هوا
در استانهاي تهران و البرز هشدار داد.
به گزارش مهر ،س��ازمان هواشناس��ي با صدور
هش��دار زردرنگ نسبت به پايداري هوا و سكون
نس��بي جو از صبح سه ش��نبه تا ظهر پنجشنبه
هشدار داد و گفت :اين ش��رايط موجب افزايش
غلظ��ت آاليندهها در اس��تانهاي البرز و تهران
ميشود.
در اين ش��رايط كاهش كيفيت هوا تا حد ناسالم
ب��راي گروههاي حس��اس و در مناط��ق آلوده و
پرترافيك تا حد ناسالم براي تمام گروههاي سني
پيش بيني و خودداري از ت��ردد غيرضروري در
سطح ش��هر به ويژه براي كودكان ،افراد مسن و
بيماران تنفسي و قلبي توصيه ميشود.

نصبكاتاليست اجارهاي
رويخودرو براي اخذ معاينهفني
مديرعامل ستاد معاينه فني ش��هرداري تهران از
مردودي بيش از  ۱۰۴هزار خودرو به علت انتشار
بيش از حد گازهاي خروجي خبر داد.
حس��ين مقدم ،مديرعام��ل س��تاد معاينه فني
شهرداري تهران در گفتوگو با ايلنا درباره وضعيت
معاينه فني خودروهاي تهران در  ۶ماهه نخست
س��ال جاري گفت :در  ۶ماهه نخست سال جاري
 ۶۲۳ه��زار و  ۵۱براي ب��ار اول ب��ه مراكز معاينه
فني مراجعه كردند كه با توجه به رد ش��دن برخي
خودروها و مراجعه براي بار دوم ۸۶۹ ،هزار مراجعه
به مراكز معاينه فني صورت گرفته است.
او اف��زود :از  ۶۲۳هزار خودرويي ك��ه به مراكز ما
مراجعه كردند ۱۰۴،هزار و ۹۸۱خودرو ،معادل۱۷
درصد به علت انتشار بيش از حد گازهاي خروجي
مردود ش��دند ۸۵ .هزار و  ۱۹۶دستگاه خودروي
سبك،معادل ۱۴درصد،تنهابهدليلنقصدرترمز
در مراكز معاينه فني مردود شدند .در زمينه بررسي
سيستمتعليقخودرو ۵درصدوهمراستاييمحور
 ۱۱درصد مردود شدند.
او در پاسخ به اين س��وال كه اين اعداد در مقايسه
با سال گذشته چه تغييري داشتند؟ گفت :تقريبا
تغييري نداش��تند و نميتواني��م بگوييم كيفيت
خودروها بدتر يا بهتر ش��ده اس��ت .سال گذشته
نيز در همين رنج بوده است و تغييرات نقص فني
اين خودروها از سال گذشته تاكنون قابل قضاوت
نيست .مقدم اظهار داشت :از بين رفتن نقص اين
تعداد خودرو بخش قابل توجهي از آلودگي هوا را
كاهش ميدهد و شناسايي آنها اقدام مهمي است
كه منجر به اصالح و از بين رفتن خطر آاليندگي
آنها ميشود .در ۶ماهه اول سال اين تعداد خودروي
آلودهشناساييشدندكهاصالحاتراانجامومعاينه
فني را دريافت كردند.
او ادام��ه داد ۴۰ :درص��د خودروهايي كه به مراكز
معاين��ه فني مراجعه ميكنند ،مردود ميش��وند
كه از اين ميان  ۹۶درصد پس از اصالح و رفع ايراد
ميتوانن��د معاينه فني خ��ود را دريافت كنند و ۴
درصد ديگرنميتوانند معاينه بگيرند.
مديرعاملستادمعاينهفنيدرپاسخبهاينكهبرخي
خودورها براي اخذ معاينه فني كاتاليس��ت نصب
ميكنند ،اظهار كرد :كاهش آلودگي هوا نيازمند
مش��اركت و همراهي همه شهروندان است بدون
ترديد همه ما نسبت به س�لامتي خود ،خانواده و
ساير ش��هروندان داراي يك مسووليت اجتماعي
هستيم و رويكرد ما بايد به نحوي باشد كه حداقل
از يك خودرو با آاليندگي كم و ايمن استفاده كنيم.
پرواضح است اين مساله زماني تحقق مييابد كه در
تكريم به قانون ،انجام به موقع معاينه فني دورهاي،
نگهداشت صحيح خودرو و استفاده از لوازم يدكي
استاندارد كوشا باشيم .وظيفه ما به عنوان معاينه
فني اين اس��ت كه ش��رايط كنوني خ��ودرو را در
مراكز معاينه فني مورد ارزيابي قرار دهيم و اينكه
خودرويي قطعه را از كجا دريافت ميكند در حيطه
مسووليت ما نيس��ت .مركز معاينه فني وظيفه و
اجازه اين را ندارد كه بپرس��د قطعات خودور كجا
بستهشدهاستوچگونگيتعميرخودروبهصاحب
آن بستگي دارد.

شركتمديريتتوليدبرقنكا
نیروگاهشهیدسلیمینکا
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داليل راي منفي كميسيون حمل و نقل به رشد 25درصدي كرايه ناوگان عمومي در نيمه دوم سال تشريح شد

قيمت بليت مترو و اتوبوسگران نميشود
گروه راه و شهرسازي|اگر چه يك فوريت اليحه افزايش
 25درص��دي نرخ بليت مترو و اتوبوس در 13مهر ماه جاري
در پارلمان شهري پايتخت تصويب شد ،اما اين اليحه پس از
بررسي در كميسيون حمل و نقل شوراي شهر ،از سوي اين
كميسيونردشد.ديروزهمچنيناعضايشورايشهرتهران
اليحه دو فوريتي شهرداري درباره نحوه اخذ مطالبات حوزه
شهرسازيراردكردندوصرفاباتصويبيكفوريتايناليحه،
آن را با هدف بررسي به كميسيون تخصصي مربوطه ارجاع
دادند .به گزارش «تعادل» ،به موجب اين اليحه ،در صورت
تمايلموديانبهپرداختنقديويكجايبدهيخودمشمول
پاداشوجايزهخوشحسابيبهميزان۲۵درصدخواهندشد.

داليل رد افزايش دوباره
نرخ حملونقلعمومي
محسن هاشمي ،رييس شوراي ش��هر تهران نيز در حاشيه
نشستعلنيديروزاينشورابااشارهبهرداليحهافزايشمجدد
نرخحملونقلعموميپايتخت،داليلآنوراهكارجايگزين
را تشريح كرد .او در پاسخ به اينكه افزايش كرايه حمل و نقل
دركميسيونحملونقلراينياوردوآقايشهردارازافزايش
هزينهها و كاهش درآمدها گاليه داشتند ،شورا چه برنامهاي
براي اين موضوع دارد ،گفت :در كميسيون اين مساله مطرح
شد.اوالبراساسبخشنامهدولتافزايشنرخنميتواندبيشتر
از ۲۵درصد باشد و سازمان تعزيرات نيز نسبت به اين مصوبه
حساساست.درنتيجهاينمصوبهميتوانددرهياتتطبيقرد
شود.اوادامهداد:البتهميتوانيمبگوييمچونبخشنامهاستو
قانوننيستبهآنتمكيننميكنيمامابادولتدراينگونهموارد
هماهنگيميكنيم.ازطرفيدرآمديكهازاينافزايشنرخبه
دست ميآمد مشكالت حمل و نقل عمومي را حل نميكرد.
در حدود ۲۰۰ميليارد تومان در اين حوزه كمبود داريم و اين
مصوبه به صورت خيلي خوشبينانه ۴۰تا ۵۰ميليارد تومان
درآمدسيستمراتامينميكرد.ازطرفيبازتاببديدرجامعه
داشت و برمبناي همه اين موارد قرار بر اين شد كه در صحن
مطرحوپيشنهادجديديمطرحشود.
درخواستمجدانهازدولت
هاشميدرپاسخبهاينكهپيشنهادجديدچيست؟گفت:بايداز

دولتمجدانهبخواهيمكهيارانهحملونقلعموميراكهدچار
مشكلشدهاستبهفوريتتامينكند.بهويژهبايداينمساله
درستادكرونامطرحوازبودجههايموجوداستفادهشود.
رييس شوراي شهر تهران در پاسخ به اينكه قرار نيست بسته
محركاقتصاديمتفاوتيتهيهشودوبهاينشرايطاقتصادي
شهرداريكمككندتصريحكرد:بستهمحركاقتصادياثر
خودراگذاشتوتاكنونتوانستيمحقوقهارابهموقعپرداخت
كنيم،بعضااكنونمشكلماتامينبودجهازمنابعغيرنقداست
چرا كه بودجه نقد بيش از  ۷۰درصد تامين شده است ،اما از
آنجايي كه 10هزار ميليارد تومان از بودجه غير نقد است و با
گذشت شش ماه از سال بايد حداقل ۵هزار ميليارد تومان به
دستميآمدكهدرآندچارمشكلهستيم.
او با بيان اينكه اعضا توقع دارند در بودجه غير نقد شهرداري
اقدامي انجام دهد تصريح كرد :بايد پروژههاي عمراني فعال
شوندونبايدبهركودكشيدهشودكهبراياينمنظورحتمابايد
بودجهغيرنقدفعالشود.گلهاعضايشورايشهرنيزبيشتر
روي عدم اجراي بودجه غير نقد اس��ت و بعضا گفته ميشود
چون به مناطق و س��ازمانها و شركتها اختيار نميدهيد،
دستآنهاازاينكهبتوانندبودجهراتامينكنندبستهشدهاست.
هاشمي ادامه داد :از طرفي سازمانهاي بازرسي و نظارتي نيز

نگاه ويژهاي دارند و به قول معروف مو را از ماس��ت ميكشند
بيرون،درنتيجهنگرانيدرمديرانوجودداردكهاگرشجاعت
وجسارتبهخرجدهندومشكليراحلكنند،بايدجايديگر
پاسخگوباشند.اوافزود:قيمتهانيزبرشرايطبيتاثيرنيست
واينمسالهباعثكنديدرتامينبودجهغيرنقدشدهاستكه
بهجسارتوتمركزبرقوانينوتصميمگيريهانيزبازميگرددو
بايدبرايآنچارهايشود.بايدكميتهايتشكيلوباهمتصميم
بگيرندتادرآيندهنيزمشكليپيشنيايد.البتهباسيستمهاي
دولتيوخصولتينيزميشودكاركردتامشكليپيشنيايد.
انتظارتحملسختيباوجودرفاهمسووالن!
رييس شوراي شهر تهران همچنين در ابتداي جلسه ديروز
اين شورا در نطق پيش از دستور خود گفت :پيامبر در شعب
ابيطالب در همان شرايط دشوار مردم زندگي كرد ،نميشود
مسووالن از رفاه و آس��ايش برخوردار باشند و از مردم انتظار
مقاومت و تحمل سختي را داشته باشند .هاشمي گفت :در
آستانه سالروز رحلت رسول خدا (ص) و شهادت امام حسن
مجتبيوامامرضاعليهماالسالمقرارداريم.جامعهماامروزدر
شرايط بسيار سخت اقتصادي قرار دارد و تحت شديدترين
تحريمهاست ،در عصر پيامبر اين فشار حداكثري در دوران
شعبابيطالبرقمخوردومسلمانانباتحملفشارباسربلندي

ازتحريمهاخارجشدندكهاميدواريمبهزوديبارفتنترامپ،
اين دوره سختي هم به گشايش براي مردم تبديل گردد .او با
بياناينكهيكيازداليلاصليحمايتمسلمانانازپيامبردر
دوران سختيهاي صدراسالم ،همراهي رسول خدا (ص) با
مردمدرتحملمشكالتبودادامهداد:پيامبردرشعبابيطالب
درهمانشرايطدشوارمردمزندگيكرد،نميشودمسووالن
از رفاه و آس��ايش برخوردار باشند و از مردم انتظار مقاومت و
تحمل سختي را داشته باشند .رييس شوراي شهر تهران با
اشاره به اينكه در جامعه شاهد تعميق شكاف و افزوده شدن
احساس تنفر و جدايي ميان سليقهها و رويكردهاي مختلف
فرهنگي،مذهبي،سياسيوقوميهستيمافزود:بخشيازاين
چالشهاازعملكردهايجناحيوسليقهايدرمسووليتهاي
رسميسرچشمهميگيردومتاسفانهدستگاههايفرهنگي
ومسووالنمربوطهبجايتالشدرجهتترميمشكافهابعضا
به تعميق اختالفات دامن ميزنند .هاشمي تاكيد كرد :بايد
بدانيمبدونفراگيريارزشهاياخالقيوافزايشوحدتملي،
قادربهعبورازاينشرايطسختنخواهيمبود،اگرمسووالنو
جناحهاي سياسي تالششان در جهت فرافكني مشكالتبه
عهدهرقباوديگرانباشد،بهزوديخواهيمديدهمهمسووالنو
جناحهايسياسيباريزشپايگاهاجتماعيخودمواجهخواهد
بودچوندرجمعجبريتنفروكينه،همهبازندهاند.
نامگذاريخيابانبهناميكخودروساز
باوجوددرخواستبرخيازاعضايشورايشهرازاخذعوارض
وحقوقشهرونديبراينامگذاريخيابانيبهناميكشركت
خودروسازيامااينپيشنهادكميسيوننامگذاريبهتصويب
رسيد.جلسهچهلوششمكميسيوننامگذاريبهبررسي۱۴
پيشنهادنامگذاريازسويحقشناسمطرحشدكهبرطبق
آن كوچه رشيدي در اختياريه جنوبي باالتر از خيابان شهيد
كالهدوز به نام شهيد امام موسوي ،كوچه پوريا در اختياريه
شماليبهنامشهيدانرشيدينيا،كوچهطاهريبهنامزورخانه
قديمي در محله كه فعال ،بازار ميوه خيابان ش��يخ بهايي به
نام پيشنهادي شهرك والفجر ،پل نوسازي در منطقه  ۲۱به
نام كرمان خودرو ،خيابان نوزدهم به نام آندرانيك مسيحي
پيشنهادشدهاست.بهجزبندهاي ۸،۴و ۱۳مابقيمواردبا۱۴
موافقبهتصويبرسد.

باالخره كميسيون مشاور امالك چقدر است و چقدر بايد باشد؟

رضا ناطقي| امروزه اطالعاتهمبهعنوان يك منبع مهم
استراتژيك در هر محيط كاري و تجاري و هم به عنوان يك
منبععمدهبرايارزشافزودهمطرحاست.اطالعاتهمواره
به عنوان يك مزيت رقابتي قلمداد شده است ،دستيابي به
اطالعاتمربوطبهفعاليتهايگوناگونازجنبههايمختلف
ميتواند بر عملكرد كلي اثرگذار باش��د .داشتن اطالعات
در زمينه نيازها و ديدگاههاي مشتريان ميتواند به بهبود
خدمات منجر ش��ود .اهميت اطالعات و استفاده بهينه از
آن به حدي است كه امروزه بسياري از شركتهاي تجاري
درتالشبرايخريدآنهستندوحتيدرعالمسياستنيز
بسياريازكنشگرانسياسيبراياطالعازسليقهورويكرد
مردموتاثيرگذاريبيشتروجهتدهيبهافكارعموميتالش
ميكنند اطالعاتي از اين دس��ت را از شركتهاي مربوطه
خريداري كنند .اين اهميت تا بدانجاس��ت كه بسياري از
سازمانها اين اطالعات را تجزيه و تحليل و پردازش كرده و
آنرابهسازمانهايااشخاصيكهبهآننيازدارند،ميفروشند
وبهايايناطالعاتراصاحبانآنتعيينميكنند.
مقدمهفوقراازاينجهتنوشتمتااهميتاطالعاتدردنياي
كنونيرايادآورشوم،درشغلمشاورانامالكنيزاطالعات،
نقش مهم و كليدي داش��ته و مش��اوران امالك بر اساس
وظايفذاتيخودهموارهبهجمعآورياطالعاتميپردازند؛
اطالعاتي كه مسير سرمايهگذاري را هموار ميسازد .براي
بسياري از مردم واژه اكازيون واژهاي قريب است .وقتي اين
واژهراميشنويمناخودآگاهذهنمانبهدنبالامالكباقيمتي
كمترازقيمتمنطقهايخواهدرفت.
در چند روز گذشته متاسفانه طي اقدامي پوپوليستي و به
دور از منطق ميزان كميسيون معامالت مشاوران امالك را
تقليل دادند كه اين كاهش جداي از ايرادات كارشناسي به
لحاظانسانيواجتماعينيزدارايايراداست،چراكهبايدديد
در كجاي دنيا يا همين ايران خودمان دستمزدها را كاهش
دادهاندكهباكژانديشيعدهايمعلومالحالايناتفاقافتاده
نوبت اول

شركت مديريت توليد برق نكا در نظر دارد نس�بت به خرید ترانسمیترها و سنسورهای مربوط
به آناالیزرهای آنالین س�مپلینگ سیکل ترکیبی نیروگاه شهید سلیمی نکا طبق شرایط ذیل و
همچنین شرایط خصوصی و عمومی کار پیوست اس�ناد مناقصه اقدام نماید .عالقمندان جهت
خریداسنادمناقصهباارائهمعرفینامهکتبیوفیشواریزیبهمبلغ 300/000ریالبهحسابسیبای
شماره 0105692716008بنام شركت مديريت توليد برق نكا نزد بانک ملی ایران شعبه نیروگاه به
اداره تدارکات این شرکت مراجعه نمایند.
 -1مدت زمان تحویل کاال :سه ماه از تاریخ پیش پرداخت
 -2زمان فروش اسناد مناقصه :از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت 7روز
-3پیشنهاددهندگانبایستیپیشنهادخودرابراساسشرایطمناقصهتنظیموحداکثرتاساعت
 16روز یکش�نبه مورخ  99/8/18به اداره تدارکات ش�ركت مديريت توليد برق نكا واقع در نکا-
کیلومتر 25جاده زاغمرز -نیروگاه شهید سلیمی نکا تسلیم و رسید دریافت دارند .پیشنهادات
واصله راس ساعت 10/30صبح روز دوشنبه مورخه 99/8/19با توجه به شرایط مناقصه باز و قرائت
خواهد ش�د .حضور پیشنهاددهندگان یا نمایندگان آنان در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی
کمیسیونمناقصهآزادمیباشد.
 -4س�پرده شرکت در مناقصه :مبلغ س�پرده ش�رکت در مناقصه معادل  496/000/000ریال است که
بایستیبهیکیازصورتهایمشروحهذیلهمراهبااسنادمناقصهدرپاکتالفبهدستگاهمناقصهگذار
تسلیمگردد:
 -4-1رسید بانکی وجه مزبور به حساب سیبا 0105692716008این شرکت نزد بانک ملی ایران شعبه
نیروگاهشهیدسلیمینکا
 -4-2چک تضمین شده بانکی به نفع خریدار
 -4-3ضمانت نامه بانکی به نفع خریدار برابر با فرم پیوست که می بایست دارای 3ماه اعتبار باشد.
 -5به پیشنهادهای فاقد سپرده ،سپرده های مخدوش ،سپرده های کمتر از میزان مقرر ،چک شخصی
و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -6توانایی ارائه ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهدات به میزان %10مبلغ قرارداد پس از عقد قرارداد
-7بهپیشنهادهایفاقدامضاء،مشروط،مخدوشوپیشنهاداتیکهبعدازانقضاءمدتمقرردرفراخوان
واصل می شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -8سایر اطالعات و جزییات مربوط ،در اسناد مناقصه مندرج است.
جهت مش�اهده آگهی و خالصه اس�ناد به س�ایت هایwww.tender.tpph.ir ، www.npgm.ir
و پایگاه ملی مناقصات کش�ور مراجعه و براي کس�ب موارد بازرگاني با ش�ماره تلفن 09111526204
آقای اس�دپور و جهت کسب اطالعات فنی بیشتر با شماره تلفن 09111546686آقای مهندس نیری
تماسحاصلفرمايید.
اداره روابط عمومی

است.درسطورآتيبهاينايرادهاخواهمپرداخت.
 -1همانگونه كه در ابتداي اين يادداش��ت اش��اره كردم،
شغل اصلي مش��اوران امالك ،فروش اطالعات است .اين
اطالعات گاه بصورت فني و س��اختماني و گاهي بصورت
اجتماعي و سياس��ي اس��ت .رصد مداوم معامالتي كه در
منطقه كاري مشاور اتفاق ميافتد يكي از اين نكات است.
ميزان طرحهاي توس��عهاي در منطقه نيز از ديگر مسائلي
است كه مش��اوران امالك بايد از آن آگاهي داشته باشند.
وضعيتجامعهشناختيمنطقهكاري،دسترسيها،محل
اماكن رفاهي ،خدماتي و مذهبي و ....از ديگر اموري اس��ت
كه مشاوران امالك بايد از آن اطالع كافي و جامعي داشته
باشند.ازطرفيمشاورانامالكبهعنوانامينومحرماسرار
هموطنان شناخته ميشوند .دربسياري از موارد مردم يك
كوچه و محله بسياري از اسرار خانوادگي و شخصي خود را
به مشاور امين خود منتقل ميكنند و از وي براي ادامه راه
مشاورهوكمكميگيرند.
 -٢به شخصه معتقدم مشاوران امالك ميتوانند در نقش
يك كارآفرين ،ارزشآفريني كنند .اين مساله را سازندگان
وفعاالنوسرمايهگذاراندرصنعتساختمانبخوبيدرك
ميكنند.ارايهامالكمناسبسرمايهگذاريبهلحاظتوليد
ساختمان يا بازسازي يكي از نكاتي است كه براي بازيگران
اين صنعت حائز اهميت بوده و چه بسيار سرمايهگذاراني
هستندكهحاضرنددرسودمشاورانخودراشريكنمايند.
ازسويديگربرحذرداشتنسرمايهگذارانازسرمايهگذاري
درامالكومستغالتدرزمانهاينامناسبيكيديگرازاين
خدماتاستكهعموماتوسطمشاورانامالكبهمردمعزيز
ارايه ميشود ميزان تراكنش مالي كه در هر معامله صورت
ميگيردنيز يكي ديگر از جنبههايي استكه ارزشگذاري
در اين شغل را به لحاظ مالي به مرتبهاي باال سوق ميدهد.
مشاوران امالك از آنجا كه در ميزان ريالي معامالت شريك
ميشوندبنابراينتالشميكنندتايكمعاملهبرد-بردبراي

آگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی چالوس

نظر به دس�تور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س�اختمانهای فاقد سند رسمی مصوب
 90/9/20ملک متقاضی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مس�تقر در واحد ثبتی چالوس مورد
رس�یدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض وی محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به ش�رح
ذیل آگهی میگردد 869:فرعی از 14اصلی واقع در قریه هچیرود بخش یک قشالقی دهستان کالرستاق
به نام سلمان علی پوریان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان به مساحت  212.30متر مربع
خریداری مع الواسطه از وارث مرحوم علیجان علی نقی پور مالک رسمی لذا به موجب ماده 3قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو
نوبتبهفاصله 15روزازطریقاینروزنامهومحلی/کثیراالنتشاردرشهرهامنتشرودرروستاهارایهیات
الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم
و رسید اخذ نمایند  .معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت
اقداماتثبتموکولبهارائهحکمقطعیدادگاهاستودرصورتیکهاعتراضدرمهلتقانونیواصلنگردد
یا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند
مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست  .بدیهی است برابر ماده13
آییننامهمذکوردرموردقسمتیازامالکیکهقبالاظهارنامهثبتیپذیرفتهنشده،واحدثبتیبارایهیات
پ�س از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود  ،مراتب را در اولی�ن آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت
همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود  ،واحد ثبتی
آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید  .م الف19906059
تاریخ انتشار  99/7/23:تاریخ انتشار 99/8/8:
نیکنام ازوجی سرپرست ثبت اسناد و امالک چالوس

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین و تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  8002897کالسه  1641سال  96موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند
رسمیمستقردرواحدثبتیحوزهثبتملکتنکابنتصرفاتمالکانهبالمعارضمالکیتمتقاضیحبیباهللشعبانیتکامجانیبه
کد ملی 6319886501صادره از رحیمآباد فرزند میرزا آقا ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت3576.13
متر مربع به استثنا  13.56متر بستر نهر قس�متی از پالک  73.13فرعی از  39اصلی بخش  3واقع در قریه شرج محله خریداری
شده از مالک رسمی لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به
صدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهایناداره
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند
بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م الف19906110
تاریخ انتشار  :نوبت اول  1399.07.23:تاریخ انتشار  :نوبت دوم 1399.08.10:

هادیمالحسینیسرپرستثبت اسنادو امالکتنکابن

طرفينانجامشود.
-۳بگذاريدازسايركشورهايدنيامثالبزنمتابدانيمميزان
كميسيون معامالت امالك در اين كشورها چگونه است.
امريكا  6درصد از طرفين  -كان��ادا  ۶درصد امارات متحده
عربي ۶درصد تركيه 6درصد  -استراليا ۶درصد  -سازمان
بينالمللياروپانيز ۶درصدراپذيرفتهاست.اينهاازآنجهت
مهم هستند كه هموطنان عزيز ما در چند سال اخير اقدام
بهسرمايهگذاريدربخشامالكومستغالتاينكشورها
كردهاندوباآنغريبهوبيگانهنيستند.ناگفتهنماندخدماتي
كه مش��اوران امالك در اين كشورها ارايه ميدهند فراتر از
چيزياستكهمادركشورمانداريمامادراينكشورهاهيچ
مالكيامشتريايحقنداردبابيشترازيكآژانسمشاوره
امالكهمكاريكندكهاگرايناتفاقبيفتد،مشمولجرايم
سنگينماليوحبسميگردد.
-۴همانگونهكهدربند ۳اشارهكردمدرسايركشورهايدنيا
مشترييامالكفقطبايدبايكآژانسمشاورهامالكقرارداد
بستهوماداميكهتحتقرارداداينآژانسقرارداردحتياگر
برادر يا پدر يا فرزند و ...هم بخواهد در مورد ملك موردنظر
معاملهاي انجام دهد بايد از طريق آژانس مذكور انجام دهد.
مقايسهكنيدباكشورعزيزمان،مالكمحترميملكشرابه
چندآژانسميسپاردودرنهايتمعاملهاشراازطرقنامعلوم
ديگريانجامميدهدكهصدالبتهقابلپيگيريهمنيست.
ازطرفديگرمشتريكهبهدنبالملكموردنيازخوداست
ضمناينكهبهچندينآژانسمشاورهامالكمراجعهميكند،
خودشنيزازروشهايمتعارفوغيرمتعارفبهجستوجو
ادامهميدهدودرپارهايازمواردمشخصنميشودچگونه
خواستهاشراتامينكردهاست.
 -۵سياس��تگذاريهاي غلط و بدون برنام��ه در اتحاديه
مشاورانامالكموجميزند.ازدادنپروانهكسببدونهيچ
زمينهعلميواخالقيوفرهنگيگرفتهتاقدمبرنامهريزيو
منطقهبنديواستانداردسازيمشاورانامالك،همهوهمه

شركت توزيع نيروي برق
استان ايالم( سهامي خاص)

مواردياستكهناشيازكمخرديوعدمتحقيقوپژوهش
است.تعددمشاورانامالكازسوييوظهورمشاورانامالك
در طبقات آپارتمانها (مجاز يا غيرمجاز) و بدون هيچگونه
نظارتيباعثبهوجودآمدنيكفضايرقابتيبسيارشديد
در بين مشاوران گرديده كه بعضا در اين فضا مشتريان نيز
سوءاستفاده مينمايند -۶.قياس در آمد يك كارمند عزيز
و زحمتكش با يك مش��اور امالك قياسي معالفارق بوده و
چيزي جز دميدن ب��ه آتش تفرقه و نفاق بين آحاد جامعه
نيس��ت .كارمند عزيز با توجه به نوع شغلش همواره از يك
درآمد ثابت ماهيانه با خدمات و امتيازات جانبي (كه البته
بس��يار كمتر از انصاف و تورم جامعه اس��ت) را داراست .اما
مشاورامالكباتوجهبهمخاطراتيكهدرشغلخودداردبعضا
ممكناستتاچندماهحتييكمعاملهراانجامندهد.اينكه
بهجايحلكردنمسالهوافزايشحقوققشرعزيزكارمند
و كارگر ،بياييم صورت مساله را پاك كنيم و درآمد ديگري
را كاهش دهيم ،بسيار بيمنطق و خارج از عرف اجتماعي
وانسانياست.
در اين چند سطر سعي كردم به تعدادي از ايرادهاي اصلي
اين قانون بدون مطالعه و كارشناسي بپردازم .حال از رواج
پيشنهاد بيشرمانه تعدادي از مالكان بابت پرداختهاي
زيرميزي يا اصطالحا باال بود به مش��اوران امالك كاهش
تعهدكاريو سازمانيدر مشاوران،ايجادرخوتو سستيو
كاشتنبذرنفرتودشمنيبينآحادجامعهميگذريمكه
اگر بخواهيم به اينها ورود كنيم بايد از وجود روانشناسان،
جامعهشناسانو...بهرهببريم.بنابراينبهنظرميرسدتصويب
اين قانون جديد بيشتر يك پروپاگانداي برنامهريزي شده
است تا مسووالن امر همگام با ساير پوپوليستها به مردم
نشاندهندكهدرجهتمبارزهباگرانيگامبرميدارند.اميد
اس��ت مردم ايران عزيز هرچه زودتر در سايه سياستهاي
انديشمندانه به خوبي و مهر در كنار يكديگر زندگي شاد و
مرفهيراتجربهنمايند.

ايرانشهر
حريم گسلهاي پايتخت
مشخصشد

ي عالي شهرسازي و
در سيزدهمين نشست شورا 
معماري،موضوعاتيمانندراهاندازيسامان همكانيزه
پايش توسعه شهري ،تدقيق گسل كالنشهرها و
اصالح ضوابط بلندمرتبهسازي مورد بررسي قرار
گرفت .به گزارش مهر ،همچني��ن بنا بر تكاليف
قبلي تهيه و تدقيق نقش��ه گس��لهاي شهرهاي
تهران ،كرج ،تبريز ،مش��هد ،زنج��ان و كرمان در
محدوده ش��هري و حاش��يه  ۳۰كيلومتري آن و
ك د و هزارم»
تعيين حريم آنه��ا در مقياس «ي�� 
انجام و ارايه ش��د .بنا بر اين امر ،عالوه بر گس��لها
و حرائم آن ،س��اختمانهاي مهم در معرض خطر
اين ش��هرها شناس��ايي ش��دند و مقرر شد مركز
تحقيقات راه ،مسكن و شهرسازي به عنوان مجري
طرح طي  ۲ماه آينده ضوابط ساخت و ساز در اين
نواحي را ابالغ كند .با توجه به ابهامات مصوبه قبلي
بلندمرتبهسازي در اجرا ،اصالحاتي در آن صورت
گرفت.مهمترينايناصالحاتعبارتاستازاينكه
مقررشدايجادساختمانهايبلندبهصورتموردي
ونقطهايممنوعشودوطرحپيشنهادوضرورتآن
تنها در قالب محور و پهنه ارايه شود .شوراي عالي
شهرسازي نقشه حرائم گسلها را متعاقباً منتشر
خواهد كرد.

كاهش آمار مبتاليان بهكرونا
با پايان فصل سفر
بر اساس آخرين اطالعات دريافت شده سفرهاي بين
استاني مردم در مهر ماه با كاهش نسبت به ماه و سال
گذشتهمواجهشدهوباتوجهبهاينوضعيتبايدمنتظر
مان��د و ديد كه آمارهاي ابتال به وي��روس كرونا نيز در
هفتههايپيشروفروكشخواهدكرد؟
به گزارش ايس��نا ،بارها مسووالن مختلف بهداشتي و
اجراييكشوربهآمارسفرهايمردموتاثيرمستقيمآن
رويشيوعويروسكروناوگسترشآندركشوردرپي
افزايشسفرهايمردماشارهكردهانداماحاالوبراساس
ناستانيدر
آخرينآمارهايدريافتيوضعيتترددبي 
 ۲۰روزگذشتهمهرماهنشانازكاهشسفرهايجادهاي
مردمداردوبايدديدچهاتفاقيبرايشيوعويروسكرونا
درهفتههايپيشروخواهدگذاشت.
مژگان جليليان ،معاون مركز مديريت اطالعات راهها
و حمل و نقل جادهاي كش��ور درباره آخرين آمارها و
اطالعاتدريافتيازمحورهايمواصالتيكشوربهايسنا
گفت:براساسآخريناطالعاتدريافتيازدوربينهاي
نظارتي ،سامانههاي ترددش��مار وگشتهاي شعب
راهداري سراسر كشور در بازه زماني اول تا  ۲۰مهرماه
سال جاري ،بهطور متوسط روزانه يك ميليون و ۸۰۲
هزار و  ۹۸۹تردد بين اس��تاني ثبت شده است كه در
مقايسهبامدتمشابهماهگذشتههفتدرصدونسبت
بهمدتمشابهسالقبلنهدرصدكاهشداشتهاست.
ويافزود:آخرينوضعيتمحورهايشماليثبتشده
تا ديروز نش��ان ميدهد كه تردد روان در محورهاي
چالوس ،ه��راز ،فيروزكوه ،آزادراه تهران  -ش��مال و
آزادراه قزوين  -رش��ت در مسيرهاي رفت و برگشت
وجود دارد و ترافيك سنگيني در آزادراه كرج  -قزوين
حدفاصل پايانه ش��هيد كالنتري تا مهرويال و آزادراه
قزوين  -كرج  -تهران حدفاصل پايانه شهيد كالنتري
تا پل كالك حاكم است.
مع��اون مركز مديريت اطالعات راهه��ا و حمل و نقل
جادهايكشورادامهداد:همچنيندردومحورمواصالتي
نيز عمليات كارگاهي جادهاي مهم منجر به مس��دود
شدن آنها شده است كه ميتوان به محور چالوس (حد
فاصل دزدبن تا هزارچم) و محور هراز (محدوده تونل
قديموانا)واقعدراستانمازندران،تا ۱۷ديماه،ب هدليل
اجرايعملياتتكميلمسيردسترسيبينتونلهاي
قديموجديدوانابصورت ۲۴ساعتهاشارهكرد.
جليليان در پاس��خ به سوالي مبني بر اينكه با توجه به
كاهشسفرهادربيستروزگذشتهآيابايدمنتظركمتر
شدنآمارابتالءونرخمرگوميرناشيازشيوعويروس
كروناباشيم،اعالمكرد:گرچهسفرتنهاعامليشيوعاين
ويروسرادركشورگسترشميدهد،نيستاماهمواره
درايرانوكشورهايديگرثابتشدهانجامسفرميتواند
انتقالدهنده و گسترشدهنده اين بيماري باشد و به
هميندليلبهنظرميرسدبايددرهفتههايآتيشاهد
كاهشآمارهايشيوعوابتالءباشيم.

آگهي تجديد مناقصات عمومي يك مرحلهاي
شماره 99/21،22

نوبت دوم

 -1نام مناقصهگذار :شركت توزيع نيروي برق استان ايالم به نشاني ايالم ،بلوار مدرس ،كدپستي ،69319995487طبقه دوم ،امور تداركات ،واحد قراردادها ،تلفكس08432347755
-2موضوعمناقصات:
 :99/21تجديد مناقصه خريد و نصب دو دستگاه باالبر تمام هيدروليك خط گرم جهت نصب بر روي خودروي
FM (pc24( 6*4/46
 :99/22تجديد مناقصه خريد و نصب كابين خودروهاي ايسوز 5/2تن و اتفاقات و عمليات
 -3زمان دريافت اسناد مناقصه :از تاريخ 1399/07/20لغايت1399/07/27
 -4آدرس محل دريافت اسناد :مناقصهگران محترم ميتوانند به منظور دريافت اسناد مناقصات به سامانه تداركات الكترونيكي دولت www.setadiran.irمراجعه نمايند.
-5آدرسمحلدريافتپيشنهاد:ايالم،بلوارمدرس،شركتتوزيعنيرويبرقاستانايالم،واحددبيرخانه،بهپيشنهادهايفاقدامضا،مخدوش،مشروطوپيشنهاداتيكهبعدازمهلتمقررواصلشوندترتيب
اثر داده نخواهد شد .مناقصهگران محترم ضمن تحويل پاكات به صورت فيزيكي بايد حتما تمامي مدارك و پاكات را بر روي سامانه ستاد بارگزاري نمايند.
 -6مهلت تحويل اسناد :ساعت 9صبح روز شنبه مورخ1399/08/10
 -7محل برگزاري مناقصه :ايالم ،بلوار مدرس ،شركت توزيع نيروي برق استان ايالم ،سالن جلسات
 -8زمان بازگشايي پاكات :پاكات پيشنهاد راس ساعت 11صبح روز شنبه مورخ 1399/08/10با حضور اعضاي كميسيون مناقصه بازگشايي ميشود .حضور مناقصهگران در جلسه فوقالذكر با ارائه معرفينامه
بالمانعاست.
 -9ذكر شماره مناقصه و عنوان آن روي پاكات الزامي است.
 -10اطالعات برآورد و تضمين
رديف

شمارهمناقصه

شرح كاال

تعداد

واحد

ميزانتضمينشركتدرمناقصه

1

99/21

خريد و نصب باالبر تمام هيدروليك خط گرم

2

دستگاه

1،650،000،000

2

99/22

خريد و نصب كابين خودروهاي ايسوز و اتفاقات و عمليات

6

دستگاه

810،000،000

كه به صورت الف) چك تضمين شده بانكي -ضمانتنامه بانكي به نفع مناقصهگزار – ضمانتنامه صادر شده توسط موسسات بيمهگر داراي مجوز الزم براي فعاليت و صدور ضمانتنامه از سوي بيمه مركزي ايران
– گواهي خالص مطالبات قطعي تاييد شده از سوي امور مالي شركت توزيع نيروي برق مطابق كاربرگهاي پيوست – رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب شماره 1904051930بانك تجارت .شعبه انقالب به
نام شركت توزيع نيروي برق استان ايالم مدت اعتبار تضمينهاي فوق بايد حداقل 3ماه از تاريخ صدور آن بوده و براي همين مدت قابل تمديد باشد و عالوه بر آن ضمانتنامه بانكي بايد طبق فرمهاي مورد قبول
ضميمهاسنادتنظيمشدهباشد.
 -11شركت توزيع برق استان ايالم در رد يا قبول كليه پيشنهادها مختار است.
-12هزينهآگهيهايروزنامهبرعهدهبرندهمناقصهميباشد.
 -13پيشنهاددهندگان موظفند تا دو روز قبل از پايان مهلت تسليم پيشنهادات با مراجعه به سايتهايي كه اسناد بر روي آنها بارگذاري شدهاند از اصالحات احتمالي در اسناد مطلع گردند و اسناد اصالحي را
مهروامضاكنند.
 -14شرط قبولي مدارك و اسناد صرفا وجود و اثبات آنها در جلسه مناقصه بوده و شركت از پذيرش مداركي كه بعد از پايان مهلت تسليم پيشنهادات و حين جلسه و بعد از آن ارائه شوند ترتيب اثر نميدهد.

رويداد
 ۸استارتآپ ابري جديد وارد
بازار فناوري ايران شد

در پايان يك داوري س��خت ،تالش ش��ش ماهه
 ۱۴تيم ابربازي به مرحله آزمون رس��يد .انتخاب
 ۴تيم براي رتبههاي اول تا س��وم ،افزايش جايزه
نقدي به۵۵۰ميليون تومان از سوي بانك پاسارگاد
و هلدين��گ فن��اپ و همچنين س��رمايهگذاري
۱.۵ميليارد توماني مجموعه شناسا و شتابدهنده
تريگآپرويهشتتيم،ازدستاوردهاينخستين
مسابقه توليد محصوالت ابري كشور بود .بهعالوه،
محصوالت اين تيمه��ا كه همگي با ويژگي ابرزي
( )Cloud Nativeتوليد شدهاند ،پس از تكميل
و آمادگ��ي ورود به ب��ازار ،در بازارچ��ه ابري آروان
عرضه خواهند شد .ابربازي از يك روياي مشترك
ابري آغاز شد كه بستري باشد براي آشنايي و رشد
استارتآپهاي جديد ابري تا در كنار هم ،به بازار
ابري كشور رونق ببخشند .ابرآروان در بهمن سال
گذشته در س��وار ابرهاي  ،۹۸از جمع شدن ۹۹۹
دولوپر زير يك سقف و شركت در يك مسابقه ابري
خبر داد كه از دل آن ،محصوالت ابري جديد وارد
بازار ايران شوند و به توسعه اكوسيستم ابري كشور
كمك كنن��د .ثبتنام متقاضيان ش��ركت در اين
مسابقه از اسفند ماه آغاز شد و تا پايان فروردين ماه،
بيشاز ۱۴۰۰متقاضيدرحوزههايبرنامهنويسي،
ديجيتال ماركتينگ ،طراحي و توسعه كسبوكار
ثبتنامكردند.پسازمراحلارزيابيوانجامچالش،
 ۲۳۳نفربهمرحلهتيمسازيرسيدند؛مرحلهايكه
باوجودكرونا،نتوانستبهشكلفيزيكيانجامشودو
تمامي شركتكنندگان بهشكل آنالين اين مرحله
را پشت سر گذاش��تند .درنهايت از ميان  ۲۰تيم
تشكيلشده ۱۴،تيم متشكل از ۷۹نفر از شهرهاي
اصفهان ،بابل ،بابلسر ،بندرعباس ،بهشهر ،تهران،
كرج ،رامشير ،قزوين ،زنجان ،شاهرود ،شهر قدس،
شيراز ،الر ،كاشان ،مراغه ،مشهد و يزد ،توانستند تا
خط پايان داوري اين مسير را ادامه دهند.
همراهان ابرآروان در ابربازي
در كل اين مس��ير ابر آروان با اعطاي زيرس��اخت،
انتخ��اب اي��ده محصول��ي ،مربيگ��ري و جذب
اسپانسر و سرمايهگذار اين تيمها را همراهي كرد
و البته جدا از حاميان مالي و س��رمايهگذاري اين
رويداد ،اس��تارتآپهاي بهنام��ي را همراه خود
داش��ت ،از جمله كاربوم؛ همراه براي تس��تهاي
شخصيتشناسيوآشناييتيمها،فرادرس؛تامين
محتواهايتخصصيآموزشي،رهنماكالج؛تسهيل
فرآيندهاي ارزيابي و تيمسازي ،كوئرا؛ بستر ارزيابي
و حل چالشه��ا ،پاديوم؛ خريداري  APIتيمهاي
ابربازي بهمدت يكس��ال و تا س��قف  ۵۰ميليون
تومان و آرش برهمند؛ سردبير ماهنامه پيوست كه
درنقشراوياختتاميهغيرحضوريابربازي،همراه
داوران و تيمهاي ارايهدهنده بود.
تيمها و محصوالت باكيفيت
و داوريهاي سخت
قرار بود در پايان داوري مسابقه ابربازي به سه تيم
برتر در مجموع ۵۰۰ميلي��ون تومان جايزه نقدي
داده شود؛ اما كيفيت محصوالت ارايهشده در اين
مرحله ،كار داوري را در انتخاب سه تيم برتر دشوار
كرد .درنهايت تي��م داوري ابربازي تصميم گرفت
بهجاي س��ه تيم ،چهار تيم را براي دريافت جايزه
نقدي انتخاب كند؛ همچنين با توجه به انتخاب دو
تيم در جايگاه دوم ،رقم كل جوايز نقدي ،از س��وي
بانك پاس��ارگاد و هلدينگ فناپ ،به ۵۵۰ميليون
تومان افزايش يافت .برندگان جوايز نقدي مسابقه
ابربازي ،شامل اسپكس��ا به عنوان تيم نخست در
بخش ابزار مديريت و به اش��تراكگذاري محتوا با
دريافت۳۰۰ميليونتومان،تيمهايپاستادربخش
دستيار توس��عه پروژه روي سرويس  PaaSو تيم
آركپچادربخشابزارجلوگيريازدرخواسترباتها
براي حفظ امنيت به عنوان تيمهاي دوم با دريافت
 ۱۰۰ميليون تومان ،كالديتور به عنوان تيم سوم در
بخش مجازيسازي يك دسكتاپ براي بهرهوري و
امنيت باالتر ،با دريافت۵۰ميليون تومان.
 ۱.۵ميليارد جذب سرمايه براي  ۸تيم
هدف از مس��ابقه ابربازي تنها شركت تيمها و برنده
شدن جوايز نقدي نبود و از همان ابتدا با تفاهم ميان
ابر آروان و شناسا ،بنا بود حداكثر  ۱۰تيم از تيمهاي
ش��ركتكننده در روي��داد براي س��رمايهگذاري و
ش��تابدهي انتخاب ش��وند .در پايان داوري مسابقه
ابربازي مجموعه شناسا و تريگآپ هشت تيم را كه
در حوزههاي مديريت محتوا و ديجيتال ماركتينگ،
اينترنت اشيا ،ذخيرهسازي اطالعات و پلتفرمهاي
ابري محصول توليد كرده بودند ،براي ورود به مرحله
سرمايهگذاري و شتابدهي انتخاب كردند .تيمهاي
منتخبجذبسرمايهوشتابدهيشاملتيماسپكسا
( )Spexaابزار مديريت و به اشتراكگذاري محتوا،
تيم پاستا ( )PaaSTaدس��تيار توسع ه پروژه روي
سرويسپلتفرمابري،تيمآركپچا()AR-Captcha
ابزار جلوگيري از درخواس��ت رباته��ا براي حفظ
امنيت ،تيم كالديتور ( )Clouduterمجازيسازي
يكدسكتاپبرايبهرهوريوامنيتباالتر،تيمپسينو
( )PaaSinoدستيار توس��ع ه پروژه روي سرويس
پلتفرم اب��ري ،تي��م گوبي��ن ( )Goobinنرمافزار
برگزاري كنفرانس آنالين ،تيم كاسب ( )Kasebابزار
تحليل محتوايي و ديجيتالي وبسايت ،تيم جيرك
()Jirakپلتفرمنرمافزارياينترنتاشياميشود.البته
سايرتيمهاكهدرمرحلهداوريموفقبهدريافتجايزه
نقدي و جذب سرمايه نشدند ،همچنان با حمايت ابر
آروان ميتوانند به تكمي��ل محصول خود بپردازند.
در اين مرحله خواهند توانس��ت محصولشان را در
بازارچه ابر آروان عرضه كنند و از س��وي ابر آروان به
مجموعههايشتابدهيمعرفيخواهندشد.

6

چهارشنبه  23مهر  26 1399صفر  1442سال هفتم شماره Wed. Oct 14. 2020 1779

اخبار

دانش و فن

بسياري از امور اداري بهصورت منظم توسط نرمافزارها و پلتفرمهاي مديريتي قابل انجام هستند

دوركاري ادامهدار شركتهاي فناوري در پساكرونا

كروناالگوهايكاريرابرايهميشهتغييردادهودوركاري
همبرايمديرانوهمكارمندانتبديلبهترندشدهاستبه
گونهايكهحتيپسازپايانبحرانكرونا،بيشتركارمندان
ديگرعالقهايندارندتادردفاترحضورداشتهباشند.آينده
شركتهايفناورينيزديگرشباهتيباچيزيكهتاپيشاز
همهگيريكروناميشناختيم،ندارد.اززمانشيوعويروس
كرونا،شركتهايفناوريامريكا،دفترهايخودراتعطيل
كردهوازكارمندانخواستهاندبرايمدتييابرايهميشه
درخانهكاركنند.وبسايتبيزينساينسايدربهچگونگي
برنامهريزي بزرگترين شركتهاي فناوري براي آينده
كارپرداختهاست.اينشركتها،درماههايپيشرو،سال
آينده يا حتي ديرتر از آن ،دفاتر خود را دوباره باز ميكنند؛
امابعيداستكهزندگياداريبرايكارمندانيكهبازگشت
بهمحلكارراانتخابميكنند،مانندگذشتهباشد.برخي
شركتها ممكن است فضاي فيزيكي دفاتر خود را تغيير
دهند تا از ش��يوع بيماري جلوگيري كنند .برخي ديگر
ممكناستنوعدفاترخودراتغييردهند؛حتيدربعضي
مواردممكناستشركتهادرمحلزندگيونوعدستمزد
كارمندانخودتجديدنظركنند.
ازلحظهايكهشركتهايمختلفبهخاطرشيوعويروس
كرونا نيروهاي خودش��ان را دوركار كردند ،افقي جديد و
حقايقي تازه از وضعي��ت كار در جهان مدرن پيش روي
كارفرمايان پديدار ش��د .درحالي كه براي سالهاي زياد
اكثر كارفرمايان معتقد بودند «ضروري است كه در دفتر
كار حضور داشته باش��يد» ،ولي حاال معلوم شده حضور
افراد خيلي هم ضروري نيست .جلسات اسكايپي و زوم
همخيليراحتجايگزينجلسههايحضوريشدهاندو
بسياري از امور اداري به صورت منظم توسط نرمافزارها و
پلتفرمهايمديريتيقابلانجامهستند،طوريكهحتي
شرايط جديد باعث شده سازمانها بيشتر از هميشه به
سمتمدرنيزهشدنوديجيتاليكردنبسترهايارتباطي
واداريحركتكنند.
توييتر در حال آمادهسازي براي
نيروي كار «غيرمتمركز»
نيروي كار غير متمركز براي چندين سال روياي «جك
دورسي»،مديرعاملتوييتربودهوبههميندليلاوايلسال
جاريبهكارمنداناينشركتگفتهشدهكهميتوانندبراي
هميشهازخانهكاركنند.درنتيجهاحتماالتوييترنسبتبه
شركتهايديگرتصويريواضحترازبرنامههايكاريخود
داشتهباشد.اينشركتقبالبرنامههاييبرايبوميسازي
حقوقبراساسمحلكارپرسنلدرنظرگرفتهبودوفضاي
اداري دفتر سانفرانسيس��كو را اجاره داده بود .براس��اس
گزارش اخير واشنگتن پس��ت ،حتي قبل از همهگيري
كرونا،برخيمديرانتوييتركاردرخانهوجلساتمجازي
را به صورت آزمايشي اجرايي كرده بودند .در بخشهاي
ديگرتوييتر،تيمهاييرويبهينهسازيجلساتويدئويي
كارميكنند؛مثالاستفادهازاشاراتدستبرايزمانهايي
كهقصدصحبتكردندارنديانيازبهخروجازجلسهدارند
يا ابداع عبارات جديدي مانند « »ELMOكه به معناي
«ديگركافياست!بياييدادامهدهيم»برايبازگشتنجلسه
بهمسيراصلي،ازكارهايياستكهاينتيمهاانجامدادهاند.
امكاندوركاريكاركنانگوگل تاتابستان
سال آينده
گوگل خرداد ماه اعالم كرد كه تا تابس��تان س��ال آينده
كارمندان نياز نيس��ت به دفتر مراجعه كنن��د .هدف از
اينكار جداي از ش��يوع كرونا كمك به كاركناني بود كه
بايدبهتحصيلازراهدوربچههايشاننيزكمكميكردند.
گوگل تغييراتي ديگري نيز براي كمك به والدين شاغل
اعمال كرده كه يكي از آنها ،هشت هفته مرخصي اضافي

براي سرپرستان خانوار است .در حال حاضر اين دسته از
كارمندانگوگلدركل ۱۴هفتهمرخصيدرسالدارندكه
ميتوانند به صورت ساعتي نيز از آن استفاده كنند .عالوه
براين،گوگلبهكارمندانخود ۱۰۰۰دالربرايراهاندازي
دفترخانگيكمكماليميكند.
پاداش  ۲۰۰۰دالري فيسبوك براي
راهاندازي دفتر خانگي
فيسبوكاعالمكردهكارمندانتاخرداد ۱۴۰۰ازراهدوربه
كارخودادامهميدهند؛امابسياريممكناستبهصورت
دايمي دوركار ش��وند .با اين حال اگ��ر كارمندان دوركار
بخواهند به منطقهاي غير از خليج سانفرانسيسكو نقل
مكانكنند،احتماالازماهژانويه(دي)حقوقشانكاهش
پيدا خواهد كرد .مارك زاكربرگ در ماه م ه (ارديبهشت)
گفتهبودكه انتظار دارد ۵۰درصد ازكارمندان فيسبوك
طي دهه آينده دوركار شوند .با توجه به اينكه كارمندان
فيسبوك به اين زوديها به دفتر «منلو پارك» شركت
باز نميگردند؛ اين ش��ركت مزايايي براي كارمنداني كه
قصدايجاددفترخانگيدارنددرنظرگرفتهاست.شركت
دو ماه قبل اعالم كرد كه عالوه بر پ��اداش  ۱۰۰۰دالري
كار در خانه كه اس��فند ۱۳۹۸پرداخت شد ۱۰۰۰،هزار
دالر كمك هزينه اضافي براي راهاندازي دفتر كار خانگي
در اختيار كارمندان قرار خواهد داد .همچنين فيسبوك
برنامههايي براي والدين شاغل دارد؛ از جمله آنها ميتوان
به ۱۰هفتهمرخصياستحقاقيبرايكاركنانياشارهكرد
كه نياز به مراقبت جدي از كودك يا بستگان نزديك خود
دارند .به عالوه ،طبق گفته لس آنجلس تايمز ،فيسبوك
قصدداردتابهعملكردهمهكاركنانشدرسال ۲۰۲۰نمره
باالييبدهد؛ايننمرهباالمعموالباپاداشبرايآنكارمند
همراهخواهدبود.
آمازون مزاياي زيادي
به والدينكارمند ميدهد
آمازون خرداد ماه اعالم كرد كه كارمندان ميتوانند تا۱۹
ديامسالبهدوركاريادامهدهند؛البتهبهشرطيكهكار
آنها در خانه بهطور موثر انجام شود .سخنگوي آمازون در

مصاحبهايبه«بيزنساينسايدرگفتكهآمازونبرايآن
دستهازكارمندانيكهترجيحميدهنددردفتركاركنند
روشهاي ايمني مانند فاصله فيزيكي ،افزايش نظافت و
بررس��ي دما را در نظر گرفته و به همه كارمندان محافظ
صورت و ضدعفونيكننده دس��ت ميدهد .آمازون براي
پاسخبههمهگيريكرونا،مزايايجديديبرايكارمندان
در نظر گرفته است .اين شركت براي تدريس خصوصي
ب��ه كودكان تخفيف در نظر گرفته و تا ده روز در ماه يارانه
مراقبت از ك��ودكان به كارمن��دان پارهوقت و تماموقت
آم��ازون و « »Whole Foodsپرداخت ميكند كه به
گفته شركت بيش از  ۹۰هزينهها را پوشش ميدهد .به
نظر ميرسد در حالي كه بسياري از شركتهاي فناوري
درآيندهدفاترفيزيكيخودتجديدنظرميكنند،آمازون
بهبرنامههايتوسعهايخوددرمكانيغيرازدفترمركزي
سياتل ،ادامه ميدهد .اين شركت اخيرا از سرمايهگذاري
 ۱.۴ميليارد دالري براي توسعه دفاتر خود در شش شهر
اياالت متحده و استخدام ۳۵۰۰كارمند جديد خبر داده
است.
دوركاري كارمندان سيلزفورس و اسلك
سيلزفورس اوايل سال جاري يك كتابچه  ۲۱صفحهاي
در مورد اينكه چگونه ميتوان دوباره فضاهاي كاري را به
صورت ايمن بازگشايي كرد منتشر كرد .اين طرح شامل
بازنگ��ري در مواد داخلي دفتر ،اف��زودن جداكنندههاي
شيشهاي و تعيين فاصله اجتماعي حتي در آسانسورها
است.سيلزفورسدرحاليبرخيدفاترخوددركانادا،اروپا
و آسيا را دوباره باز ميكند كه ممكن است همه كارمندان
آنتامرداد ۱۴۰۰دوركارباشند.همچنينسيلزفورسدر
شرايطكروناييمزاياييبرايوالدينشاغلدرنظرگرفته
است.اينشركتماهمرداداعالمكردكهوالديندرشرايط
فعلي مجاز به دريافت شش هفته مرخصي هستند و به
آنهايارانهمراقبتازكودكپرداختميشود.دراينطرح
سيلزفورس به والدين شاغل حداكثر تا  ۱۰۰دالر در روز
و به مدت پنج روز در ماه تا دي ماه يارانه پرداخت ميكند.
همچنينشركتاسلكدرماهژوئن(خرداد)اعالمكردكه
به كارمندان خود اين امكان را ميدهد تا براي هميشه از

راهدوركاركنندوگفتكهقصدداردكارمندانبيشتريبه
صورتدوركاردايمياستخدامكند.همچنيناينشركت
تاريخبازگشاييدوبارهدفترخودرااعالمكردوگفتهكهاين
دفتر «كامال متفاوت» خواهد بود .امكانات كمتري مانند
تهيه غذا و بار قهوه ،تمركز كمتر روي جلسات حضوري
با همكاران و گزينههاي بيشتري براي كارهاي انفرادي
متمركز،ازجملهاقداماتاسلكبرايايندفتراست.
وضعيتكاركناناپلپسازپايانكرونا
بعضيكارمنداناپلدرحاليبهمحلكارخودبازگشتهاند
كهبرخيديگرهنوزازراهدوركارميكنندومديرعاملاين
شركت اعالم كرده كه اين روش ،آزمايشي موفقيتآميز
براي ش��ركت بوده اس��ت .تيم ك��وك ماه گذش��ته در
مصاحبهاي در The Atlantic Festivalگفت ،برخي
موارد را ميتوان به صورت مجازي به خوبي مديريت كرد
اماكارازراهدوراصالقابلمقايسهباكنارهمبودنبهصورت
فيزيكينيست.كوكدرمصاحبهايبابلومبرگگفتكه
كارمندان اپل ميتوانند تا اوايل سال ۲۰۲۱كار خود را در
خانهانجامدهند.كوكدراينمصاحبهگفت«:شرايطبعد
از آن بستگي به موفقيت در كشف واكسن و درمان دارد».
وي در ادامه اضافه كرد كه دفاتر اپل مانند آكاردئون عمل
ميكنند و به آنها اجازه ميده��د تا با توجه موارد ابتال به
ويروس،بازوبستهشوند.
دستورالعمل محل كار تركيبي
درمايكروسافت
براساسدستورالعملجديدمايكروسافتكه«محلكار
تركيبي» نام دارد ،كاركنان فقط بايد نيمي از هفته كاري
رادردفترحضورداشتهباشند.برخيكارمنداندرصورت
تاييد مدير ميتوانند به صورت دايمي دوركار شده و نقل
مكانكنند؛اماپسازآنبايدميزكارخوددردفتررابهطور
كاملترككنند.بااينوجودبرخيازكارمنداننميتوانند
دوركارباشند؛مثالاگرفرديدربخشسختافزاريابخش
آموزش حضوري كار ميكند ،بايد حتما در دفتر حضور
داشتهباشد.مايكروسافتهمبخشيازهزينهايجاددفتر
كاردرمنزلرابرعهدهگرفتهاست.

با آغاز مرحله سوم پويش ملي «احسان سالمت» صورت گرفت

خبرخوشرييسستاداجراييفرمان امام درباره واكسن وكيتتشخيصسريعكرونا
ارسال يك ميليون بسته بهداشتي و اقالم دارويي به مناطق محروم كشور

رييس س��تاد اجرايي فرمان امام درحاش��يه مراسم
ارسال يك ميليون بسته بهداش��تي و اقالم دارويي
و اعزام كاروانهاي س��يار پزشكي به مناطق محروم
كشور ،از نهايي ش��دن مراحل ساخت واكسن كرونا
توسط محققان جوان اين ستاد خبر داد .صبح ۲۲مهر
آيينآغازمرحلهسومپويشملي«احسانسالمت»با
هدفارساليكميليونبستهبهداشتيواقالمدارويي
و اعزام كاروانهاي س��يار پزشكي به مناطق محروم
كش��ور براي مقابله با بيماري كرونا ،باحضور رييس
ستاداجراييفرمانامام،مديرانعاملبنيادهايبركت
و احسان در نمايشگاه دايمي ستاد اجرايي برگزار شد.
محمد مخبر دراين مراس��م با تأكيد براينكه يكي از
وظايف تمام دس��تگاههاي حاكميتي ايجاد بس��تر
مش��اركت و نقشمحوري براي مردم اس��ت ،گفت:
اينكه رهبر معظم انقالب اسالمي تأكيد دارند كه كه
مشكالت از داخل حل ميشود به اين دليل است كه
ابزار حل مش��كالت خود مردم هستند و ما در ستاد
اي��ن را تجربه كرديم كه گرهها به دس��ت خود مردم
باز ميش��ود .مخبر افزود :س��تاد اجرايي فرمان امام
در حوادث مختلف مانند س��يل و زلزله و حتي كرونا
هميش��ه جزو اولين دس��تگاههايي بوده كه دركنار
مردم حضور يافته و با تمام قوا براي رفع مش��كالت و
امدادرساني بي وقفه اقدام كرده است .وي تأكيد كرد:
نخستين جلس��ه در س��تاد اجرايي فرمان امام براي
مبارزه با كرونا در اسفندماه برگزار شد و بالفاصله براي
چالشهاي روبرو ورود كرديم و امروز ميتوانم ادعا كنم
اگر ستاد در بحث كرونا و تأمين و توليد اقالم بهداشتي
و دارويي ورود نميكرد ،كشور دچار يك بحران جدي

ميشد .مخبر با اش��اره به تالش محققان ستاد براي
توليد واكس��ن كرونا افزود :محققان دارويي ستاد از
 ۶مسير براي ساخت واكسن كرونا اقدام كردند كه دو
مسيربهمراحلنهايينزديكشدهوچندمرحلهتست
حيواني آنها ازجمله تست و تزريق ويروس بسيار قوي
شدهرويميمون،باموفقيتانجامشدوكاراييواكسن
تأييدشدوبهزوديتستانسانيهمانجامخواهدشد.
وي افزود :پس از اينكه واكسن به ميمون تزريق شد،
هيچ اثري از ويروس در اين حيوان مش��اهده نشد و
حتي در پاتولوژي هم اث��ري از ويروس نبود؛ تمامي
مستنداتساختواكسنبهوزارتبهداشتارايهشده

تا مجوز تست انساني صادر شود .وي عنوان كرد :خط
توليد مجهز واكسن كرونا را نيز ساخته و آماده شده و
همزمانبااعالمموفقيتتستانساني،افتتاحاينخط
توليدانجامخواهدشدكهدراينخطتوليدبيشازنياز
كشور ميتوانيم واكسن كرونا توليد كنيم.
مخبربااشارهبهتوزيع 9ميليونبستهمعيشتيواقالم
بهداشتي بين آسيبديدگان كرونا در ماههاي اخير
توسط ستاد اجرايي افزود :امروز هم يك ميليون بسته
بهداشتيحاويپنجميليونماسكويكميليونمواد
ضدعفونيكنندهبرايمناطقمحرومكشور،همچنين
 ۱۰هزار كيت آزمايشگاهي و سه هزار رمديسيور هم

به صورت رايگان بين بيمارستانهاي مناطق محروم
توزيع خواهيم كرد ،همچنين كاروانهاي س�لامت
مجهز ب��ه كيتهاي تش��خيص كرون��ا و تجهيزات
دوراپزشكي هم از امروز به اين مناطق اعزام ميشوند.
دربخشديگريازاينمراسمارتباطويدئوكنفرانسي
با پنج استان قم ،فارس ،هرمزگان ،گيالن و يزد برقرار
شد تا با دستور رييس ستاد اجرايي فرمان امام توزيع
اقالم بهداشتي توسط نيروهاي جهادي همكار ستاد
دراين اس��تانها آغاز شود .حجتاالس�لام دژكام؛
نماينده وليفقيه در اس��تان ف��ارس در اين ارتباط
ويدئوكنفرانس��ي گفت :از خدمات ستاد اجرايي در
مناطقمحرومتقديروتشكرميكنيمبهويژهخدماتي
كه در حوزه كرونا براي ارسال بستههاي معيشتي و
بهداشتي و ايجاد اشتغال براي آسيبديدگان كرونا
داشتند .حجتاالسالم سعيدي؛ نماينده وليفقيه در
قم نيز با تأكيد بر اينكه خدمات س��تاد به مردم باعث
افتخار براي نظام اس��ت ،تصريح كرد :مردم در عين
گرفتاري از ايثار دست بر نميدارند؛ عقالنيت ،نگاه به
درون و اتكا به مردم ايثارگر است.
حجتاالس�لام ناصري؛ نماينده وليفقيه در يزد نيز
با بيان اينكه بزرگترين ويژگي ستاد اجرايي فرمان
امام اين است كه هيچ مشكل و مانعي آنها را متوقف
نميكند ،گفت:اي كاش در اين ش��رايط كشور چند
نهادمثلستاداجراييداشتيمكهبجاينگاهبهبيرون،
بتوانند براي نجات كارخانههاي تعطيل شده و حل
معضل بيكاري و مشكالت معيشتي مردم ،نيروهاي
داخل را بسيج كنند و جلوي خروج ارز و خامفروشيها
را بگيرند.

مهلت درج آدرس سامانههاي
دانشگاهها تا  ۳۰مهر ماه

معاون فناوري و نوآوري وزارت ارتباطات با بيان اينكه
دانش��گاهها براي دريافت اينترنت در س��امانه جديد
وزارت ارتباط��ات ثبتنام كنند ،گفت :دانش��جو يان
و اساتيد ميتوانند از س��امانههاي دانشگاههاي خود
بهطور رايگان از اينترنت استفاده كنند .ستار هاشمي
در گفتوگو با فارس ،با بي��ان اينكه ترافيك آموزش
مجازيبرايتماميمراكزآموزشدانشگاهيوحوزوي
درصورتثبتنامسامانههايدانشگاهدرسامانهوزارت
ارتباطاترايگانخواهدبود،گفت:دانشگاههابايدبراي
استفاده دانشجويان و اساتيد از اينترنت رايگان براي
آموزش مجازي نشاني سامانههايي كه از آن استفاده
ميكنند را در سامانه وزارت ارتباطات ثبت كنند .وي
افزود :وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات براي اينكه
تمامي دانشگاههاي سراسر كشور بتوانند از اينترنت
رايگان براي آموزش مجازي استفاده كنند ،سامانهاي
راهاندازي كرده است تا همه مراكز علمي با ثبت نشاني
سامانههاي مورد اس��تفاده دانشگاه از ترافيك رايگان
استفادهكنند.ويادامهداد:درسامانهوزارتارتباطات
دانشگاهها پس از تكميل مشخصات بايد مشخصات
مدير فناوري و رابط دانشگاه را حتما به ثبت برسانند
چراكهوزارتارتباطاتبرايصحتسنجياطالعاتبا
آنهاارتباطتلفنيبرقراركردهتاازصحتآنهااطمينان
پيداكند.هاشمياضافهكرد:درسامانهوزارتارتباطات
شمارهتماسهايمختلفيرابرايكمكبهدانشگاهيان
درجكردهايمكهدرصورتيكهدرفرايندثبتاطالعات
دچارمشكلياسوالبودندبتوانندازكمككارشناسان
در طول ساعت اداري استفاده كنند .وي ادامه داد :در
حالحاضرتعداد ۱۳۳۴سامانهدانشگاههايكشوردر
سامانهوزارتارتباطاتتأييدشدهوبراياعمالترافيك
رايگان آموزش مجازي به اپراتورها ابالغ شده است .از
طرفيدانشجوياندانشگاههابراياستفادهازسامانههاي
مراكز علمي خود بايد مطمئن ش��وند كه آدرسهاي
سامانهدانشگاهجزوليستتأييدشدهدرسامانهوزارت
ارتباطات قرار داشته باش��د كه در صورت نبود آدرس
سامانهدانشگاهبايدبالفاصلهبهمسوولفناوريدانشگاه
اطالع داده تا او اطالعات آدرس سامانه دانشگاهها را در
سامانهوزارتارتباطاتثبتكند.تماميدانشگاههاي
سراسر كشور تا ۳۰مهر ماه مهلت دارند نسبت به درج
آدرسسامان هدانشگاههايخوددرسامانهجديدوزارت
ارتباطاتاقدامكنند.اينترنترايگانآدرسسامانههاي
دانشگاهيانهيچگونهمحدوديتينخواهندداشتزيرا
بههرميزانيكهازاينسامانههااستفادهشودهيچگونه
اختالليبهوجودنخواهدآمد.

قطعياينترنت
در برخي مناطق مقطعي است

مديركلارتباطاتواموربينالمللشركتمخابرات
ايران گفت :سرعت پايين و كيفيت غير قابل قبول
اينترنت  ADSLمخاب��رات در بعضي از مناطق به
دليل اشكال فني به صورت مقطعي ايجاد ميشود
اگر محدوده خاصي دچار اختالل است مردم اعالم
كنند .به گزارش فارس ،محمدرضا بيدخام با بيان
اينكه س��رعت پايين اينترنت مخابرات به صورت
مقطعي و در برخي از مناطق به دليل اشكال فني به
وجودميآيد،گفت:قطعياينترنتياكاهشسرعت
و كيفيت پايين در همه كشور نيست بلكه بعضي از
مناطقمخابراتي احتمال داردبهصورتمقطعيبه
علتمشكالتفنيسرعتاينترنتكاهشيابدكه
اينموضوعكوتاهمدتبودهورفعميشود.ويافزود:
در حال حاضر مردم اگر در محدوده خاصي از شهر
يامحلسكونتخوددچارمشكلاينترنتيهستند
اعالمكنندتانسبتبهرفعآناقدامشود.

جزييات ماهواره «پارس »۱
اعالم شد

در آس��تانه طراحي و س��اخت و تحوي��ل ماهواره
سنجشازدور«پارس،»۱وزارتارتباطاتجزييات
اين ماه��واره ،كاربرد و نحوه قرارگرفتن آن در مدار
زمين را اعالم كرد .به گزارش مهر ،ماهواره «پارس
 »۱توسط پژوهشگران پژوهشگاه فضايي طراحي و
ساخته شده و هماكنون مراحل تحويل به سازمان
فضايي ايران را طي ميكند .در همين حال ماهواره
«ناهيد  »۲نيز در اين پژوهشگاه مراحل ساخت را
ميگذراند .در اين راستا وزارت ارتباطات اعالم كرد:
ماهوارههاي «پارس »۱و «ناهيد »۲آخرين مدل
از ماهوارههاي ايراني ،در حال پش��ت سر گذاشتن
مراحل نهايي ساخت و آزمايش فني پيش از تزريق
به مدارهاي فضايي هستند .ماهواره «پارس »۱به
عنوان يك ماهواره سنجش��ي قرار است با استفاده
از دوربين داراي رزولوش��ن باال و توان تفكيك ۱۵
متري ،از تمام نقاط كشور عكس��برداري كند و با
استفاده از فرستنده پرقدرت مخابراتي عكسهاي
خود را از م��دار  ۵۰۰كيلومتري س��طح زمين به
ايستگاههاي زميني ارس��ال كند .اين تصاوير قرار
اس��ت براي پايش اراضي كش��اورزي و جنگلها،
بررس��ي وضعي��ت درياچهها و تخمين وس��عت
مخاطرات طبيعي همچون آتشسوزيها و سيل
مورد استفاده قرار گيرد .دقت تصاوير پارس ۱آنقدر
زياد است كه ميش��ود از فضا فهميد حوض وسط
ميدانفردوسيپايتختپراستياخالي.اماماهواره
«ناهيد »۲يك ميكرو ماهواره مخابراتي مكعبي با
وزن ۱۱۰كيلوگرم است كه مدل ارتقا يافته ماهواره
«ناهيد  »۱اس��ت و از زمين قابل هدايت و كنترل
بوده و با تامين انرژي از س��لولهاي خورش��يدي،
ميتواند در ارتفاع ۵۵۰كيلومتري از سطح زمين به
مدت دو سال شناور باشد .هر دو اين ماهوارهها در
پژوهشگاه فضايي وزارت ارتباطات ساخته و مراحل
آزمايشهايتخصصيرادرآزمايشگاههايپيشرفته
خأل حرارتي ،ارتعاشات ،اندازهگيري خواص جرمي،
سازگاري الكترومغناطيس را پشت سر ميگذارند.

اخبار
احتمال ريزش شديد
قيمت خودروها

ايرن�ا|رييس اتحاديه نمايش��گاهداران خودروي
پايتخت با بيان اينكه بازار خودرو ،شرايط طبيعي
ندارد ،پيشبينيكرد در هفتههاي آينده با ريزش
شديد قيمت خودروها مواجه خواهيم شد .سعيد
موتمني افزود :اكنون به هيچ عنوان خريد خودرو
عاقالنه نيست و به خريداران توصيه ميشود فكر
خريد را از سر خود بيرون كنند .وي بيان كرد :بازار
قفل بوده و ركود كامل بر آن حاكم اس��ت ،آنچه از
قيمتها شنيده ميش��ود فقط روي كاغذ است و
مشتريان نيز فقط قيمت ميپرسند .وي در ادامه
گفت :در حالي كه تا پيش از تيرماه ،ش��اهد تعداد
انگشتش��مار انجام معامالت در نمايش��گاههاي
خودرو بوديم ،اما در دو ماه و نيم گذش��ته به صفر
رسيده است .موتمني اظهار كرد :وقتي قيمتها
به صورت س��اعتي در ب��ازار باال م��يرود ،افراد از
خريد و فروش منصرف ميشوند و همه منتظرند
ببينند در نهاي��ت چه اتفاقي خواه��د افتاد؟ وي
تاكيدكرد :اگر كش��ور با مش��كالت ارزي مواجه
نب��ود ،واردات خودروهاي كاركرده و دس��ت دوم
خارجي ميتوانس��ت گزينه بس��يار خوبي براي
كنترل اين آشفته بازار باشد ،اما اين گزينه منتفي
بهنظرميرسد.وي همچنيندرخصوصپيشنهاد
مجلسيها براي كشف قيمت و فروش خودرو در
بورس ،گفت :قيمتها چ��ه از طريق بورس و چه
غيربورس تعيين ش��ود ،بايد نياز روزانه ،ماهانه و
س��اليانه بازار صورت گيرد ،اما اگر عرضه محدود
باشد ،بايد منتظر بازار س��ياه ديگري باشيم .وي
تاكيدكرد :همهچي��ز در نهايت به نظارت بر بازار و
توليد و عرضه بيش��تر خودرو از سوي خودروساز
بستگي خواهد داشت.

شرايط واردات كاميون
اعالم شد

ايس�نا| معاون فني گمرك اي��ران با اعالم اينكه
براساس مصوبه هيات وزيران در مهرماه  ۱۳۹۷به
منظور نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي امكان
واردات كامي��ون وجود دارد ،اظه��ار كرد :برهمين
اساس اخيرا شرايط واردات كاميونهاي حداكثر سه
سال كاركرده تعيين و از سوي دفتر مقررات صادرات
وزارت صمت به گمرك ابالغ شد كه طبق آن واردات
كاميونهايحداكثرسهسالكاركردهصرفاازطريق
كارت بازرگاني معتبر امكان پذير خواهد بود .مهرداد
جمال ارونقي ادامه داد :مسوول تاييد شناسه كاالي
اين كاميونها براي كليه وارد كنندگان با سازمان
راهداري و حمل و نقل جادهاي كشور بوده و از طريق
رابط كاربري س��امانه يكپارچه مجوزها يا ارس��ال
سيستمي انجام خواهد ش��د .وي با اشاره به نحوه
تعيين نرخ تعرف��ه واردات كاميون اظهار كرد :نرخ
تعرفه تعهد ارايه خدمات پس از فروش توسط ارايه
دهندگان تامين قطعات يدكي براي كاميونهاي
وارداتي به ميزان س��ه درصد ارزش سيف كاميون
در سامانه  TSCگمرك ايران از همان مارك و مدل
تعيين ميشود .ارونقي يادآور شد :بايد توجه داشت
كه نرخ تسعير ارز جهت محاسبه ريالي تعرفه تعهد
اراي ه خدمات پ��س از فروش معادل نوع آن در ثبت
سفارش خواهد بود .وي همچنين در رابطه با ديگر
شرايط خدمات پس از فروش اظهار كرد :در صورتي
كه وارد كننده همان ارايه دهندگان رسمي خدمات
پس از فروش باش��د ،هيچ گونه وجهي دال بر تعهد
اراي��ه خدمات پس از ف��روش از خريداران كاميون
اخذ نميشود .اين در حالي است كه ارايه دهندگان
خدمات پ��س از فروش مج��از به درياف��ت مبالغ
جداگانهاي تحت عنوان تعه��د ارايه خدمات پس
از فروش به ص��ورت جداگانه از متقاضيان نخواهد
بود .ارونقي يادآور شد :قرارداد رسمي ارايه خدمات
پس از فروش نيز بايد توسط وارد كننده در سامانه
سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي بارگذاري و
توسط ارايه دهندگان رسمي خدمات پس از فروش
تاييد ش��ود .به گفته وي ،ارايه دهن��دگان قرارداد
رس��مي خدمات پس از فروش بايد در نهايت تا ۲۰
مهرماه س��ال جاري نسبت به ارسال ليست قيمت
كاميونهاي نو به همراه مارك و مدل مجاز وارداتي
به دفتر مقررات صادرات و واردات اقدام كند.

توليد ۵۰هزار دستگاه
موتورسيكلت برقي در دستور كار

مهر|معاون وزير صمت با بيان اينكه ارزان سازي
موتورس��يكلتهاي برقي با ح��ذف هزينه باتري
امكان پذير است ،گفت :طبق برنامه توليد ۵۰هزار
دس��تگاه موتورسيكلت برقي در دس��تور كار قرار
دارد .امي��ر بي��ات در نشس��ت برنامهريزي توليد
انبوه موتورس��يكلتهاي برقي با بيان اينكه يكي
از سياس��تهاي وزارت صمت حماي��ت از توليد
موتورس��يكلتهاي برقي اس��ت ،اظهار داش��ت:
طبق برنامه توليد  ۵۰هزار دستگاه موتورسيكلت
برقي در دس��تور كار قرار دارد .ب��ه گفته وي ،در
اين طرح با ح��ذف هزينه  ۴۰درص��دي باتري و
بهرهگيري از شيوه سوآپ و باتريهاي اماني و ايجاد
زيرساختهاي الزم ارزان سازي قيمت محصول
مدنظر قراردارد .بياتهمچنين شناسايي ظرفيت
توليد قطعات و اجزا اصلي موتورسيكلت برقي در
كشورباهدفكاهشارزبري،تعميقساختداخل،
تأمين اقالم استاندارد ،افزايش توليد و ارزانسازي
تيپهاي معين را از ديگ��ر اقدامات ايدرو در طرح
توليد موتور س��يكلت برقي برش��مرد .وي گفت:
سازمان ايدرو ،مشترك سازي قطعات نظير موتور
الكتريكيودرايو،مجموعهباتريوسامانهمديريت،
شارژرومبدلهاباهدفبوميسازيوايجادمقياس
اقتصادي توليد را پيگيري ميكند.

صنعت،معدنوتجارت
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توليدكنندگان لوازم خانگي :بايد گرانكنيم!

بااينشرايط نميشود توليدكرد
خردادماهامسالافزايشقيمتلوازمخانگيخبرسازشدهو
درنهايتسازمانحمايتمصرفكنندگانوتوليدكنندگان
اعالم كرد كه در قيمتهاي لوازم خانگي بازنگري ش��ده،
تلويزيون حداكثر  ۲۰درصد و ساير لوازم خانگي حداكثر
 ۲۵درصد مجاز به افزايش قيمت نس��بت به بهمن سال
گذشته هستند و همه توليدكنندگان و عرضه كنندگان
لوازمخانگيملزمشدندقيمتهايخودرادرسامانه۱۲۴
ثبتكنند.بااينحالباافزايشنرخارزدرهفتههايگذشته
دوبارهگزارشهاييازافزايشقيمتدراينبازارشنيدهشده
است .بيثباتي بازار باعث شده نه توليدكننده و نه خريدار
در بازار لوازم خانگي فعاليتي نداش��ته باش��د ،بهطوريكه
توليد كنندگان لوازم خانگي ميگويند از آنجايي كه كار
توليدي نيازمند تأمين مواد اوليه ،آنهم با ش��رايط باثبات
اقتصادياست،اما مانميدانيم فردا مواداوليهرا ميتوانيم
با قيمت امروز تهيه كنيم يا خير .يكي ديگر ،از مشكالتي
كه مثل س��اير بخشهاي اقتصادي ،بازار لوازم خانگي را
نيز با مشكل مواجه كرده است ،باالرفتن نرخ ارز از يكسو و
تامينآنبراي تامين مواداوليهموردنيازبراي توليداست.
توليدكنندگانلوازمخانگيدراينبارهنيزميگويند:تأمين
مواداوليهتوليدكنندگانلوازمخانگينخستازطريقنيما
و ارز حاص��ل از صادرات صورت ميگيرد ،اما توليدكننده
در بخش نيما نميتواند بخش زي��ادي از مواد اوليه را وارد
كند.درارزحاصلازصادراتنيزبسياريازتوليدكنندگان
و صادركنندگان براي تأمين ارز ب��ا صرافيهايي قرارداد

مديرعامل شركت گاز استان مازندران گفت :براساس
قانونبودجه،حقانشعابگازبرايواحدهايمسكوني
مددجويان كميته امداد و بهزيس��تي رايگان است .به
گزارش روابط عمومي شركت گاز استان مازندران ،در
راستاي مسووليت اجتماعي و كمك به مستمندان،
نشست مشترك مديرعامل ش��ركت گاز مازندران و
مديركل كميته امداد امام خميني (ره) استان برگزار
شد«.جعفراحمدپور»مديرعاملشركتگازمازندران
گفت:شركتگازاستاندركناررسالتخطيرگازرساني
در حوزه مسووليت اجتماعي توجه خاصي به امورات
معنوي و اجتماعي به ويژه كمك به نيازمندان و ايتام
داردكهخوشبختانهطيسالدرچنديننوبتازمحل
كمكهاي همكاران مبالغي را به منظور تهيه س��بد
كاالييوتوزيعبينمستمندانصورتميپذيرد.ويبا
اشاره به دستاوردهاي ارزشمند نظام اسالمي در حوزه
گازرساني ،تصريح داشت :توزيع گاز در دورترين نقاط
اين مرز و بوم و امكان بهره مندي اقش��ار محروم از اين
نعمتطبيعي،اهتمامجديدولتاست.

اجراي طرح حمايت از
هنرمندان در دوران كرونا
توسط شهرداري اصفهان

بستندكهآنهاوظايفخودراانجامندادهاندوحتيتعدادي
ازآنهاصرافيهايخودرابستهاند،ايندرحالياستكهاين
صرافيهاازطرفبانكمركزيبهتوليدكنندهمعرفيشده
بودند .به گفته آنها ،در شرايطي كه اقتصاد به حال خودش
رهاشدهاست،نميتوانكارتوليديانجامداد.
بايدگرانكنيم
در همين حال ،دبير انجمن صنايع لوازم خانگي ايران نيز
از افزايش  ۱۳۰درصدي مولفههاي توليد نسبت به سال
گذشته خبر ميدهد ميگويد :طبق مصوبه ستاد تنظيم
بازار در سال ۱۳۹۷صرفا ۲۵قلم محصولي كه از ارز دولتي
استفادهميكنندمشمولقيمتگذاريهستند؛بنابراين
توليدكنندگان معتقدند طبق مستنداتي كه به سازمان
حمايتمصرفكنندگانوتوليدكنندگانارايهدادهاندبايد
افزايشقيمتداشتهباشند.عباسهاشميدرگفتوگوبا
«ايسنا » ،اظهار ميكند :بهطور متوسط آلومينيوم،۱۵۴
درصد فوالد  ۲۱۲درصد ،برن��ج  ۱۳۱درصد و مس ۱۱۷
درصد نسبت به سال گذشته افزايش قيمت داشته و اين
درحالياستكهتوليدكنندگانلوازمخانگيدرخردادماه
امسال مجاز ش��دند ،قيمتهاي خود را حدود ۲۵درصد
افزايشدهند.همچنينبادرنظرگرفتنيورو،ميانگيننرخ
ارز در اين صنعت در مهرماه امسال نسبت به سال گذشته
 ۱۶۳درصد افزايش داشته است .همچنين براساس آمار
اعالمي او ،در بخش آبگرمكن و پكيج اگر براساس افزايش
قيمت مواد اوليه قيمتگذاري ميش��د ،بايد در مهر ماه
امس��ال در آبگرمكن ۱۳۴درصد و در پكيج ۱۵۸افزايش
يداشت؛يعنينرخبرخيازكاالهاپنجتاششبرابر
قيمتم 

قيمتياستكهسازمانحمايتتعيينكردهاست.هاشمي
معتقد است كه با در نظر گرفتن اين شرايط قيمتگذاري
براي محصوالت لوازم خانگي امكانپذير نيس��ت و ورود
سازمان حمايت و س��تاد تنظيم بازار به بازار لوازم خانگي
بالموضوعاست.بااستنادبهمستنداتحقوقيوقانونيكه
بهوزيرصمتارايهكرديم،ميتوانيمبگوييمكهورودستاد
تنظيمبازاروسازمانحمايتبهقيمتگذاريلوازمخانگي
موضوعيتنداردواگرهمبخواهنددراينبازارنظارتكنند،
بايد واحدهاي توليدي بر اس��اس قيمت نهادههاي توليد
خوداظهاريكنندودرصورتبروزتخلفسازمانحمايت
ورودكند؛امااعالمتكليفقيمتهاازاينسازمانحمايت
در ب��ازار لوازم خانگي راهحل نيس��ت و امكان ادامه توليد
لوازم خانگي در اين ش��رايط وجود ندارد .او در عين حال،
از درخواست جلسه مشترك با وزير صمت ،ستاد تنظيم
بازار ،سازمان حمايت و توليدكنندگان لوازم خانگي عضو
انجمن صنايع لوازم خانگي ايران خبر ميدهد و ميگويد:
درخواست ما اين است كه تصميمات اتخاذ شده در حوزه
فوالد و خودرو به صورت منطقي به صنعت لوازم خانگي
هم تس��ري پيدا كند؛ چرا كه طبق مصوبه ستاد تنظيم
بازار در سال ۱۳۹۷صرفا ۲۵قلم محصولي كه از ارز دولتي
استفادهميكنندمشمولقيمتگذاريهستند؛بنابراين
توليدكنندگان معتقدند طبق مستنداتي كه به سازمان
حمايتارايهدادهاند،بايدافزايشقيمتداشتهباشد.دبير
انجمن صنايع ل��وازم خانگي ايران با بيان اينكه تداوم اين
وضعيت موجب ضرر توليدكنندگان ميشود ،ميگويد:
بايدهرچهزودتردربارهاينبازارتعيينتكليفنهاييصورت
گيرد.درحالحاضراگردربازارافزايشقيمتهاينامتعارف

مشاهدهميشودربطيبهتوليدكنندگانندارد.بهعبارت
ديگر در اثر اشتباهات استراتژيك سازمان حمايت و ستاد
تنظيمبازار،توليدكنندهومصرفكنندهضررميكنندوبه
صورتپنهانيافراديبهصورتغيرقانونيسودميبرند.
راهحلمجلسچيست؟
از سوي ديگر ،برخي اعضاي كميسيون صنايع مجلس،
«نوسانات نرخ ارز» و «كمبود عرضه فوالد در بورس» را از
يدانندوميگويند:سوداگرانو
داليلگرانيلوازمخانگيم 
مافياهاباگرانيدالرفضارابرايقيمتسازيوسوءاستفاده
مناس��ب ديده و با دپو و احتكار بر افزايش قيمتها دامن
زدند ،در اين شرايط نقش دستگاههاي نظارتي از اهميت
ويژهاي برخوردار اس��ت و ميتوان��د از فعاليت دالالن در
بازار جلوگيري كند .از سوي ديگر ،موانع موجود در مسير
تامين مواد اوليه موردنياز توليد مانند فوالد نيز بر گراني
لوازم خانگي دامن ميزند .اين درحالي است كه در حال
حاضر فوالد در بورس به ميزان كافي عرضه نميش��ود،
توليدكنندگان هم نميتوانند مواد اوليه موردنياز خود را
تامين كنند در نتيجه ميزان عرضه لوازم خانگي به بازار
و قيمت اين محصوالت تحت تاثير قرار ميگيرد .در اين
ميان،بهترينراهكارازنگاهآنها،برايكاهشقيمتلوازم
خانگيداخليسازياست؛يعنيتوليدكنندگانميتوانند
بااستفادهازظرفيتشركتهايدانشبنيانوصنعتگران
كش��ور قطعات موردنياز توليد لوازم خانگي كه در حال
حاضرواردكشورميشود،راتامينكنند.ازاينرو،باتقويت
داخليسازي ،در صورت رشد نرخ ارز قيمت لوازم خانگي
تحتتاثيرقرارنگرفتهوافزايشنمييابد.

شاخص مقدار توليد در بخش صنعت در بهار  1399با افت  5درصدي همراه بوده است

شاخص مقدار توليد در  ۹سال
تعادل|
ارزيابيهاي آماري نشان ميدهد ،شاخص مقدار توليد
در بخش صنعت در بهار  1399نسبت به فصل زمستان
 ،1398با افت  5درصدي همراه بوده است .اين در حالي
استكهدرهمينبازهزمانيشاخصمقدارتوليددربخش
كشاورزيرشد 39درصديودربخشمعدنرشدتقريبا
 0.4درصديراتجربهكردهاست.درمقايسهبابهار1398
نيزشاخصمقدارتوليددربخشصنعتحدود 0.5درصد
افت داشته اما در بخشهاي معدن و كشاورزي به ترتيب
 0.7درصد و 0.2درصد رش��د داشته است .از آنجايي كه
روندتوليدبهويژهدربخشكشاورزيطيفصولگوناگون
سال ،ممكن است تحت تاثير نوسانات و تحوالت فصلي
قرار گيرد ،بررسي آمارهاي توليد در اين بخشها شايد به
تنهاييگويايوضعيتآننباشدوالزماستاثراتفصلي
آن از آمارها زدوده شود( .تعديل شده فصلي)  .از اين رو در
اين گزارش در كنار بررسي آمارهاي روند شاخص مقدار
توليدكشورطي 9سالاخير،روندتعديلشدهفصليآنها
نيزموردبررسيقرارميگيرد.
شاخص مقدار توليد در بخش صنعت
بهگزارش معاونتبررسيهاياقتصادياتاق تهران،روند
شاخص مقدار توليد در بخش صنعت طي بهار  1390تا
بهار 1399نشان ميدهد ،اين شاخص در دو فصل (پاييز
 1390و زمس��تان )1396در باالترين س��طح خود قرار
داشته است .در پاييز ،1390اگرچه شاخص مقدار توليد
صنعتيدرسطحباالييقرارداشته،اماپسازاينفصل،با
تشديدتحريمهااينشاخصروندكاهشيبهخودگرفته
و در بهار  1392به پايينترين سطح خود طي بازه زماني
مورد بررسي رسيده است .پس از آن از بهار  1392تا بهار
 ،1395اگرچه روند اين شاخص با نوساناتي همراه بوده،
اماتقريبا درسطحمشابهيقرارداشتهاست.درادامه،اين
شاخصروندافزايشيرادرپيشگرفتهودرزمستان1396
يكاوجراتجربهكردهاست؛پيشازآنكهبارديگربهدليل
تشديد تحريمها روند اين شاخص رو به كاهش برود .در
زمستان،1398بهرغمروندتقريبانزوليكهشاخصمقدار
توليدصنعتازچندفصلقبلشروعكردهبود،رشدمثبت
 5درصدي را تجربه كرده است؛ با اين وجود ،پس از آن در
بهار 1399اين شاخصكاهش 5درصدي رابه خود ديده
كه باعث شد سطح آن تقريبا به سطح پاييز 1398برسد.

مديرعامل گاز مازندران:

انشعاب گاز مددجويان
رايگان است

آيا گراني دوم لوازم خانگي در راه است؟

تعادل|
خرداداماه سال جاري مجوز افزايش قيمت لوازم خانگي
صادرشد.اماهنوزچندماهازاينافزايشقيمتنگذشتهكه
توليدكنندگانلوازمخانگيبرايباردومخواستارافزايش
قيمت شدند .آنها ميگويند :از آنجايي كه هيچ تضميني
براي ثبات اقتصادي از س��وي دولتمردان داده نميشود،
تداوم وضعيت موجود به ضرر توليدكنندگان است و هر
چه زودتر بايد تكليف اين بازار مش��خص شود .در همين
حال ،دبير انجمن صنايع لوازم خانگي ايران ،با استناد به
اينكهمولفههايتوليدنسبتبهسالگذشته۱۳۰،درصد
افزايشقيمتراتجربهكردندوطبقمصوبهستادتنظيم
بازاردرسال ۱۳۹۷صرفا ۲۵قلممحصوليكهازارزدولتي
استفادهميكنندمشمولقيمتگذاريهستند؛بنابراين
توليدكنندگانمعتقدندبايدافزايشقيمتداشتهباشند.
به عبارتي ديگر ،آنها ميگويند :با اس��تناد به مستندات
حقوقي و قانوني كه به وزير صمت ارايه شده ،ورود ستاد
تنظيمبازاروسازمانحمايتبهقيمتگذاريلوازمخانگي
موضوعيتنداردواگرهمبخواهنددراينبازارنظارتكنند،
بايد واحدهاي توليدي بر اساس قيمت نهادههاي توليد
خوداظهاريكنندودرصورتبروزتخلفسازمانحمايت
ورودكند؛امااعالمتكليفقيمتهاازاينسازمانحمايت
دربازارلوازمخانگيراهحلنيستوامكانادامهتوليدلوازم
خانگيدراينشرايطوجودندارد.حالبايدديدآيامتوليان
وزارت صمت با درخواست توليد كنندگان لوازم خانگي
برايافزايشمجددموافقتخواهندكردياخير.

ويژه

روندشاخصمقدارتوليدبخشصنعتنشانميدهداين
شاخص ،پس از گذشت بيش از  8س��ال ،در بهار 1399
همچنان حدود  12واحد از شاخص سال )۱۰۰( 1390
كمتر اس��ت .همچنين رشد شاخص مقدار توليد بخش
صنعتنسبتبهفصلمشابهسالگذشته،ازبهار 1397تا
پاييز 1398هموارهمنفيبودهكهبيشترينافتآنمربوط
به زمستان  12.2( 1397درصد) بوده است .در زمستان
 ،1398پس از گذش��ت 7ماه رش��د منفي ،اين شاخص
توانست رشد مثبت را تجربه كند؛ اگرچه اين رشد مثبت
درفصلبعدييعنيبهارپايدارنماندهومعادلمنفي0.5
درصد رقم خورده است .رشد شاخص مقدار توليد در بهار
 1398معادل منفي  5درصد و در بهار  1397منفي يك
درصدرقمخوردهبود،مادربهارسالهاي 1396و،1395
رشدشاخصتوليدمثبتبودهاست.
تعديل شده فصلي
از سوي ديگر ،در روند تعديل فصلي شده شاخص مقدار
توليد كش��ور در بخش صنعت ،افت اين شاخص در بهار
 1399نسبت به زمس��تان  ،1398حدود  2درصد بوده؛
اگرچه افت آن نس��بت به به��ار  1398همچنان همان
 0.5درصد باقي مانده است.طي بازه زماني مورد بررسي،
بيشترينافتشاخصنسبتبهفصلمشابهسالگذشته

بخشمعدننسبتبهزمستان 1398حدود 0.4درصدو
نسبتبهبهار 1398حدود.07درصدافزايشداشتهاست.
ازپاييزسال 1397بهبعداولينباراستكهشاخصمقدار
توليد معدن نس��بت به فصل مشابه سال گذشته با رشد
همراه بوده است .در بهار  ،1398رشد شاخص نسبت به
مدتمشابهسالگذشتهمنفي 3.3درصدودربهار1397
معادل 1.9درصدبودهاست .طيبازهزمانيموردبررسي،
بيشترين رشد نقطه به نقطه شاخص مقدار توليد بخش
معدنمربوطبهپاييز 3.8( 1396درصد)وبيشترينافت
نيز مربوط به زمس��تان )7.7( 1394درصد بوده است .از
آنجاييكهروندشاخصمقدارتوليدبخشمعدن،آنچنان
تحت تاثير نوس��انات فصلي قرار ندارد ،روند تعديل شده
فصليآنتفاوتقابلتوجهيبارونداصلينداشتهاست.

مربوط به زمستان ۱۲.۴( 1397درصد) و بيشترين رشد
مربوط به زمستان ۱۱.۹( 1395درصد) بوده است .
شاخص مقدار توليد در بخش معدن
(به جز استخراج نفت و گاز طبيعي)
طيبهار 1390تابهار،1399شاخصمقدارتوليدبخش
معدن (بهجز اس��تخراج نفت و گاز طبيعي) در كشور با
نوساناتباالييهمراهبودهاست.درسال،1391همزمان
باتشديدتحريمهاعليهايران،سطحاينشاخصبانوسانات
شديدي همراه ش��ده و در ادامه آن ،در فصل چهارم سال
 ،1394سقوط قابل توجهي را تجربهكرده است .شاخص
مقدارتوليدبخشمعدندرزمستان 1398درپايينترين
سطح خود طي  9سال اخير قرار داشته است .پس از اين
سقوط،روندعموميسطحاينشاخصتاتابستان1397
افزايش��ي بوده ،پيش از آنكه تا پاييز  ،1398دوباره رو به
كاهشپيشبرود.پسازآنتابهار،1399سطحشاخص
مقدار توليد معدن ،اگرچه با نوس��انات كمي همراه بوده،
تقريبا در س��طح ثابتي قرار داشته است  .شاخص مقدار
توليدمعدندربهار،1399همچنانحدود 4واحدازرقم
شاخصدرسالپايه()۱۰۰پايينترقرارگرفتهكهحاكي
ازنامناسبترشدنشرايطتوليداينبخشپسازگذشت
بيش از 8سال است .در بهار ،1399شاخص مقدار توليد

شاخصمقدارتوليددربخشكشاورزي
روند شاخص مقدار توليد بخش كشاورزي از بهار 1390
تا بهار  1399نش��ان ميدهد ،توليد كش��اورزي متاثر از
تحوالتفصلي،نوساناتيداشتهاست.هموارهتابستانهر
سال بيشترين سطح شاخص را به خود اختصاص داده و
كمترين آن مربوط به فصول زمستان بوده است .در بهار
 ،1399ش��اخص توليد بخش كش��اورزي نسبت به بهار
 1398تقريبابدونتغييرماندهاست.ايندرحالياستكه
درزمستان 1398نسبتبهفصلمشابهسالگذشتهاين
شاخصرشد 3.5درصديراتجربهكردهبود.شاخصمقدار
توليد بخش كشاورزي در بهار  ،1399نسبت به شاخص
سال پايه)۱۰۰( ۱۳۹۰همچنان حدود 11.5واحد كمتر
است.براساسآنچهروندتعديلفصليشدهشاخصمقدار
توليدبخشكشاورزينشانميدهد،اينشاخصدربهار
 ،1399در باالترين س��طح خود طي  9سال گذشته قرار
داشته است .پيش از اين در بهار 1398نيز اين شاخص در
سطحمشابهقرارگرفتهبود.كمترينسطحشاخصطي9
سالاخيرنيزبهبهار 1391اختصاصداشتهاست.براساس
اين آمارها ،شاخص مقدار توليد بخش كشاورزي در بهار
 1399نسبتبهبهار،1398رشدتقريباصفرراتجربهكرده
است.درزمستانسال 1398نيزرشداينشاخصنسبت
به فصل مشابه سال گذشته معادل 1.9درصد بوده است.
طي بازه زماني مورد بررسي ،بيشترين رشد نقطه به نقطه
اينشاخصمربوطبهپاييز 9.1( 1398درصد)وبيشترين
افت آن مربوط به پاييز 8.5( 1393درصد) بوده است.

معاونفرهنگي -اجتماعيشهرداراصفهانگفت:طرح
جامعحمايتازهنرمنداندردورانكرونادربخشهاي
موسيقي،سينما،هنرهايتجسمي،ادبيات،تئاتروساير
بخشهابرايحمايتازآثاروتوليداتهنريوفرهنگي
هنرمندان اصفهاني از سوي شهرداري اجرا ميشود.
به گزارش اداره ارتباطات رسانهاي شهرداري اصفهان،
محمدعيديبااشارهبهطرحجامعحمايتازهنرمندان
شهراصفهاندردورانكروناازسويمعاونتفرهنگيو
سازمانفرهنگياجتماعيورزشيشهردارياصفهان
اظهار كرد :اين طرح در شش بخش موسيقي ،سينما،
هنرهايتجسمي،ادبيات،تئاتروسايربخشهاباانتشار
فراخوان براي جذب آثار هنري اجرايي ميش��ود .وي
ادامهداد:براساساينطرحشهردارينقشتسهيلگر
رابهعهدهخواهدداشتتاارتباطبينهنرمندان،مردم
وشهرداريحفظشود.
جشنواره نماد قوس آذر
براي حمايت از هنرهاي تجسمي
عيديبااشارهبهدستهبنديبرايحمايتازحوزههاي
مختلففرهنگيوهنريدرقالباينطرح،گفت:بخش
نخست مربوط به هنرهاي تجسمي است كه برگزاري
جشنوارهنمادقوسآذربهروايتهنرهايمعاصريكياز
اينبرنامههااست.همچنينتوليدپنججلدكتابفاخراز
هنرمندانبهناموصاحباثردرحوزههنرهايتجسمي
پيشبينيشدهاست.
هنر هفتميها مورد حمايت شهرداري
معاونفرهنگي-اجتماعيشهرداراصفهانبابياناينكه
دربخشسومطرححمايتازهنرمنداندردورانكرونا،
حمايت از توليدات سينمايي ،توليد و سفارش فيلم و
توليد كليپ و فيلمهاي كوت��اه براي پخش در فضاي
مجازي در دستور كار قرار دارد ،افزود :قصد داريم تمام
هنرمندانوفعاالنبخشسينمادرشهراصفهانرادر
اينبخشدرگيركنيمتاباتالشهنرمندانآثارخوبي
توليدشود.عيديافزود:دربخشحمايتازهنرمندان
تئاتر هم توليد و نش��ر 50اپيزود نمايش كوتاه ،توليد
يكصد عنوان نمايش خيابان��ي و محيطي ،برگزاري
جشنواره طنز ،جشنواره نمايش نامهنويسي اصفهان
و جشنواره تك گويي نمايش��ي پژواك در دستور كار
سازمانفرهنگي -اجتماعيشهردارياست.
توليد كاالي فرهنگي
ويبيانكرد:يكيازبرنامههايديگرشهرداريدرقالب
طرححمايتازهنرمنداندردورانكرونا،توليدكاالي
فرهنگي با تركيب هنرهاي تئاتر ،موسيقي و هنرهاي
تجسمياست.
رويداد ملي «در مقياس قوس»
عيديدربخشديگريازسخنانخودبهاجرايرويداد
مليهنرهايتجسمي«درمقياسقوس»اشارهكردو
گفت:اينرويدادازسويموزههنرهايمعاصراصفهان
ودرزمستانامسالبرگزارميشودتاگفتمانمشترك
بين هنرهاي تجسمي و عرصه ش��هري ايجاد شود؛
با اجراي اين رويداد هويت نماد ق��وس آذر به صورت
عموميودرسطحشهربهشهروندانيكهكمتردرفضاي
گالريهاوموزههاحضورپيداميكنند،معرفيميشود.
ويبيانكرد:اينرويدادكهدردوبخشبرگزارميشود
در بخش اول به برگزاري نشس��ت با حضور مهمانان و
كارشناسان اختصاص دارد كه به توضيحاتي در مورد
نمادقوسآذروارتباطآنباهنرهايمعاصرميپردازد.
معاون فرهنگي  -اجتماعي شهردار اصفهان تصريح
كرد :برگزاري اين بخش از رويداد به ش��رايط كرونايي
شهر بستگي دارد و در صورت تداوم بيماري ،به صورت
كاتالوگوچاپكتاببرگزارميشود.ويافزود:برگزاري
اينرويدادميتواندهنرمندانصنايعدستياصفهانرا
برايتوليدآثاريباالهامازنمادشهراصفهانتشويقكند
تا از اين آثار در فضاهاي شهري بهره مند شويم .عيدي
با بيان اينكه رويداد « در مقياس قوس» در بخشهاي
پوستر ،ويدئو آرت و مجسمه با حضور همه هنرمندان
از كشور برگزار ميشود ،گفت :كامبيز صبري ،مرتضا
بصراوي و شايا شهرستاني در بخش مجسمه ،ژينوس
تقيزاده ،مينو ايرا ن پور و حس��ين حسيني در بخش
ويدئوآرت و رس��ول كمالي ،هما دلوراي و آريا كسايي
در بخش پوستر ،داوري اين رويداد را از اصفهان و ساير
شهرهاي كشور بر عهده دارند .وي مهلت ارسال آثار به
اينرويدادراتا 15آبانماهعنوانواظهاركرد:تعدادآثار
برگزيده براي هر بخش 5عنوان اس��ت كه امكان اجرا
در محيط شهري را دارند .معاون فرهنگي  -اجتماعي
ش��هردار اصفهان افزود :هر هنرمند امكان ارسال سه
طرح را به دبيرخانه دارد و فقط در يك بخش ميتواند
شركتداشتهباشد.
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بالتكليفي ۵۰۰زن معتاد متجاهر در پايتخت

چهره روز

باستانشناس پيشكسوت ايران درگذشت

صادق ملك ش��هميرزادي باستانشناس پيشكسوت دارفاني را وداع گفت .او در س��ال ۱۳۲۲شمسي در شهميرزاد به دنيا آمد و يكي از
باستانشناسانبناماستكهدركاوشهايتپهسيلكنقشمهميراايفاكرد.اودرمدتسيسالخدمتآموزشيدرگروهباستانشناسي
دانشگاهتهران،تدريسدروسكاوشدرمحل،طبقهبنديسفالواشيا،طراحيفنيونقشهبرداريوعكاسي،بررسيآثارباستاني،سمينار
و ترتيب نمايشگاه ،تهيه گزارش مشروح ،باستانشناسي و هنر مصر باستان ،آشنايي با باستانشناسي ،مباني باستانشناسي فرهنگي،
باستانشناسيپيشازتاريخبينالنهرين،باستانشناسيپيشازتاريخايران،باستانشناسيآسيايغربيومصركهاينواحددرسيرادر
دانشگاههايخارجازكشورارايهكرد.همچنينباستانوفرهنگايرانباستانكهاينعنواندرسيراهمدردانشگاههلسينكيارايهكرد.
مرزپرگهر

زندگي زير سايه فقر و بيسرپناهي

تعادل| آمارهاي رس��مي از حضور
گزارش يك هزار و  500زن معتاد متجاهر در
كش��ور خبر ميدهند كه البته از اين
تعداد يك هزار نفرآنها در پايتخت هس��تند و بقيه
در ش��هرهاي مختلف ايران پراكندهاند .اما چندي
پيش رييس پليس تهران با اشاره به اين آمار گفت
كه پليس تنها ي��ك مركز با ظرفيت  500نفر براي
نگه��داري اين افراد دارد و به اي��ن ترتيب  500زن
معتاد متجاهر ديگر بالتكلي��ف ماندهاند .زناني كه
زماني هر كدام خانه و زندگي داشتهاند و اما االن جبر
زمانه آنها را به خيابانها كشانده و ديگر نه از سقف
باالي سرشان خبري هست نه از زندگي گذشتهاي
كه داشتند .خيلي از آنها البته ميگويند اگر زندگي
گذشته شان نرمال بود به اين حال و روز نميافتادند.
به هر حال زنان معتاد متجاهر گروهي هستند كه
حتي پليس هم تا چند ماه اخير به آنها توجه زيادي
نداشت؛ عدم داش��تن محلي براي نگهداري از اين
زنان ،عدم داش��تن پرسنل مخصوص و… داليلي
است كه براي عدم جمعآوري و بازپروري اين افراد
در رسانهها اعالم ميشود .اينكه بخواهيم حساب
كنيم براي نگهداري و بازپروري زنان بدسرپرست و
بيسرپرست چند نهاد و گروه در كشور داريم جاي
خود ،حتي اينك��ه بخواهيم عدد و رقم بودجههاي
ساالنه حمايتي از اين زنان را حساب كنيم هم جاي
خود ،اما آيا جمعآوري و نگهداري از  ۱۵۰۰زن كار
سخت و دشواري است؟ يا تهيه يك مركز واحد در
كش��ور با ظرفيت  ۲هزار نفر براي اين دسته از افراد
كشور زمان و هزينه بسياري ميخواهد؟
بازخواني ادعاهاي مختلف
براي جمعآوري زنان معتاد متجاهر
پليس ادعا ميكن��د من بايد به ام��ر جمعآوري و
بازپروري بپردازم و نهادهايي مانند س��تاد مبارزه
با مواد مخدر ،بهزيس��تي و شهرداري بايد مراكزي
براي نگه��داري اين زنان فراهم كن��د .بنا به گفته
مقامات انتظامي بهزيس��تي يك مركز نگهداري با
ظرفيت ۵۰۰نفر در اختيار پليس تهران بزرگ براي
ادامه از صفحه اول

تا دير نشده به فكر 3ميليون
و 499دانشآموز ديگر باشيد

همان روزي كه وزير آم��وزش و پرورش اعالم كرد
مدارس بازگشايي ميشود بايد به اين فكر ميكرد
كه بع��د از 9ماه تعلل در برنامهريزي براي تحصيل
از راه دور دانشآم��وزان اين كش��ور باي��د به جاي
بازگشايي مدارس چاره ديگري ميانديشيد .شايد
اگر 7ماه پيش مس��ووالن آموزش و پرورش به فكر
تامين گوشي هوشمند يا تبلت براي دانشآموزان
بيبضاعت ميافتادند خيلي راحتتر از االن كه دالر
به 31هزار تومان رس��يده ميتوانستند اين 3و نيم
ميليوندانشآموزبازماندهازتحصيلراپوششدهند.
عملكردنبهقانوندراينسرزمينخيليسختتر
ازبيقانونيشدهاست.تحصيلرايگانيكيازقوانين
موجوددرقانوناساسيكشوراست.همهافرادجامعه
بايدازتحصيلرايگانبرخوردارباشند،اماچهكسي
به اين قانون عمل ميكند .ك��دام تحصيل رايگان
وقتيقراراستوالدينبرايهرساليكهفرزندانشان
در مدرسه درس ميخوانند به عناوين مختلف پول
پرداخت كنند .شايد كسي باشد كه فقط به صرف
اينكه مدارس را براي فرزندش مناس��ب نميداند،
دستبهساختمدرسهايتازهبزند،اماواقعاچندنفر
دراينكشورامكانچنينكاريرادارند.چراآموزش
و پرورش به جاي اينكه مش��كالت را حل كند و به
جاياينكهيكبارهمكهشدهدربرابراتفاقهاييكه
درسايهبيمسووليتيواهمالكاريمسووالنشرخ
ميدهد از مردم عذر خواهي كند ،دست به تكذيب
ميزند .طي س��الهاي اخير چند مدرسه به دليل
نداشتنسيستمگرمايشياستانداردومناسبآتش
گرفتند.چنددانشآموزبيگناهياجانشيرينشانرا
از دست دادند يا زيبايي صورتشان را؟ كدام دفعه كه
ايناتفاقاتافتادوزيرآموزشوپرورشاستعفاداديااز
مردمعذرخواهيكرد.خودكشيمحمدبراينداشتن
گوشيهوشمندتنهااتفاقينيستكهدراينسالها
رخ داده اس��ت .حاال آموزش و پرورش بيانيه داده و
گفته مدير مدرسه گوشي هوشمند به محمد داده
بود و خود كشي او دليل ديگري دارد .يك پسر بچه
 11ساله چه دليل ديگري ميتواند براي خودكشي
داش��ته باش��د؟ اينبار هم آموزش و پرورش سعي
ميكند ،صورت مس��اله را پاك كند ،سعي ميكند
تقصير را به گردن ديگران بيندازد .شايد هيچ كدام
از مسووالن اين وزارت خانه حتي نميتوانند تصور
كنند كه يك پس��ر بچه 11ساله هم ميتواند غرور
داشتهباشد.ميتواندبراينداشتههايشغصهبخورد.
ميتواند از درد نداري و بدبختي خودش رادار بزند.
هيچ كدام از مسووالن شايد اصال نميتوانند چنين
چيزي را باور كنند ،چون هيچوقت در اين ش��رايط
نبودهاند .اما تا دير نشده فكري به حال آن 3ميليون
 499دانشآموز كنيد كه به واسطه نداشتن گوشي
هوشمندنميتوانندازامكاناتشاداستفادهكنند.تا
دير نش��ده و طنابدار پايان يك دانشآموز بيگناه
ديگرنشدهبرايشانكاريبكنيد.

نگهداري اين زنان قرار داده است و شهرداري تاكيد
دارد كه من در حوزه بازپروري معتادان ورود كردم
و مراكز بهاران را تأسيس كردم .شهرداري تهران با
صراحت اعالم كرده اس��ت كه مراكز بهاران محل
نگهداري معتادان نيس��ت و فرد معتاد بعد از ترك
اعتيادش براي بازپروري ميتواند به اين مراكز ورود
و كس��ب مهارت كند .علي القاصي مهر دادس��تان
پايتخت ميگويد :بايد از مراكز بهاران بازديد كنم و
اگر اين مراكز ظرفيت نگهداري معتادان متجاهر را
داشتهباشندبايدكاربريآنهاتغييركند.اماباگذشت
حدود يك ماه از اين خبر هنوز بازديدي از اين مراكز
انجام نشده است.

باشند ۵۰۰ .نفر از زنان معتاد متجاهر در پايتخت
جمعآوري و در مركزي كه از سوي بهزيستي فراهم
شده است نگهداري ميشوند كه ظرفيت اين مركز
هم پر شده است و ۵۰۰زن ديگر بالتكليف هستند
رييسپليسمبارزهباموادمخدرپايتختدرپاسخبه
سوالي مبني بر اينكه شرايط جمعآوري زنان معتاد
متجاهر در اين دوران كرونايي با شرايط جمعآوري
معتادين ديگر فرق دارد ي��ا مانند آنها به قرنطينه
ميروند ،گفت :تمامي معت��ادان متجاهري كه در
دوران كرونايي جمعآوري ميش��وند به قرنطينه
ميرون��د و در زن و م��رد ب��ودن آنها ب��راي اعمال
پروتكلهاي بهداش��تي تفاوتي نداريم .سرهنگ
حسنوند گفت :تمام اين افراد (زنان معتاد متجاهر)
 ۱۴روز قرنطينه ميشوند اگر تست مثبت اعتياد و
تست منفي كرونا داشته باشند باز  ۱۴روز ديگر در
قرنطينهميمانندوبعداز ۱۴روزواردمراكزنگهداري
به منظور ترك اعتياد ميشوند.او خاطرنشان كرد:
از تمامي زنان معتاد متجاهري كه جمعآوري شدند
تست كرونا گرفته شده است كه برخي از آنها نتيجه
تستش��ان مثبت بوده و درمان كرونا ب��ر روي آنها
شروع شده است.

هنوز ۵۰۰زن معتاد متجاهر
درپايتختبالتكليفهستند
سرهنگ عبدالوهاب حس��نوند در پاسخ به اينكه
طبقگفتهسردارحسينرحيميظرفيت ۵۰۰نفره
نگهداري از زنان معتاد متجاهر در پايتخت پر شده
است،باايناحتسابتكليفباقيزنانمعتادمتجاهر
چه ميش��ود ،اظهار كرد :ب��رآورد زنان متجاهر در
پايتخت هزار نفر است كه از اين تعداد  ۵۰۰نفر آنها
جمعآوري و در مركزي كه از سوي بهزيستي فراهم
شده است نگهداري ميشوند كه ظرفيت اين مركز
هم پر شده است و ۵۰۰زن ديگر بالتكليف هستند.
او افزود :در حال پيگيري محل نگهداري براي ۵۰۰
زن معتاد متجاهر در پايتخت هستيم و اميدواريم
كه هرچه زودتر تا به فصل سرما نرسيدهايم به نتيجه
برسيم و دستگاههاي ديگر با پليس همكاري داشته

تأمين مركز نگهداري براي زنان معتاد
زنان معتاد متجاهر بر خالف مردان معتاد متجاهر
تعداد بااليي ندارند و به عنوان مثال ميتوان تمامي
اين زنان را در مركز بازپروري مهر سروش نگهداري
كرد ،اما بنا به گفته مسووالن محل نگهداري از زنان
معتاد متجاهر نبايد خارج از شهر باشد و بايد ضوابط
خاصي داشته باشد .اكنون كه به فصل سرما نزديك
هستيم و وارد موج سوم بيماري كرونا هم شدهايم
بهتر نيست به جاي آرمان شهر براي نگهداري اين
زنان از س��ولهها و مراكزي ك��ه نهادهاي نظامي و
درماني و حمايتي در اطراف شهر دارند استفاده شود
تا آن مراكز مورد نظر در داخل شهر تأمين شود؟ يا
اينكهيكطرحسراسريبرايجمعآوريوبازپروري
زنانمعتادمتجاهردركشوراجراشودوظرفيتتمام
استانها براي نگهداري اين زنان استفاده شود؟

جامعه

ابتالي ۲۲۰تن از پرسنل يك بيمارستان به كرونا

مدير بيمارس��تان م��درس تهران از
تكميل ظرفيت تختهاي اختصاص
داده ش��ده به بيم��اران كرونايي در
بخش مراقبتهاي ويژه و بخشهاي
عادي خبر داد .حس��ين بدخش��ان
گفت :يك��ي ديگ��ر از نگرانيهاي ما
افزايش نرخ ابتال در بين كادر درمان
و پرسنل بيمارستاني است به گونهاي
كههموارهحدود ۳۰نفر ازهمكاران بهدليل ابتال در
مرخصي استعالجي به سر ميبرند ،كه اين مساله
دركناركمبودنيرووحجمبااليكار،چالشبزرگي
براي بيمارستان ايجاد كرده است .همانطور كه از
آمار مشخص است ،تهران از نظر آمار ابتال وضعيت
خوبي ندارد ،البته هدف ترس��اندن مردم نيست

ولي حداقل طي ۲۰روز گذشته شدت
مراجعات به اورژانس بيمارس��تان به
صورت تصاعدي افزايش يافته است.
او با بيان اينكه تا به امروز قريب به۲۲۰
نفر از كادر درمان و نيروهاي پشتيباني
ما درگير كرونا ش��دهاند ،عنوان كرد:
متاس��فانه طي اين مدت چند نفر از
همكاران خدوم بيمارستان نيز جان
خود را از دست دادند و عالوه بر مشكالت روحي اين
مساله ،همواره حدود ۳۰نفر از نيروها و كادر درمان
بيمارستان به دليل ابتال در مرخصي استعالجي
به س��ر ميبرند كه اين مساله در كنار كمبود نيرو
و حجم باالي كار ،چالش بزرگي براي بيمارستان
ايجاد كرده است.

قربانيان كرونا از ۲۹هزار نفر فراتر رفت

سخنگويوزارتبهداشتازشناسايي
 ۴۱۰۸بيم��ار جدي��د كرونايي خبر
داد« .سيما سادات الري»سخنگوي
وزارت بهداش��ت اعالم كرد :از ديروز
تا ام��روز  ۲۲مهر  ۱۳۹۹و بر اس��اس
معيارهاي قطعي تشخيصي ۴ ،هزار
و  ۱۰۸بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹
در كشور شناس��ايي شد كه يك هزار
و  ۹۴۹نفر از آنها بستري شدند و مجموع بيماران
كوويد  ۱۹در كشور به  ۵۰۸هزار و  ۳۸۹نفر رسيد.
او ادامه داد :متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته،
 ۲۵۴بيمار كوويد ۱۹جان خود را از دست دادند و
مجموع جان باختگان اين بيم��اري به  ۲۹هزار و
 ۷۰نفر رسيد و خوش��بختانه تاكنون  ۴۱۱هزار و
 ۸۴۰نفر از بيماران ،بهبود يافته يا از بيمارستانها
ترخيص ش��دهاند .ب��ه گفت��ه الري  ۴۵۷۰نفر از

بيماران مبتال به كوويد ۱۹در وضعيت
ش��ديد اين بيماري تح��ت مراقبت
قرار دارند و تاكن��ون چهار ميليون و
 ۳۶۹هزار و  ۶۲۲آزمايش تش��خيص
كوويد  ۱۹در كشور انجام شده است.
س��خنگوي وزارت بهداشت در مورد
وضعيت اس��تانها گفت :استانهاي
تهران ،اصفهان ،قم ،آذربايجان شرقي،
خراسان جنوبي ،سمنان ،قزوين ،لرستان ،اردبيل،
خوزستان،كرمانشاه،كهگيلويهوبويراحمد،گيالن،
بوش��هر ،زنجان ،ايالم ،خراسان رضوي ،مازندران،
چهارمحال و بختياري ،الب��رز ،آذربايجان غربي،
مركزي ،كرمان ،خراسان شمالي ،همدان و يزد در
وضعيت قرمز قرار دارند و اس��تانهاي كردستان،
هرمزگان ،فارس و گلستان نيز در وضعيت هشدار
قرار دارند.

افزايش 77درصدي حقوق بازنشستگان كشوري

وزير تع��اون ،كار و رف��اه اجتماعي در
دهمين جلسه شوراي ملي سالمندان
ب��ا تاكيد ب��ر حرك��ت در راس��تاي
توانمندسازي سالمندان ،ايجاد نشاط
اجتماعي ،حضور موثر آنها در جامعه
و بروز و ظهور تجربيات و اندوختههاي
آنها براي بهكارگيري در نظام اجرايي
كشور ،اذعان كرد :حقوق بازنشستگان
كش��وري  ۷۷درص��د افزايش پيدا ك��رد .محمد
شريعتمداريگفت :تالشكرديم تادرحوزه تعيين
معيش��ت با توجه به رشد قابل توجهي از جمعيت
بازنشستهكشورهمبازشستگانكشوريولشكري
قدمهاي خوبيبرداريم .در ماههاي اخير درخصوص
همسانسازي حقوق و دس��تمزد اقدامات خوبي
صورت گرفت و انتظار ۱۴ساله بخشي از سالمندان

باهمتدولت،سازمانبرنامهوبودجهو
ديگردستگاههابهثمرنشستوحقوق
بازنشستگانكشوري۷۷درصدافزايش
پيدا كرد و شرايط نسبتا مطلوبي ايجاد
ش��د .او افزود :در اين دولت به س��اير
نيازمنديهاي بازنشستگان همچون
وام ازدواج فرزندان و  ...مورد توجه قرار
گرفت و سازمان تامين اجتماعي براي
 ۳.۵ميليون جامعه كارگري بازنشسته كشور حجم
پرداختهاي تس��هيالت قرضالحس��نه  ۱۲برابر
شد و پرداختهاي ما به اين جامعه از ۲۰۰ميليارد
تومان به  ۲هزار و  ۲۳۰ميليارد تومان افزايش پيدا
كرد كه اينها قدمي رو به جلو براي جامعه سالمندي
در راستاي تامين معيشت و تامين زندگي عزتمند
صورت پذيرفت.

نبهآن
كتهايدزفولپناهگاهياخنككنندههايساختبشردرروزگاردورهستند.صخرههاييكهمردمشهرستاندزفولازگرمايداغتابستا 
پناهميبردهاند.بااينحالآنطوركهكارشناسانميگويندهنوزتاريخدقيقپيدايشوساختكتهامشخصنشدهاست.كتهايدزفولدردل
صخرههايكناررودخانهكهازجنسسنگكانگرومراتشكيلشدهاند،حفرشدهاندودرگذشتهاغلببرايفرارازگرمايطاقتفرسايتابستان
لطبيعيزمين
مورداستفادهمردمبودهاند.ديوار هكتهاارتفاعيبيندوتاچهارمترداشتهوسقفآنهابهوسيلهسنگهايريزودرشتكهبهشك 
هستند ،تزئين شدهاند .مساحت كتها بسته به امكان توسعه و كاربرد آنها از ۵مترمربع شروع شده و تا بيش از ۱۰۰مترمربع نيز حفر ميشوند.
كتابخانه

درباره كتاب «اقتصاد چگونه كار ميكند»
كتاب «اقتصاد چگونه كار ميكند» نوشته «راجر فارمر» كتابي است كه براي خواننده عادي به رشته تحرير در آمده است .اين كتاب
در واقع براي آنهايي است كه از علم اقتصاد هيچ نميدانند اما دلشان ميخواهد رمز و رازهاي بحرانهاي اقتصادي را بفهمند .در اين
كتاببامفاهيمزياديآشناميشويد،اينكهاشتغالوتورمونرخهايبهرهچگونهباهممرتبطميشوندوتحتتأثيرسياستهايپولي
وماليدولتقرارميگيرند؟اينكتابتوضيحيشمردهوموشكافانهدرخصوصاقتصادكالنباهدفكمكبهخوانندهعاديفراهم
ميكند كه تخصصي در حوزه اقتصاد ندارد .اما اين همه ماجراي كتاب نيست .اين كتاب چيزي بيش از توضيح ايدههاي رايج فراهم
ميكند .اين كتاب برخي ايدههاي جديد را معرفي ميكند و توضيح ميدهد كه چگونه به فراسوي اقتصاد كالسيك قدم بگذاريد.
ميراثنامه

مرمت بادگيرهاي بندر الفت قشم آغاز شد
با هدف حفظ بناهاي تاريخ��ي و نمادهاي محلي
مرمت بادگيرهاي اكوموزه بندرالفت قشم آغاز شد.
معاون ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري
هرمزگان ضم��ن بيان مطلب فوق گف��ت :در اين
مرحله پنج بادگير بندر تاريخي الفت به مدت ۴۵
روزبا مصالح بومي مرمت ميش��وند كه سه بادگير
نياز به اندود و اقدامهاي حفاظتي داشته و  ۲بادگير
به مرمت كلي ني��از دارند .عباس ن��وروزي افزود:
اعتبار اين مرمت نزديك به  ۲ميليارد ريال بوده كه
با كسر شدن هزينههاي بيمه ،ماليات و سود اوراق
حدود يك ميليارد و  ۲۰۰ميليون ريال براي مرمت
هزينه ميش��ود كه البته اين مبلغ براي رس��يدن
اكوموزه الفت به ش��رايط ايدهآل كافي نبوده و بايد
در حدود  ۱۰۰ميليارد ريال براي آن هزينه ش��ود.
او اظهارداش��ت :حفظ اين اكوموزه كه قدمت قلعه
نادري آن به دوره افشاريه و خانههاي سنتياش از
دوره قاجار تا پايان پهلوي دوم را شامل ميشود براي
تاريخ هرم��زگان و به خصوص هويت معماري اين
استان داراي اهميت بسيار زيادي است و مشاهده
آنها ميتواند اطالعات فراواني به پژوهشگران تاريخ،
فرهنگ و معماري بدهد.نوروزي با تاكيد بر اينكه
م��ردم هرمزگان تالش كنن��د خانههاي قديمي و

س��نتي خود را حفظ كرده و حتي اقدام به ساخت
خانه به ش��يوه و سبك س��نتي خود كنند ،گفت:
كارهاي فرهنگي كم��ي درخصوص حفظ بناهاي
س��نتي قديمي هرمزگان انجام ش��ده و خانههاي
سنتي بسياري از بين رفتهاند كه اين ضايعه بزرگي

براي تاريخ و هويت معماري اين اس��تان محسوب
ميشود .اكو موزه الفت كه در سال  ۱۳۸۵به شماره
 ۱۶۳۱۵در فهرس��ت آثار ملي كشور به ثبت رسيد
بيش از پيش مورد توجه اهل فرهنگ و رسانه و به
خصوص مردم قرار گيرد.

هنر

بدرود آقاي سينماگر

اكبر عالمي يك از پيشكسوتان و بزرگان سينماي
ايران بود .او اولين كسي بود كه انيميشن را به صورت
آكادميك در دانشگاه تدريس ميكرد .عالمي عالوه
بر اين بسيار در س��اخت فيلمهاي مستند متبحر
بود .او انس��اني انديش��مند بود كه همه اطالعات و
دانش خود را بيدريغ در اختيار دانشجويانش قرار
ميداد .عالمي مجري برنامههايي مانند هنر هفتم،
س��ينما ماورا ،هنر درباره تاريخ نيز بود .اكبرعالمي
فارغالتحصيل رشته س��ينما از دانشكدههاي هنر
دراماتيك و دكتراي سينما از دانشگاه انگلستان و
عضو فرهنگستان هنر و فرهنگس��تان زبان و ادب
فارس��ي بود و همانطور كه همه ميدانيم در سال
 ۷۵رياست البراتوار وزارت فرهنگ و هنر و آموزش
عالي و در س��ال  ۱۳۶۰مسووليت البراتوار سازمان
صداوسيما را بر عهده داشت .اكبر عالمي درزمينه
عكاس��ي ،البراتوار ،جلوههاي ويژه و مباحث فني و
تخصصيسينماچندكتابنوشتهاستودههافيلم
مس��تند صنعتي و تبليغاتي و بلند و كوتاه مستند
ساخته اس��ت .عالمي كه همزمان با ساخت فيلم
مستندي از بيماران كرونايي به اين بيماري مبتال
شدهوازاولهفتهجاريدربيمارستانيبستريشده
بود ،بامداد سه شنبه ( ۲۲مهر) در سن هفتادوپنج
سالگي درگذشت .عالمي يك ايراني عاشق ميهن
بود كه تجلي اين عش��ق در زندگ��ي و تصميمات

شخصي و تحصيالت و دغدغهمنديهايش تجلي
يافته اس��ت .چنانچه وي به رغم تحصيل در كشور
انگلس��تان و كس��ب مدرك دكتراي سينما از اين
كش��ور به ايران بازگش��ت و در تا پايان عمر درگير
پيگيري اين دغدغهها بود ۸.اسفند ۱۳۹۳همزمان
با برگزاري جشن تصوير س��ال در خانه هنرمندان
ايران طي مراس��مي ،از يك عمر تالش اكبر عالمي
در عرصه عكاسي و سينما تجليل شد و از اين استاد
دانشگاه به عنوان معمار كلمه با دانشي چندوجهي

ياد شد .اين مستندساز و مدرس سينما  ۱۰مهرماه
۱۳۹۹براي ساخت يك مستند راهي بيمارستاني
شده بود كه با وجود رعايت پروتكلهاي بهداشتي،
او و سه همكار ديگرش همگي به كوويد  ۱۹مبتال
شدند .با تشديدش��دن بيمارياش پس از ابتال به
كرونا ،همچنان در بيمارس��تان بس��تري شد و با
دس��تگاه تنفس ميكرد .سرانجام بامداد سهشنبه
 ۲۲مهر ،اردشير عالمي فرزند ايشان ،در اينستاگرام
نوشت كه «پدر رفت».

