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يادداشت- 1

 معادله قيمت
 در بازار خودرو

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 
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 مي ش��ود. در مورد 
شوراي رقابت كه يك نس��خه تازه اي از سازمان 
حمايت از مصرف كنندگان اس��ت، طبيعي است 
كه اقتصاددان هاي 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 
مي دانند. اما واقع آن اس��ت كه در همه كشورها 
نهادهايي ب��راي نظارت بر روند كل��ي بازار وجود 
دارند تا در برابر س��ودجويي ها و س��وداگري هاي 
مخرب از منافع عمومي جامعه دفاع كنند. البته 
شوراي رقابت از نظر من از همان آغاز مي توانست 
در دل سازمان حمايت از مصرف كنندگان تعريف 
ش��ود. بهتر بود اين نهاد ذيل س��ازمان حمايت 
تعريف مي ش��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 نمي توان مش��كالت 
كلي گراني ه��ا و افزايش تورم را ب��ه دليل حضور 
اين نهاد مرتبط دانس��ت، اما طبيعي اس��ت كه 
قدرت چانه زني اين نهاد و اثرگذاري آن در زماني 
كه كش��ور با تكانه هاي تورم��ي پي درپي مواجه 
مي شود، زياد نيست. شورا تالش مي كند قيمت 
را به صورتي اعالم كند كه مصرف كنندگان به طور 
نسبي رضايت داشته باشند، اما در عين حال باعث 
اعتراض و انتق��اد توليد كنندگان نيز مي ش��ود، 
چرا كه آنها معتقدند اين قيمت ه��اي اعالمي از 
سوي ش��ورا، هزينه هاي توليد خودرو را پوشش 
نمي دهد. مش��كل اصلي اما ناشي از شرايط كلي 
اقتصاد كشور است كه هزينه هاي توليد را باال برده 
و قيمت ها را در وضعيت بي ثباتي قرار داده است. 
در اين ميان خودروساز هم كه هزينه هاي توليد 
خودرو را باال مي بيند 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 
نمي كنند و بهره وري در اين صنعت بسيار پايين 
است، اما يك واقعيت را نمي توان ناديده گرفت و 
آن اينكه وقتي مجموعه قيمت ها در ساير بازارها 
با افزايش مواجه مي شود، 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 مي دانيم كه يك چنين ايده هايي 
نتايج مناسبي در فضاي اقتصادي نخواهد داشت 
و ممكن است فش��ارهاي تورمي را تشديد  كند. 
بنابراين دولت تالش مي كند كه يك مقدار نقش 
ترمز را در اين فضاي تورمي افسارگسيخته بازي 
كند و در اينجا تنش ها ميان بخش هاي مختلف 
ش��كل مي گيرد. اما راهكاري كه اي��ن روزها در 
مجلس در حال پيگيري است كه قيمت خودرو 
در كارخانه، 5درصد 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 سياست هايي 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 ايده هاي غير اقتصادي واگذار شود، 
س��ريع قيمت خودرو در بازار ب��اال مي رود.يعني 
قيمت ها چه در ب��ازار ارز چه در ب��ازار خودرو به 
نوعي تابع سياس��ت هاي بانك مركزي در اعالم 
نرخ ارز هس��تند . هر زمان كه قيمت ارز باال رود، 
قيمت خودرو هم باال مي رود و بازهم براي تعيين 
قيمت 5درص��د زير ب��ازار اقدام مي ش��ود و اين 
چرخه در وضعيتي پايان ناپذي��ر ادامه دارد. مثال 
خودرويي كه در كارخان��ه 75ميليون تومان و در 
بازار 130ميليون تومان قيمت دارد، بعد از اجراي 
يك چنين طرح هايي مث��ال 125 ميليون تومان 
تعيين قيمت مي شود.  ادامه در صفحه 3

علي ديني تركماني

اكونوميستازبهبوداوضاعاقتصاديايرانميگويد

اگر دوره هاي ركود اقتصادي در دهه 30 ميالدي و ركود 
س��ال 2008 و 2009 را كنار بگذاريم، آنچه كه در سال 
2020 بر اقتصاد جهان اثرگذاشت، نمونه اي منحصر به 
فرد و غيرقابل پيش بيني بود. در هفته هاي پاياني س��ال 
2019 چين از شيوع نمونه اي جديد از ويروس كرونا در 

شهر ووهان خبر داد، دولت چين اعالم كرد هرچند اين 
ويروس ناشناخته و جديد است اما امكان كنترل آن وجود 
دارد. با گذشت چند هفته از اعالم اين خبر مشخص شد، 
نمي توان اميد چنداني به اين وعده ابتدايي داشت. مردم 
سراسر جهان با نگاهي بهت زده به وضعيت شهر ووهان 

نگاه مي كردند كه با دس��تور دولت چي��ن 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 
مواجهه دشوار داد، زيرا مشخص شد پيش از آغاز قرنطينه 
سراس��ري در ووهان اين ويروس از چين خارج شده و به 

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 

كشور كليد خورد.
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توليدكنندگان 
 لوازم خانگي:
 بايد گران كنيم!
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 اولويت صادرات
 در رشد اقتصادي

فرجام سفر پرابهام 
همتي به بغداد

بازارگرداني، جزيي از ذات 
بازار است

در خريد دالر و سكه و خودرو 
احتياط كنيد

تا دير نشده به فكر 3 ميليون و 
499 دانش آموز ديگر باشيد

تحري��م و محدوديت ه��اي 
حاص��ل از ش��يوع كرون��ا، 
موضوعي اس��ت كه اقتصاد 
اي��ران در ماه هاي گذش��ته 
ب��ا آن مواجه ب��وده و الاقل 
در س��طح اقتصادي به نظر 
مي رسد راهكاري براي عبور 
از آنه��ا در كوتاه مدت وجود 
ندارد. در چنين ش��رايطي به وجود آوردن مقدمات 
الزم داخلي ب��راي كاهش فش��ارها و بهبود فعاليت 
اقتصادي، مي توان الاقل گوشه اي از مشكالت را كم 
كرد. متاس��فانه آنچه كه ما در طول ماه هاي گذشته 

ديده ايم 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 بخش ها مش��اهده 
نمي شود. از سوي ديگر ما در ماه هاي گذشته ديده ايم 
كه بعضا رفت��ار تبعيض آميزي با فع��االن اقتصادي 
ايران ب��ه بهانه كرونا انج��ام مي ش��ود و در حالي كه 
ساير كشورها با يكديگر همكاري و تجارت مي كنند، 
متاس��فانه با ايران ب��ه بهان��ه كرون��ا، برخوردهاي 
ادامه در صفحه 3 محدود كننده دارند.  

بازار گ��ردان يا ب��ازار گرداني 
يك عضو جدا نشدني از بازار 
سرمايه محس��وب مي شود و 
مي توان گفت اي��ن جزئي از 
ذات بازار س��رمايه اس��ت. در 
تمامي بازارهاي سرمايه هاي 
دنيا مانن��د؛ ب��ورس و اوراق 
بهادار نيويورك ت��ا بازارهاي 
هند و چين براي حفظ ارزش سهام موجود بازارگردان ها 
اقدام به فعاليت مي كنند در نتيج��ه بازارگردان ها 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 مصوبه اي در اين خصوص وضع شد. 
در اينجا دو موضوع مطرح مي شود نخست رگوليشن يا 
مقرراتي هستند كه در كوتاه مدت 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 مي شود. حال اگر سازمان 
بورس ابزارهايي مانند معامالت الگوريتمي و نوسانگيري 
روزانه را حذف مي كند براي ايج��اد تعادل كوتاه مدت 
اس��ت. بخش عمده اي از توليد ناخالص داخلي كشور، 
ادامه در صفحه 3 مربوط به بازار سرمايه است و...  

اين روزها كه بازار ارز كشور 
دچ��ار نوس��انات پي درپي 
شده، برخي تصور مي كنند 
كه سرمايه گذاري سوداگرانه 
در اين بازار با موفقيت همراه 
س��رمايه گذاران  اس��ت.اما 
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 
3۴ هزار تومان نزديك مي كند 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 آن دس��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 ويژه اي به وضعيت س��اير بازارها و 
اقتصاد كالن كشور داشته باشيم. به اين نكات توجه 
كنيد: نكت��ه اول؛ محدوده 3۴ ه��زار تومان )با حدود 
500 تومان تلورانس( يكي از معتبرترين مقاومت هاي 
پيش روي دالر اس��ت و عبور از اين منطقه براي دالر 
ادامه در صفحه 3 بسيار مشكل خواهد بود.  

خبر كوتاه اما بسيار دردناك 
ب��ود. خودكش��ي كودك��ي 
11 س��اله به اي��ن خاطر كه 
گوشي هوش��مند نداشت و 
نمي توانس��ت از تحصيل در 
فضاي مجازي بهره مند شود. 
او يك��ي از 3 و ني��م ميليون 
دانش آم��وزي بود ك��ه هنوز 
نتوانسته اند به برنامه شاد وصل ش��وند و از امكانات آن 
براي تحصيل استفاده كنند. او يكي از دانش آموزاني بود 
كه به علت فقر از تحصيل باز مانده اند. محمد يكي از آن 
هزاراني اس��ت كه حاال به جاي درس خواندن به خيل 
عظيم كودكان كار و خيابان اضافه ش��ده اند. كودكاني 
كه اگر تا به حال طعم تبعيض را در مدرس��ه هاي غير 
استاندارد آنچنان نچشيده بودند، حاال به واسطه كرونا 
و تعطيلي مدارس خوب فهميدند ك��ه فرق بين آنها با 
بچه هايي كه از تم��ام امكانات تحصيل��ي بهره مندند 
چيست. محمد يكي از بچه هايي 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 خانواده هاي بي بضاعت ديگري كه فرزندانش��ان به 
همين يك دليل از نظر آنها بي اهمي��ت از تحصيل باز 
مانده اند.   ادامه در صفحه 8

در وهله نخست در خصوص 
سفر همتي به بغداد بايد به اين 
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 
سوي ديگر جهت گيري هاي 
كلي ايران در عرصه سياست 
خارجي و مقاومت هايي كه در برابر جريان مقاومت كه 
ايران رهبري آن را به عهده دارد صورت مي گيرد، 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 بزرگ تر 
ندارد بنابراين امريكا با استفاده از همه ابزارها و امكاناتش 
تالش مي كند تا حد امكان فشار بر تهران را مضاعف سازد 
تا از طريق تضعيف تهران، جريان مقاومت هم اثرگذاري 
خود را در معادالت منطقه اي از دست بدهد. در كنار اين 
موارد همچنين شاهد نوعي جبهه گيري خاص در ميان 
كشورهاي همسايه، مسلمان و عربي هستيم كه امروز 
آشكارا در چهارچوب چنين متغيرهايي عمل مي كنند. 
در ايران اما بر اساس اظهارنظرهاي برخي افراد و جريانات 
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 
تحريم ها در واقع نعمتي در جهت ايجاد استقالل از اين 
تحريم ها و فشارها است و اين افراد و جريانات همواره از 
تحريم هاي بيشتر استقبال كرده اند. معتقدم تحريم هاي 
حداكثري و فلج كننده اقتصادي باعث شده تا ايران در 
يك بافت موقعيتي خطير در حوزه مسائل اقتصادي و 
معيشتي قرار بگيرد. از يك سو تحريم ها 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 مجموعه اي از بحران هاي فزاينده روبه رو 
شود. مجموعه اين عوامل باعث شده تا برخي كشورها 
مناسبات اقتصادي شان را با كشورمان محدود سازند و 
ترجيح دهند براي مصون ماندن از تحريم هاي ش��ديد 
اياالت متحده فعال دس��ت نگه دارند تا موعد مناسب تر 
كه بتوانند مناس��بات في مابين را دنب��ال كنند. در اين 
ميان هرچند اخباري در خصوص امضاي تفاهمنامه ها 
و توافقنامه هاي بين المللي در رسانه هاي داخلي منتشر 
مي شود اما متغيرهاي مهمي كه به آنها اشاره شد باعث 

مي شوند كه اين تفاهمنامه ها به فرجام مورد نظر نرسد.
 فراموش نكنيد مهم ترين سند ارتباطي و بين المللي 
ايران كه از دل تفاهم با 6 ق��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 
ادامه در صفحه 3 ميز مانده است.  

گزارش روز

»تعادل«روندروزهايآينده
بورسرابررسيميكند

 چندم��اه پيش ب��ود ك��ه ب��ا حمايت ه��اي دولت و 
دستگاه هاي ذي ربط ميزان استقبال و سرمايه گذاري 
در بورس افزايش يافت و اغلب مردم راغب شدند تا در 
بورس س��رمايه گذاري 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 90 درصد مردم 
به فعاليت مستقيم و غيرمستقيم در بورس پرداختند. 
اما؛ سهامداران و سرمايه گذاران بورسي تنها به روزهاي 
سبز و سودده دل خوش كرده بودند و خبري از روزهاي 
منفي نداشتند چراكه؛ مديران و مسووالن آموزش هاي 
الزم در خصوص س��رمايه گذاري در بورس و روزهاي 

معمول اين بازار را نداده بودند.

مريم شاهسمنديمحسن عباسيپيمان مولويعلي شريعتي مهدي مطهرنيا

 بورس از بخش 
مراقبت هاي ويژه 
ترخيص مي شود؟

 صفحه 4 

 صفحه6 



اگر دوره هاي ركود اقتصادي در دهه 30 ميالدي و ركود 
س��ال 2008 و 2009 را كنار بگذاريم، آنچه كه در سال 
2020 ب��ر اقتصاد جهان گذش��ت، نمونه اي منحصر به 
فرد و غيرقابل پيش بيني بود. در هفته هاي پاياني سال 
2019 چين از ش��يوع نمونه اي 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 
وجود دارد. با گذشت چند هفته از اعالم اين خبر مشخص 
شد، نمي توان اميد چنداني به اين وعده ابتدايي داشت. 
مردم سراس��ر جهان با نگاهي بهت زده به وضعيت شهر 
ووهان نگاه مي كردند 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 
مواجهه دشوار داد، زيرا مشخص شد پيش از آغاز قرنطينه 
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 

كشور كليد خورد.
بسياري از دولت هاي جهان در هفته هاي نخست مواجهه 
با كرونا، ترجيح دادند به قرنطينه هاي سراسري متوسل 
شوند، هرچند بسياري از اين قرنطينه ها از نظر وسعت و 
جديت شباهتي با آنچه در چين رخ داده بود نداشت. اين 
قرنطينه هاي چند ماهه در كنار تاثيرات فردي و اجتماعي، 
خيلي زود خود را در شرايط اقتصادي كشورها نيز نشان 
داد. نهادهاي بين المللي پيش بيني كردند در صورت باقي 
ماندن محدوديت ها، رقم تجارت جهاني در سال 2020، 
افت��ي بيش از 30 درصدي خواهد داش��ت و بخش هاي 
خدماتي مانن��د حمل و نقل، گردش��گري و هتل داري 

بيشترين آسيب را از اين فرآيند ديدند.
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، 
بازگشايي مشاغل زودتر از ساير كشورها در دستور كار قرار 
گرفت و به دنبال همين تعجيل، خيلي زود موج هاي دوم و 
سوم كرونا سر رسيدند. مواجهه اقتصاد ايران با تحريم هاي 
همه جانبه امريكا، دست دولت را در حمايت اقتصادي از 
اقشار كم درآمد بسته بود و هرچند در هفته هاي ابتدايي 
سال، بس��ته هاي كمك معيشتي به بخش��ي از جامعه 
تخصيص يافت اما در نهاي��ت، دولت اعالم كرد، چاره اي 
جز برقراري همزمان مشاغل، همراه با تالش براي مقابله 
با كرونا ندارد و همين مساله شرايط را در ايران پيچيده تر 
كرد. ايران در روزهاي ابتدايي مهر ماه، شديدترين مواجهه 
با كرونا را تجربه كرد و در روزهاي گذشته حتي ركورد 272 
مرگ در 24 ساعت را به ثبت رساند، عددي كه در طول 

تمام هشت ماه گذشته بي سابقه بود.
با وجود دش��واري هايي كه در رويارويي ب��ا كرونا وجود 
دارد، شرايط اقتصادي ايران نيز روزهاي خوشي را تجربه 
نمي كند. از سويي با توجه به كاهش درآمدهاي نفتي تحت 
تاثير تحريم ها و كاهش قيمت جه��ان نفت در ماه هاي 
گذشته، دولت دسترسي محدودي به منابع ارزي دارد و 
از سوي ديگر كرونا، به كاهش صادرات غيرنفتي نيز منجر 
شده كه همين امر، گزينه هاي جايگزين دولت را نيز محدود 
كرده است.در چنين فضايي قيمت ارز در ايران در تابستان 
براي نخستين بار كانال 20 هزار تومان را تجربه كرد و در 
شرايطي كه بانك مركزي وعده كاهش نرخ ارز را مي داد، 
بازار بي توجه به اين هشدارها به حركت خود ادامه داد تا 

جايي كه قيمت دالر به عدد بي سابقه 31 هزار 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 
بورس كه به تنها اميد باقي مانده سرمايه گذاران خرد تبديل 
شده بود نيز روند ريزشي خود را آغاز كرد و هرچند در هفته 
جاري ش��اخص در بعضي روزها مثبت شد اما در نهايت 
ميزان زيان ثبت شده در هفته هاي گذشته بسيار باالتر از 
افزايش هاي اخير بوده است. در چنين بستري اقتصاد ايران 
آماده مي شود كه سال 2021 ميالدي را آغاز كند، سالي كه 
همچنان بحران كرونا در آن نقشي كليدي خواهد داشت.

    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 ماه هاي گذش��ته پرداخته است. 
اكونوميست نوش��ته: در خصوص اقتصاد پيش بيني 
مي كنيم توليد ناخالص داخلي جهان در سال 2020 
بالغ بر 4.8 درصد كاهش يابد و تجارت جهاني در اين 
سال با افت 22.6 درصدي مواجه شود. اقتصاد جهان 
حداقل تا قبل از سال 2022 به سطح پيش از كرونا باز 
نخواهد گشت. 2020 و 2021 سال هايي از دست رفته 
براي اقتصاد جهان خواهند بود. توليد ناخالص داخلي 
واقعي در همه مناطق جهان طي اين دو سال كاهش 
خواهد يافت و اقتصاد كشورهاي توسعه يافته و صنعتي 
بيش از س��ايرين از كرونا ضربه خواه��د خورد. همه 
كشورهاي عضو گروه هفت و تقريبًا همه اعضاي گروه 
20 به طور كامل در سال 2020 شاهد انقباض اقتصاد 
خود خواهند بود. رشد اقتصادي چين در اين سال تا 
حد 1.4 درصد پايين مي آيد و امريكا با رشد منفي 4.8 
درصد مواجه مي شود. انتظار داريم قيمت نفت در سال 
جاري 38 درصد كاهش داشته باشد و متوسط قيمت 
هر بشكه نفت به 40 دالر برسد. بيشتر كشورها سياست 
پول پاشي را براي حمايت از كسب وكارها و خانوارهاي 

آسيب ديده از كرونا اتخاذ كرده اند. اين مساله احتمال 
بروز بحران بدهي مل��ي را در ميان مدت افزايش داده 
است. بانك هاي مركزي نرخ بهره را كاهش داده اند و 
مهم تر اينكه به عنوان خريداران اوراق قرضه دولت و 

شركت ها وارد عمل شده اند.
اين نشريه در ادامه گزارش خود به وضعيت ايران پرداخته 
است. بر اين اساس، ايران يكي از كشورهايي است كه شاهد 
بيشترين شيوع كرونا در جهان بوده است. تعداد مبتاليان 
در اين كشور از 200 هزار نفر گذشته و هزاران نفر نيز به 
كام مرگ كشيده شده اند. دولت به اعالم آمار غيرواقعي 
و كمتر و واكنش ديرهنگام به اين بحران متهم شده كه 

عصبانيت افكار عمومي را به دنبال داشته است.
اقتصاد ايران كه پيش تر تحت فش��ار تحريم هاي امريكا 
قرار داش��ت، هم اكنون با تأثيرات منفي شيوع كرونا نيز 
مواجه شده است. كاهش صادرات به چين، افت تجارت 
منطقه اي، ايجاد اختالل در بخش هاي صنعتي و خدمات 
و سقوط صنعت گردشگري از جمله تأثيرات منفي كرونا بر 
اقتصاد ايران است. افت قيمت نفت نيز درآمد اين كشور از 
محموله هاي نفتي كه با دور زدن تحريم ها صادر مي شوند 
را كاهش داده است. پيش بيني مي شود توليد ناخالص 
داخلي واقعي ايران در سال 2021-2020 با رشد منفي 
12 درصدي مواجه شود، به ويژه به اين خاطر كه افزايش 
دوباره تعداد مبتاليان به كرونا به وضع محدوديت هاي 
جديد و اختالل در فعاليت هاي اقتصادي منجر مي شود.

پيش بيني مي كنيم 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 2 درصد 
پيش بيني شده است، البته به شرطي كه كرونا نهايتاً مهار 
شود. همچنانكه ايران به راهكارهاي مشخصي براي دور 
زدن تحريم ها دست مي يابد، صادرات غيرنفتي اين كشور 
نيز رشد مي كند و اقتصاد بيش ازپيش به سمت رونق پيش 
مي رود. اگر بايدن بتواند در انتخابات رياس��ت جمهوري 

امريكا ترامپ را شكست دهد، رويكرد واشنگتن به اجرا و 
اعمال تحريم ها نيز كمتر سخت گيرانه خواهد شد. انتظار 
داريم متوسط رش��د توليد ناخالص داخلي واقعي ايران 
طي س��ال هاي 2023-2022 تا 2025-2024 بالغ بر 
1.6 درصد باشد. اگر تحريم هاي امريكا برداشته شود اين 

رشد بسيار بيشتر خواهد بود.
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 2020 به 25 درصد برسد. 
در شرايطي كه اقتصاد با تحريم ها كنار مي آيد و راه هاي 
جديدي براي واردات پيدا مي كند و خريداران نفت ايران 
نيز افزايش مي يابند و روند افت ارزش ريال كند مي شود، 
انتظار داريم نرخ تورم طي سال هاي 2021 تا 2024 به طور 
متوسط به 15.5 درصد در سال كاهش يابد. البته اگر بانك 
مركزي در برابر فشارهاي دولت براي جبران كسري بودجه 
از طريق سياست هاي پولي تسليم شود، آن وقت نرخ تورم 

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 فعاليت هاي اقتصادي خود را 
گس��ترش بدهد، مي توان 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 
كوتاه مدت ممكن نخواهد بود. در اين تحليل سهم مهمي 
نيز به تحريم هاي امريكا داده شده و در صورتي كه پس 
از انتخابات امريكا، شرايط براي لغو تحريم ها ممكن شود، 
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 

مشاهده نمي شود.
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سخت گيري ها
براي حفظ جان مردم است

سخنگوي دولت گفت: در ستاد كرونا به ناچار تصميمات 
س��خت تري اتخاذ شد. اين س��خت گيري ها 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 
حفظ جان افراد توسط عده اي به ناچار تصميمات سخت 
گيرانه تر اتخاذ شد. اين سخت گيري ها از جمله جرايم 
انجام شده فقط براي حفظ جان ش��هروندان است و 
هدف اصلي توجه جامعه به رعايت دستورالعمل هاي 
بهداش��تي و اهميت حفظ جان انسان هاست. اساسا 
جريمه هدف نيس��ت، جريمه يك ابزار است، هشدار 
براي خودكنترلي است و ايجاد اتفاق عمومي ذهني براي 
رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي است و اين نظارت 
عمومي مي طلبد. سخنگوي دولت گفت: ستاد ملي 
به دنبال اين است كه رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي 
اعم از رعايت فاصله اجتماعي، استفاده از ماسك و شست 
و شوي مرتب دس��ت ها آنچنان بايد نهادينه شود كه 
تخلف از دستورالعمل به يك ناهنجار تبديل شود. در 
خصوص رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي، نانوايي ها 
و رس��توران ها بيشترين اخطار بهداش��تي را دريافت 
كرده اند. ربيعي ادامه داد: متاس��فانه رعايت پروتكل 
بهداشتي در سطح كش��ور به 42 درصد و در تهران به 
32 درصد رسيده است. اس��تفاده از ماسك در سطح 
كش��ور كامال كاهش يافته است. در اين مدت 6 هزار و 
728 مدرسه به دليل عدم امكان رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي از حضوري به غيرحضوري تبديل شده است. 
وي بيان كرد: همچنين در جلسه ستاد ملي مطرح شد 
كه علت باال بودن آمار جان باختن افراد در مدت اخير، 
دير مراجعه كردن به مراكز درماني و پيش��رفته شدن 
بيماري بوده است و يك بررسي ديگر هم نشان مي دهد 
ابتالي خانوادگي شدت گرفته است و اين نشان از عدم 
رعايت مسائل بهداشتي در سطح خانواده ها مي باشد. 
در همين راستا مقرر ش��د وزارت بهداشت با افزايش 
سريع كميت و كيفيت غربال گري با اضافه شدن 10 
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 
مي رود. شركت هاي دانش بنيان ما ظرفيت بين المللي 
خوبي داشتند. به مراحل خوبي هم رسيدند. به اندازه اي 
كه پيش��رفت مي كنيم اطالعات را در اختيار سازمان 
جهاني ق��رار مي دهيم. 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 
واكسن به هر مرحله اي برسد كشورهاي مشاركت كننده 
در اولويت خواهند بود؛ ايران ضمن مشاركت فعال در 
س��طح بين الملل توليد داخلي را هم با دقت پيگيري 
كرده است. هنوز هم در سطح جهاني چيزي كه سازمان 
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��المت شهروندان 
عدول نخواهيم كرد. وي گفت: بخشنامه اي را سازمان 
اداري اس��تخدامي اعالم كرده است كه در صورتي كه 
زيرساخت دوركاري را داشته باشند مي توان دوركاري 
را اعمال كرد. اولويت با كساني است كه بيماري زمينه اي 
يا فرزند خردس��ال دارند. دوركاري با بيكاري يكسان 
نيست. جريان خدمت به مردم نبايد با مشكل روبه رو 
ش��ود. س��خنگوي دولت همچنين درباره علت عدم 
تعطيلي كشور در موج سوم كرونا گفت: جريمه في نفسه 
به دنبال نشان دادن ناهنجاري با انگشت است و قصد 
ما از جريمه بازدارندگي است. ما بيشتر دلمان همراهي 
و همكاري جامعه و نظارت همگاني را مي طلبد و اين 
جرايم در بخش هاي غير فردي به اندازه كافي اثرگذاري 
دارد. وي افزود: ما چشم اندازي براي از بين رفتن كرونا 
در آينده نداريم و تعطيلي را راه حل مناسبي نمي دانيم 
و بنابراين تعطيلي راه حل مناس��بي نيست و به جاي 
تعطيلي بايد به دنبال زندگي براساس پروتكل ها باشيم. 
البته در استان ها به استانداران اختيار داديم هر صنف و 
شغلي را كه تشخيص مي دهند بتوانند تعطيل كنند و 
صنوف پرخطر نيز تشخيص داده شدند و در تهران نيز 
اين شناسايي صورت گرفته است. وي در ادامه درباره 
نامه قاليباف به روحاني براي اصالح ساختار بودجه گفت: 
من امروز ساعت20 :11  دقيقه از دفتر رييس جمهور 
پيگيري كردم كه نامه اي از رييس مجلس براي اصالح 
ساختار بودجه به رييس جمهور نرسيده است. سنت 
بدي ايجاد شده است كه قبل از رسيدن چنين نامه هايي 
موضوع رسانه اي مي شود. قطعا با حسن نيت است اما 
بيان چنين موضوعي وقتي نامه نرسيده و پاسخش را 
نگرفتند درست نيست. سازمان برنامه و بودجه از دوسال 
پيش اصالح ساختار بودجه را در 10 محور چه منابع 
و چه مصارف مطرح كرده اس��ت. امروز هم در فرآيند 
تدوين بودجه 1400 موارد مهمي مثل اجراي بودجه 
عملياتي و كاهش بودجه نفتي پيش بيني شده است. 

دستور رييسي براي برخورد
با بازپرس »اوباش گرداني« 

رييس قوه قضاييه به دادستان تهران دستور داد كه 
در خصوص ماجراي اوباش گرداني اخير با متخلفان 
اعم از بازپرس يا ماموران برخورد شود. به گزارش 
مركز رس��انه قوه قضاييه اعالم كرد:  »در ماجراي 
اوباش گرداني اخير، آيت اهلل رييسي ازهمان لحظات 
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 بي امان با اراذل و اوباش، حكم به تشهير را صرفا 
در صالحيت دادگاه و آن هم در چارچوب قوانين و 
مقرارت مي داند كه تعرض به متهم ولو اوباش قطعا 

مجاز نيست!«

عرضه سهام شركت هاي دولتي 
ادامه خواهد داشت

در جلسه روز سه شنبه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، 
رييس كل بانك مركزي از تالش هاي 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 تالش هاي گسترده تر براي استفاده از 
منابع ارزي در س��اير كشورها و گشايش هاي مفيدي 
كه در اين خصوص صورت گرفته، خبر داد. به گزارش 
ايسنا، حجت االسالم 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 تحريم هاي امريكا شرايط سختي براي تعامالت 
اقتصادي كش��ور ايجاد كرده اس��ت، اما با تالش هاي 
انجام شده، استفاده از اين منابع در حال افزايش است و 
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 
سفر خود به چين و ديدار و توافقات با مقامات اين كشور 
در حوزه تبادالت مالي و پولي و روابط دو كشور در حوزه 
حمل و نقل دريايي گزارشي ارايه كرد. رييس جمهور 
پس از اين گزارش، با بيان اينكه توسعه اقتصادي همه 
كشورها به صورت ملموس با ديپلماسي اقتصادي گره 
خورده است، تصريح كرد: بايد در اين مقطع با تقويت 
اولويت هاي ارتباطي خود، با چين، كشورهاي منطقه 
اوراسيا و همس��ايگان، در حوزه هاي مختلف از انرژي 
تا فناوري، براي توس��عه روابط اقتصادي برنامه ريزي 
ويژه اي انجام دهيم. روحاني با اشاره به اينكه دولت به 
دنبال تسريع در پيگيري اجراي توافقات با كشورهاي 
منطقه است، خاطرنشان كرد: در اين زمينه فعال شدن 
كميسيون هاي مشترك اقتصادي با كشورهاي هدف 
ضروري اس��ت و در اهداف اقتصادي تجارت با ش��رق 
و همسايگان، توجه به سياس��ت صادرات محور بودن 
باي��د در اولويت قرار گي��رد. رييس جمهور همچنين 
گسترش همكاري با اتحاديه اوراسيا را از نظر اقتصادي 
قدم بسيار مهمي دانست و گفت: ايران عالوه بر ظرفيت 
توليد و تامين واردات برخي از اين كش��ورها، با توجه 
به قرار گرفتن در بهترين موقعيت ترانزيتي، مي تواند 
مسيري مناسب براي ترانزيت كاالي كشورهاي عضو 
اين اتحاديه باش��د. رييس جمهور در بخش ديگري از 
س��خنان خود تاكيد بر واگذاري س��هام دستگاه هاي 
دولتي را نشان از عزم راسخ دولت براي بهينه  سازي روند 
خصوصي  سازي در كشور برشمرد و اطمينان داد كه 
برنامه عرضه سهام شركت  هاي دولتي در بازار سرمايه 
بدون ترديد ادامه خواهد يافت. روحاني اظهارداشت: 
برنامه عرضه سهام شركت هاي دولتي در بازار سرمايه 
در راستاي چابك سازي، اجراي سياست هاي كلي اصل 
44 و حمايت از بازار سرمايه به ويژه هدايت نقدينگي 
به سوي اشتغال  مولد و در مجموع مردم محور كردن 
اقتصاد، شفاف  سازي فعاليت هاي اقتصادي و زدودن 
فساد از بدنة اقتصاد انجام مي گيرد. رييس جمهور 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 بنگاه هاي 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 شركت هاي بزرگ پتروشيمي، پااليشي، 
فلزي، بانكي، بيمه اي، خودرويي و زيرمجموعه هاي آنها 
برشمرد كه از طريق عرضة مستقيم و صندوق هاي مالي 
قابل معامله )اي تي اف( و ساير روش ها تحقق پيدا كرده 

و اين روند ادامه دارد.

    تحريم هاي جديد شوي سياسي است
رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
تحريم اخير 18 بانك ايراني از س��وي امريكا را شوي 
سياسي و رسانه اي دانست و گفت كه محدوديت هاي 
بانكي از س��ال 91 وجود داش��ته اس��ت. محمدرضا 
پورابراهيمي با اش��اره به تحريم تعدادي از بانك هاي 
ايران از سوي ترامپ اظهار كرد: از ابتداي ايجاد ساختار 
تحريم هاي هوش��مندانه عليه كش��ورمان مجموعه 
فعاليت هاي نظام بانكي چه بانك مركزي و چه ساير 
بانك ها به شكلي تحت تأثير اين تحريم ها قرار گرفته 
بود و متناسب با آن جمهوري اسالمي نيز اقداماتي انجام 
داده بود كه تأثير آن را به حداقل برساند از جمله دور زدن 
تحريم ها و روش هاي مختلفي كه نظام بانكي به شكلي 
مديريت كرد تا كشور به رغم مواجهه با تحريم جلو برود.

وي افزود: از سال 91 به اين طرف چه پيش از برجام و چه 
پس از برجام اهدافي كه امريكايي ها براي تحريم حوزه 
بانكي اعمال كردند عملياتي نشد و شرايط ما در چند 
سال گذشته عمال بيانگر اين است كه فعاليت هاي نظام 
بانكي تغيير چنداني نداشته زيرا ايران رفتار جديدي 
در ارتباط با چين و روس��يه و رفتن به س��مت ارزهاي 
مشترك و پيمان هاي پولي و روش هاي نقل و انتقال 
جديد داشته لذا امريكايي ها موفقيتي حاصل نكردند. 
نماينده مردم كرمان در مجلس خاطرنشان كرد: طراح 
تحريم ها در گزارشي به دولت فعلي امريكا رسما اعالم 
كرد كه تحريم هاي جديد باعث شده ايران در نحوه رفتار 
متقابل رفتار جديدي داشته باشد و بتواند در مواجهه با 
نظام بانكي دنيا مشكالتش را حل كند. پورابراهيمي با 
بيان اينكه 18 بانك تحريم شده اخير عموما بانك هاي 
غيردولتي هستند، تصريح كرد: اين تحريم ها از قبل 
هم وجود داش��ته و اكنون بيشتر يك شوي سياسي و 
رسانه اي است كه نشان مي دهد امريكا از تحريم هاي 
اقتصادي نتيجه اي نگرفته اس��ت. ل��ذا اين تحريم ها 
تأثيري بر اقتصاد ايران نخواهد داشت و نظام بانكي ما 
مي تواند مسير خود را پيش ببرد. وي با بيان اينكه نظام 
بانكي در سال گذشته حدود 80 ميليارد دالر مجموعه 
ارز تراز تجاري كشور را در اوج تحريم هاي امريكا تبادل 
كرده است، خاطرنشان كرد: ايران از شرايطي كه امريكا 
مي خواسته برايش ايجاد كند عبور كرده و اين تحريم ها 

تأثيري در روند جاري كشور ندارد.

اكونوميست از بهبود اوضاع اقتصادي ايران مي گويد

فرشاد مومني تشريح كرد

رشد دو درصدي به شرط مهار كرونا

پنج پيچيدگي كالن اقتصادي در ايران
عضو هيات علمي دانشگاه عالمه طباطبايي گفت: افراد 
ترجيح داده اند كارهاي خود را تعطيل كنند و پول  خود را 
به بانك ها بسپارند و بانك ها نيز پول را در بازي سوداگرانه  
فسادپرور و ضدتوسعه قرار دادند و كشور را با انبوه بحران ها 

روبه رو كرده اند.
به گزارش ايس��نا، فرش��اد مومني اظهار كرد: آن چه به 
عنوان ماموريت و رسالت اصحاب خرد و دانايي در چنين 
شرايطي مي تواند به عنوان يك ايفاي نقش تاريخي در نظر 
گرفته شود ارايه تحليل هاي عالمانه از علل اصلي وضعيت 
اقتصادي كش��ور و پيش��نهاد تجويزهاي راهگشا براي 
برون رفت از اين ش��رايط است. به نظر مي رسد »رويكرد 
پيچيدگي« به طور نس��بي در اين چارچوب مي تواند به 
عنوان يك ابزار معرفي به تحقق چنين هدفي كمك كند.

عضو هيات علمي دانشگاه عالمه طباطبايي خاطرنشان 
كرد: آن چه مش��اهده مي ش��ود، اين اس��ت ك��ه نظام 
تصميم گيري هاي اساس��ي، حتي در نهايت دلسوزي و 
عالقه مندي به اينكه كاري انجام دهد، به واس��طه اينكه 
يك تحليل قابل قبول از منشاهاي اساسي شرايط كنوني 
ندارد، تحليل هايي ارايه مي دهد كه بيش از اينكه راهگشا 
باشد، شدت بخشنده به بحران است. اگر بخواهيم در اين 
زمينه يك آدرس سرراست ارايه دهيم آن آدرس سرراست 
را نظري��ه پردازان بزرگ توس��عه با عن��وان كانون اصلي 
بازتوليد دورهاي باطل توسعه نيافتگي مطرح مي كنند. در 
انديشه توسعه اين بحث به طور جدي مطرح است كه يك 
كشور توسعه نيافته با انبوهي از بحران ها و دورهاي باطل 
روبه روست و به همين خاطر هم نظام تصميم گيري هاي 
اساسي وقتي قادر به استفاده كارآمد از ظرفيت هاي دانايي 
كشور نباشد، دچار آشفتگي و سرگيجه مي شود و در يك 
بستر بي برنامه و انفعالي عمال منابع مادي و انساني كشور را 

به سوي هدررفت بيشتر مي كشاند.
به گفته  اين اقتصاددان، متفكران بزرگ توس��عه در اين 
زمين��ه مي گويند وقتي آش��فتگي ها زياد ش��د به نظام 

تصميم گيري هاي اساسي گوشزد كنيد كه كانون اصلي 
و حلقه وصل همه  دورهاي باطل بازتوليد توسعه نيافتگي، 
به مساله بنيه ضعيف توليد و ضعف بهره وري اندك مربوط 
مي شود و اگر تمركز دانايي ها روي اين دو مساله قرار گيرد 

امكان برون رفت از دورهاي باطل فراهم مي شود.
مومني با بيان اينكه ما در ش��رايط كنوني به ويژه از آغاز 
دهه 1390 در ايران شاهد اين هستيم مسيري كه براي 
حل و فصل مسائل اتخاذ شده نوعي بي اعتنايي مطلق به 
اين مساله را به نمايش مي گذارد، گفت: يعني نه تنها اصل 
مساله درك نشده، بلكه تكاپوها و تخصيص منابعي كه 
صورت مي گيرد دقيقا تضعيف كننده بنيه توليدي و دقيقا 
شدت بخش��نده به بحران بهره وري است. صورت بندي 
نظري اين مساله در دانش توسعه با عنوان پارادوكس دولت 
بيان شده اس��ت. در اين زمينه بيان شده است كه دولت 
مي تواند هم عامل توسعه باشد و هم عامل انحطاط. دولت، 
زماني مي تواند عامل توسعه باشد كه روي مساله ارتقاي 
بنيه توليدي و بهره وري تمركز كند و زماني مسير انحطاط 
را طي مي كند كه تمركز خود را بر تقويت مناسبات غيرمولد 
قرار دهد. اين چكيده آن چيزي است كه اوضاع كنوني ايران 
را ترسيم مي كند و اين ترسيم به همان اندازه كه غم انگيز 
است، اميدبخش نيز اس��ت. وجه اميدبخشي آن به اين 
است كه اين مساله در تسخير علم قرار دارد و اگر ما بتوانيم 
زور علم را از زور رانت و ربا و داللي و فس��اد در فرآيندهاي 
تصميم گيري و تخصيص منابع ملي بيشتر كنيم، هنوز هم 
ظرفيت هاي انساني و مادي كشور به ما اجازه مي دهد كه 
ادعا كنيم مي توان از اين مسير عبور كرد. مومني خاطرنشان 
كرد: براساس شواهد موجود، حداقل از پنج زاويه مي توان 
به اهميت پيچيدگي از جنبه  معرفتي براي برون رفت از 
گرفتاري هاي كنوني كشور فكر كرد. وجه اول اين است 
كه داده هاي رسمي ملي و بين المللي حكايت از نوعي از 
كاركردافتادگي نظام علم و فناوري در ايران دارد و در آن 
وجوه نمايشي و تظاهري به وجوه كاركردي و ارتقادهنده 

علم ترجيح داده شده است. آمارهاي بسيار تكان دهنده اي 
در اين زمينه آماده كرده ام كه از ذكر آنها به دليل ضيق وقت 
صرف نظر مي كنم. همگان را دعوت مي كنم كه بررسي 
كنند از مي��ان مقاالتي كه تعداد آنها مايه مباهات برخي 
افراد است، چند موضوع كه مستقيما مربوط به بنيه توليد 
مي شود، بيرون آمده است. وي با بيان اينكه »االن در ساحت 
علم و فناوري ايران شاهد اين هستيم كه مافياهاي مالي 
دانشگاه ايجاد مي كنند و از طريق پول پاشي مي خواهند 
در اين ساحت نيز براي خود موقعيت ايجاد كنند«، افزود: 
بنابراين يكي از مسائلي كه مي تواند به ما كمك كند، اين 
است كه پيچيدگي تاثير خود را بر دانش مولد مي گذارد و ما 
را از دستكاري واقعيت و آدرس دادن هاي غلط به هر اندازه 
كه عمق اين مساله بيشتر درك شود، مصون نگه مي دارد. 
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 
بي سابقه در بنيه  توليدي كش��ور طي 50 سال گذشته 
هستيم كه نقطه عطف آن سال 1385 بوده و هر چه قدر 
به جلو حركت مي كنيم وضعيت بدتر مي شود. در تاريخ 
اقتصادي بعد از انقالب يكي از بدترين سال ها سال 1367 
است. مطالعات مستند به داده هاي رسمي ما نشان مي دهد 
شاخص رابطه مبادله كه قدرت نسبي اقتصادي را در پهنه  
جهاني مي سنجد در پنج سال اخير بين يك دوم تا يك 
سوم رابطه  مبادله در سال 1367 شده است. مومني ادامه 
داد: مثال با استاندارد پيچيدگي، داده هاي رسمي مي گويد 
تعداد كش��ورهايي كه 80 درصد درآمد صادراتي ايران را 
تامين مي كردند، از 23 كشور در سال 1380 به حدود 9 

كشور در سال 1397 سقوط كرده است.
اين استاد دانشگاه بيان كرد: از ميان 147 كشوري كه مقصد 
كاالهاي صادراتي ايران هستند، 54 درصد كل صادرات 
غيرنفتي ما فقط به بازاره��اي امارات، چين و عراق تعلق 
مي گيرد و اين نشانه اي از سقوط بنيه توليدي و تنزل ما 

با استانداردهاي پيچيدگي است. در حالي كه در ميانگين 
جهاني س��ال2019، سهم محصوالت صنعتي به عنوان 
درصدي از كل صادرات كااليي حدود 70 درصد است، اين 

نسبت براي ايران كمتر از 20 درصد است.
مومني درباره  وجه سوم اهميت پيچيدگي، گفت: وجه 
سوم، سقوط سهم عامل انساني مولد در ارزش افزوده كشور 
است. در حالي كه در همه  اقتصادهايي كه روبه بالندگي 
توليد دارند، اين سهم، همچنان سهم قابل اعتنايي است. ما 
با يك روند سقوط روبه رو هستيم. در گزارشي كه در زمينه  
كارگاه هاي صنعتي ايران منتشر شده، بيان شده است كه 
سهم مزد و حقوق كاركنان در كارگاه هاي بزرگ صنعتي 
از حدود 17 درصد در س��ال 1380 به حدود 5 درصد در 

سال 1397 رسيده است.
اين اقتصاددان با اش��اره به مطالع��ه اي كه درباره حداقل 
دستمزد انجام داده اس��ت، بيان كرد: با استاندارد معادل 
دالري حداقل دستمزد و دوره  سال هاي 1385 تا امروز را 
بررسي كردم و نتيجه اين مطالعه بيانگر اين بود كه با دالر 
باالتر از 31 هزارتومان، حداقل دستمزد پرداختي به ما به 
زير 70 دالر در ماه سقوط كرده است. اين در حالي است 
كه اين رقم در س��ال 1385، 330 دالر بوده اس��ت. خود 
اين مساله نيروي محركه بزرگي براي از كاركرد انداختن 

سيستمي نظم اقتصادي اجتماعي سياسي ايران است.
به گفته  استاد دانش��گاه عالمه طباطبايي، »گردن زدن 
صنعت يا صنعت زدايي در ايران« باعث شده است اكثريت 
قاطع فقراي ايران را شاغالن سابق و الحق تشكيل دهند؛ 
يعني افرادي كه كار مي كنند اما با كار شرافتمندانه از عهده 
زندگي برنمي آيند. داده هاي رسمي نشان مي دهد كه از 
كل فقراي ايران 59 درصد آنها شاغالن سابق هستند كه 

30 درصد آنها سهم بازنشستگان است.
وي درباره  وابس��تگي اقتصاد ايران به خارج از كشور بيان 
كرد: عنصر چهارم افزايش وابستگي خلق هر واحد ارزش 

اقتصادي در ايران به دنياي خارج است.



گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
در بازار ارز صبح سه شنبه 22 مهر 99 قيمت دالر 31 هزار 
و 500 توم��ان، يورو 37 هزار و 100 تومان و درهم امارات 
8 هزار و 700 تومان اعالم ش��د اما در ساعات عصر دالر تا 
31800 تومان نيز معامله شده است.با افزايش قيمت دالر 
به قيمت 31810 تومان و اعالم اونس طالي جهاني 1916 
دالر، قيمت طال و سكه باز هم افزايش يافت و مظنه مثقال 
طالي آبشده يا 17 عيار در بازار تهران 6 ميليون و 458 هزار، 
گرم طالي18عيار1 ميليون و 491 هزار، سكه امامي 16 
ميليون و 460 هزار، سكه قديمي 15 ميليون و 350 هزار، 
نيم سكه 8 ميليون و 900 هزار، ربع سكه 5 ميليون و 950 

هزار، سكه يك گرمي3 ميليون، معامله شد.
با افزايش قيمت ارز در ب��ازار آزاد، قيمت خريد و فروش 
ارز در صرافي هاي بانكي ني��ز افزايش يافت؛ قيمت دالر 
براي اولين بار طي روز يكش��نبه 20 مهر در صرافي هاي 
بانكي وارد كانال 31 هزار تومان ش��د؛ فعاالن بازار براين 
باورند كه رش��د چشم گير قيمت طال و ارز و دالر واكنش 
هيجاني بازار به اقدام جديد آمريكا بود كه 18 بانك ايراني 
را در ليست تحريم هاي ثانويه خود قرار داد. قيمت فروش 
دالر در صرافي ها با افزايش نسبت به قيمت هاي پاياني روز 
كاري قبل 31 هزار و 300 تومان و قيمت خريد دالر نيز 
29 هزار و 300 تومان درج شده است.ضمن اينكه قيمت 
فروش يورو نيز با افزايش نسبت به قيمت هاي پاياني روز 
كاري قبل معادل 37 هزار تومان و قيمت خريد يورو 35 
هزار تومان تعيين شده است.نرخ خريد و فروش دالر و يورو 
در صرافي هاي بانكي و بازار متشكل ارزي متغير است و 
متناسب با نوس��انات بازار آزاد در طول روز چند بار تغيير 
مي كند. اما در س��اعات عصر صرافي مل��ي خريد دالر را 
29600 و فروش دالر 31600 تومان، خريد يورو 35300 
و ف��روش يورو 37300 تومان اع��الم كرد. نرخ لحظه اي 
فروش دالر در سامانه سنا به 31300 و نرخ خريد دالر به 
29300 تومان رسيد. همچنين فروش يورو به 37 هزار 
و خريد يورو 35 هزار تومان اعالم شد. از سوي ديگر، نرخ 
ميانگين معامالت دالر در تاريخ 21 مهر در سامانه سنا در 
29906 تومان و نرخ حواله دالري نيما به 22078 تومان 
كاهش يافته اس��ت كارشناسان دليل اين كاهش نيما را 
عرضه بانك مركزي اعالم كرده بود كه اعالم شده روزانه 
50 ميليون دالر اس��كناس در بازار متشكل ارزي عرضه 
خواهد كرد. براين اساس اختالف دالر نيما و آزاد به بيش 
از 9 هزار توم��ان و اختالف نرخ دالر نيما و دالر صرافي ها 
به نزديك 8 هزار تومان رسيده است. بانك مركزي اعالم 
كرده كه حجم عرضه ارز به صورت حواله و اس��كناس در 
روز سه شنبه افزايش يافت. بر اساس اطالعات دريافتي از 
معامالت ارزي در بازار دوم، حجم عرضه ارز به صورت حواله 
)در بستر سامانه نيما( نسبت به روز كاري قبل حدود ٢٧ 
درصد افزايش يافت و بالغ بر 168 ميليون يورو شد. عالوه 
بر اين در بازار متشكل معامالت ارزي نيز بيش از 85 ميليون 
دالر به صورت اسكناس عرضه شد. بر اين اساس و با اهتمام 
جدي بانك مركزي در تداوم عرضه ارز به صورت اسكناس 
و حواله در بازار دوم، پيش بيني مي ش��ود بازار ارز كشور 

از ثبات بيشتري برخوردار ش��ود.  تشديد نوسانات ارزي 
موجب شد تا بازارساز تصميم جدي براي مديريت عرضه 
و تقاضا بگيرد و برهمين اساس عالوه بر افزايش عرضه در 
بازار با برداشتن سقف فروش در سامانه نيما، ازسرگيري 
فروش ارز سهميه اي، آزاد شدن فروش ارز پتروشيمي ها 
در صرافي هاي غيربانكي و كاه��ش اختالف دالر در بازار 
رسمي و آزاد مقدمات كاهش نوسانات قيمتي را در بازار ارز 
فراهم كرد. بانك مركزي البته اعالم كرده از روز دوشنبه 21 
مهرماه نيز روزانه 50 ميليون دالر اسكناس وارد بازار خواهد 
كرد ضمن اينكه سقف خريد بانك ها و صرافي ها در بازار 
متشكل ارزي را به 500 هزار دالر افزايش داده است.فعاالن 
بازار پيش بيني مي كنند با ورود 50 ميليون دالر در بازار و 
افزايش سقف خريد صرافي ها در بازار متشكل، قيمت ارز 
كاهشي شود كمااينكه بعد از اعالم اين خبر نيز دالر حدود 

هزار تومان كاهش يافت.
گفتني است، با افزايش بيش از 3 هزار توماني قيمت ارز در 
صرافي هاي بانكي و كاهش اختالف قيمت ارز بازار آزاد و 
رسمي، بانك مركزي ممنوعيت فروش ارز سهميه اي را 
به هر كارت ملي برداشت؛ بنابراين صرافي ها به هر كارت 
ملي يك بار در سال 2200 دالر ارز سهميه اي مي فروشند. 
پيش از اين با دستور بانك مركزي فروش ارز سهميه اي 
موقتاً در صرافي هاي بانكي متوقف شده بود. گفتني است، 
قيمت طال، سكه و ارز در بازار طي روزهاي نخست ابتداي 
هفته جاري نسبت به روزهاي قبل با افزايش همراه شده اند 
كه يك��ي از داليل اصلي اعمال تحريم هاي مجدد برخي 

بانك هاي ايراني است، جو رواني حاكم در بازار ارز موجب 
شده تا بار ديگر نوسانات شديد قيمتي در بازار به وجود آيد 

و دالر نيز از سد قيمتي 30 هزار تومان عبور كند.
با افزايش قيمت ارز در بازار آزاد، قيمت خريد و فروش ارز 
در صرافي هاي بانكي نيز افزايش يافت؛ قيمت دالر براي 
اولين بار طي روز يكشنبه 20 مهر در صرافي هاي بانكي 
وارد كانال 31 هزار تومان شد؛ فعاالن بازار براين باورند كه 
رشد چشم گير قيمت طال و ارز و دالر واكنش هيجاني بازار 
به اقدام جديد امريكا بود كه 18 بانك ايراني را در ليست 

تحريم هاي ثانويه خود قرار داد.

   ورود بازارساز با تزريق روزانه ۵۰ ميليون دالر
بانك مركزي به عنوان بازارس��از از س��ه شنبه روزانه 
50ميليون 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 سه ش��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 
سقف هاي 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 50 ميليون 
دالر به صورت اسكناس در بازار متشكل ارزي عرضه 

كند تا با اين اقدام بتواند نرخ ها را در اين بازار بشكند. 
اقدام ديگر بانك مركزي كه از سه شنبه اجرايي خواهد 
شد، افزايش سقف خريد كارگزاران در بازار متشكل 
ارزي است. براساس تصميم بانك مركزي سقف خريد 
بانك ها و صرافي ها از سه شنبه در حالي به 500 هزار 
دالر افزايش يافته است كه تا پيش از اين 50 هزار 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 مي تواند 
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 نرخ هاي طرح شده در بازار ارز واقعي نيست و بانك 
مركزي مصمم است كه نرخ ارز را كنترل كند. همچنين 
در اقدامي ديگ��ر دكتر همتي در راس هياتي بانكي و 
تجاري صبح سه شنبه عازم بغداد شده تا مذاكراتي با 
مقامات بانكي و اقتصادي اين كشور در راستاي افزايش 
ورود ارز به داشته باشد. يك اقتصاددان مي گويد: بازارها 
در بلندمدت به سمتي مي روند كه ارزش طبيعي آنها 
مي گويد اما در كوتاه مدت در جهتي حركت مي كنند 

كه معامله گران انتظار دارند. 

روي موج خبراخبار

ادامه از صفحه اول
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بررسي تاثير دو اقدام اخير 
بانك مركزي بر بازار ارز

درپي افزايش  چشمگير قيمت در بازار ارز، بانك مركزي 
براي مديريت و ساماندهي اين بازار اقداماتي انجام داده 
است؛ به گونه اي كه از روز گذشته مقرر شده روزانه50 
ميليون دالر به صورت اسكناس در بازار متشكل ارزي 
عرضه كند و با سفر و مذاكره رييس كل بانك مركزي 
كشورمان به عراق كه روز گذشته انجام شد، توافق شده 
منابع ميلياردي ارزي كشورمان در اين كشور همسايه 
آزاد ش��ود. حال بايد نتيجه اين اقدام��ات را در بازار ارز 
ديد كه يك تحليلگر اقتصادي اين موضوع را تحليل و 
بررسي كرده است. به گزارش ايسنا، در ماه هاي ابتدايي 
سال توقف صادرات نفتي، كاهش صادرات غيرنفتي در 
پي ش��يوع كرونا و تحريم ها 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، در آن زمان تسريع در بازگشت ارزها به كشور عامل 
موثري بر آرامش بازار ارز دانسته مي شد تا اينكه بانك 
مركزي براي تس��هيل و تس��ريع در بازگشت ارزهاي 
صادراتي اقداماتي چون برخورد قضايي با متخلفان ارزي، 
صحبت و توافق با صادركنندگان خوش حساب، تعليق 
موقت كارت هاي بازرگاني و... انجام داد.  همچنين، يك 
اقدام ديگر در اين زمينه از س��وي بانك مركزي اعالم 
فروش مستقيم ارزهاي حاصل از صادرات محصوالت 
پتروشيمي ، فوالدي  و معدني ها در صرافي هاي بانكي 
مجاز براي واردات كااله��اي داراي تخصيص ارز، بود. 
سرانجام با اقدامات انجام ش��ده از 27 ميليارد دالر ارز 
صادراتي برنگشته به كشور معادل 19 ميليارد تومان 
همچنان بالتكليف باقي مانده و هشت ميليارد دالر از 
آنها به چرخه اقتصادي كشور برگشته است.  در نهايت، 
طبق اعالم مسووالن بانك مركزي كشور در پي اين گونه 
اقدامات، روند عرضه و معام��الت حواله هاي 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 
كشيده نشد كه درباره چرايي افزايش قيمت ها در بازار ارز 
رييس كل بانك مركزي در آخرين اظهارات خود در اين 
زمينه تالش هاي دولت امريكا براي ايجاد التهاب در بازار 
ارز را با طرح لغو تمام معافيت هاي تحريمي و راه اندازي 
ماشين تبليغاتي خود توسط رسانه هاي وابسته، عامل 

موثر بر وضعيت كنوني بازار دانسته است.

 خطاي بزرگ رسميت دادن 
به بازار آزاد ارز

يك اقتصاددان با اشاره به اينكه در شرايط تحريمي و 
شكست بازار بايستي غيرقانوني بودن بازار آزاد ارز اعالم 
شود، گفت: در جنگ اقتصادي قيمت مناسب ارز بايد 
به گونه اي تعيين و اعمال شود كه ضامن كنترل تورم و 
احياي توليد و رشد اقتصادي باشد. حسين صمصامي 
در گفت وگو با تسنيم، با اشاره به تحوالت اخير در بازار 
ارز و ناتواني سياست گذار در كنترل قيمتها گفت: مجاز 
شمردن بازار آزاد ارز براي تعيين نرخ انواع ارز مثل دالر 
و... يك اشتباه راهبردي از سوي سياست گذار ارزي 
كشور بوده اس��ت و متأسفانه بعد از گذشت چندين 
سال و ماه از اين نوع جهتگيري مسووالن هنوز متوجه 
اشتباه خود نشده اند و همچنان بر مسير غلط قبلي 
پافش��اري مي كنند. اس��تاد اقتصاد دانشگاه شهيد 
بهش��تي گفت: امروز بازار آزاد مختل ش��ده ارز ايران 
بازار مناسبي براي كشف نرخ ارز در كشور نيست اما 
متأسفانه سياست گذار بازاري را كه نمي تواند و نبايد 
نرخ ارز در آن تعيين شود به رسميت 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. 
سرپرست پيشين وزارت اقتصاد تأكيد كرد: امروز انواع 
ريسك  ها و شوك هاي اقتصادي به كليت اقتصاد ايران 
تحميل شده است كه اين موضوع باعث شكل گيري 
بي ثباتي و ناآرامي در بازار ارز آزاد مختل شده نيز شده 
است، به همين دليل است كه شاهد افزايش روزافزون 
نرخ ارز و به تب��ع آن قيمتها هس��تيم و اين موضوع 
به صورت مستقيم در س��فره مردم و معيشت اقشار 

مختلف اثرات منفي گسترده اي گذاشته است.
وي با بيان اينكه متأس��فانه با اش��تباه صورت گرفته 
براي پذيرش نرخ نيمايي بر اس��اس نرخ ارز بازار آزاد 
مختل ش��ده عماًل 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 
تورم حدود 5 هزار تومان است. بانك مركزي با رسميت 
بخشيدن به بازار آزاد و سرايت آن به نرخ نيمايي عماًل 
موجب افزايش هزينه توليد و به تبع آن كاهش سطح 
توليد و س��رمايه گذاري 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 مي دهد و شكست مي خورد، تأكيد كرد: 
بايد سياس��ت گذاري موجود مبني بر رسميت بازار 
آزاد تغيير كند و حتي در صورت لزوم براي برچيدن 
فضاي موجود نهاده��اي امنيتي و انتظامي نيز ورود 
داشته باشند در غير اين صورت هيچ قيمت مشخصي 
براي بازار آزاد ارز متصور نيستيم، بر اين اساس بايستي 
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، واسطه اي و مواد اوليه توليد با نرخ 
مناسب تس��ريع ش��ود در غير اين صورت با كاهش 
جدي سطح توليد نيز مواجه خواهيم شد كه نتيجه اين 
سياست تحميل تورمهاي بيشتر به اقتصاد ايران آن هم 
در شرايط تحميل تحريم هاست. در صورت تخصيص 
به موقع و ترخيص سريع كاالهاي رسوبي و مواد اوليه 
توليد، در شرايط جنگ اقتصادي فعلي مي توان به رونق 
صادرات غيرنفتي اميدوار بود. در مرحله بعد با ايجاد 
تنوع و افزايش كانال هاي ورود ارز به كش��ور و ايجاد 
درآمدهاي ارزي مستقيم و اطمينان از تكافوي منابع 
ارزي مي توان از مكانيسم بازار آزاد ارز در كشف قيمت 

و تخصيص منابع استفاده كرد.

 پيشنهاد اصالح  شيوه  تخصيص 
ارز نيمايي

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 
زنگنه در گفت وگو با ايِبنا با بيان اينكه تحريم ها در بروز 
وضعيت فعلي در بازار ارز تاثير چشمگيري داشته است، 
گفت: متاسفانه به علت تسلطي كه امريكا بر كشورهاي 
مختلف داشته و محدوديت هاي اعمال شده، 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 مي تواند نبض بازار ارز را 
آرام تر كند بحث حذف ارز نيمايي و ارز 4٢٠٠ توماني 
است، زيرا با اين اقدام بسياري از تالطم هاي بازار از بين 
خواهد رفت. زنگنه با تاكيد بر اينكه شايد با حذف ارز 
4٢٠٠ توماني و همچنين ارز نيمايي فشاري به اقشار 
ضعيف جامعه وارد شود، افزود: دولت مي تواند با ارايه 
يارانه نقدي از اين اقشار در مقابل تصميم خود حمايت 
كند. اين نماينده مردم در مجل��س يازدهم ادامه داد: 
لذا برداش��تن ارز 4200 توماني به معناي اين اس��ت 
كه تقاض��اي 10 ميليارد دالري خ��ود دولت براي ارز 
كاهش يابد، زيرا اكنون دولت خود يكي از بزرگ ترين 
تقاضا كنندگان ارز است كه به اين ترتيب تعادل بخشي 

به نرخ ها از سوي بانك مركزي تسهيل خواهد شد.

راهي جز پذيرش »بالك چين« 
نداريم

يك كارشناس امنيت سايبري گفت: پديده بالك چين 
يك تكنولوژي است و نمي توان جلوي آن را گرفت. يا بايد 
با آن همسو شد، مزاياي آن را شناخت و با آن پيشرفت 
كرد، يا چشممان را ببنديم و از اين مسير جا بمانيم. شايد 
كمي زود باشد كه فناوري بالك چين را به عنوان انقالبي 
در تاريخ تكنولوژي تلقي كنيم، اما تاكنون هم اين فناوري 
رشد چشمگيري داشته و توانسته خود را در بستر اينترنت 
توسعه دهد و بازارهاي مالي زيادي را به خود جذب كند. 
بالك چين كه در لغت به معن��ي زنجيره اي از بلوك ها 
اس��ت با طبقه بندي اطالعات و نوع دسترسي پذيري و 
ثبت هرگونه داده اي كه رد و بدل مي شود بستر اينترنت 
را به محيطي امن براي ثبت اطالعات و گزارش ها تبديل 
مي كند ك��ه در آن، اطالعات ذخيره ش��ده، ميان همه 

اعضاي يك شبكه به اشتراك گذاشته مي شود. 

 مديران عامل 4 بانك:
 از توليد حمايت مي كنيم

مديران عامل 4 بانك دولتي به گزارش برخي رسانه ها 
در روزه��اي اخير و اين ادعا ك��ه بانك ها نه تنها حامي 
توليد نيستند، بلكه گاه عليه توليد و فعاالن اقتصادي نيز 
اقدام مي كنند، پاسخ دادند.   »محمدرضا حسين زاده« 
مديرعام��ل بانك ملي اي��ران، » حج��ت اهلل 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 
ديدگاه هاي خود را درب��اره نقش بانك ها در حمايت از 
توليد و مسائل ديگري مانند سود مركب، تحريم، كرونا و ... 
مطرح كردند. به تازگي برخي رسانه ها و به ويژه رسانه ملي 
با انتشار گزارش هايي به مخاطبان اين گونه القا مي كنند 
كه بانك ها گويا با »توليد« در كشور عناد دارند و چوب 
الي چرخ بنگاه هاي اقتصادي مي گذارند. از نظر شما اين 
مطالب تا چه اندازه واقعيت دارد؟  حسين زاده مديرعامل 
بانك ملي ايران: خدمات بانك ها به همه حوزه هاي كشور 
از جمله حوزه توليد بر هيچ كس پوشيده نيست. بسياري از 
زيرساخت هاي اساسي كشور، از پااليشگاه و كارخانه هاي 
بزرگ تولي��دي و جاده گرفته ت��ا كارگاه هاي كوچك 
چند نفره، همه با منابع مالي بانك ها تجهيز و س��اخته 
شده اند.  تعداد پروژه هايي كه با مشاركت و اقدام مستقيم 
بانك ها در كشور ايجاد شده اند قابل شمارش نيست، اما 
متأسفيم كه از ميان اين تعداد پروژه بي شمار، تنها چند 
مورد انگشت شمار كه پشت پرده آنها نيز مشكوك است 
انتخاب و درباره آنها گزارش تهيه مي ش��ود.  حتي اگر 
چند مورد نيز در اين ميان با مشكل مواجه شده باشد، آيا 
رواست برخي رسانه ها غيرمنصفانه زحمات بيش از 220 
هزار نفر پرسنل نظام بانكي كه هر روز به اشكال مختلف در 
حال خدمت رساني به عموم مردم هستند را اينگونه زير 
سوال ببرند؟  كشوري كه تحت شديدترين تحريم هاست 
و هدف اصلي تحريم كنندگان آن نيز به اذعان خودشان، 
اقتصاد كشور و در رأس آن نظام بانكي است، بايد از داخل 
بيشترين حمايت ها را شاهد باشد، در حالي كه متأسفانه 
برخي تالش مي كنند با دستاويز كردن يك يا چند مورد 
خاص، همه خدمات را زير س��وال ببرند.  بانك ها از نقد 
استقبال مي كنند، اما نقد بايد منصفانه باشد، در حالي كه 
برخي دوستان ناآگاه از همه خط و مرزهاي اخالقي عبور 
كرده و بدون اطالع از واقعيات، گزارش نويسي مي كنند. 
اين سوال براي بسياري از مردم مطرح است كه واقعاً چرا 
بانك ها در همه جا دستي بر آتش دارند؟ علت اينكه نام 
بانك ها در اغلب پروژه ها وجود دارد چيست؟ آنها نفعي 

در اين ماجرا دارند؟

معادله قيمت  در بازار خودرو
ارز ب��اال مي رود، قيمت خ��ودرو در بازار ب��اال مي رود، 
دوباره كارخانه بايد بر اس��اس فرمول 5درصد زير بازار 
قيمتش را باال مي برد. اين طرح تنها زماني ممكن است 
اثربخش باشد كه خودروساز بتواند به تقاضاهاي موجود 
در بازار پاسخ بدهد. اين امر در شرايط فعلي كه به نظر 
مي رسد تقاضاي خودرو در كشور برآمده از رويكردهاي 
سوداگرانه مدام افزايش پيدا مي كند و مثل يك حفره 
ُپرنشدني است، امكان پذير نخواهد بود. بنابراين فكر 
مي كنم در شرايط فعلي بهترين راهكار تفاهم شوراي 

رقابت با خودروساز باشد.

دالر در صرافي ها به 31600 تومان رسيد؛  سكه 16 ميليون و 460 هزار تومان شد

   حجم عرضه در سامانه نيما ۲۷ درصد افزايش يافت            ۸۵ ميليون دالر در بازار متشكل عرضه شد

ركورد زني دالر در صرافي ها

در خريد دالر و سكه و خودرو احتياط كنيد

بازارگرداني، جزيي از ذات بازار است

اولويت صادرات  در رشد اقتصادي

فرجام سفر پرابهام  همتي به بغداد

نكته دوم؛ بازارساز به سرعت نرخ خود را به نرخ بازار نزديك 
كرده است )بيش از 1000 تومان افزايش در يك روز، ( و 
اينكار معموال قبل از عرضه هاي سنگين دالر در بازار اتفاق 
مي افتد. سوم؛ قيمت خودروهاي داخلي و خارجي به علت 
هجوم مردم بعد از اصالح بورس، براي حفظ ارزش پول و 
مديريت نامناسب نهاد ناظِر قيمت گذاري خودرو نه تنها 
حبابي شده است كه مانند يك بمب ساعتي امكان انفجار 
هر لحظه آن وجود دارد. به عنوان مثال قيمت  خودروي 
س��راتو س��ايپا به بيش از يك ميليارد و دويست ميليون 
تومان رس��يده كه با دالر 30 هزار توماني حدود 40 هزار 
دالر قيمت خورده اس��ت! يعني به غير از قيمت دالر كه 

احتمال اصالح قيمتي دارد، قيمت اين خودرو در مقايسه 
با اتومبيل هاي روز دنيا هم حدود 60 درصد حباب دارد.

اگر مخاطبان سري به سايت هاي خودروسازي دنيا بزنند 
متوجه خواهند شد كه كالس خودروهاي 40 هزار دالري 
در چه سطحي از نظر كيفيت است. اين سوء مديريت در 
بازار خودرو و عدم مديريت عرضه و تقاضا در نهايت با ركود 
سنگين به تعادل خواهد رسيد. به نظرم اتومبيل به هيچ 
عنوان گزينه سرمايه گذاري و حتي حفظ ارزش پول هم 
نيست. البته در خصوص سهام اين شركت ها با توجه به 
اصالح سنگين مي توان در شرايط فعلي كمي خاطر جمع 
بود. در كنار اين موارد، افزايش قيمت دالر و عدم واردات 

كاالهاي مورد نياز باعث انباشت تقاضا در ماه هاي گذشته 
شده و هم اينك شاهد هجوم تمامي اصناف براي خريد 
كاالي داخلي هستيم و اين موضوع صرفا براي يك بازار 
خاص نيست هر كااليي را مي بينيد با كمبود عرضه مواجه 
است. اين هجوم مشمول كاالهاي شركت هاي بورسي هم 
شده است كه اثرش در قيمت فروش محصوالت شركت ها 
خواهيد ديد. هدف از اين تحليل اين است كه همه بدانيم 
كه بازارهاي ارز و خودرو و... با سوءمديريت در تنظيم عرضه 
و تقاضا به اين شكل حبابي شده اند، بن مايه اين اتفاقات از 
نظر من همين مساله است و بازي بايدن و ترامپ صرفا يك 
مساله رواني است. با تنظيم عرضه و تقاضاي داخلي، مسائل 

رواني بازار كم كم رنگ مي بازد. اما بازار سرمايه چه شرايطي 
دارد؟ در خصوص بورس، عرضه هاي سهام عدالت كمي 
بي برنامه است و همانطور كه توضيح دادم حقوقي ها قانون 
را دور زدند. مطمئن هستم سازمان بورس سريعا اين باگ 
قانوني را مرتفع خواهد كرد و واكنش الزم را نشان خواهد 
داد.معتقدم انرژي بزرگي در بورس نهفته است و فنر بورس 
به نظرم تا حد زيادي جمع شده و آماده يك حركت بسيار 
قوي اس��ت. به نظر مي رسد، همچنان بورس تنها بازاري 
است كه در شرايط فعلي ارزان است و در سطح قيمتي امروِز 
بازارهاي موازي بهترين گزينه براي تبديل ساير دارايي ها به 

سهام ارزشمند و بنيادين است. 

 نگاهي به ش��ماي كلي اين بازار هم نشان مي دهد 
كه در مسير درستي حركت مي كنيم . بازار سرمايه 
ايران ي��ك حركت رو به جلو به خود گرفته اس��ت 
و ب��ا اين حركت يك س��ري تغيي��رات در قوانين و 
مقررات خواهد ب��ود و به ص��ورت بلندمدت ادامه 
نخواهد داش��ت. در حال حاضر ش��اهد هم افزايي 
بازار س��رمايه و بازار ارز هستيم، به گونه اي كه بازار 

سرمايه بر اس��اس افزايش قيمت دالر به شرايطي 
رسيده است كه مي تواند براي سرمايه گذاري هاي 
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 ظرفيت ها بهره مند ش��وند. 
بازار س��رمايه ايران هم اكنون در ح��ال حركت به 

س��مت رنسانس خود اس��ت؛ اگرچه برخي ممكن 
است اين حرف را خوشبينانه بدانند ولي هم اقتصاد 
ايران و هم مردم نشان داده اند كه اقبال عمومي به 
مبحث س��رمايه گذاري صحيح در كش��ور و بهبود 
ش��رايط بين المللي، 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 

اقتصاد غيركارا تقريبا عملي نمي شود و اين نكته اي 
است كه منتقدين به آن اشاره نمي كنند. همچنين 
بازار سرمايه ايران و سرمايه گذاران به خوبي اخبار 
و حواش��ي اقتصادي را دنبال مي كنند 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.

در چنين فضايي، حمايت قاط��ع از توليد و صادرات و 
كاهش فشارها بر فعاالن اقتصادي بيشترين اهميت را 
دارد. در ماه هاي 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 مي ش��وند و 
متاسفانه اين روند در ماه هاي گذشته آغاز شده است. 
اين در حالي اس��ت كه وقتي عملكرد اقتصادي كشور 

را مي بينيم، متوجه مي ش��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 دستگاه هاي اجرايي 

كه به طور 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��تگاه هاي 
تصميم گير و افرادي را داريم كه موقعيت كشور را تشريح 
كرده و در زمينه هاي راهبردي، برنامه ها را مش��خص 
مي كنند اما يك س��ازمان تخصصي اقتصادي بايد به 
جاي صحبت از اين راهبردهاي كالن در حوزه تخصصي 

مشكالت را حل كند. تا زماني كه اين دغدغه ها برطرف 
نشده و نحوه تعامل با سرمايه گذاران و فعاالن اقتصادي، 
با واقعيت هاي موجود منطبق نشود، نمي توان 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 مي شود، كه اما و 

اگرها در سال آينده نيز ادامه خواهد يافت.

در واقع بسياري از سازوكارها كه در برجام روي آنها تاكيد 
شده بود از جمله همكاري هاي گسترده ايران و اروپا به 
سرانجام نرسيد و منافع اقتصادي و ارتباطي ايران كه در 
بطن اين سند مهم بين المللي بر روي آن تاكيد شده بود 
استيفا نشد. محتواي مخرب عمليات ماشه هم علي رغم 
تمام مخالفت هايي كه از س��وي اروپا، روس��يه، چين و 

سازمان ملل عنوان ش��د در عمل در حال اجراست و بر 
اساس آن ارتباط اقتصادي ايران با مجموعه نهادهاي مالي 
و اقتصادي بين المللي مسدود شده است. لذا بايد بر اين 
مبنا گفت كه هرچند ممكن است برخي تفاهمنامه ها و 
توافقنامه هاي اقتصادي و ارتباطي و تجاري امضا شوند 
اما به دليل فشار فراوان اياالت متحده اين تفاهمنامه ها 

در مسير اجرا با مشكالت بسياري روبه رو خواهند شد و 
معموال به دليل تحريم ها از دس��تور كار كشورها خارج 
مي ش��وند. مبتني بر اين داده هاي 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 سال ها قبل 

در كنار ايران بعد از سقوط صدام قرار داشته است و نفوذ 
ايران در آن همواره مثا ل زدني بود سرش��ار از پرسش ها 
و ابهاماتي اس��ت كه ب��راي آگاهي از اي��ن ابهامات بايد 
منتظر هفته ها و ماه هاي آينده باشيم تا مشخص شود 
ايا دستاوردهاي اين سفر آنگونه كه همتي اشاره كرده، 

گره گشا خواهد بود ياخير.

ادامه از صفحه اول



رقيه ندايي|
 چندم��اه پيش ب��ود كه ب��ا حمايت ه��اي دولت و 
دستگاه هاي ذي ربط ميزان استقبال و سرمايه گذاري 
در بورس افزايش يافت و اغلب مردم راغب ش��دند تا 
در بورس سرمايه گذاري 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 سرمايه گذاران 
بورسي تنها به روزهاي سبز و سودده دل خوش كرده 
بودند و خب��ري از روزهاي منفي نداش��تند چراكه؛ 
مديران و مس��ووالن آموزش ه��اي الزم در خصوص 
س��رمايه گذاري در بورس و روزهاي معمول اين بازار 
را نداده بودند. اين موضوع باعث شد كه ميزان انگيزه 
سرمايه گذاران 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 سرمايه گذاري در بورس مطرح مي شود. 
ابتدا اينكه چگونه در بورس سرمايه گذاري 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 زيان ده بود چه كنيم؟ اين 
سواالت و امثال آن دغدغه هاي اصلي سهامداران بازار 
است كه در اين گزارش پاسخ اين سواالت و امثال آن را 
خواهيم داد تا سرمايه گذاري و سهامداري براي بورس 
بازان سهل تر و آسان تر شود. همچنين پيش بيني اي 
از وضعيت روزه��اي آينده بازار خواهي��م گفت تا با 
سهولت به سرمايه گذاري در بورس بپردازيم. انتخاب 
س��رمايه گذاري در بورس يكي از بهترين روش هاي 
سرمايه گذاري محسوب مي ش��ود چراكه؛ اين بازار 
بازدهي باالتري در مقايسه با بازارهاي موازي دارد و 
س��هامداراي در بلندمدت ميزان سودي باورنكردني 
براي شما پديد مي آورد. اين موضوع در صورتي صدق 
مي يابد كه ش��ما به صورت صحيح و درست در بازار 
سهام سرمايه گذاري كنيد. س��رمايه گذاري درست 
و صحيح يعني اينكه ش��ما دانش و زمان كافي براي 
س��رمايه گذاري 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 صندوق هاي سرمايه گذاري برويد و به 
صورت مستقيم در بازار سهام خريد و فروش نكنيد 
چراكه؛ شما مي توانيد بازار را به نوسان بكشانيد.  در 
نتيجه شما با يك مبلغ كم مي توانيد وارد بورس شده 
و به راحتي با آموزش هاي الزم به صورت مس��تقيم و 
يا غير مستقيم در بازار س��هام سرمايه گذاري 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 مي توانيد سهام خريداري 
كنيد و فروش سهام براي شما در اين بازه زماني زيان 
بار خواهد بود همچنين به روند قرمزپوش ماندن بازار 
كمك مي كنيد؛ پس هيچگاه در زمان قرمزپوش شدن 
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 اطالعيه هاي 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 مي شود و به راحتي 
مي توانيد سهم خود را خريد و فروش كنيد. همچنين 

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 
مالي هاي شركت چگونه است؟ پس از بررسي امثال 
اين موارد مي توانيد روند اين سهم را پيش بيني كنيد و 
در نتيجه در زمان مشخص و بدون زيان انبوه سهم را به 
 فروش برسانيد. در نهايت روند بازار سرمايه را نمي توان 
پيش بيني كرد و شما بايد با دقت به خريد سهم در بازار 
بپردازيد و اگر توانايي تحليل سهام، دانش و زمان كافي 
را نداريد بهتر است از صندوق هاي سرمايه گذاري كه 
زير نظر سازمان بورس فعاليت مي كنند كمك بگيريد 

و توسط آنان سرمايه گذاري كنيد. 

   پيش بيني ها درمورد بورس چه مي گويند؟ 
پيش بيني ها مي گويند ب��ازار تا آبان م��اه به تعادل 
مي رس��د و روند صعودي خود را آغ��از مي كند. روند 
صع��ودي بازار پس از انتخابات امريكا و با ش��روع ماه 
جدي��د رخ مي دهد زي��را؛ پ��س از انتخابات قيمت 
دالر به نرخ جديدي مي رس��د و در نتيجه بورس نيز 
روند جديدي را آغاز مي نمايد.  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 
وجود نداشته كه سياست گذاران هر روز جلسه بگذارند 
و مش��كالت را پيگيري كنند. نگاه مثبتي كه در اين 
مقطع به بورس مي شود از اهميت بسياري برخوردار 
اس��ت اگرچه ممكن اس��ت خروجي چندان مثبتي 
هم نداشته باشد اما از رعب و وحشت سهامداران كم 
مي كند. وي افزود: همانطور كه ديديم شاخص را مثبت 

كردند و جلوي افت قيمت سهام شركت هاي بزرگ را 
گرفتند اما؛ سياست گذاران بورسي بايد قوانيني وضع 
كنند تا شركت هاي كوچك در صف فروش قفل نشوند 
و تخليه قيمت آنها نرخ ها را براي خريد ارزنده كنند 
اما موضوع مهمي كه مقامات تصميم گيرنده بايد به 
آن توجه كنند اين است كه اگر قرار باشد دولت يك 
روزاز بازار حمايت كند و روز بعد حمايت نكند وضعيت 
موجود را با تنش بيشتري مواجه مي كند.  يكي ديگر 
از كارشناسان بازار سرمايه بيان كرد: بازار فرسايشي 
شده است. چند مساله در اينجا مطرح مي شود؛ يكي 
فرسايشي شدن ريزش سهم هاي كوچك بازار است. 
البته س��هم هاي بزرگ مثل فوالد و… بازارگرداني 
خوبي دارد. اما تقريبا 50 درصد سهم هاي بازار صف 
فروش اس��ت. كس��ي معامله نمي كند. اين در حالي 
اس��ت كه ناظر مي تواند 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 بي اعتمادي سرمايه گذاران را 
هم در كاهش شاخص بازار سهام موثر دانست و افزود: 
از سوي ديگر سرمايه گذاران بسيار بي اعتماد شدند. 
خيلي از كساني كه در صف فروش هستند در ضرر زياد 
قرار دارند و مي خواهند فقط از اين بازار خارج شوند. اما 
برخي هم در سود هستند و مي خواهند به هر روشي 
خارج شوند، چون بازارهاي موازي اوضاع بهتري براي 
سود دارند. همچنين انتخابات امريكا را مي توان بسيار 
اثرگذار روي بورس و اقتصاد ايران دانست چراكه؛ پيروز 
شدن جويابدن و يا دونالد ترامپ هر يك تاثير جداگانه 
بربورس دارد. وضعيت پيروزي ترامپ مشخص است 

يعني پس از پيروز شدن اين نامزد و كاخ نشيني مجدد 
وي دالر روند صعودي شديدتري به خود مي گيرد و 
برميزان تورم كشور افزوده مي شود در نتيجه بورس به 
صورت حبابي رشد مي كند و پس ازمدتي يك سقوط 
نسبتا تند را در كارنامه خود به ثبت مي رساند اين در 
وضعيتي است كه ترامپ به رفتارهاي خود ادامه دهد 
اما؛ با پيروز شدن بايدن اين داستان فرق مي كند بايدن 
وع��ده داده كه اگر قدم به كاخ س��فيد بگذارد به پاي 
مذاكره اي صحيح و درست با ايران مي آيد در نتيجه 
ن��رخ دالر، ميزان تورم و ... در كش��ور كاهش مي بايد 
و درنتيجه بورس يك ن��زول كوتاه مدت و پس از آن 
يك صعود منطقي را به دس��ت مي آورد. اين روند در 
حالي رخ مي دهد ك��ه بايدن به وعده هاي خود عمل 
كند و هوشمندانه وعده انتخاباتي نداده باشد.  اغلب 
سرمايه گذاران صبر پيشه كردند تا ببينند كدام يك از 
نامزدهاي انتخاباتي، رييس جديد كاخ سفيد مي شود 
چراكه؛ اين افراد معتقدند س��رمايه گذاري درس��ت 
نيازمند صبر و تحمل است و تا چندهفته آينده تغيير 
خاصي در بورس و نقدينگي اين افراد رخ نمي دهد. در 
نهايت بايد گفت سرمايه گذاري در بورس نيازمند صبر، 
دانش و زمان كافي است و شما نمي توانيد با بررسي تنها 
چند مولفه كوتاه مدت در بورس سرمايه گذاري كنيد 
و بايد ديدگاهي بلندمدت داشته باشيد. در اين بين 
دولتي ها نيز در روند بورس تاثيرگذارند و هرچه ميزان 
انتقاد و پيشنهاد اين مسووالن از بورس كاهش يابد بازار 
سريع تر به روند واقعي مي رسد. اين بدان معناست بازار 
سرمايه بايد روند طبيعي خود را طي كند و دخالت هاي 
مسووالن و مديران باعث مي شود روند طبيعي بورس 

به روند نزولي كشيده شود.
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عرضه ادامه دار سهام 
شركت هاي دولتي در بورس

حسن روحاني پس از گزارش رييس كل بانك مركزي، 
با تاكيد بر لزوم پيگيري جدي براي دسترسي و استفاده 
از منابع ارزي مسدود شده كشورمان در خارج از كشور 
گفت: هر چند تحريم هاي امريكا ش��رايط س��ختي 
براي تعامالت اقتصادي كش��ور ايجاد كرده است، اما 
با تالش هاي انجام شده، استفاده از اين منابع در حال 
افزايش اس��ت و تخصيص منابع به مصارف كاالهاي 
اساسي و نيازهاي توليدي كشور استمرار خواهد يافت. 
در اين جلسه همچنين محمدجواد ظريف وزير امور 
خارجه از سفر خود به چين و ديدار و توافقات با مقامات 
اين كش��ور در حوزه تبادالت مالي و پولي و روابط دو 
كشور در حوزه حمل و نقل دريايي گزارشي ارايه كرد. 
رييس جمهور پس از اين گزارش، با بيان اينكه توسعه 
اقتصادي همه كشورها به صورت ملموس با ديپلماسي 
اقتصادي گره خورده اس��ت، تصريح كرد: بايد در اين 
مقطع با تقويت اولويت ه��اي ارتباطي خود، با چين، 
كشورهاي منطقه اوراسيا و همسايگان، در حوزه هاي 
مختلف از انرژي تا فناوري، براي توسعه روابط اقتصادي 
برنامه  ريزي ويژه  اي انجام دهيم.روحاني با اش��اره به 
اينكه دولت به دنبال تسريع در پيگيري اجراي توافقات 
با كشورهاي منطقه است، خاطرنش��ان كرد: در اين 
زمينه فعال شدن كميسيون  هاي مشترك اقتصادي 
با كشورهاي هدف ضروري است و در اهداف اقتصادي 
تجارت با شرق و همسايگان، توجه به سياست صادرات  
محور بودن باي��د در اولويت قرار گيرد. رييس جمهور 
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، مي تواند مسيري مناسب براي ترانزيت كاالي 
كشورهاي عضو اين اتحاديه باشد. رييس جمهور در 
بخش ديگري از سخنان خود تاكيد بر واگذاري سهام 
دستگاه  هاي دولتي را نش��ان از عزم راسخ دولت براي 
بهينه  سازي روند خصوصي  سازي در كشور برشمرد 
و اطمينان داد كه برنامه عرضه س��هام ش��ركت  هاي 
دولتي در بازار سرمايه بدون ترديد ادامه خواهد يافت. 
روحاني اظهارداشت: برنامه عرضه سهام شركت  هاي 
دولتي در بازار سرمايه در راستاي چابك سازي، اجراي 
سياست هاي كلي اصل ۴۴ و حمايت از بازار سرمايه به  
ويژه هدايت نقدينگي به سوي اشتغال  مولد و در مجموع 
مردم  محور كردن اقتصاد، شفاف   سازي فعاليت  هاي 
اقتصادي و زدودن فساد از بدنه اقتصاد انجام مي گيرد. 
رييس جمهور در عين حال تاكيد كرد كه رونق، پويايي 
و فسادزدايي جدي از اقتصاد كشور و ايجاد فرصت برابر 
براي آحاد مردم از طريق تداوم عرضه سهام بنگاه  هاي 
بزرگ و متوسط 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 عرضه س��هام 
شركت  هاي بزرگ پتروشيمي، پااليشي، فلزي، بانكي، 
بيمه  اي، خودرويي و زيرمجموعه  هاي آنها برش��مرد 
كه از طريق عرضه مستقيم و صندوق هاي مالي قابل 
معامله )اي تي اف( و ساير روش ها 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 ۱۳99 با فراز و 
نشيب هاي زيادي روبه رو بوده است، اما انتظار مي رود 
باوجود نوس��انات، شش ماه آتي ش��اهد بهبود در بازار 
باش��يم؛ به طوري 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 محرك هاي 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 همه جانبه و حمايت هاي گسترده هم 
سبب شد كه سيل ورود نقدينگي به بازارسرمايه شدت 
پيدا كند. وي اظهار داشت: گرچه بهترين بازار براي جذب 
نقدينگي بازارسرمايه اس��ت، با اين حال ميزان زيادي 
از نقدينگي از طريق صندوق ها و نهادهاي مالي داراي 
مجوز از س��ازمان بورس يعني به صورت غيرمستقيم 
وارد بازارس��رمايه نش��د و افراد بدون آموزش و دانش 
اندك و البته به صورت مستقيم وارد بازار سرمايه شدند. 
همچنين اين موضوع بر هيجانات بازار سرمايه افزود و 
اثرات آن باعث تصميم گيري هاي غيرمنطقي شد كه 
عمال ما دوره اصالح طوالني تري را نسبت به قبل در بازار 
سرمايه شاهد بوديم. تجريشي عنوان كرد: البته طي اين 
دوران، وضعيت بنيادي شركت ها نسبت به قبل تغيير 
محسوسي نداشت و با آماده شدن گزارش هاي ۶ ماهه 
شركت ها اثرات دالر باالي ۲0 هزار 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 
افزايش آن در نيمه دوم سال و ساير عوامل بنيادي ديگر، 
وضعيت شركت ها را در آينده تحليل كنند. مديرعامل 
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي در خصوص روند كلي 
بازار هم گفت: بازارسرمايه در هر مقطعي با مجموعه اي از 
متغيرهاي بنيادي مواجه شده و از اسفند گذشته مساله 
اپيدمي كرونا و اثر گذاري آن بر اقتصاد مهم بوده است. 
وي در ادام��ه در خصوص تاثير انتخابات امريكا بر بازار 
سرمايه اظهار داشت: اين روزها نيز تحليلگران بازارهاي 
مالي در محاس��بات خود به عوامل خارجي، همچون 
انتخابات امريكا وزن مهمي مي دهند. با اين حال بايد به 
موضوع انتخابات و اثرات آن در نرخ دالر به ديد كوتاه مدت 
نگاه كنيم و سرمايه گذاري در بورس را بلندمدت در نظر 
بگيريم؛ چرا كه بازارس��رمايه همواره بازدهي باالتري 
نسبت به بقيه بازارهاي موازي در بلندمدت داشته است. 

 تسهيالت براي خريداران
در معامالت سلف بورس كاال

عليرض��ا ناصرپ��ور با بي��ان اينكه در س��ي امين 
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 كه گيرنده تسهيالت 
به وكالت از بانك، خريد كاال را در قالب عقد سلف 
انج��ام مي دهد 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 مي رود 
كه براساس آن خريدار پول خريد يك كاال با حجم 
و كيفيت مش��خصي را در زمان انجام معامله به 
عرضه كننده مي پردازد و در زمان سررسيد كاالي 
خريداري ش��ده را دريافت مي كند. اما در شرايط 
تورمي حاكم بر اقتصاد كشور و نيز با توجه به روند 
افزايش قيمت ها 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 رايزني هايي 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 مصرف كنندگاني 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 بانك ها 
به خريداران آن كاال در نظر گرفته ش��ود. به اين 
صورت كه خريدار در قالب عقد مرابحه و با دريافت 
تسهيالت از بانك هاي عامل، اقدام به خريد يك 
كاال از بورس كاال به صورت سلف مي كند. 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 
مي كند. 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 مي برد و عوايد 
حاصل از ف��روش آن را به بانك پرداخت مي كند. 
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 مي دارد 
و مبلغ اضافه را به خري��دار پرداخت مي كند. اما 
چنانچه عواي��د حاصل از فروش نقدي كاال كمتر 
از اصل و سود تسهيالت اعطايي بانك بود، بانك 
مابه التف��اوت مطالب��ات خود را از مح��ل وثايق 
دريافتي از خريدار در زمان عقد قرارداد مرابحه، 
تس��ويه مي كند.ناصرپور در خاتمه سخنان خود 
گفت: به كمك اين طرح خريداران كاالها از بستر 
بورس كاال مي توانند 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.

تمديد مهلت دوره هاي آموزشي 
گواهي نامه هاي حرفه اي

مس��وول مركز آموزش س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار اعالم كرد: با توجه به فراگير شدن بيماري 
كوويد-۱9 در سراسر كش��ور و به منظور حفظ 
س��المتي همگان، تمامي دوره هاي آموزش��ي 
ويژه تمديد گواهي نامه هاي حرفه اي در سراسر 
كشور به صورت مجازي برگزار شد. امين سادات 
اعالم كرد: زيرس��اخت هاي الزم ب��راي حضور 
تمامي داوطلبين به صورت مجازي در تعدادي 
از موسسات و مراكز آموزشي وجود نداشت و به 
همين دليل برخي از دوره ه��ا ناتمام باقي ماند، 
بنا به درخواس��ت موسس��ات و مراكز آموزشي 
و ب��ا موافقت كميت��ه گواهي نامه هاي حرفه اي، 
مهلت ش��ركت در دوره هاي آموزش��ي تا پايان 
سال تمديد شد. مس��وول مركز آموزش با بيان 
اينكه دستورالعمل نحوه تمديد گواهي نامه هاي 
حرفه اي بايد با ش��رايط پيش آمده تطبيق يابد، 
گفت: اعضاي كميته گواهي نامه هاي حرفه اي 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 
اطالع رس��اني خواهد شد. س��ادات در خصوص 
دستورالعمل ياد ش��ده گفت: اصالحات مد نظر 
اعضاي كميته در راس��تاي تسهيل در برگزاري 
دوره هاي آموزشي، نحوه محاسبات سوابق شغلي 
و تحصيلي و همچنين استعالمات الزم است، كه 
به نظر مي رس��د با انجام اصالحات پيشنهادي، 
دارن��دگان گواهي نامه هاي حرفه اي ش��اغل در 
ب��ازار س��رمايه دغدغ��ه كمتري ب��راي تمديد 

گواهي نامه هاي خود خواهند داشت.

»تعادل« روند روزهاي آينده بورس را پيش بيني مي كند

بورسازبخشمراقبتهايويژهترخيصميشود؟

اصالح قيمت ها 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 مولفه هاي اقتصادي قرار 
مي گيرد. انتظ��ارات آتي برقيمت س��هام اثرگذار 
است بنابراين از قيمت ارز هم اثر مي پذيرد چراكه 
برخي از ش��ركت ها صادراتي هستند يا ارزش هاي 
جايگزيني ش��ركت ها را متاثر مي كند. وي با بيان 
اينكه رشد ش��اخص به عوامل سودآوري شركت ها 
مرتبط است، گفت: عملكردهاي واقعي شركت ها كه 
منتشر مي شود نشان دهنده اين است كه شركت ها 
وضعيت خوبي داشتند يا اينكه رو به بهبود بوده اند. 
مديرعامل بورس تهران با اش��اره به انتخاب مردم 
براي سرمايه گذاري با بررسي بازدهي مختلف ادامه 
داد: كسي كه منابع نقدي آزاد در اختيار دارد بازارها 
را مقايسه و تصميم گيري مي كند. بازارهاي ديگر هم 
ريس��ك هاي مرتبط به خود را دارند و هم اينكه در 
سطح اشباعي قرار گرفتند، يا اينكه سرمايه گذاري 
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، كمك كننده توليد 
است و سرمايه گذاري در اين بازار به نفع ايجاد رفاه، 
اشتغال و ثروت اجتماعي خواهد بود. وي در پاسخ 
به اين سوال كه آيا دوره اصالح قيمت شركت ها 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��ركت ها هنوز هم اصالح قيمت داشته 
باش��ند.صحرايي تاكيد كرد: ۳5 شركت ۷5 درصد 
ارزش بازار را تشكيل مي دهند، عمده اين شركت ها 
اصالح زيادي انجام نداده اند. ممكن است برخي از 

شركت ها هم رشد غيرمنطقي داشته و اصالحاتي را 
انجام داده باش��ند و اصالحات جزيي ديگري را هم 
نياز داشته باش��ند. بنابراين نمي توان به طور كلي 
گفت كه  همه ش��ركت ها اصالح را انجام داده اند 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 نقدينگي ها 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 پول ها نزد كارگزاري مانده 
است. صحرايي درباره ميزان پول نزد كارگزاري ها 
ادامه داد: در ح��ال حاضر ۳5 هزار ميليارد پول نزد 
كارگزاري ها 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: 
به طور مس��تمر اعالم مي كرديم كه مردم و به ويژه 
س��هام داران 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 انداز ها را وارد بازار كنند و براي خريد س��هام 
از بنيادي بودن ش��ركت ها اطمينان حاصل شود. 
اگر مردم س��هام ش��ركت هاي بنيادي را خريده اند 

در اين ش��رايط نباي��د نگران باش��ند چراكه بازده 
سرمايه گذاري در بورس به صورت مقايسه اي با ساير 
بازارها در ميان مدت بيشتر است و به وضعيت خود 
برمي گردد. مگر اينكه سهم هايي را بدون مطالعه در 
پيروي از فضاي مجازي انتخاب كرده باشند و بنياد 
آن شركت ها مش��كل داشته باشند و مشمول ماده 
۱۴۱ شده باشند. صحرايي در پاسخ به اين سوال كه 
با توجه به قواعد بازار آي��ا مي توان از دولت در برابر 
دعوت گسترده اي كه از مردم به بورس داشته، انتظار 
حمايت داش��ت، تاكيد كرد: دولت به كسي درباره 
ب��ورس تضميني نداده و همواره اعالم مي ش��د كه 
كسي نمي تواند سرمايه گذاري 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 به طور جدي 
وظيفه صيانت از سهامداران را به عهده گرفته است. 
مقرراتي تسهيل ش��ده كه نقدشوندگي را تضمين 
مي كند يعني هم مديران شركت ها و هم سهامداران 
مسوول نقدشوندگي هستند. نقدشوندگي توسط 
بازارگرداني، س��هام خزانه، اوراق و ... انجام مي شود 
و اگ��ر اين اطمينان ايجاد ش��ود كه نقدش��وندگي 
تمام و كمال اس��ت، نگراني مردم برطرف مي شود. 
اعتماد مردم در ادبيات مالي نقدشوندگي است. اما 
تمام اين افراد خودش��ان براي سهام داري تصميم 
مي گيرن��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 قانون گذاري را برعهده 
دارد كه در اين زمينه اقداماتي را انجام داد از جمله 
معافيت هاي مالياتي كه در اين بخش شركتي كه در 
سال 99 عرضه اوليه شود به سوابق گذشته مالياتي 

آن مراجعه نخواهد شد.

   بازار تا آبان ماه به تعادل مي رسد و روند صعودي خود را آغاز مي كند. روند صعودي بازار پس از انتخابات امريكا و با شروع ماه جديد رخ مي دهد زيرا؛ 
پس از انتخابات قيمت دالر به نرخ جديدي مي رسد و در نتيجه بورس نيز روند جديدي را آغاز مي نمايد.  در تاريخ بازارسرمايه هيچگاه چنين اتحادي 
ميان دولت، مجلس ومقامات مسوول براي حل بحران اين بازار وجود نداشته كه سياست گذاران هر روز جلسه بگذارند و مشكالت را پيگيري كنند.
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گروه راه و شهرسازي|اگر چه يك فوريت اليحه افزايش 
25 درص��دي نرخ بليت مترو و اتوبوس در 13 مهر ماه جاري 
در پارلمان شهري پايتخت تصويب شد، اما اين اليحه پس از 
بررسي در كميسيون حمل و نقل شوراي شهر، از سوي اين 
كميسيون رد شد. ديروز همچنين اعضاي شوراي شهر تهران 
اليحه دو فوريتي شهرداري درباره نحوه اخذ مطالبات حوزه 
شهرسازي را رد كردند و صرفا با تصويب يك فوريت اين اليحه، 
آن را با هدف بررسي به كميسيون تخصصي مربوطه ارجاع 
دادند.  به گزارش »تعادل«، به موجب اين اليحه، در صورت 
تمايل موديان به پرداخت نقدي و يك جاي بدهي خود مشمول 
پاداش و جايزه خوش حسابي به ميزان 25درصد خواهند شد.

    داليل رد افزايش دوباره 
نرخ  حمل و نقل عمومي 

محسن هاشمي، رييس شوراي ش��هر تهران نيز در حاشيه 
نشست علني ديروز اين شورا با اشاره به رد اليحه افزايش مجدد 
نرخ حمل و نقل عمومي پايتخت، داليل آن و راهكار جايگزين 
را تشريح كرد. او در پاسخ به اينكه افزايش كرايه حمل و نقل 
در كميسيون حمل و نقل راي نياورد و آقاي شهردار از افزايش 
هزينه ها و كاهش درآمدها گاليه داشتند، شورا چه برنامه اي 
براي اين موضوع دارد، گفت: در كميسيون اين مساله مطرح 
شد. اوال براساس بخشنامه دولت افزايش نرخ نمي تواند بيشتر 
از 25 درصد باشد و سازمان تعزيرات نيز نسبت به اين مصوبه 
حساس است. در نتيجه اين مصوبه مي تواند در هيات تطبيق رد 
شود.او ادامه داد: البته مي توانيم بگوييم چون بخشنامه است و 
قانون نيست به آن تمكين نمي كنيم اما با دولت در اينگونه موارد 
هماهنگي مي كنيم. از طرفي درآمدي كه از اين افزايش نرخ به 
دست مي آمد مشكالت حمل و نقل عمومي را حل نمي كرد. 
در حدود 2۰۰ ميليارد تومان در اين حوزه كمبود داريم و اين 
مصوبه به صورت خيلي خوشبينانه ۴۰ تا 5۰ ميليارد تومان 
درآمد سيستم را تامين مي كرد. از طرفي بازتاب بدي در جامعه 
داشت و برمبناي همه اين موارد قرار بر اين شد كه در صحن 

مطرح و پيشنهاد جديدي مطرح شود.

     درخواست مجدانه از دولت 
هاشمي در پاسخ به اينكه پيشنهاد جديد چيست؟ گفت: بايد از 

دولت مجدانه بخواهيم كه يارانه حمل و نقل عمومي را كه دچار 
مشكل شده است به فوريت تامين كند. به ويژه بايد اين مساله 

در ستاد كرونا مطرح و از بودجه هاي موجود استفاده شود. 
رييس شوراي شهر تهران در پاسخ به اينكه قرار نيست بسته 
محرك اقتصادي متفاوتي تهيه شود و به اين شرايط اقتصادي 
شهرداري كمك كند تصريح كرد: بسته محرك اقتصادي اثر 
خود را گذاشت و تاكنون توانستيم حقوق ها را به موقع پرداخت 
كنيم، بعضا اكنون مشكل ما تامين بودجه از منابع غير نقد است 
چرا كه بودجه نقد بيش از ۷۰ درصد تامين شده است، اما از 
آنجايي كه 1۰ هزار ميليارد تومان از بودجه غير نقد است و با 
گذشت شش ماه از سال بايد حداقل 5 هزار ميليارد تومان به 

دست مي آمد كه در آن دچار مشكل هستيم. 
او با بيان اينكه اعضا توقع دارند در بودجه غير نقد شهرداري 
اقدامي انجام دهد تصريح كرد: بايد پروژه هاي عمراني فعال 
شوند و نبايد به ركود كشيده شود كه براي اين منظور حتما بايد 
بودجه غير نقد فعال شود. گله اعضاي شوراي شهر نيز بيشتر 
روي عدم اجراي بودجه غير نقد اس��ت و بعضا گفته مي شود 
چون به مناطق و س��ازمان ها و شركت ها اختيار نمي دهيد، 
دست آنها از اينكه بتوانند بودجه را تامين كنند بسته شده است. 
هاشمي ادامه داد: از طرفي سازمان هاي بازرسي و نظارتي نيز 

نگاه ويژه اي دارند و به قول معروف مو را از ماس��ت مي كشند 
بيرون، در نتيجه نگراني در مديران وجود دارد كه اگر شجاعت 
و جسارت به خرج دهند و مشكلي را حل كنند، بايد جاي ديگر 
پاسخگو باشند. او افزود: قيمت ها نيز بر شرايط بي تاثير نيست 
و اين مساله باعث كندي در تامين بودجه غير نقد شده است كه 
به جسارت و تمركز بر قوانين و تصميم گيري ها نيز باز مي گردد و 
بايد براي آن چاره اي شود. بايد كميته اي تشكيل و با هم تصميم 
بگيرند تا در آينده نيز مشكلي پيش نيايد. البته با سيستم هاي 
دولتي و خصولتي نيز مي شود كار كرد تا مشكلي پيش نيايد. 

    انتظار تحمل سختي با وجود رفاه مسووالن!
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، نمي شود 
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 
مجتبي و امام رضا عليهما السالم قرار داريم. جامعه ما امروز در 
شرايط بسيار سخت اقتصادي قرار دارد و تحت شديدترين 
تحريم هاست، در عصر پيامبر اين فشار حداكثري در دوران 
شعب ابيطالب رقم خورد و مسلمانان با تحمل فشار با سربلندي 

از تحريم ها خارج شدند كه اميدواريم به زودي با رفتن ترامپ، 
اين دوره سختي هم به گشايش براي مردم تبديل گردد. او با 
بيان اينكه يكي از داليل اصلي حمايت مسلمانان از پيامبر در 
دوران سختي هاي صدراسالم، همراهي رسول خدا )ص( با 
مردم در تحمل مشكالت بود ادامه داد: پيامبر در شعب ابيطالب 
در همان شرايط دشوار مردم زندگي كرد، نمي شود مسووالن 
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 سليقه ها و رويكردهاي مختلف 
فرهنگي، مذهبي، سياسي و قومي هستيم افزود: بخشي از اين 
چالش ها از عملكردهاي جناحي و سليقه اي در مسووليت هاي 
رسمي سرچشمه مي گيرد و متاسفانه دستگاه هاي فرهنگي 
و مسووالن مربوطه بجاي تالش در جهت ترميم شكافها بعضا 
به تعميق اختالفات دامن مي زنند. هاشمي تاكيد كرد: بايد 
بدانيم بدون فراگيري ارزش هاي اخالقي و افزايش وحدت ملي، 
قادر به عبور از اين شرايط سخت نخواهيم بود، اگر مسووالن و 
جناح هاي سياسي تالششان در جهت فرافكني مشكالت به 
عهده رقبا و ديگران باشد، به زودي خواهيم ديد همه مسووالن و 
جناح هاي سياسي با ريزش پايگاه اجتماعي خود مواجه خواهد 

بود چون در جمع جبري تنفر و كينه، همه بازنده اند.

    نامگذاري خيابان به نام يك خودروساز
با وجود درخواست برخي از اعضاي شوراي شهر از اخذ عوارض 
و حقوق شهروندي براي نامگذاري خياباني به نام يك شركت 
خودروسازي اما اين پيشنهاد كميسيون نامگذاري به تصويب 
رسيد. جلسه چهل و ششم كميسيون نامگذاري به بررسي 1۴ 
پيشنهاد نامگذاري از سوي حق شناس مطرح شد كه بر طبق 
آن كوچه رشيدي در اختياريه جنوبي باالتر از خيابان شهيد 
كالهدوز به نام شهيد امام موسوي، كوچه پوريا در اختياريه 
شمالي به نام شهيدان رشيدي نيا، كوچه طاهري به نام زورخانه 
قديمي در محله كه فعال، بازار ميوه خيابان ش��يخ بهايي به 
نام پيشنهادي شهرك والفجر، پل نوسازي در منطقه 21 به 
نام كرمان خودرو، خيابان نوزدهم به نام آندرانيك مسيحي 
پيشنهاد شده است.به جز بندهاي ۴، ۸ و 13 مابقي موارد با 1۴ 

موافق به تصويب رسد.
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هشدار هواشناسي نسبت به تشديد 
آلودگي هوا در تهران و البرز

سازمان هواشناسي نسبت به افزايش آلودگي هوا 
در استان هاي 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 آالينده ها در اس��تان هاي البرز و تهران 

مي شود.
در اين ش��رايط كاهش كيفيت هوا تا حد ناسالم 
ب��راي گروه هاي حس��اس و در مناط��ق آلوده و 
پرترافيك تا حد ناسالم براي تمام گروه هاي 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 مي شود.

 نصب كاتاليست اجاره اي
 روي خودرو براي اخذ معاينه فني

مديرعامل ستاد معاينه فني ش��هرداري تهران از 
مردودي بيش از 1۰۴ هزار خودرو به علت انتشار 

بيش از حد گازهاي خروجي خبر داد.
حس��ين مقدم، مديرعام��ل س��تاد معاينه فني 
شهرداري تهران در گفت وگو با ايلنا درباره وضعيت 
معاينه فني خودروهاي تهران در ۶ ماهه نخست 
س��ال جاري گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاري 
۶23 ه��زار و 51 براي 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 ۶23 هزار خودرويي ك��ه به مراكز ما 
مراجعه كردند، 1۰۴ هزار و ۹۸1 خودرو، معادل 1۷ 
درصد به علت انتشار بيش از حد گازهاي خروجي 
مردود ش��دند. ۸5 هزار و 1۹۶ دستگاه خودروي 
سبك، معادل 1۴ درصد، تنها به دليل نقص در ترمز 
در مراكز معاينه فني مردود شدند. در زمينه بررسي 
سيستم تعليق خودرو 5 درصد و هم راستايي محور 

11 درصد 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 نمي تواني��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 مي دهد و شناسايي آنها اقدام مهمي است 
كه منجر به اصالح و از بين رفتن خطر آاليندگي 
آنها مي شود. در ۶ ماهه اول سال اين تعداد خودروي 
آلوده شناسايي شدند كه اصالحات را انجام و معاينه 

فني را دريافت كردند.
او ادام��ه داد: ۴۰ درص��د خودروهايي كه به مراكز 
معاين��ه فني مراجعه مي كنند، مردود مي ش��وند 
كه از اين ميان ۹۶ درصد پس از اصالح و رفع ايراد 
مي توانن��د معاينه فني خ��ود را دريافت كنند و ۴ 

درصد ديگر نمي توانند معاينه بگيرند. 
مديرعامل ستاد معاينه فني در پاسخ به اينكه برخي 
خودورها براي اخذ معاينه فني كاتاليس��ت نصب 
مي كنند، اظهار كرد: كاهش آلودگي هوا نيازمند 
مش��اركت و همراهي همه شهروندان است بدون 
ترديد همه ما نسبت به س��المتي 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 مي يابد كه در 
تكريم به قانون، انجام به موقع معاينه فني دوره اي، 
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 مي كند در حيطه 
مسووليت ما نيس��ت. مركز معاينه فني وظيفه و 
اجازه اين را ندارد كه بپرس��د قطعات خودور كجا 
بسته شده است و چگونگي تعمير خودرو به صاحب 

آن بستگي دارد. 

حريم گسل هاي پايتخت 
مشخص شد

در سيزدهمين نشست شوراي  عالي شهرسازي و 
معماري، موضوعاتي مانند راه اندازي سامانه  مكانيزه 
پايش توسعه شهري، تدقيق گسل كالن شهرها و 
اصالح ضوابط بلندمرتبه سازي مورد بررسي قرار 
گرفت. به گزارش   مهر، همچني��ن بنا بر تكاليف 
قبلي تهيه و تدقيق نقش��ه گس��ل هاي شهرهاي 
تهران، كرج، تبريز، مش��هد، زنج��ان و كرمان در 
محدوده ش��هري و حاش��يه 3۰ كيلومتري آن و 
تعيين حريم آنه��ا در مقياس »ي��ك  دو  هزارم « 
انجام و ارايه ش��د. بنا بر اين امر، عالوه بر گس��ل ها 
و حرائم آن، س��اختمان هاي 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 2 ماه آينده ضوابط ساخت و ساز در اين 
نواحي را ابالغ كند. با توجه به ابهامات مصوبه قبلي 
بلندمرتبه سازي در اجرا، اصالحاتي در آن صورت 
گرفت. مهم ترين اين اصالحات عبارت است از اينكه 
مقرر شد ايجاد ساختمان هاي بلند به صورت موردي 
و نقطه اي ممنوع شود و طرح پيشنهاد و ضرورت آن 
تنها در قالب محور و پهنه ارايه شود. شوراي عالي 
شهرسازي نقشه حرائم گسل ها را متعاقبًا منتشر 

خواهد كرد.

كاهش آمار مبتاليان به كرونا 
با پايان فصل سفر

بر اساس آخرين اطالعات دريافت شده سفرهاي بين  
استاني مردم در مهر ماه با كاهش نسبت به ماه و سال 
گذشته مواجه شده و با توجه به اين وضعيت بايد منتظر 
مان��د و ديد كه آمارهاي ابتال به وي��روس كرونا نيز در 

هفته هاي پيش رو فروكش خواهد كرد؟
به گزارش ايس��نا، بارها مسووالن مختلف بهداشتي و 
اجرايي كشور به آمار سفرهاي مردم و تاثير مستقيم آن 
روي شيوع ويروس كرونا و گسترش آن در كشور در پي 
افزايش سفرهاي مردم اشاره كرده اند اما حاال و بر اساس 
آخرين آمارهاي دريافتي وضعيت تردد بين  استاني در 
2۰ روز گذشته مهر ماه نشان از كاهش سفرهاي جاده اي 
مردم دارد و بايد ديد چه اتفاقي براي شيوع ويروس كرونا 

در هفته هاي پيش رو خواهد گذاشت.
مژگان جليليان، معاون مركز مديريت اطالعات راه ها 
و حمل و نقل جاده اي كش��ور درباره آخرين آمارها و 
اطالعات دريافتي از محورهاي مواصالتي كشور به ايسنا 
گفت: بر اساس آخرين اطالعات دريافتي از دوربين هاي 
نظارتي، سامانه هاي ترددش��مار وگشت هاي شعب 
راهداري سراسر كشور در بازه زماني اول تا 2۰ مهرماه 
سال جاري، به طور متوسط روزانه يك ميليون و ۸۰2 
هزار و ۹۸۹ تردد بين اس��تاني ثبت شده است كه در 
مقايسه با مدت مشابه ماه گذشته هفت درصد و نسبت 

به مدت مشابه سال قبل نه درصدكاهش داشته است.
وي افزود: آخرين وضعيت محورهاي شمالي ثبت شده 
تا ديروز نش��ان مي دهد 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 راه ه��ا و حمل و نقل 
جاده اي كشور ادامه داد: همچنين در دو محور مواصالتي 
نيز عمليات كارگاهي جاده اي مهم منجر به مس��دود 
شدن آنها شده است كه مي توان به محور چالوس )حد 
فاصل دزدبن تا هزارچم( و محور هراز )محدوده تونل 
قديم وانا( واقع دراستان مازندران، تا 1۷ دي ماه، به  دليل 
اجراي عمليات تكميل مسير دسترسي بين تونل هاي 

قديم و جديد وانا بصورت 2۴ ساعته اشاره كرد.
جليليان در پاس��خ به سوالي مبني بر اينكه با توجه به 
كاهش سفرها در بيست روز گذشته آيا بايد منتظر كمتر 
شدن آمار ابتالء و نرخ مرگ و مير ناشي از شيوع ويروس 
كرونا باشيم، اعالم كرد: گرچه سفر تنها عاملي شيوع اين 
ويروس را در كشور گسترش مي دهد، نيست اما همواره 
در ايران و كشورهاي ديگر ثابت شده انجام سفر مي تواند 
انتقال دهنده و گسترش دهنده اين بيماري باشد و به 
همين دليل به نظر مي رسد بايد در هفته هاي آتي شاهد 

كاهش آمارهاي شيوع و ابتالء باشيم.

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

قيمتبليتمتروواتوبوسگراننميشود

باالخره كميسيون مشاور امالك چقدر است و چقدر بايد باشد؟ 
رضا  ناطقي| امروزه اطالعات هم به عنوان يك منبع مهم 
استراتژيك در هر محيط كاري و تجاري و هم به عنوان يك 
منبع عمده براي ارزش افزوده مطرح است. اطالعات همواره 
به عنوان يك مزيت رقابتي قلمداد شده است، دستيابي به 
اطالعات مربوط به فعاليت هاي گوناگون از جنبه هاي مختلف 
مي تواند بر عملكرد كلي اثرگذار باش��د. داشتن اطالعات 
در زمينه نيازها و ديدگاه هاي مشتريان مي تواند به بهبود 
خدمات منجر ش��ود.  اهميت اطالعات و استفاده بهينه از 
آن به حدي است كه امروزه بسياري از شركت هاي تجاري 
در تالش براي خريد آن هستند و حتي در عالم سياست نيز 
بسياري از كنشگران سياسي براي اطالع از سليقه و رويكرد 
مردم و تاثير گذاري بيشتر و جهت دهي به افكار عمومي تالش 
مي كنند اطالعاتي از اين دس��ت را از شركت هاي مربوطه 
خريداري كنند. اين اهميت تا بدانجاس��ت كه بسياري از 
سازمان ها اين اطالعات را تجزيه و تحليل و پردازش كرده و 
آن را به سازمان ها يا اشخاصي كه به آن نياز دارند، مي فروشند 

و بهاي اين اطالعات را صاحبان آن تعيين مي كنند.
مقدمه فوق را از اين جهت نوشتم تا اهميت اطالعات در دنياي 
كنوني را يادآور شوم، در شغل مشاوران امالك نيز اطالعات، 
نقش مهم و كليدي داش��ته و مش��اوران امالك بر اساس 
وظايف ذاتي خود همواره به جمع آوري اطالعات مي پردازند؛ 
اطالعاتي كه مسير سرمايه گذاري را هموار مي سازد. براي 
بسياري از مردم واژه اكازيون واژه اي قريب است. وقتي اين 
واژه را مي شنويم ناخودآگاه ذهنمان به دنبال امالك با قيمتي 

كمتر از قيمت منطقه اي خواهد رفت.
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 
لحاظ انساني و اجتماعي نيز داراي ايراد است، چرا كه بايد ديد 
در كجاي دنيا يا همين ايران خودمان دستمزدها را كاهش 
داده اند كه با كژانديشي عده اي معلوم الحال اين اتفاق افتاده 

است. در سطور آتي به اين ايرادها خواهم پرداخت.
1- همان گونه 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 مي افتد يكي از اين نكات است. 
ميزان طرح هاي توس��عه اي در منطقه نيز از ديگر مسائلي 
است كه مش��اوران امالك بايد از آن آگاهي داشته باشند. 
وضعيت جامعه شناختي منطقه كاري، دسترسي ها، محل 
اماكن رفاهي، خدماتي و مذهبي و.... از ديگر اموري اس��ت 
كه مشاوران امالك بايد از آن اطالع كافي و جامعي داشته 
باشند. از طرفي مشاوران امالك به عنوان امين و محرم اسرار 
هموطنان شناخته مي شوند. در بسياري از موارد مردم يك 
كوچه و محله بسياري از اسرار خانوادگي و شخصي خود را 
به مشاور امين خود منتقل مي كنند و از وي براي ادامه راه 

مشاوره و كمك مي گيرند.
٢- به شخصه معتقدم مشاوران امالك مي توانند در نقش 
يك كارآفرين، ارزش آفريني كنند. اين مساله را سازندگان 
و فعاالن و سرمايه گذاران در صنعت ساختمان بخوبي درك 
مي كنند. ارايه امالك مناسب سرمايه گذاري به لحاظ توليد 
ساختمان يا بازسازي يكي از نكاتي است كه براي بازيگران 
اين صنعت حائز اهميت بوده و چه بسيار سرمايه گذاراني 
هستند كه حاضرند در سود مشاوران خود را شريك نمايند. 
از سوي ديگر برحذر داشتن سرمايه گذاران از سرمايه گذاري 
در امالك و مستغالت در زمان هاي نامناسب يكي ديگر از اين 
خدمات است كه عموما توسط مشاوران امالك به مردم عزيز 
ارايه مي شود ميزان تراكنش مالي كه در هر معامله صورت 
مي گيرد نيز يكي ديگر از جنبه هايي است كه ارزش گذاري 
در اين شغل را به لحاظ مالي به مرتبه اي باال سوق مي دهد. 
مشاوران امالك از آنجا كه در ميزان ريالي معامالت شريك 
مي شوند بنابراين تالش مي كنند تا يك معامله برد-برد براي 

طرفين انجام شود.
3- بگذاريد از ساير كشورهاي دنيا مثال بزنم تا بدانيم ميزان 
كميسيون معامالت امالك در اين كشورها چگونه است. 
امريكا ۶ درصد از طرفين - كان��ادا ۶ درصد امارات متحده 
عربي ۶ درصد تركيه ۶ درصد - استراليا ۶ درصد - سازمان 
بين المللي اروپا نيز ۶ درصد را پذيرفته است. اينها از آن جهت 
مهم هستند كه هموطنان عزيز ما در چند سال اخير اقدام 
به سرمايه گذاري در بخش امالك و مستغالت اين كشورها 
كرده اند و با آن غريبه و بيگانه نيستند. ناگفته نماند خدماتي 
كه مش��اوران امالك در اين كشورها ارايه مي دهند فراتر از 
چيزي است كه ما در كشورمان داريم اما در اين كشورها هيچ 
مالك يا مشتري اي حق ندارد با بيشتر از يك آژانس مشاوره 
امالك همكاري كند كه اگر اين اتفاق بيفتد، مشمول جرايم 

سنگين مالي و حبس مي گردد.
۴- همان گونه كه در بند 3 اشاره كردم در ساير كشورهاي دنيا 
مشتري يا مالك فقط بايد با يك آژانس مشاوره امالك قرارداد 
بسته و مادامي كه تحت قرارداد اين آژانس قرار دارد حتي اگر 
برادر يا پدر يا فرزند و... هم بخواهد در مورد ملك موردنظر 
معامله اي انجام دهد بايد از طريق آژانس مذكور انجام دهد. 
مقايسه كنيد با كشور عزيزمان، مالك محترمي ملكش را به 
چند آژانس مي سپارد و در نهايت معامله اش را از طرق نامعلوم 
ديگري انجام مي دهد كه صد البته قابل پيگيري هم نيست. 
از طرف ديگر مشتري كه به دنبال ملك موردنياز خود است 
ضمن اينكه به چندين آژانس مشاوره امالك مراجعه مي كند، 
خودش نيز از روش هاي متعارف و غيرمتعارف به جست وجو 
ادامه مي دهد و در پاره اي از موارد مشخص نمي شود چگونه 

خواسته اش را تامين كرده است.
5- سياس��ت گذاري هاي غلط و بدون برنام��ه در اتحاديه 
مشاوران امالك موج مي زند. از دادن پروانه كسب بدون هيچ 
زمينه علمي و اخالقي و فرهنگي گرفته تا قدم برنامه ريزي و 
منطقه بندي و استانداردسازي مشاوران امالك، همه و همه 

مواردي است كه ناشي از كم خردي و عدم تحقيق و پژوهش 
است. تعدد مشاوران امالك از سويي و ظهور مشاوران امالك 
در طبقات آپارتمان ها )مجاز يا غيرمجاز( و بدون هيچ گونه 
نظارتي باعث به وجود آمدن يك فضاي رقابتي بسيار شديد 
در بين مشاوران گرديده كه بعضا در اين فضا مشتريان نيز 
سوءاستفاده مي نمايند. ۶- قياس در آمد يك كارمند عزيز 
و زحمتكش با يك مش��اور امالك قياسي مع الفارق 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 
مشاور امالك با توجه به مخاطراتي كه در شغل خود دارد بعضا 
ممكن است تا چند ماه حتي يك معامله را انجام ندهد. اينكه 
به جاي حل كردن مساله و افزايش حقوق قشر عزيز كارمند 
و كارگر، بياييم صورت مساله را پاك كنيم و درآمد ديگري 
را كاهش دهيم، بسيار بي منطق و خارج از عرف اجتماعي 

و انساني است.
در اين چند سطر سعي كردم به تعدادي از ايرادهاي اصلي 
اين قانون بدون مطالعه و كارشناسي بپردازم. حال از رواج 
پيشنهاد بي شرمانه تعدادي از مالكان بابت پرداخت هاي 
زيرميزي يا اصطالحا باال بود به مش��اوران امالك كاهش 
تعهد كاري و سازماني در مشاوران، ايجاد رخوت و سستي و 
كاشتن بذر نفرت و دشمني بين آحاد جامعه مي گذريم كه 
اگر بخواهيم به اينها ورود كنيم بايد از وجود روانشناسان، 
جامعه شناسان و... بهره ببريم. بنابراين به نظر مي رسد تصويب 
اين قانون جديد بيشتر يك پروپاگانداي برنامه ريزي شده 
است تا مسووالن امر همگام با ساير پوپوليست ها به مردم 
نشان دهند كه در جهت مبارزه با گراني گام برمي دارند. اميد 
اس��ت مردم ايران عزيز هرچه زودتر در سايه سياست هاي 
انديشمندانه به خوبي و مهر در كنار يكديگر زندگي شاد و 

مرفهي را تجربه نمايند.

1- نام مناقصه گذار: شركت توزيع نيروي برق استان ايالم به نشاني ايالم، بلوار مدرس، كدپستي 69319995487، طبقه دوم، امور تداركات، واحد قراردادها، تلفكس 08432347755
2- موضوع مناقصات:

99/21: تجديد مناقصه خريد و نصب دو دستگاه باالبر تمام هيدروليك خط گرم جهت نصب بر روي خودروي
FM (pc24( 6*4/46

99/22: تجديد مناقصه خريد و نصب كابين خودروهاي ايسوز 5/2 تن و اتفاقات و عمليات
3- زمان دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ 1399/07/20 لغايت 1399/07/27

4- آدرس محل دريافت اسناد: مناقصه گران محترم مي توانند به منظور دريافت اسناد مناقصات به سامانه تداركات الكترونيكي دولت www.setadiran.ir مراجعه نمايند.
5- آدرس محل دريافت پيشنهاد: ايالم، بلوار مدرس، شركت توزيع نيروي برق استان ايالم، واحد دبيرخانه، به پيشنهادهاي فاقد امضا، مخدوش، مشروط و پيشنهاداتي كه بعد از مهلت مقرر واصل شوند ترتيب 

اثر داده نخواهد شد. مناقصه گران محترم ضمن تحويل پاكات به صورت فيزيكي بايد حتما تمامي مدارك و پاكات را بر روي سامانه ستاد بارگزاري نمايند.
6- مهلت تحويل اسناد: ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1399/08/10

7- محل برگزاري مناقصه: ايالم، بلوار مدرس، شركت توزيع نيروي برق استان ايالم، سالن جلسات
8- زمان بازگشايي پاكات: پاكات پيشنهاد راس ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 1399/08/10 با حضور اعضاي كميسيون مناقصه بازگشايي مي شود. حضور مناقصه گران در جلسه فوق الذكر با ارائه معرفي نامه 

بالمانع است.
9- ذكر شماره مناقصه و عنوان آن روي پاكات الزامي است.

10- اطالعات برآورد و تضمين

آگهي تجديد مناقصات عمومي يك مرحله اي 
شماره 99/21،22  شركت توزيع نيروي برق

 استان ايالم) سهامي خاص)

كه به صورت الف) چك تضمين شده بانكي- ضمانتنامه بانكي به نفع مناقصه گزار – ضمانت نامه صادر شده توسط موسسات بيمه گر داراي مجوز الزم براي فعاليت و صدور ضمانت نامه از سوي بيمه مركزي ايران 
– گواهي خالص مطالبات قطعي تاييد شده از سوي امور مالي شركت توزيع نيروي برق مطابق كاربرگ هاي پيوست – رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب شماره 1904051930 بانك تجارت. شعبه انقالب به 
نام شركت توزيع نيروي برق استان ايالم مدت اعتبار تضمين هاي فوق بايد حداقل 3 ماه از تاريخ صدور آن بوده و براي همين مدت قابل تمديد باشد و عالوه بر آن ضمانت نامه بانكي بايد طبق فرم هاي مورد قبول 

ضميمه اسناد تنظيم شده باشد.
11- شركت توزيع برق استان ايالم در رد يا قبول كليه پيشنهادها مختار است.

12- هزينه آگهي هاي روزنامه برعهده برنده مناقصه مي باشد.
13- پيشنهاددهندگان موظفند تا دو روز قبل از پايان مهلت تسليم پيشنهادات با مراجعه به سايت هايي كه اسناد بر روي آنها بارگذاري شده اند از اصالحات احتمالي در اسناد مطلع گردند و اسناد اصالحي را 

مهر و امضا كنند.
14- شرط 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 نمي دهد.

ميزان تضمين شركت در مناقصهواحدتعدادشرح كاالشماره مناقصهرديف

1،650،000،000دستگاه2خريد و نصب باالبر تمام هيدروليك خط گرم199/21

810،000،000دستگاه6خريد و نصب كابين خودروهاي ايسوز و اتفاقات و عمليات299/22

نوبت دوم

برابر رای شماره 8002897 کالسه 1641 سال 96 موضوع قانون تعيين و تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض مالکيت متقاضی حبيب اهلل شعبانی تکامجانی به 
کد ملی 6319886501 صادره از رحيم آباد فرزند ميرزا آقا ششدانگ يک قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 3576.13 
متر مربع به استثنا 13.56 متر بستر نهر قس�متی از پالک 73.13 فرعی از 39 اصلی بخش 3 واقع در قريه شرج محله خريداری 
شده از مالک رسمی لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشاراولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضايی تقديم نمايند 

بديهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. م الف 19906110
تاريخ انتشار : نوبت اول : 1399.07.23 تاريخ انتشار : نوبت دوم : 1399.08.10 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين و تکليف 
وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

هادی مال حسينی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

 نظر به دس�تور مواد 1 و 3 قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی و س�اختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
90/9/20 ملک متقاضی که در هيات موضوع ماده يک قانون مذکور مس�تقر در واحد ثبتی چالوس مورد 
رس�يدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض وی محرز و رای الزم صادر گرديده جهت اطالع عموم به ش�رح 
ذيل آگهی ميگردد: 869 فرعی از 14 اصلی واقع در قريه هچيرود بخش يک قشالقی دهستان کالرستاق 
به نام سلمان علی پوريان نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با ساختمان به مساحت 212.30 متر مربع 
خريداری مع الواسطه از وارث مرحوم عليجان علی نقی پور مالک رسمی لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آيين نامه مربوطه اين آگهی در دو 
نوبت به فاصله 15 روز از طريق اين روزنامه و محلی / کثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هيات 
الصاق تا در صورتيکه اشخاص ذينفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين 
آگهی و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم 
و رسيد اخذ نمايند . معترضين بايد ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمايد و گواهی تقديم دادخواست را به اداره ثبت محل تحويل دهد که در اين صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
يا معترض، گواهی تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
مالکيت می نمايد و صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست . بديهی است برابر ماده 13 
آيين نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذيرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هيات 
پ�س از تنظيم اظهارنامه حاوی تحديد حدود ، مراتب را در اولي�ن آگهی نوبتی و تحديد حدود به صورت 
همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جريان ثبت و فاقد سابقه تحديد حدود ، واحد ثبتی 

آگهی تحديد حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نمايد . م الف 19906059
تاريخ انتشار : 99/7/23 تاريخ انتشار : 99/8/8

 آگهی اختصاصی قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی چالوس

 نيکنام ازوجی سرپرست ثبت اسناد و امالک چالوس

شركت مديريت توليد برق نكا در نظر دارد نس�بت به خريد ترانسميترها و سنسورهای مربوط 
به آنااليزرهای آنالين س�مپلينگ سيکل ترکيبی نيروگاه شهيد سليمی نکا طبق شرايط ذيل و 
همچنين شرايط خصوصی و عمومی کار پيوست اس�ناد مناقصه اقدام نمايد. عالقمندان جهت 
خريد اسناد مناقصه با ارائه معرفی نامه کتبی و فيش واريزی به مبلغ 300/000 ريال به حساب سيبای 
شماره 0105692716008 بنام شركت مديريت توليد برق نكا نزد بانک ملی ايران شعبه نيروگاه به 

اداره تدارکات اين شرکت مراجعه نمايند.
1- مدت زمان تحويل کاال: سه ماه از تاريخ پيش پرداخت

2- زمان فروش اسناد مناقصه: از تاريخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت 7 روز 
3- پيشنهاددهندگان بايستی پيشنهاد خود را بر اساس شرايط مناقصه تنظيم و حداکثر تا ساعت 
16 روز يکش�نبه مورخ 99/8/18  به اداره تدارکات ش�ركت مديريت توليد برق نكا واقع در نکا- 
کيلومتر 25 جاده زاغمرز- نيروگاه شهيد سليمی نکا تسليم و رسيد دريافت دارند. پيشنهادات 
واصله راس ساعت 10/30 صبح روز دوشنبه مورخه 99/8/19 با توجه به شرايط مناقصه باز و قرائت 
خواهد ش�د. حضور پيشنهاددهندگان يا نمايندگان آنان در جلسه گشايش پيشنهادهای مالی 

کميسيون مناقصه آزاد می باشد.
4- س�پرده شرکت در مناقصه: مبلغ س�پرده ش�رکت در مناقصه معادل 496/000/000 ريال است که 
بايستی به يکی از صورت های مشروحه ذيل همراه با اسناد مناقصه در پاکت الف به دستگاه مناقصه گذار 

تسليم گردد:
1-4- رسيد بانکی وجه مزبور به حساب سيبا 0105692716008 اين شرکت نزد بانک ملی ايران شعبه 

نيروگاه شهيد سليمی نکا
2-4- چک تضمين شده بانکی به نفع خريدار

3-4- ضمانت نامه بانکی به نفع خريدار برابر با فرم پيوست که می بايست دارای 3 ماه اعتبار باشد.
5- به پيشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از ميزان مقرر، چک شخصی 

و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
6- توانايی ارائه ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهدات به ميزان 10% مبلغ قرارداد پس از عقد قرارداد

7- به پيشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان 
واصل می شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.

8- ساير اطالعات و جزييات مربوط، در اسناد مناقصه مندرج است.
 www.tender.tpph.ir ، www.npgm.ir جهت مش�اهده آگهی و خالصه اس�ناد به س�ايت های 
  و پايگاه ملی مناقصات کش�ور مراجعه و براي کس�ب موارد بازرگاني با ش�ماره تلفن 09111526204 
آقای اس�دپور و  جهت کسب اطالعات فنی بيشتر با شماره تلفن 09111546686 آقای مهندس نيری 

تماس حاصل فرماييد .

 آگهي مناقصه عمومي
 شماره 99/24 

اداره روابط عمومی

نوبت اول

شركت مديريت توليد برق نكا
نيروگاه شهيد سليمی نکا



كرونا الگوهاي كاري را براي هميشه تغيير داده و دوركاري 
هم براي مديران و هم كارمندان تبديل به ترند شده است به 
گونه اي كه حتي پس از پايان بحران كرونا، بيشتر كارمندان 
ديگر عالقه اي ندارند تا در دفاتر حضور داشته باشند. آينده 
شركت هاي فناوري نيز ديگر شباهتي با چيزي كه تا پيش از 
همه گيري كرونا مي شناختيم، ندارد. از زمان شيوع ويروس 
كرونا، شركت هاي فناوري امريكا، دفترهاي خود را تعطيل 
كرده و از كارمندان خواسته اند براي مدتي يا براي هميشه 
در خانه كار كنند. وب سايت بيزينس اينسايدر به چگونگي 
برنامه ريزي بزرگ ترين شركت هاي فناوري براي آينده 
كار پرداخته است. اين شركت ها، در ماه هاي پيش رو، سال 
آينده يا حتي ديرتر از آن، دفاتر خود را دوباره باز مي كنند؛ 
اما بعيد است كه زندگي اداري براي كارمنداني كه بازگشت 
به محل كار را انتخاب مي كنند، مانند گذشته باشد. برخي 
شركت ها ممكن است فضاي فيزيكي دفاتر خود را تغيير 
دهند تا از ش��يوع بيماري جلوگيري كنند. برخي ديگر 
ممكن است نوع دفاتر خود را تغيير دهند؛ حتي در بعضي 
موارد ممكن است شركت ها در محل زندگي و نوع دستمزد 

كارمندان خود تجديد نظر كنند.
از لحظه اي كه شركت هاي مختلف به خاطر شيوع ويروس 
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 سال هاي 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 
هم خيلي راحت جايگزين جلسه هاي حضوري شده اند و 
بسياري از امور اداري به صورت منظم توسط نرم افزارها و 
پلتفرم هاي مديريتي قابل انجام هستند، طوري كه حتي 
شرايط جديد باعث شده سازمان ها بيشتر از هميشه به 
سمت مدرنيزه شدن و ديجيتالي كردن بسترهاي ارتباطي 

و اداري حركت كنند. 

  توييتر در حال آماده سازي  براي
 نيروي كار »غيرمتمركز« 

نيروي كار غير متمركز براي چندين سال روياي »جك 
دورسي«، مديرعامل توييتر بوده و به همين دليل اوايل سال 
جاري به كارمندان اين شركت گفته شده كه مي توانند براي 
هميشه از خانه كار كنند. در نتيجه احتماال توييتر نسبت به 
شركت  هاي ديگر تصويري واضح تر از برنامه هاي كاري خود 
داشته باشد. اين شركت قبال برنامه هايي براي بومي سازي 
حقوق براساس محل كار پرسنل در نظر گرفته بود و فضاي 
اداري دفتر سانفرانسيس��كو را اجاره داده بود. براس��اس 
گزارش اخير واشنگتن پس��ت، حتي قبل از همه گيري 
كرونا، برخي مديران توييتر كار در خانه و جلسات مجازي 
را به صورت آزمايشي اجرايي كرده بودند. در بخش هاي 
ديگر توييتر، تيم هايي روي بهينه سازي جلسات ويدئويي 
كار مي كنند؛ مثال استفاده از اشارات دست براي زمان هايي 
كه قصد صحبت كردن دارند يا نياز به خروج از جلسه دارند 
يا ابداع عبارات جديدي مانند »ELMO« كه به معناي 
»ديگر كافي است! بياييد ادامه دهيم« براي بازگشتن جلسه 
به مسير اصلي، از كارهايي است كه اين تيم ها انجام داده اند.

    امكان دوركاري كاركنان گوگل  تا تابستان 
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 
اين كار جداي از ش��يوع كرونا كمك به كاركناني بود كه 
بايد به تحصيل از راه دور بچه هايشان نيز كمك مي كردند. 
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 
كارمندان گوگل در كل ۱۴ هفته مرخصي در سال دارند كه 
مي توانند به صورت ساعتي نيز از آن استفاده كنند. عالوه 
بر اين، گوگل به كارمندان خود ۱۰۰۰ دالر براي راه اندازي 

دفتر خانگي كمك مالي مي كند.

    پاداش ۲۰۰۰ دالري فيس بوك  براي
راه اندازي دفتر خانگي 

فيس بوك اعالم كرده كارمندان تا خرداد ۱۴۰۰ از راه دور به 
كار خود ادامه مي دهند؛ اما بسياري ممكن است به صورت 
دايمي دوركار ش��وند. با اين حال اگ��ر كارمندان دوركار 
بخواهند به منطقه اي غير از خليج سانفرانسيسكو نقل 
مكان كنند، احتماال از ماه ژانويه )دي( حقوق شان كاهش 
پيدا خواهد كرد. مارك زاكربرگ در ماه مه  )ارديبهشت( 
گفته بود كه انتظار دارد ۵۰ درصد از كارمندان فيس بوك 
طي دهه آينده دوركار شوند. با توجه به اينكه كارمندان 
فيس بوك به اين زودي ها به دفتر »منلو پارك« شركت 
باز نمي گردند؛ اين ش��ركت مزايايي براي كارمنداني كه 
قصد ايجاد دفتر خانگي دارند در نظر گرفته است. شركت 
دو ماه قبل اعالم كرد كه عالوه بر پ��اداش ۱۰۰۰ دالري 
كار در خانه كه اس��فند ۱۳۹۸ پرداخت شد، ۱۰۰۰ هزار 
دالر كمك هزينه اضافي براي راه اندازي دفتر كار خانگي 
در اختيار كارمندان قرار خواهد داد. همچنين فيس بوك 
برنامه هايي براي والدين شاغل دارد؛ از جمله آنها مي توان 
به ۱۰ هفته مرخصي استحقاقي براي كاركناني اشاره كرد 
كه نياز به مراقبت جدي از كودك يا بستگان نزديك خود 
دارند. به عالوه، طبق گفته لس آنجلس تايمز، فيس بوك 
قصد دارد تا به عملكرد همه كاركنانش در سال ۲۰۲۰ نمره 
بااليي بدهد؛ اين نمره باال معموال با پاداش براي آن كارمند 

همراه خواهد بود.

   آمازون مزاياي زيادي
به والدين كارمند مي دهد

آمازون خرداد ماه اعالم كرد كه كارمندان مي توانند تا ۱۹ 
دي امسال به دوركاري ادامه دهند؛ البته به شرطي كه كار 
آنها در خانه به طور موثر انجام شود. سخنگوي آمازون در 

مصاحبه اي به»بيزنس اينسايدر گفت كه آمازون براي آن 
دسته از كارمنداني كه ترجيح مي دهند در دفتر كار كنند 
روش هاي ايمني مانند فاصله فيزيكي، افزايش نظافت و 
بررس��ي دما را در نظر گرفته و به همه كارمندان محافظ 
صورت و ضدعفوني كننده دس��ت مي دهد. آمازون براي 
پاسخ به همه گيري كرونا، مزاياي جديدي براي كارمندان 
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 پاره وقت و تمام وقت 
آم��ازون و »Whole Foods« پرداخت مي كند كه به 
گفته شركت بيش از ۹۰ هزينه ها را پوشش مي دهد. به 
نظر مي رسد در حالي كه بسياري از شركت هاي فناوري 
در آينده دفاتر فيزيكي خود تجديد نظر مي كنند، آمازون 
به برنامه هاي توسعه اي خود در مكاني غير از دفتر مركزي 
سياتل، ادامه مي دهد. اين شركت اخيرا از سرمايه گذاري 
۱.۴ ميليارد دالري براي توسعه دفاتر خود در شش شهر 
اياالت متحده و استخدام ۳۵۰۰ كارمند جديد خبر داده 

است.

    دوركاري كارمندان سيلزفورس و اسلك
سيلزفورس اوايل سال جاري يك كتابچه ۲۱ صفحه اي 
در مورد اينكه چگونه مي توان دوباره فضاهاي كاري را به 
صورت ايمن بازگشايي كرد منتشر كرد. اين طرح شامل 
بازنگ��ري در مواد داخلي دفتر، اف��زودن جداكننده هاي 
شيشه اي و تعيين فاصله اجتماعي حتي در آسانسورها 
است. سيلزفورس در حالي برخي دفاتر خود در كانادا، اروپا 
و آسيا را دوباره باز مي كند كه ممكن است همه كارمندان 
آن تا مرداد ۱۴۰۰ دوركار باشند. همچنين سيلزفورس در 
شرايط كرونايي مزايايي براي والدين شاغل در نظر گرفته 
است. اين شركت ماه مرداد اعالم كرد كه والدين در شرايط 
فعلي مجاز به دريافت شش هفته مرخصي هستند و به 
آنها يارانه مراقبت از كودك پرداخت مي شود. در اين طرح 
سيلزفورس به والدين شاغل حداكثر تا ۱۰۰ دالر در روز 
و به مدت پنج روز در ماه تا دي ماه يارانه پرداخت مي كند. 
همچنين شركت اسلك در ماه ژوئن )خرداد( اعالم كرد كه 
به كارمندان خود اين امكان را مي دهد تا براي هميشه از 

راه دور كار كنند و گفت كه قصد دارد كارمندان بيشتري به 
صورت دوركار دايمي استخدام كند. همچنين اين شركت 
تاريخ بازگشايي دوباره دفتر خود را اعالم كرد و گفته كه اين 
دفتر »كامال متفاوت« خواهد بود. امكانات كمتري مانند 
تهيه غذا و بار قهوه، تمركز كمتر روي جلسات حضوري 
با همكاران و گزينه هاي بيشتري براي كارهاي انفرادي 

متمركز، از جمله اقدامات اسلك براي اين دفتر است.

    وضعيت كاركنان اپل پس از پايان كرونا
بعضي كارمندان اپل در حالي به محل كار خود بازگشته اند 
كه برخي ديگر هنوز از راه دور كار مي كنند و مديرعامل اين 
شركت اعالم كرده كه اين روش، آزمايشي موفقيت آميز 
براي ش��ركت بوده اس��ت. تيم ك��وك ماه گذش��ته در 
مصاحبه اي در The Atlantic Festival گفت، برخي 
موارد را مي توان به صورت مجازي به خوبي مديريت كرد 
اما كار از راه دور اصال قابل مقايسه با كنار هم بودن به صورت 
فيزيكي نيست. كوك در مصاحبه اي با بلومبرگ گفت كه 
كارمندان اپل مي توانند تا اوايل سال ۲۰۲۱ كار خود را در 
خانه انجام دهند. كوك در اين مصاحبه گفت: »شرايط بعد 
از آن بستگي به موفقيت در كشف واكسن و درمان دارد.« 
وي در ادامه اضافه كرد كه دفاتر اپل مانند آكاردئون عمل 
مي كنند و به آنها اجازه مي ده��د تا با توجه موارد ابتال به 

ويروس، باز و بسته شوند.

    دستورالعمل محل كار تركيبي 
در مايكروسافت

براساس دستورالعمل جديد مايكروسافت كه »محل كار 
تركيبي« نام دارد، كاركنان فقط بايد نيمي از هفته كاري 
را در دفتر حضور داشته باشند. برخي كارمندان در صورت 
تاييد مدير مي توانند به صورت دايمي دوركار شده و نقل 
مكان كنند؛ اما پس از آن بايد ميزكار خود در دفتر را به طور 
كامل ترك كنند. با اين وجود برخي از كارمندان نمي توانند 
دوركار باشند؛ مثال اگر فردي در بخش سخت افزار يا بخش 
آموزش حضوري كار مي كند، بايد حتما در دفتر حضور 
داشته باشد. مايكروسافت هم بخشي از هزينه ايجاد دفتر 

كار در منزل را بر عهده گرفته است.

6 اخباررويداد
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۸ استارت آپ ابري جديد وارد 
بازار فناوري ايران شد

در پايان يك داوري س��خت، تالش ش��ش ماهه 
۱۴ تيم ابربازي به مرحله آزمون رس��يد. انتخاب 
۴ تيم براي رتبه هاي اول تا س��وم، افزايش جايزه 
نقدي به ۵۵۰ميليون تومان از سوي بانك پاسارگاد 
و هلدين��گ فن��اپ و همچنين س��رمايه گذاري 
۱.۵ميليارد توماني مجموعه شناسا و شتابدهنده 
تريگ آپ روي هشت تيم، از دستاوردهاي نخستين 
مسابقه توليد محصوالت ابري كشور بود. به عالوه، 
محصوالت اين تيم ه��ا كه همگي با ويژگي ابرزي 
)Cloud Native( توليد شده اند، 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 
استارت آپ هاي جديد ابري تا در كنار هم، به بازار 
ابري كشور رونق ببخشند. ابرآروان در بهمن سال 
گذشته در س��وار ابرهاي ۹۸، از 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. ثبت نام متقاضيان ش��ركت در اين 
مسابقه از اسفند ماه آغاز شد و تا پايان فروردين ماه، 
بيش از ۱۴۰۰ متقاضي در حوزه هاي برنامه نويسي، 
ديجيتال ماركتينگ، طراحي و توسعه كسب وكار 
ثبت نام كردند. پس از مراحل ارزيابي و انجام چالش، 
۲۳۳ نفر به مرحله تيم سازي رسيدند؛ مرحله اي كه 
با وجود كرونا، نتوانست به شكل فيزيكي انجام شود و 
تمامي شركت كنندگان به شكل آنالين اين مرحله 
را پشت سر گذاش��تند. درنهايت از ميان ۲۰ تيم 
تشكيل شده، ۱۴ تيم متشكل از ۷۹ نفر 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 سرمايه گذار اين تيم ها را همراهي كرد 
و البته جدا از حاميان مالي و س��رمايه گذاري اين 
رويداد، اس��تارت آپ هاي به نام��ي را همراه خود 
داش��ت، از جمله كاربوم؛ همراه براي تس��ت هاي 
شخصيت شناسي و آشنايي تيم ها، فرادرس؛ تامين 
محتواهاي تخصصي آموزشي، رهنماكالج؛ تسهيل 
فرآيندهاي ارزيابي و تيم سازي، كوئرا؛ بستر ارزيابي 
و حل چالش ه��ا، پاديوم؛ خريداري API تيم هاي 
ابربازي به مدت يك س��ال و تا س��قف ۵۰ ميليون 
تومان و آرش برهمند؛ سردبير ماهنامه پيوست كه 
در نقش راوي اختتاميه غيرحضوري ابربازي، همراه 

داوران و تيم هاي ارايه دهنده بود.

     تيم ها و محصوالت باكيفيت 
و داوري هاي سخت

قرار بود در پايان داوري مسابقه ابربازي به سه تيم 
برتر در مجموع ۵۰۰ميلي��ون تومان جايزه نقدي 
داده شود؛ اما كيفيت محصوالت ارايه شده در اين 
مرحله، كار داوري را در انتخاب سه تيم برتر دشوار 
كرد. درنهايت تي��م داوري ابربازي تصميم گرفت 
به جاي 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 ۵۵۰ ميليون 
تومان افزايش يافت. برندگان جوايز نقدي مسابقه 
ابربازي، شامل اسپكس��ا به عنوان تيم نخست در 
بخش ابزار مديريت و به اش��تراك گذاري محتوا با 
دريافت ۳۰۰ميليون تومان، تيم هاي پاستا در بخش 
دستيار توس��عه پروژه روي سرويس PaaS و تيم 
آركپچا در بخش ابزار جلوگيري از درخواست ربات ها 
براي حفظ امنيت به عنوان تيم هاي دوم با دريافت 
۱۰۰ ميليون تومان، كالديتور به عنوان تيم سوم در 
بخش مجازي سازي يك دسكتاپ براي بهره وري و 

امنيت باالتر، با دريافت ۵۰ميليون تومان.

    ۱.۵ ميليارد جذب سرمايه براي ۸ تيم
هدف از مس��ابقه ابربازي تنها شركت تيم ها و برنده 
شدن جوايز نقدي نبود و از همان ابتدا با تفاهم ميان 
ابر آروان و شناسا، بنا بود حداكثر ۱۰ تيم از تيم هاي 
ش��ركت كننده در روي��داد براي س��رمايه گذاري و 
ش��تابدهي انتخاب ش��وند. در پايان داوري مسابقه 
ابربازي مجموعه شناسا و تريگ آپ هشت تيم را كه 
در حوزه هاي مديريت محتوا و ديجيتال ماركتينگ، 
اينترنت اشيا، ذخيره سازي اطالعات و پلتفرم هاي 
ابري محصول توليد كرده  بودند، براي ورود به مرحله 
سرمايه گذاري و شتابدهي انتخاب كردند. تيم هاي 
منتخب جذب سرمايه و شتابدهي شامل تيم اسپكسا 
)Spexa( ابزار مديريت و به اشتراك گذاري محتوا، 
تيم پاستا )PaaSTa( دس��تيار توسعه  پروژه روي 
 )AR-Captcha( سرويس پلتفرم ابري، تيم آركپچا
ابزار جلوگيري از درخواس��ت ربات ه��ا براي حفظ 
امنيت، تيم كالديتور )Clouduter( مجازي سازي 
يك دسكتاپ براي بهره وري و امنيت باالتر، تيم پسينو 
)PaaSino( دستيار توس��عه  پروژه روي سرويس 
پلتفرم اب��ري، تي��م گوبي��ن )Goobin( نرم افزار 
برگزاري كنفرانس آنالين، تيم كاسب )Kaseb( ابزار 
تحليل محتوايي و ديجيتالي وب سايت، تيم جيرك 
)Jirak( پلتفرم نرم افزاري اينترنت اشيا مي شود. البته 
ساير تيم ها كه در مرحله داوري موفق به دريافت جايزه 
نقدي و جذب سرمايه نشدند، همچنان با حمايت ابر 
آروان مي توانند به تكمي��ل محصول خود بپردازند. 
در اين مرحله خواهند توانس��ت محصول شان را در 
بازارچه ابر آروان عرضه كنند و از س��وي ابر آروان به 

مجموعه هاي شتابدهي معرفي خواهند شد.

مهلت درج آدرس سامانه هاي 
دانشگاه ها تا ۳۰ مهر ماه

معاون فناوري و نوآوري وزارت ارتباطات با بيان اينكه 
دانش��گاه ها براي دريافت اينترنت در س��امانه جديد 
وزارت ارتباط��ات ثبت نام كنند، گفت: دانش��جو يان 
و اساتيد مي توانند از س��امانه هاي دانشگاه هاي خود 
به طور رايگان از اينترنت استفاده كنند. ستار هاشمي 
در گفت وگو با فارس، با بي��ان اينكه ترافيك آموزش 
مجازي براي تمامي مراكز آموزش دانشگاهي و حوزوي 
در صورت ثبت نام سامانه هاي دانشگاه در سامانه وزارت 
ارتباطات رايگان خواهد بود، گفت: دانشگاه ها بايد براي 
استفاده دانشجويان و اساتيد از اينترنت رايگان براي 
آموزش مجازي نشاني سامانه هايي كه از آن استفاده 
مي كنند را در سامانه وزارت ارتباطات ثبت كنند. وي 
افزود: وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات براي اينكه 
تمامي دانشگاه هاي سراسر كشور بتوانند از اينترنت 
رايگان براي آموزش مجازي استفاده كنند، سامانه اي 
راه اندازي كرده است تا همه مراكز علمي با ثبت نشاني 
سامانه هاي مورد اس��تفاده دانشگاه از ترافيك رايگان 
استفاده كنند. وي ادامه داد: در سامانه وزارت ارتباطات 
دانشگاه ها پس از تكميل مشخصات بايد مشخصات 
مدير فناوري و رابط دانشگاه را حتما به ثبت برسانند 
چرا كه وزارت ارتباطات براي صحت سنجي اطالعات با 
آنها ارتباط تلفني برقرار كرده تا از صحت آنها اطمينان 
پيدا كند. هاشمي اضافه كرد: در سامانه وزارت ارتباطات 
شماره تماس هاي مختلفي را براي كمك به دانشگاهيان 
درج كرده ايم كه در صورتي كه در فرايند ثبت اطالعات 
دچار مشكل يا سوال بودند بتوانند از كمك كارشناسان 
در طول ساعت اداري استفاده كنند. وي ادامه داد: در 
حال حاضر تعداد ۱۳۳۴ سامانه دانشگاه هاي كشور در 
سامانه وزارت ارتباطات تأييد شده و براي اعمال ترافيك 
رايگان آموزش مجازي به اپراتورها ابالغ شده است. از 
طرفي دانشجويان دانشگاه ها براي استفاده از سامانه هاي 
مراكز علمي خود بايد مطمئن ش��وند كه آدرس هاي 
سامانه دانشگاه جزو ليست تأييدشده در سامانه وزارت 
ارتباطات قرار داشته باش��د كه در صورت نبود آدرس 
سامانه دانشگاه بايد بالفاصله به مسوول فناوري دانشگاه 
اطالع داده تا او اطالعات آدرس سامانه دانشگاه ها را در 
سامانه وزارت ارتباطات ثبت كند.  تمامي دانشگاه هاي 
سراسر كشور تا ۳۰ مهر ماه مهلت دارند نسبت به درج 
آدرس سامانه  دانشگاه هاي خود در سامانه جديد وزارت 
ارتباطات اقدام كنند. اينترنت رايگان آدرس سامانه هاي 
دانشگاهيان هيچ گونه محدوديتي نخواهند داشت زيرا 
به هر ميزاني كه از اين سامانه ها استفاده شود هيچ گونه 

اختاللي به وجود نخواهد آمد.

 قطعي اينترنت 
در برخي مناطق مقطعي است

مديركل ارتباطات و امور بين الملل شركت مخابرات 
ايران گفت: سرعت پايين و كيفيت غير قابل قبول 
اينترنت ADSL مخاب��رات در بعضي از مناطق به 
دليل اشكال فني به صورت مقطعي ايجاد مي شود 
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 
وجود مي آيد، گفت: قطعي اينترنت يا كاهش سرعت 
و كيفيت پايين در همه كشور نيست بلكه بعضي از 
مناطق مخابراتي احتمال دارد به صورت مقطعي به 
علت مشكالت فني سرعت اينترنت كاهش يابد كه 
اين موضوع كوتاه مدت بوده و رفع مي شود. وي افزود: 
در حال حاضر مردم اگر در محدوده خاصي از شهر 
يا محل سكونت خود دچار مشكل اينترنتي هستند 

اعالم كنند تا نسبت به رفع آن اقدام شود.

جزييات ماهواره »پارس ۱« 
اعالم شد

در آس��تانه طراحي و س��اخت و تحوي��ل ماهواره 
سنجش از دور »پارس ۱«، وزارت ارتباطات جزييات 
اين ماه��واره، كاربرد و نحوه قرارگرفتن آن در مدار 
زمين را اعالم كرد. به گزارش مهر، ماهواره »پارس 
۱« توسط پژوهشگران پژوهشگاه فضايي طراحي و 
ساخته شده و هم اكنون مراحل تحويل به سازمان 
فضايي ايران را طي مي كند. در همين حال ماهواره 
»ناهيد ۲« نيز در اين پژوهشگاه مراحل ساخت را 
مي گذراند. در اين راستا وزارت ارتباطات اعالم كرد: 
ماهواره هاي »پارس۱« و »ناهيد۲« آخرين مدل 
از ماهواره هاي ايراني، در حال پش��ت سر گذاشتن 
مراحل نهايي ساخت و آزمايش فني پيش از تزريق 
به مدارهاي فضايي هستند. ماهواره »پارس۱« به 
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 عكس هاي 
خود را از م��دار ۵۰۰ كيلومتري س��طح زمين به 
ايستگاه هاي زميني ارس��ال كند. اين تصاوير قرار 
اس��ت براي پايش اراضي كش��اورزي و جنگل ها، 
بررس��ي وضعي��ت درياچه ها و تخمين وس��عت 
مخاطرات طبيعي همچون آتش سوزي ها و سيل 
مورد استفاده قرار گيرد. دقت تصاوير پارس ۱ آنقدر 
زياد است كه مي ش��ود از فضا فهميد حوض وسط 
ميدان فردوسي پايتخت پر است يا خالي. اما ماهواره 
»ناهيد۲« يك ميكرو ماهواره مخابراتي مكعبي با 
وزن ۱۱۰ كيلوگرم است كه مدل ارتقا يافته ماهواره 
»ناهيد ۱« اس��ت و از زمين قابل هدايت و كنترل 
بوده و با تامين انرژي از س��لول هاي خورش��يدي، 
مي تواند در ارتفاع ۵۵۰ كيلومتري از سطح زمين به 
مدت دو سال شناور باشد. هر دو اين ماهواره ها در 
پژوهشگاه فضايي وزارت ارتباطات ساخته و مراحل 
آزمايش هاي تخصصي را در آزمايشگاه هاي پيشرفته 
خأل حرارتي، ارتعاشات، اندازه گيري خواص جرمي، 
سازگاري الكترومغناطيس را پشت سر مي گذارند.

بسياري از امور اداري به صورت منظم توسط نرم افزارها و پلتفرم هاي مديريتي قابل انجام هستند

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

 ارسال يك ميليون بسته بهداشتي و اقالم دارويي به مناطق محروم كشور

دوركاري ادامه دار شركت هاي فناوري در پساكرونا

خبر خوش رييس ستاد اجرايي فرمان امام درباره واكسن و كيت تشخيص سريع كرونا

رييس س��تاد اجرايي فرمان امام درحاش��يه مراسم 
ارسال يك ميليون بسته بهداش��تي و اقالم دارويي 
و اعزام كاروان هاي س��يار پزشكي به مناطق محروم 
كشور، از نهايي ش��دن مراحل ساخت واكسن كرونا 
توسط محققان جوان اين ستاد خبر داد. صبح ۲۲ مهر 
آيين آغاز مرحله سوم پويش ملي »احسان سالمت« با 
هدف ارسال يك ميليون بسته بهداشتي و اقالم دارويي 
و اعزام كاروان هاي س��يار پزشكي به مناطق محروم 
كش��ور براي مقابله با بيماري كرونا، باحضور رييس 
ستاد اجرايي فرمان امام، مديران عامل بنيادهاي بركت 
و احسان در نمايشگاه دايمي ستاد اجرايي برگزار شد.

محمد مخبر دراين مراس��م با تأكيد براينكه يكي از 
وظايف تمام دس��تگاه هاي حاكميتي ايجاد بس��تر 
مش��اركت و نقش محوري براي مردم اس��ت، گفت: 
اينكه رهبر معظم انقالب اسالمي تأكيد دارند كه كه 
مشكالت از داخل حل مي شود به اين دليل است كه 
ابزار حل مش��كالت خود مردم هستند و ما در ستاد 
اي��ن را تجربه كرديم كه گره ها به دس��ت خود مردم 
باز مي ش��ود. مخبر افزود: س��تاد اجرايي فرمان امام 
در حوادث مختلف مانند س��يل و زلزله و حتي كرونا 
هميش��ه جزو اولين دس��تگاه هايي 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 مي توانم ادعا كنم 
اگر ستاد در بحث كرونا و تأمين و توليد اقالم بهداشتي 
و دارويي ورود نمي كرد، كشور دچار يك بحران جدي 

مي شد. مخبر با اش��اره به تالش محققان ستاد براي 
توليد واكس��ن كرونا افزود: محققان دارويي ستاد از 
۶ مسير براي ساخت واكسن كرونا اقدام كردند كه دو 
مسير به مراحل نهايي نزديك شده و چندمرحله تست 
حيواني آنها ازجمله تست و تزريق ويروس بسيار قوي 
شده روي ميمون، با موفقيت انجام شد وكارايي واكسن 
تأييد شد و به زودي تست انساني هم انجام خواهد شد.

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 
مستندات ساخت واكسن به وزارت بهداشت ارايه شده 

تا مجوز تست انساني صادر شود. وي عنوان كرد: خط 
توليد مجهز واكسن كرونا را نيز ساخته و آماده شده و 
همزمان با اعالم موفقيت تست انساني، افتتاح اين خط 
توليد انجام خواهد شد كه دراين خط توليد بيش از نياز 

كشور مي توانيم واكسن كرونا توليد كنيم.
مخبر با اشاره به توزيع ۹ ميليون بسته معيشتي و اقالم 
بهداشتي بين آسيب ديدگان كرونا در ماه هاي اخير 
توسط ستاد اجرايي افزود: امروز هم يك ميليون بسته 
بهداشتي حاوي پنج ميليون ماسك و يك ميليون مواد 
ضدعفوني كننده براي مناطق محروم كشور، همچنين 
۱۰ هزار كيت آزمايشگاهي و سه هزار رمديسيور هم 

به صورت رايگان بين بيمارستان هاي مناطق محروم 
توزيع خواهيم كرد، همچنين كاروان هاي س��المت 
مجهز ب��ه كيت هاي تش��خيص كرون��ا و تجهيزات 
دوراپزشكي هم از امروز به اين مناطق اعزام مي شوند.

در بخش ديگري از اين مراسم ارتباط ويدئو كنفرانسي 
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��تان ها آغاز شود. حجت االس��الم دژكام؛ 
نماينده ولي فقيه در اس��تان ف��ارس در اين ارتباط 
ويدئوكنفرانس��ي گفت: از خدمات ستاد اجرايي در 
مناطق محروم تقدير و تشكر مي كنيم به ويژه خدماتي 
كه در حوزه كرونا براي ارسال بسته هاي معيشتي و 
بهداشتي و ايجاد اشتغال براي آسيب ديدگان كرونا 
داشتند. حجت االسالم سعيدي؛ نماينده ولي فقيه 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 نمي دارند؛ عقالنيت، نگاه به 

درون و اتكا به مردم ايثارگر است.
حجت االس��الم ناصري؛ نماينده ولي فقيه در يزد نيز 
با بيان اينكه بزرگ ترين ويژگي ستاد اجرايي فرمان 
امام اين است كه هيچ مشكل و مانعي آنها را متوقف 
نمي كند، گفت: اي كاش در اين ش��رايط كشور چند 
نهاد مثل ستاد اجرايي داشتيم كه بجاي نگاه به بيرون، 
بتوانند براي نجات كارخانه هاي تعطيل شده و حل 
معضل بيكاري و مشكالت معيشتي مردم، نيروهاي 
داخل را بسيج كنند و جلوي خروج ارز و خام فروشي ها 

را بگيرند.



تعادل | 
خرداداماه سال جاري مجوز افزايش قيمت لوازم خانگي 
صادر شد. اما هنوز چندماه از اين افزايش قيمت نگذشته كه 
توليد كنندگان لوازم خانگي براي بار دوم خواستار افزايش 
قيمت شدند. آنها مي گويند: از آنجايي كه هيچ تضميني 
براي ثبات اقتصادي از س��وي دولتمردان داده نمي شود، 
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 
اينكه مولفه هاي توليد نسبت به سال گذشته، ۱۳۰درصد 
افزايش قيمت را تجربه كردند و طبق مصوبه ستاد تنظيم 
بازار در سال ۱۳۹۷ صرفا ۲۵ قلم محصولي كه از ارز دولتي 
استفاده مي كنند مشمول قيمت گذاري هستند؛ بنابراين 
توليدكنندگان معتقدند بايد افزايش قيمت داشته باشند. 
به عبارتي ديگر، آنها مي گويند: با اس��تناد به مستندات 
حقوقي و قانوني كه به وزير صمت ارايه شده، ورود ستاد 
تنظيم بازار و سازمان حمايت به قيمت گذاري لوازم خانگي 
موضوعيت ندارد و اگر هم بخواهند در اين بازار نظارت كنند، 
بايد واحدهاي توليدي بر اساس قيمت نهاده هاي توليد 
خوداظهاري كنند و در صورت بروز تخلف سازمان حمايت 
ورود كند؛ اما اعالم تكليف قيمت ها از اين سازمان حمايت 
در بازار لوازم خانگي راه حل نيست و امكان ادامه توليد لوازم 
خانگي در اين شرايط وجود ندارد.حال بايد ديد آيا متوليان 
وزارت صمت با درخواست توليد كنندگان لوازم خانگي 

براي افزايش مجدد موافقت خواهند كرد يا خير. 

    با اين شرايط نمي شود توليد كرد
خرداد ماه امسال افزايش قيمت لوازم خانگي خبرساز شده و 
در نهايت سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
اعالم كرد كه در قيمت هاي لوازم خانگي بازنگري ش��ده، 
تلويزيون حداكثر ۲۰ درصد و ساير لوازم خانگي حداكثر 
۲۵ درصد مجاز به افزايش قيمت نس��بت به بهمن سال 
گذشته هستند و همه توليدكنندگان و عرضه كنندگان 
لوازم خانگي ملزم شدند قيمت هاي خود را در سامانه ۱۲۴ 
ثبت كنند. با اين حال با افزايش نرخ ارز در هفته هاي گذشته 
دوباره گزارش هايي از افزايش قيمت در اين بازار شنيده شده 
است. بي ثباتي بازار باعث شده نه توليدكننده و نه خريدار 
در بازار لوازم خانگي فعاليتي نداش��ته باش��د، به طوريكه 
توليد كنندگان لوازم خانگي مي گويند از آنجايي كه كار 
توليدي نيازمند تأمين مواد اوليه، آنهم با ش��رايط باثبات 
اقتصادي است، اما ما نمي دانيم فردا مواد اوليه را مي توانيم 
با قيمت امروز تهيه كنيم يا خير. يكي ديگر، از مشكالتي 
كه مثل س��اير بخش هاي اقتصادي، بازار لوازم خانگي را 
نيز با مشكل مواجه كرده است، باالرفتن نرخ ارز از يكسو و 
تامين آن براي تامين مواد اوليه مورد نياز براي توليد است. 
توليدكنندگان لوازم خانگي در اين باره نيز مي گويند: تأمين 
مواد اوليه توليدكنندگان لوازم خانگي نخست از طريق نيما 
و ارز حاص��ل از صادرات صورت مي گيرد، اما توليدكننده 
در بخش نيما نمي تواند بخش زي��ادي از مواد اوليه را وارد 
كند. در ارز حاصل از صادرات نيز بسياري از توليدكنندگان 
و صادر كنندگان براي تأمين ارز ب��ا صرافي  هايي قرارداد 

بستند كه آنها وظايف خود را انجام نداده اند و حتي تعدادي 
از آنها صرافي  هاي خود را بسته اند، اين درحالي است كه اين 
صرافي ها از طرف بانك مركزي به توليدكننده معرفي شده 
بودند. به گفته آنها، در شرايطي كه اقتصاد به حال خودش 

رها شده است، نمي توان كار توليدي انجام داد. 

    بايد گران كنيم
 در همين حال، دبير انجمن صنايع لوازم خانگي ايران نيز 
از افزايش ۱۳۰ درصدي مولفه هاي توليد نسبت به سال 
گذشته خبر مي دهد مي گويد: طبق مصوبه ستاد تنظيم 
بازار در سال ۱۳۹۷ صرفا ۲۵ قلم محصولي كه از ارز دولتي 
استفاده مي كنند مشمول قيمت گذاري هستند؛ بنابراين 
توليدكنندگان معتقدند طبق مستنداتي كه به سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان ارايه داده اند بايد 
افزايش قيمت داشته باشند. عباس هاشمي در گفت وگو با 
»ايسنا، « اظهار مي كند: به طور متوسط آلومينيوم ۱۵۴، 
درصد فوالد ۲۱۲ درصد، برن��ج ۱۳۱ درصد و مس ۱۱۷ 
درصد نسبت به سال گذشته افزايش قيمت داشته و اين 
در حالي است كه توليدكنندگان لوازم خانگي در خردادماه 
امسال مجاز ش��دند، قيمت هاي خود را حدود ۲۵ درصد 
افزايش دهند.  همچنين با در نظر گرفتن يورو، ميانگين نرخ 
ارز در اين صنعت در مهرماه امسال نسبت به سال گذشته 
۱۶۳ درصد افزايش داشته است. همچنين براساس آمار 
اعالمي او، در بخش آبگرمكن و پكيج اگر براساس افزايش 
قيمت مواد اوليه قيمت گذاري مي ش��د، بايد در مهر ماه 
امس��ال در آبگرمكن ۱۳۴ درصد و در پكيج ۱۵۸ افزايش 
قيمت مي داشت؛ يعني نرخ برخي از كاالها پنج تا شش برابر 

قيمتي است كه سازمان حمايت تعيين كرده است. هاشمي 
معتقد است كه با در نظر گرفتن اين شرايط قيمت گذاري 
براي محصوالت لوازم خانگي امكان پذير نيس��ت و ورود 
سازمان حمايت و س��تاد تنظيم بازار به بازار لوازم خانگي 
بالموضوع است. با استناد به مستندات حقوقي و قانوني كه 
به وزير صمت ارايه كرديم، مي توانيم بگوييم كه ورود ستاد 
تنظيم بازار و سازمان حمايت به قيمت گذاري لوازم خانگي 
موضوعيت ندارد و اگر هم بخواهند در اين بازار نظارت كنند، 
بايد واحدهاي توليدي بر اس��اس قيمت نهاده هاي توليد 
خوداظهاري كنند و در صورت بروز تخلف سازمان حمايت 
ورود كند؛ اما اعالم تكليف قيمت ها از اين سازمان حمايت 
در ب��ازار لوازم خانگي راه حل 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 مي دهد و مي گويد: 
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 ۱۳۹۷ صرفا ۲۵ قلم محصولي كه از ارز دولتي 
استفاده مي كنند مشمول قيمت گذاري هستند؛ بنابراين 
توليدكنندگان معتقدند طبق مستنداتي كه به سازمان 
حمايت ارايه داده اند، بايد افزايش قيمت داشته باشد. دبير 
انجمن صنايع ل��وازم خانگي ايران با بيان اينكه تداوم اين 
وضعيت موجب ضرر توليدكنندگان مي شود، مي گويد: 
بايد هرچه زودتر درباره اين بازار تعيين تكليف نهايي صورت 
گيرد. در حال حاضر اگر در بازار افزايش قيمت هاي نامتعارف 

مشاهده مي شود ربطي به توليدكنندگان ندارد. به عبارت 
ديگر در اثر اشتباهات استراتژيك سازمان حمايت و ستاد 
تنظيم بازار، توليدكننده و مصرف كننده ضرر مي كنند و به 

صورت پنهاني افرادي به صورت غيرقانوني سود مي برند.

     راه حل مجلس چيست؟ 
از سوي ديگر، برخي اعضاي كميسيون صنايع مجلس، 
»نوسانات نرخ ارز« و »كمبود عرضه فوالد در بورس« را از 
داليل گراني لوازم خانگي مي دانند و مي گويند: سوداگران و 
مافياها با گراني دالر فضا را براي قيمت سازي و سوءاستفاده 
مناس��ب ديده و با دپو و احتكار بر افزايش قيمت ها دامن 
زدند، در اين شرايط نقش دستگاه هاي نظارتي از اهميت 
ويژه اي برخوردار اس��ت و مي توان��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 مي زند. اين درحالي است كه در حال 
حاضر فوالد در بورس به ميزان كافي عرضه نمي ش��ود، 
توليدكنندگان هم نمي توانند مواد اوليه موردنياز خود را 
تامين كنند در نتيجه ميزان عرضه لوازم خانگي به بازار 
و قيمت اين محصوالت تحت تاثير قرار مي گيرد. در اين 
ميان، بهترين راهكار از نگاه آنها، براي كاهش قيمت لوازم 
خانگي داخلي سازي است؛ يعني توليدكنندگان مي توانند 
با استفاده از ظرفيت شركت هاي دانش بنيان و صنعتگران 
كش��ور قطعات موردنياز توليد لوازم خانگي كه در حال 
حاضر وارد كشور مي شود، را تامين كنند. از اين رو، با تقويت 
داخلي سازي، در صورت رشد نرخ ارز قيمت لوازم خانگي 

تحت تاثير قرار نگرفته و افزايش نمي يابد.
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 احتمال ريزش شديد 
قيمت خودروها

ايرن�ا |  رييس اتحاديه نمايش��گاه داران خودروي 
پايتخت با بيان اينكه بازار خودرو، شرايط طبيعي 
ندارد، پيش بيني كرد در هفته هاي آينده با ريزش 
شديد قيمت خودروها مواجه خواهيم شد. سعيد 
موتمني افزود: اكنون به هيچ عنوان خريد خودرو 
عاقالنه نيست و به خريداران توصيه مي شود  فكر 
خريد را از سر خود بيرون كنند. وي بيان كرد: بازار 
قفل بوده و ركود كامل بر آن حاكم اس��ت، آنچه از 
قيمت ها شنيده مي ش��ود فقط روي كاغذ است و 
مشتريان نيز فقط قيمت مي پرسند. وي در ادامه 
گفت: در حالي كه تا پيش از تيرماه، ش��اهد تعداد 
انگشت ش��مار انجام معامالت در نمايش��گاه هاي 
خودرو بوديم، اما در دو ماه و نيم گذش��ته به صفر 
رسيده است. موتمني اظهار كرد: وقتي قيمت ها 
به صورت س��اعتي در ب��ازار باال م��ي رود، افراد از 
خريد و فروش منصرف مي شوند 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 مي توانس��ت گزينه بس��يار خوبي براي 
كنترل اين آشفته بازار باشد، اما اين گزينه منتفي 
به نظر مي رسد. وي  همچنين درخصوص پيشنهاد 
مجلسي ها براي كشف قيمت و فروش خودرو در 
بورس،  گفت: قيمت ها 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: همه چي��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 ۱۳۹۷ به 
منظور نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي امكان 
واردات كامي��ون وجود دارد، اظه��ار كرد: برهمين 
اساس اخيرا شرايط واردات كاميون هاي حداكثر سه 
سال كاركرده تعيين و از سوي دفتر مقررات صادرات 
وزارت صمت به گمرك  ابالغ شد كه طبق آن واردات 
كاميون هاي حداكثر سه سال كاركرده صرفا از طريق 
كارت بازرگاني معتبر امكان پذير خواهد بود. مهرداد 
جمال ارونقي ادامه داد: مسوول تاييد شناسه كاالي 
اين كاميون ها براي كليه وارد كنندگان با سازمان 
راهداري و حمل و نقل جاده اي 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 كاميون هاي 
وارداتي به ميزان س��ه درصد ارزش سيف كاميون 
در سامانه TSC گمرك ايران از همان مارك و مدل 
تعيين مي شود. ارونقي يادآور شد: بايد توجه داشت 
كه نرخ تسعير ارز جهت محاسبه ريالي تعرفه تعهد 
ارايه  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 نمي شود. اين در حالي است كه ارايه دهندگان 
خدمات پ��س از فروش مج��از به درياف��ت مبالغ 
جداگانه اي 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 جاده اي 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 
كاميون هاي نو به همراه مارك و مدل مجاز وارداتي 

به دفتر مقررات صادرات و واردات اقدام كند.

توليد ۵۰  هزار دستگاه 
موتورسيكلت برقي در دستور كار

مهر |معاون وزير صمت با بيان اينكه ارزان سازي 
موتورس��يكلت هاي 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 برنامه ريزي توليد 
انبوه موتورس��يكلت هاي برقي با بيان اينكه يكي 
از سياس��ت هاي وزارت صمت حماي��ت از توليد 
موتورس��يكلت هاي برقي اس��ت، اظهار داش��ت: 
طبق برنامه توليد ۵۰ هزار دستگاه موتورسيكلت 
برقي در دس��تور كار قرار دارد.  ب��ه گفته وي،  در 
اين طرح با ح��ذف هزينه ۴۰ درص��دي باتري و 
بهره گيري از شيوه سوآپ و باتري هاي اماني و ايجاد 
زيرساخت هاي الزم ارزان سازي قيمت محصول 
مدنظر قرار دارد.   بيات همچنين شناسايي ظرفيت 
توليد قطعات و اجزا اصلي موتورسيكلت برقي در 
كشور با هدف كاهش ارزبري، تعميق ساخت داخل، 
تأمين اقالم استاندارد، افزايش توليد و ارزان سازي 
تيپ هاي 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 
الكتريكي و درايو، مجموعه باتري و سامانه مديريت، 
شارژر و مبدل ها با هدف بومي سازي و ايجاد مقياس 

اقتصادي توليد را پيگيري مي كند. 

مديرعامل گاز مازندران: 
 انشعاب گاز مددجويان

 رايگان است
مديرعامل شركت گاز استان مازندران گفت: براساس 
قانون بودجه، حق انشعاب گاز براي واحدهاي مسكوني 
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. »جعفر احمدپور« مديرعامل شركت گاز مازندران 
گفت: شركت گاز استان در كنار رسالت خطير گازرساني 
در حوزه مسووليت اجتماعي توجه خاصي به امورات 
معنوي و اجتماعي به ويژه كمك به نيازمندان و ايتام 
دارد كه خوشبختانه طي سال در چندين نوبت از محل 
كمك هاي همكاران مبالغي را به منظور تهيه س��بد 
كااليي و توزيع بين مستمندان صورت مي پذيرد. وي با 
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 

نعمت طبيعي، اهتمام جدي دولت است.

اجراي طرح حمايت از 
هنرمندان در دوران كرونا 

توسط شهرداري اصفهان
معاون فرهنگي -   اجتماعي شهردار اصفهان گفت: طرح 
جامع حمايت از هنرمندان در دوران كرونا در بخش هاي 
موسيقي، سينما، هنرهاي تجسمي، ادبيات، تئاتر و ساير 
بخش ها براي حمايت از آثار و توليدات هنري و فرهنگي 
هنرمندان اصفهاني از سوي شهرداري اجرا مي شود. 
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، 
محمد عيدي با اشاره به طرح جامع حمايت از هنرمندان 
شهر اصفهان در دوران كرونا از سوي معاونت فرهنگي و 
سازمان فرهنگي اجتماعي ورزشي شهرداري اصفهان 
اظهار كرد: اين طرح در شش بخش موسيقي، سينما، 
هنرهاي تجسمي، ادبيات، تئاتر و ساير بخش ها با انتشار 
فراخوان براي جذب آثار هنري اجرايي مي ش��ود. وي 
ادامه داد: براساس اين طرح شهرداري نقش تسهيل گر 
را به عهده خواهد داشت تا ارتباط بين هنرمندان، مردم 

و شهرداري حفظ شود.
   جشنواره نماد قوس آذر 

براي حمايت از هنرهاي تجسمي 
عيدي با اشاره به دسته بندي براي حمايت از حوزه هاي 
مختلف فرهنگي و هنري در قالب اين طرح، گفت: بخش 
نخست مربوط به هنرهاي تجسمي است كه برگزاري 
جشنواره نماد قوس آذر به روايت هنرهاي معاصر يكي از 
اين برنامه ها است. همچنين توليد پنج جلد كتاب فاخر از 
هنرمندان به نام و صاحب  اثر در حوزه هنرهاي تجسمي 

پيش  بيني شده است.
   هنر هفتمي ها مورد حمايت شهرداري 

معاون فرهنگي -   اجتماعي شهردار اصفهان با بيان اينكه 
در بخش سوم طرح حمايت از هنرمندان در دوران كرونا، 
حمايت از توليدات سينمايي، توليد و سفارش فيلم و 
توليد كليپ و فيلم هاي كوت��اه براي پخش در فضاي 
مجازي در دستور كار قرار دارد، افزود: قصد داريم تمام 
هنرمندان و فعاالن بخش سينما در شهر اصفهان را در 
اين بخش درگير كنيم تا با تالش هنرمندان آثار خوبي 
توليد شود. عيدي افزود: در بخش حمايت از هنرمندان 
تئاتر هم توليد و نش��ر ۵۰ اپيزود نمايش كوتاه، توليد 
يكصد عنوان نمايش خيابان��ي و محيطي، برگزاري 
جشنواره طنز، جشنواره نمايش نامه نويسي اصفهان 
و جشنواره تك گويي نمايش��ي پژواك در دستور كار 

سازمان فرهنگي-   اجتماعي شهرداري است.
   توليد كاالي فرهنگي 

وي بيان كرد: يكي از برنامه هاي ديگر شهرداري در قالب 
طرح حمايت از هنرمندان در دوران كرونا، توليد كاالي 
فرهنگي با تركيب هنرهاي تئاتر، موسيقي و هنرهاي 

تجسمي است.
   رويداد ملي »در مقياس قوس« 

عيدي در بخش ديگري از سخنان خود به اجراي رويداد 
ملي هنرهاي تجسمي »در مقياس قوس« اشاره كرد و 
گفت: اين رويداد از سوي موزه هنرهاي معاصر اصفهان 
و در زمستان امسال برگزار مي شود تا گفتمان مشترك 
بين هنرهاي تجسمي و عرصه ش��هري ايجاد شود؛ 
با اجراي اين رويداد هويت نماد ق��وس آذر به صورت 
عمومي و در سطح شهر به شهرونداني كه كمتر در فضاي 
گالري ها و موزه ها حضور پيدا مي كنند، معرفي مي شود. 
وي بيان كرد: اين رويداد كه در دو بخش برگزار مي شود 
در بخش اول به برگزاري نشس��ت با حضور مهمانان و 
كارشناسان اختصاص دارد كه به توضيحاتي در مورد 
نماد قوس آذر و ارتباط آن با هنرهاي معاصر مي پردازد. 
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 
كاتالوگ و چاپ كتاب برگزار مي شود. وي افزود: برگزاري 
اين رويداد مي تواند هنرمندان صنايع دستي اصفهان را 
براي توليد آثاري با  الهام از نماد شهر اصفهان تشويق كند 
تا از اين آثار در فضاهاي شهري بهره مند شويم. عيدي 
با بيان اينكه رويداد » در مقياس قوس« در بخش هاي 
پوستر، ويدئو آرت و مجسمه با حضور همه هنرمندان 
از كشور برگزار مي شود، گفت: كامبيز صبري، مرتضا 
بصراوي و شايا شهرستاني در بخش مجسمه، ژينوس 
تقي زاده، مينو ايران  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 
اين رويداد را تا ۱۵ آبان ماه عنوان و اظهار كرد: تعداد آثار 
برگزيده براي هر بخش ۵ عنوان 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 مي تواند 

شركت داشته باشد. 

آيا گراني دوم لوازم خانگي در راه است؟ 

توليدكنندگان لوازم خانگي: بايد گران كنيم!

تعادل | 
ارزيابي هاي آماري نشان مي دهد، شاخص مقدار توليد 
در بخش صنعت در بهار ۱۳۹۹ نسبت به فصل زمستان 
۱۳۹۸، با افت ۵ درصدي همراه بوده است. اين در حالي 
است كه در همين بازه زماني شاخص مقدار توليد در بخش 
كشاورزي رشد ۳۹ درصدي و در بخش معدن رشد تقريبا 
۰.۴ درصدي را تجربه كرده است. در مقايسه با بهار ۱۳۹۸ 
نيز شاخص مقدار توليد در بخش صنعت حدود ۰.۵ درصد 
افت داشته اما در بخش هاي معدن و كشاورزي به ترتيب 
۰.۷ درصد و ۰.۲ درصد رش��د داشته است. از آنجايي كه 
روند توليد به ويژه در بخش كشاورزي طي فصول گوناگون 
سال، ممكن است تحت تاثير نوسانات و تحوالت فصلي 
قرار گيرد، بررسي آمارهاي توليد در اين بخش ها شايد به 
تنهايي گوياي وضعيت آن نباشد و الزم است اثرات فصلي 
آن از آمارها زدوده شود. )تعديل شده فصلي( . از اين رو در 
اين گزارش در كنار بررسي آمارهاي روند شاخص مقدار 
توليد كشور طي ۹ سال اخير، روند تعديل شده فصلي آنها 

نيز مورد بررسي قرار مي گيرد. 

    شاخص مقدار توليد در بخش صنعت
به گزارش معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق تهران، روند 
شاخص مقدار توليد در بخش صنعت طي بهار ۱۳۹۰ تا 
بهار ۱۳۹۹ نشان مي دهد، اين شاخص در دو فصل )پاييز 
۱۳۹۰ و زمس��تان ۱۳۹۶( در باالترين س��طح خود قرار 
داشته است. در پاييز ۱۳۹۰، اگرچه شاخص مقدار توليد 
صنعتي در سطح بااليي قرار داشته، اما پس از اين فصل، با 
تشديد تحريم ها اين شاخص روند كاهشي به خود گرفته 
و در بهار ۱۳۹۲ به پايين ترين سطح خود طي بازه زماني 
مورد بررسي رسيده است. پس از آن از بهار ۱۳۹۲ تا بهار 
۱۳۹۵، اگرچه روند اين شاخص با نوساناتي همراه بوده، 
اما تقريبا  در سطح مشابهي قرار داشته است. در ادامه، اين 
شاخص روند افزايشي را در پيش گرفته و در زمستان ۱۳۹۶ 
يك اوج را تجربه كرده است؛ پيش از آنكه بار ديگر به دليل 
تشديد تحريم ها روند اين شاخص رو به كاهش برود. در 
زمستان ۱۳۹۸، به رغم روند تقريبا نزولي كه شاخص مقدار 
توليد صنعت از چند فصل قبل شروع كرده بود، رشد مثبت 
۵ درصدي را تجربه كرده است؛ با اين وجود، پس از آن در 
بهار ۱۳۹۹ اين شاخص كاهش ۵ درصدي را به خود ديده 
كه باعث شد سطح آن تقريبا به سطح پاييز ۱۳۹۸ برسد. 

روند شاخص مقدار توليد بخش صنعت نشان مي دهد اين 
شاخص، پس از گذشت بيش از ۸ س��ال، در بهار ۱۳۹۹ 
همچنان حدود ۱۲ واحد از شاخص سال ۱۳۹۰ )۱۰۰( 
 كمتر اس��ت. همچنين رشد شاخص مقدار توليد بخش 
صنعت نسبت به فصل مشابه سال گذشته، از بهار ۱۳۹۷ تا 
پاييز ۱۳۹۸ همواره منفي بوده كه بيشترين افت آن مربوط 
به زمستان ۱۳۹۷ )۱۲.۲ درصد( بوده است. در زمستان 
۱۳۹۸، پس از گذش��ت ۷ ماه رش��د منفي، اين شاخص 
توانست رشد مثبت را تجربه كند؛ اگرچه اين رشد مثبت 
در فصل بعدي يعني بهار پايدار نمانده و معادل منفي ۰.۵ 
درصد رقم خورده است. رشد شاخص مقدار توليد در بهار 
۱۳۹۸ معادل منفي ۵ درصد و در بهار ۱۳۹۷ منفي يك 
درصد رقم خورده بود، ما در بهار سال هاي ۱۳۹۶ و ۱۳۹۵، 

رشد شاخص توليد مثبت بوده است . 

   تعديل شده فصلي 
 از سوي ديگر، در روند تعديل فصلي شده شاخص مقدار 
توليد كش��ور در بخش صنعت، افت اين شاخص در بهار 
۱۳۹۹ نسبت به زمس��تان ۱۳۹۸، حدود ۲ درصد بوده؛ 
اگرچه افت آن نس��بت به به��ار ۱۳۹۸ همچنان همان 
۰.۵ درصد باقي مانده است.طي بازه زماني مورد بررسي، 
بيشترين افت شاخص نسبت به فصل مشابه سال گذشته 

مربوط به زمستان ۱۳۹۷ )۱۲.۴ درصد( و بيشترين رشد 
مربوط به زمستان ۱۳۹۵ )۱۱.۹ درصد( بوده است .

    شاخص مقدار توليد در بخش معدن 
)به جز استخراج نفت و گاز طبيعي(

طي بهار ۱۳۹۰ تا بهار ۱۳۹۹، شاخص مقدار توليد بخش 
معدن )به جز اس��تخراج نفت و گاز طبيعي( در كشور با 
نوسانات بااليي همراه بوده است. در سال ۱۳۹۱، همزمان 
با تشديد تحريم ها عليه ايران، سطح اين شاخص با نوسانات 
شديدي همراه ش��ده و در ادامه آن، در فصل چهارم سال 
۱۳۹۴، سقوط قابل توجهي را تجربه كرده است. شاخص 
مقدار توليد بخش معدن در زمستان ۱۳۹۸ در پايين ترين 
سطح خود طي ۹ سال اخير قرار داشته است. پس از اين 
سقوط، روند عمومي سطح اين شاخص تا تابستان ۱۳۹۷ 
افزايش��ي بوده، پيش از آنكه تا پاييز ۱۳۹۸، دوباره رو به 
كاهش پيش برود. پس از آن تا بهار ۱۳۹۹، سطح شاخص 
مقدار توليد معدن، اگرچه با نوس��انات كمي همراه بوده، 
تقريبا در س��طح ثابتي قرار داشته است .  شاخص مقدار 
توليد معدن در بهار ۱۳۹۹، همچنان حدود ۴ واحد از رقم 
شاخص در سال پايه )۱۰۰( پايين تر قرار گرفته كه حاكي 
از نامناسب تر شدن شرايط توليد اين بخش پس از گذشت 
بيش از ۸ سال است. در بهار ۱۳۹۹، شاخص مقدار توليد 

بخش معدن نسبت به زمستان ۱۳۹۸ حدود ۰.۴ درصد و 
نسبت به بهار ۱۳۹۸ حدود ۰۷. درصد افزايش داشته است. 
از پاييز سال ۱۳۹۷ به بعد اولين بار است كه شاخص مقدار 
توليد معدن نس��بت به فصل مشابه سال گذشته با رشد 
همراه بوده است. در بهار ۱۳۹۸، رشد شاخص نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته منفي ۳.۳ درصد و در بهار ۱۳۹۷ 
معادل ۱.۹ درصد بوده است. طي بازه زماني مورد بررسي، 
بيشترين رشد نقطه به نقطه شاخص مقدار توليد بخش 
معدن مربوط به پاييز ۱۳۹۶ )۳.۸ درصد( و بيشترين افت 
نيز مربوط به زمس��تان ۱۳۹۴ )۷.۷( درصد بوده است. از 
آنجايي كه روند شاخص مقدار توليد بخش معدن، آنچنان 
تحت تاثير نوس��انات فصلي قرار ندارد، روند تعديل شده 
فصلي آن تفاوت قابل توجهي با روند اصلي نداشته است. 

    شاخص مقدار توليد در بخش كشاورزي 
روند شاخص مقدار توليد بخش كشاورزي از بهار ۱۳۹۰ 
تا بهار ۱۳۹۹ نش��ان مي دهد، توليد كش��اورزي متاثر از 
تحوالت فصلي، نوساناتي داشته است. همواره تابستان هر 
سال بيشترين سطح شاخص را به خود اختصاص داده و 
كمترين آن مربوط به فصول زمستان بوده است. در بهار 
۱۳۹۹، ش��اخص توليد بخش كش��اورزي نسبت به بهار 
۱۳۹۸ تقريبا بدون تغيير مانده است. اين در حالي است كه 
در زمستان ۱۳۹۸ نسبت به فصل مشابه سال گذشته اين 
شاخص رشد ۳.۵ درصدي را تجربه كرده بود. شاخص مقدار 
توليد بخش كشاورزي در بهار ۱۳۹۹، نسبت به شاخص 
سال پايه ۱۳۹۰ )۱۰۰(  همچنان حدود ۱۱.۵ واحد كمتر 
است. براساس آنچه روند تعديل فصلي شده شاخص مقدار 
توليد بخش كشاورزي نشان مي دهد، اين شاخص در بهار 
۱۳۹۹، در باالترين س��طح خود طي ۹ سال گذشته قرار 
داشته است. پيش از اين در بهار ۱۳۹۸ نيز اين شاخص در 
سطح مشابه قرار گرفته بود. كمترين سطح شاخص طي ۹ 
سال اخير نيز به بهار ۱۳۹۱ اختصاص داشته است . براساس 
اين آمارها، شاخص مقدار توليد بخش كشاورزي در بهار 
۱۳۹۹ نسبت به بهار ۱۳۹۸، رشد تقريبا صفر را تجربه كرده 
است. در زمستان سال ۱۳۹۸ نيز رشد اين شاخص نسبت 
به فصل مشابه سال گذشته معادل ۱.۹ درصد بوده است. 
طي بازه زماني مورد بررسي، بيشترين رشد نقطه به نقطه 
اين شاخص مربوط به پاييز ۱۳۹۸ )۹.۱ درصد( و بيشترين 

افت آن مربوط به پاييز ۱۳۹۳ )۸.۵ درصد( بوده است. 

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

شاخص مقدار توليد در ۹ سال 
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چهرهروز

باستان شناس پيشكسوت ايران درگذشت
صادق ملك ش��هميرزادي باستان شناس پيشكسوت دارفاني را وداع گفت. او در س��ال ۱۳۲۲ شمسي در شهميرزاد به دنيا آمد و يكي از 
باستان شناسان بنام است كه در كاوش هاي تپه سيلك نقش مهمي را ايفا كرد. او در مدت سي سال خدمت آموزشي در گروه باستان شناسي 
دانشگاه تهران، تدريس دروس كاوش در محل، طبقه بندي سفال و اشيا، طراحي فني و نقشه برداري و عكاسي، بررسي آثار باستاني، سمينار 
و ترتيب نمايشگاه، تهيه گزارش مشروح، باستان شناسي و هنر مصر باستان، آشنايي با باستان شناسي، مباني باستان شناسي فرهنگي، 
باستان شناسي پيش از تاريخ بين النهرين، باستان شناسي پيش از تاريخ ايران، باستان شناسي آسياي غربي و مصركه اين واحد درسي را در 

دانشگاه هاي خارج از كشور ارايه كرد. همچنين باستان و فرهنگ ايران باستان كه اين عنوان درسي را هم در دانشگاه هلسينكي ارايه كرد.

كتابخانه

درباره كتاب »اقتصاد چگونه كار مي كند«
كتاب »اقتصاد چگونه كار مي كند« 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 نمي دانند اما دلشان مي خواهد رمز و رازهاي بحران هاي اقتصادي را بفهمند. در اين 
كتاب با مفاهيم زيادي آشنا مي شويد، اينكه اشتغال و تورم و نرخ هاي بهره چگونه با هم مرتبط مي شوند و تحت تأثير سياست هاي پولي 
و مالي دولت قرار مي گيرند؟ اين كتاب توضيحي شمرده و موشكافانه در خصوص اقتصاد كالن با هدف كمك به خواننده عادي فراهم 
مي كند كه تخصصي در حوزه اقتصاد ندارد. اما اين همه ماجراي كتاب نيست. اين كتاب چيزي بيش از توضيح ايده هاي رايج فراهم 

مي كند. اين كتاب برخي ايده هاي جديد را معرفي مي كند و توضيح مي دهد كه چگونه به فراسوي اقتصاد كالسيك قدم بگذاريد.

میراثنامه

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 مي ش��وند كه سه بادگير 
نياز به اندود و اقدام هاي حفاظتي داشته و ۲ بادگير 
به مرمت كلي ني��از دارند. عباس ن��وروزي افزود: 
اعتبار اين مرمت نزديك به ۲ ميليارد ريال بوده كه 
با كسر شدن هزينه هاي بيمه، ماليات و سود اوراق 
حدود يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون ريال براي مرمت 
هزينه مي ش��ود كه البته اين مبلغ براي رس��يدن 
اكوموزه الفت به ش��رايط ايده آل كافي نبوده و بايد 
در حدود ۱۰۰ ميليارد ريال براي آن هزينه ش��ود. 
او اظهارداش��ت: حفظ اين اكوموزه كه قدمت قلعه 
نادري آن به دوره افشاريه و خانه هاي سنتي اش از 
دوره قاجار تا پايان پهلوي دوم را شامل مي شود براي 
تاريخ هرم��زگان و به خصوص هويت معماري اين 
استان داراي اهميت بسيار زيادي است و مشاهده 
آنها مي تواند اطالعات فراواني به پژوهشگران تاريخ، 
فرهنگ و معماري بدهد.نوروزي با تاكيد بر اينكه 
م��ردم هرمزگان تالش كنن��د خانه هاي 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 خانه هاي 
سنتي بسياري از بين رفته اند كه اين ضايعه بزرگي 

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

خصوص مردم قرار گيرد.

مرمت  بادگيرهاي بندر الفت  قشم آغاز شد
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مرزپرگهر

جامعه ادامهازصفحهاول

 تا دير نشده به فكر 3 ميليون 
و 499 دانش آموز ديگر باشيد

 همان روزي كه وزير آم��وزش و پرورش اعالم كرد 
مدارس بازگشايي مي شود بايد به اين فكر مي كرد 
كه بع��د از 9 ماه تعلل در برنامه ريزي براي تحصيل 
از راه دور دانش آم��وزان اين كش��ور باي��د به جاي 
بازگشايي مدارس چاره ديگري مي انديشيد. شايد 
اگر 7 ماه پيش مس��ووالن آموزش و پرورش به فكر 
تامين گوشي هوشمند يا تبلت براي دانش آموزان 
بي بضاعت مي افتادند خيلي راحت تر از االن كه دالر 
به ۳۱ هزار تومان رس��يده مي توانستند اين ۳ و نيم 
ميليون دانش آموز بازمانده از تحصيل را پوشش دهند. 
عمل كردن به قانون در اين سرزمين خيلي سخت تر 
از بي قانوني شده است. تحصيل رايگان يكي از قوانين 
موجود در قانون اساسي كشور است. همه افراد جامعه 
بايد از تحصيل رايگان برخوردار باشند، اما چه كسي 
به اين قانون عمل مي كند. ك��دام تحصيل رايگان 
وقتي قرار است والدين براي هر سالي كه فرزندانشان 
در مدرسه درس مي خوانند به عناوين مختلف پول 
پرداخت كنند. شايد كسي باشد كه فقط به صرف 
اينكه مدارس را براي فرزندش مناس��ب نمي داند، 
دست به ساخت مدرسه اي تازه بزند، اما واقعا چند نفر 
در اين كشور امكان چنين كاري را دارند. چرا آموزش 
و پرورش به جاي اينكه مش��كالت را حل كند و به 
جاي اينكه يك بار هم كه شده در برابر اتفاق هايي كه 
در سايه بي مسووليتي و اهمال كاري مسووالنش رخ 
مي دهد از مردم عذر خواهي كند، دست به تكذيب 
مي زند. طي س��ال هاي اخير چند مدرسه به دليل 
نداشتن سيستم گرمايشي استاندارد و مناسب آتش 
گرفتند. چند دانش آموز بي گناه يا جان شيرينشان را 
از دست دادند يا زيبايي صورتشان را؟ كدام دفعه كه 
اين اتفاقات افتاد وزير آموزش و پرورش استعفا داد يا از 
مردم عذرخواهي كرد. خودكشي محمد براي نداشتن 
گوشي هوشمند تنها اتفاقي نيست كه در اين سال ها 
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 
۱۱ ساله چه دليل ديگري مي تواند براي خودكشي 
داش��ته باش��د؟ اين بار هم آموزش و پرورش سعي 
مي كند، صورت مس��اله را پاك كند، سعي مي كند 
تقصير را به گردن ديگران بيندازد. شايد هيچ كدام 
از مسووالن اين وزارت خانه حتي نمي توانند تصور 
كنند كه يك پس��ر بچه ۱۱ ساله هم مي تواند غرور 
داشته باشد. مي تواند براي نداشته هايش غصه بخورد. 
مي تواند از درد نداري و بدبختي خودش را دار بزند. 
هيچ كدام از مسووالن شايد اصال نمي توانند چنين 
چيزي را باور كنند، چون هيچ وقت در اين ش��رايط 
نبوده اند. اما تا دير نشده فكري به حال آن ۳ ميليون 
۴99 دانش آموز كنيد كه به واسطه نداشتن گوشي 
هوشمند نمي توانند از امكانات شاد استفاده كنند. تا 
دير نش��ده و طناب دار پايان يك دانش آموز بي گناه 

ديگر نشده برايشان كاري بكنيد. 

ابتالي ۲۲۰ تن از پرسنل يك بيمارستان به كرونا 
مدير بيمارس��تان م��درس تهران از 
تكميل ظرفيت تخت هاي اختصاص 
داده ش��ده به بيم��اران كرونايي در 
بخش مراقبت هاي ويژه و بخش هاي 
عادي خبر داد. حس��ين بدخش��ان 
گفت: يك��ي ديگ��ر از نگراني هاي ما 
افزايش نرخ ابتال در بين كادر درمان 
و پرسنل بيمارستاني است به گونه اي 

كه همواره حدود ۳۰ نفر از همكاران به دليل ابتال در 
مرخصي استعالجي به سر مي برند، كه اين مساله 
در كنار كمبود نيرو و حجم باالي كار، چالش بزرگي 
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 ۲۰ روز گذشته شدت 
مراجعات به اورژانس بيمارس��تان به 
صورت تصاعدي افزايش يافته است. 
او با بيان اينكه تا به امروز قريب به ۲۲۰ 
نفر از كادر درمان و نيروهاي پشتيباني 
ما درگير كرونا ش��ده اند، 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 ۳۰ نفر از نيروها و كادر درمان 
بيمارستان به دليل ابتال در مرخصي استعالجي 
به س��ر مي برند كه اين مساله در كنار كمبود نيرو 
و حجم باالي كار، چالش بزرگي براي بيمارستان 

ايجاد كرده است.

قربانيان كرونا از ۲۹ هزار نفر فراتر رفت
سخنگوي وزارت بهداشت از شناسايي 
۴۱۰۸ بيم��ار جدي��د كرونايي خبر 
داد. »سيما سادات الري«سخنگوي 
وزارت بهداش��ت اعالم كرد: از ديروز 
تا ام��روز ۲۲ مهر ۱۳99 و بر اس��اس 
معيارهاي قطعي تشخيصي، ۴ هزار 
و ۱۰۸ بيمار جديد مبتال به كوويد۱9 
در كشور شناس��ايي شد كه يك هزار 

و 9۴9 نفر از آنها بستري شدند و مجموع بيماران 
كوويد ۱9 در كشور به ۵۰۸ هزار و ۳۸9 نفر رسيد. 
او ادامه داد: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، 
۲۵۴ بيمار كوويد۱9 جان خود را از دست دادند و 
مجموع جان باختگان اين بيم��اري به ۲9 هزار و 
7۰ نفر رسيد و خوش��بختانه تاكنون ۴۱۱ هزار و 
۸۴۰ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها 
ترخيص ش��ده اند. ب��ه گفت��ه الري ۴۵7۰ نفر از 

بيماران مبتال به كوويد۱9 در وضعيت 
ش��ديد اين بيماري تح��ت مراقبت 
قرار دارند و تاكن��ون چهار ميليون و 
۳۶9 هزار و ۶۲۲ آزمايش تش��خيص 
كوويد ۱9 در كشور انجام شده است. 
س��خنگوي وزارت بهداشت در مورد 
وضعيت اس��تان ها گفت: استان هاي 
تهران، اصفهان، قم، آذربايجان شرقي، 
خراسان جنوبي، سمنان، قزوين، لرستان، اردبيل، 
خوزستان، كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد، 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��تان هاي كردستان، 
هرمزگان، فارس و گلستان نيز در وضعيت هشدار 

قرار دارند.

افزايش 77 درصدي 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 اندوخته هاي 
آنها براي به كارگيري در نظام اجرايي 
كشور، اذعان كرد: حقوق بازنشستگان 

كش��وري 77 درص��د افزايش پيدا ك��رد. محمد 
شريعتمداري گفت: تالش كرديم تا در حوزه تعيين 
معيش��ت با توجه به رشد قابل توجهي از جمعيت 
بازنشسته كشور هم بازشستگان كشوري و لشكري 
قدم هاي خوبي برداريم. در ماه هاي اخير درخصوص 
همسان سازي حقوق و دس��تمزد اقدامات خوبي 
صورت گرفت و انتظار ۱۴ ساله بخشي از سالمندان 

با همت دولت، سازمان برنامه و بودجه و 
ديگر دستگاه ها به ثمر نشست و حقوق 
بازنشستگان كشوري 77درصد افزايش 
پيدا كرد و شرايط نسبتا مطلوبي ايجاد 
ش��د. او افزود: در اين دولت به س��اير 
نيازمندي هاي بازنشستگان همچون 
وام ازدواج فرزندان و ... مورد توجه قرار 
گرفت و سازمان تامين اجتماعي براي 
۳.۵ ميليون جامعه كارگري بازنشسته كشور حجم 
پرداخت هاي تس��هيالت قرض الحس��نه ۱۲ برابر 
شد و پرداخت هاي ما به اين جامعه از ۲۰۰ميليارد 
تومان به ۲ هزار و ۲۳۰ ميليارد تومان افزايش پيدا 
كرد كه اينها قدمي رو به جلو براي جامعه سالمندي 
در راستاي تامين معيشت و تامين زندگي عزتمند 

صورت پذيرفت.
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بالتكليفي ۵۰۰ زن معتاد متجاهر در پايتخت

زندگي زير سايه فقر و بي سرپناهي
تعادل| آمارهاي رس��مي از حضور 
يك هزار و ۵۰۰ زن معتاد متجاهر در 
كش��ور خبر مي دهند كه البته از اين 
تعداد يك هزار نفرآنها در پايتخت هس��تند و بقيه 
در ش��هرهاي مختلف ايران پراكنده اند. اما چندي 
پيش رييس پليس تهران با اشاره به اين آمار گفت 
كه پليس تنها ي��ك مركز با ظرفيت ۵۰۰ نفر براي 
نگه��داري اين افراد دارد و به اي��ن ترتيب ۵۰۰ زن 
معتاد متجاهر ديگر بالتكلي��ف مانده اند. زناني كه 
زماني هر كدام خانه و زندگي داشته اند و اما االن جبر 
زمانه آنها را به خيابان ها كشانده و ديگر نه از سقف 
باالي سرشان خبري هست نه از زندگي گذشته اي 
كه داشتند. خيلي از آنها البته مي گويند اگر زندگي 
گذشته شان نرمال بود به اين حال و روز نمي افتادند. 
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 جمع آوري و بازپروري اين افراد 
در رسانه ها اعالم مي شود.  اينكه بخواهيم حساب 
كنيم براي نگهداري و بازپروري زنان بدسرپرست و 
بي سرپرست چند نهاد و گروه در كشور داريم جاي 
خود، حتي اينك��ه بخواهيم عدد و رقم بودجه هاي 
ساالنه حمايتي از اين زنان را حساب كنيم هم جاي 
خود، اما آيا جمع آوري و نگهداري از ۱۵۰۰ زن كار 
سخت و دشواري است؟ يا تهيه يك مركز واحد در 
كش��ور با ظرفيت ۲ هزار نفر براي اين دسته از افراد 

كشور زمان و هزينه بسياري مي خواهد؟

    بازخواني ادعاهاي مختلف 
براي جمع آوري زنان معتاد متجاهر

پليس ادعا مي كن��د من بايد به ام��ر جمع آوري 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 ۵۰۰ نفر در اختيار پليس تهران بزرگ براي 

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 مي تواند به اين مراكز ورود 
و كس��ب مهارت كند. علي القاصي مهر دادس��تان 
پايتخت مي گويد: بايد از مراكز بهاران بازديد كنم و 
اگر اين مراكز ظرفيت نگهداري معتادان متجاهر را 
داشته باشند بايد كاربري آنها تغيير كند. اما با گذشت 
حدود يك ماه از اين خبر هنوز بازديدي از اين مراكز 

انجام نشده است.

  هنوز ۵۰۰ زن معتاد متجاهر 
در پايتخت بالتكليف هستند

سرهنگ عبدالوهاب حس��نوند در پاسخ به اينكه 
طبق گفته سردار حسين رحيمي ظرفيت ۵۰۰ نفره 
نگهداري از زنان معتاد متجاهر در پايتخت پر شده 
است، با اين احتساب تكليف باقي زنان معتاد متجاهر 
چه مي ش��ود، اظهار كرد: ب��رآورد زنان متجاهر در 
پايتخت هزار نفر است كه از اين تعداد ۵۰۰ نفر آنها 
جمع آوري و در مركزي كه از سوي بهزيستي فراهم 
شده است نگهداري مي شوند كه ظرفيت اين مركز 
هم پر شده است و ۵۰۰ زن 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 نرسيده ايم به نتيجه 
برسيم و دستگاه هاي ديگر با پليس همكاري داشته 

باشند. ۵۰۰ نفر از زنان معتاد متجاهر در پايتخت 
جمع آوري و در مركزي كه از سوي بهزيستي فراهم 
شده است نگهداري مي شوند كه ظرفيت اين مركز 
هم پر شده است و ۵۰۰ زن ديگر بالتكليف هستند

رييس پليس مبارزه با مواد مخدر پايتخت در پاسخ به 
سوالي مبني بر اينكه شرايط جمع آوري زنان معتاد 
متجاهر در اين دوران كرونايي با شرايط جمع آوري 
معتادين ديگر فرق دارد ي��ا مانند آنها به قرنطينه 
مي روند، گفت: تمامي معت��ادان متجاهري كه در 
دوران كرونايي جمع آوري مي ش��وند به قرنطينه 
مي رون��د و در زن و م��رد ب��ودن آنها ب��راي اعمال 
پروتكل هاي بهداش��تي تفاوتي نداريم. سرهنگ 
حسنوند گفت: تمام اين افراد )زنان معتاد متجاهر( 
۱۴ روز قرنطينه مي شوند اگر تست مثبت اعتياد و 
تست منفي كرونا داشته باشند باز ۱۴ روز ديگر در 
قرنطينه مي مانند و بعد از ۱۴ روز وارد مراكز نگهداري 
به منظور ترك اعتياد مي شوند.او خاطرنشان كرد: 
از تمامي زنان معتاد متجاهري كه جمع آوري 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.

  تأمين مركز نگهداري براي زنان معتاد 
زنان معتاد متجاهر بر خالف مردان معتاد متجاهر 
تعداد بااليي ندارند و به عنوان مثال مي توان 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 شده ايم 
بهتر نيست به جاي آرمان شهر براي نگهداري اين 
زنان از س��وله ها 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 
اينكه يك طرح سراسري براي جمع آوري و بازپروري 
زنان معتاد متجاهر در كشور اجرا شود و ظرفيت تمام 

استان ها براي نگهداري اين زنان استفاده شود؟

گزارش

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 مي كرد. عالمي عالوه 
بر اين بسيار در س��اخت فيلم هاي مستند متبحر 
بود. او انس��اني انديش��مند بود كه همه اطالعات و 
دانش خود را بي دريغ در اختيار دانشجويانش قرار 
مي داد. عالمي مجري برنامه هايي مانند هنر هفتم، 
س��ينما ماورا، هنر درباره تاريخ نيز بود. اكبرعالمي 
فارغ التحصيل رشته س��ينما از دانشكده هاي 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 مي دانيم در سال 
7۵ رياست البراتوار وزارت فرهنگ و هنر و آموزش 
عالي و در س��ال ۱۳۶۰ مسووليت البراتوار سازمان 
صداوسيما را بر عهده داشت. اكبر عالمي درزمينه 
عكاس��ي، البراتوار، جلوه هاي ويژه و مباحث فني و 
تخصصي سينما چند كتاب نوشته است و ده ها فيلم 
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 
شده و از اول هفته جاري در بيمارستاني بستري شده 
بود، بامداد سه شنبه )۲۲ مهر( 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 دغدغه مندي هايش 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 دغدغه ها بود. ۸ اسفند ۱۳9۳ همزمان 
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 ۱۰ مهرماه 
۱۳99براي ساخت يك مستند راهي بيمارستاني 
شده بود كه با وجود رعايت پروتكل هاي بهداشتي، 
او و سه همكار ديگرش همگي به كوويد ۱9 مبتال 
شدند. با تشديدش��دن بيماري اش پس از ابتال به 
كرونا، همچنان در بيمارس��تان بس��تري شد و با 
دس��تگاه تنفس مي كرد. سرانجام بامداد سه شنبه 
۲۲ مهر، اردشير عالمي فرزند ايشان، در اينستاگرام 

نوشت كه »پدر رفت«.
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