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 صفحه 5 

همين صفحه 

يادداشت- 1

 قيمت ها 
در داالن تعديل

بعد از پاي��ان انتخابات 
اياالت متحده، بسياري 
به دنبال يافتن پاسخي 
ب��راي اي��ن پرس��ش 
هس��تند كه اثرات اين 
سياس��ي  تح��والت 
براي اقتصاد ايران چه 
خواهد ب��ود. در واقع با 
پيروزي بايدن در انتخابات امريكا، اقتصاد ايران 
وارد دوراني مي ش��ود كه من اس��م آن را دوران 
»تعلي��ق« و» انتظار« مي گ��ذارم. حداقل 2ماه 
زمان نياز اس��ت تا بايدن به جاي ترامپ سكان 
هدايت كاخ س��فيد را به دس��ت بگيرد، ماه هاي 
ابتدايي حضور بايدن در كاخ سفيد نيز بر اساس 
برنامه ري��زي اعالم ش��ده، صرف ام��ور داخلي 
اياالت متحده از جمله مقابله ب��ا كرونا و اقتصاد 
داخلي خواهد ش��د. از سوي ديگر دولت مستقر 
ايران هم حدود 9ماه بر سر كار خواهد بود و بعد 
از اس��تقرار دولت بعدي در ايران در شهريورماه، 
بايد ديد وضعيت مذاكرات چه س��مت و سويي 
پيدا مي كند. بنابراين حداقل 2الي 3سال زمان 
براي مذاك��رات و مباحث پيرامون��ي بحث نياز 
اس��ت. مجموعه اين عوامل، دوره باي��دن را به 
دوره اي از تعليق و انتظار براي سرمايه گذاران و 
فعاالن اقتصادي و مصرف كنندگان بدل مي كند. 
از منظري خاص حضور بايدن به منزله تشديد 
ركود در اقتصاد اي��ران در كنار كنت��رل تورم و 
كاهش قيمت ها اس��ت. دقيق��ا در نقطه عكس 
پيروزي ترامپ كه اگر رخ مي داد به منزله افزايش 
قيمت ها، افزاي��ش تورم و كاهش رك��ود بود.بر 
اين اس��اس مصرف كنندگان، فعاالن اقتصادي 
و سرمايه گذاران چش��م انتظار مذاكرات ايران و 
بايدن خواهند بود تا ببينند سرانجام اين مراودات 
سياسي و ديپلماس��ي به كجا ختم خواهد شد. 
اين اتمس��فر مذاكراتي، هرچند ممكن اس��ت 
باعث ركود در كش��ور ش��ود، اما از س��وي ديگر 
تورم افسارگسيخته و گراني ها را تعديل خواهد 
كرد در بازار دارايي ها، طبيعتا قيمت دالر، طال، 
خودرو و تا حدودي مس��كن به تناسب كاهش 
مي يابد. برآوردها اين اس��ت كه قيمت دالر بين 
15تا 20هزار تومان نوس��ان كاهشي پيدا كند. 
ضمن اينك��ه مي توان پيش بيني ك��رد، قيمت 
طال نيز پس از دالر كاهش يابد. خودرو بين 30 
تا 50درصد افت قيمت و مس��كن هم بين 10تا 
15درصد كاهش قيمت را تجربه خواهند كرد. 
اما بايد بدانيم كه همچنان موتور رشد نقدينگي 
اقتصاد ما روش��ن اس��ت و روزانه حدود 2هزار 
ميليارد تومان نقدينگي در اقتصاد كشور پمپاژ 
مي ش��ود. اين نقدينگي طبيعتا بايد راهي يكي 
از بازارها ش��ود، بعد از فروكش كردن انتظارات 
تورمي در بازار ارز و طال و... اين نقدينگي حجيم 
يا راهي بازار بانكي مي شود يا راهي بازار سرمايه 
خواهد شد. بر اين اساس معتقدم اگر برنامه ريزي 
و تدبير درستي بر اين نقدينگي از سوي مديران 
بانكي و متوليان بورس، انجام شود مي توان توزيع 
مناس��بي در خصوص اين نقدينگي داشت و از 
اين جريان سيال به نفع پروژه هاي مولد استفاده 
كرد. بازار سرمايه براي اقتصاد ايران بسيار مهم 
است، اگر هماهنگي ميان مديريت نظام بانكي 
و بازار پولي با بازار مالي و سرمايه صورت بگيرد، 
مي توان��د پمپاژ روزان��ه بالغ بر 2ه��زار ميليارد 
تومان نقدينگي بطور كارآمد در بازارهاي پولي 
و س��رمايه اي توزيع ش��ود تا از آن براي توسعه 
اقتصاد استفاده شود.  ادامه در صفحه 4

وحيد شقاقي شهري

كمال اطهاري در يادداشتي در » تعادل« مطرح كرد

مصائب فقدان الگو ي توسعه
محسن هاشمي در 

پارلمان شهري پايتخت 
عنوان كرد

هشدار  فرشاد مومني 
نسبت به تصميم هاي اخير 

دولت و مجلس

 برقراري تراز مالي ايران
 با نفت ۵۲۱ دالري

درخواست 
يك ميليارد 
دالري از 

رييس جمهور

 در برابر
 كاهش نرخ ارز 
مقاومت مي شود

 با ادامه روند افت قيمت ها
 بازار دالر و سكه بدون خريدار ماند 

همه فروشنده اند
يادداشت-6يادداشت-5يادداشت-4   يادداشت-3 يادداشت-2

 تغيير در ساختار 
نه افراد

محدوديت چاره كار نيست 
قرنطينه كنيد

دو پيشنهاد براي حمايت از 
اصناف

 نرخ بليت هواپيما
 مقهور قانون شد

 ورود اقتصاد
 به ساحت تازه

در بررس��ي رابط��ه اي��ران و 
امريكا و فش��ارهايي كه اين 
كش��ور به اقتصاد ايران وارد 
كرده، بايد به دق��ت تاريخ را 
بررسي كرد و بدون توجه به 
تمام ابعاد، به نتيجه اي دور از 
واقعيت رسيد. بررسي سابقه 
روابط امريكا و ايران در چهار 
دهه گذشته نشان مي دهد كه سياس��ت در امريكا به 
شكل ساختاري عليه ايران عمل مي كند و در اين بين 
تفاوتي ميان روساي جمهور جمهوري خواه و دموكرات 
وجود ندارد. در واقع بررسي عملكرد دولت هاي مختلف 
در امريكا نش��ان مي دهد ك��ه بخش قاب��ل توجهي از 
تحريم ها عليه ايران، در دوره دموكرات ها رخ داده است. 
جيمي كارتر رييس جمهور مس��تقر در كاخ سفيد در 
زمان پيروزي انقالب، نخستين تحريم ها را عليه ايران 
اجرايي ك��رد و پس از آن نيز بي��ل كلينتون دموكرات 
بخ��ش جدي��دي از تحريم ه��ا را كلي��د زد. دور آخر 
تحريم ها نيز در دوره باراك اوباما اجرايي شد كه بايدن 
به عنوان معاون او فعاليت مي ك��رد. از اين رو اين توقع 
كه با روي كار آمدن بايدن، ناگهان مش��كالت با امريكا 
به پايان برسد و او تمام فشارها را متوقف كند، قدري از 
ادامه در صفحه 3 واقعيت به دور است. 

ش��رايط ته��ران ب��ه عنوان 
پايتخ��ت بس��يار خطرناك 
اس��ت در حال حاض��ر تمام 
مرب��وط  بيمارس��تان هاي 
ب��ه بيم��اران كرونايي مملو 
ك��ه  اس��ت  بيماران��ي  از 
البت��ه بس��ياري از آنها هم 
شرايط مس��اعدي ندارند و 
وضعيتشان وخيم است. در حال حاضر دولت بايد هر 
چه زودتر درباره تعطيلي كامل ش��هر تهران تصميم 
بگيرد. در كميته علمي ستاد مقابله با كرونا اين مساله 
مورد بحث و بررس��ي قرار گرفته و به تصويب رسيده 
و به س��تاد اجرايي مقابله با كرونا منتقل ش��ده است. 
شرايط بسيار بغرنج اس��ت و اگر هر چه زودتر در اين 
باره تصميم نگيريم آمار م��رگ و مير مي تواند خيلي 
بيشتر از چيزي باشد كه اين روزها در اخبار مي خوانيم. 
متاس��فانه نه مردم رعايت مي كنند و نه دولت در اين 
باره كاري انجام مي دهد. تعطيلي مش��اغل در ساعت 
6 بعد ازظهر نمي تواند چاره كار باشد. اين تعطيلي ها 
بايد كلي و با رعايت قوانين س��ختگيرانه انجام شود. 
خيابان ها بايد خالي از جمعيت ش��ود و نبايد هر روز 
ش��اهد ترافيك باش��يم. تمام ادارات و مش��اغل بايد 
ادامه در صفحه 8 تعطيل شوند.  

آنچ��ه واض��ح و مش��خص 
است، اينكه اصناف و بازار از 
ابتداي موج اول شيوع كرونا 
همكاري الزم را با مجموعه 
دولت و ستاد مقابله با كرونا 
واحده��اي  تعطيل��ي  در 
صنفي و رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي داشته  و دارند. هر 
زمان كه بحث سالمت و آرامش كشور در ميان بوده، 
اصناف پاي كار بوده و هستند. همچنين از وقتي كه 
بيماري منحوس كرونا شيوع پيدا كرد و كشورمان 
را مانند ديگر كش��ورها ب��ا بحران مواجه س��اخت، 
اصناف و بازاريان جزو اولي��ن مجموعه هايي بودند 
كه هم��كاري الزم را در اين زمينه با مجموعه دولت 
داشتند. همگي شاهديم كه در موج اول شيوع كرونا، 
اصناف با تعطيلي يكماهه واحدهاي صنفي خود در 
آستانه شروع سال نو و پيك كاري صنفي، همكاري 
الزم را ب��راي قط��ع زنجيره اين وي��روس خطرناك 
انجام دادن��د؛ به طوريك��ه توانس��تيم از آن مرحله 
س��ربلند بيرون بيايم. در ادامه هم با رعايت تمامي 
پروتكل هاي بهداشتي و تهيه ملزومات بهداشتي در 
واحدهاي صنفي نيز همكاري هاي الزم به عمل آمد. 
ادامه در صفحه 3 اما متاسفانه بايد عنوان كرد كه ... 

پس از جنجال ه��اي فراوان 
افزاي��ش  خص��وص  در 
بلي��ت  ن��رخ  غيرقانون��ي 
هواپيم��ا توس��ط انجم��ن 
ش��ركت هاي هواپيمايي و 
ادعاهاي بالوجه دبير انجمن 
ش��ركت هاي هواپيمايي و 
اعتراض فعاالن حقوق عامه 
و رسانه ها، سازمان هواپيمايي كشوري دست به كار 
شد.  سابقًا انجمن شركت هاي هواپيمايي با تمسك 
به قانون منقضي برنام��ه پنجم توس��عه در اقدامي 
عجيب به بهان��ه افزايش كوتاه مدت ن��رخ ارز و پرواز 
هواپيماه��اي داخلي با ٦٠ درصد ظرفيت )حس��ب 
ابالغ ستاد ملي مقابله با كرونا( قيمت بليت هواپيما 
را چندين برابر افزايش داد. قانون برنامه پنجم توسعه 
در بخش حمل و نقل آزاد سازي نرخ بليت هواپيما را 
تصريح كرده بود، اين قانون مقيد به مهلت در سال ٩٦ 
با تصويب قانون برنامه ششم توسعه منقضي و نسخ 
گرديد. دبير محترم انجمن شركت هاي هواپيمايي در 
اظهاراتي عنوان داشتند مطابق نظريه استعالم شده 
از مجلس شوراي اسالمي استمرار اجراي آن بخش 
از قانون مذكور به واسطه قانون برنامه ششم توسعه 
ادامه در صفحه 3 تاييد گرديده است.  

در شرايطي كه افكار عمومي 
ايرانيان بعد از انتخابات اياالت 
متح��ده و تح��والت برآمده 
از آن ب��ه دنب��ال تصويري از 
چشم انداز بازارهاي اقتصادي 
كشور هستند، ضروري است 
رس��انه هاي عموم��ي فضا را 
به گونه اي ساماندهي كنند 
كه ديگر شاهد شكل گيري انتظارات عمومي مخرب 
و اثرات آن بر شاخص هاي اقتصادي از جمله شاخص 
بورس نباشيم. در اين مقطع زماني كه دامنه وسيعي از 
ايرانيان از طبقات و اقشار گوناگون در حال رصد نتايج 
انتخابات امريكا و فراز و نشيب هاي آن هستند و قوانين 
و مقررات انتخابات را تعقيب مي كنند، ذكر چند نكته 

ضروري به نظر مي رسد: 
اول: از منظر رس��انه اي به نظر مي رس��د انسان وارد 
س��احت تازه اي ش��ده اس��ت و در واقع رسانه هاي 
فراگير اجتماعي مردم را در معرض جريان س��يال 
رس��انه اي و اطالعات��ي قرار داده اس��ت. ب��ا وجود 
رس��انه هاي اجتماعي، مردم جهان از جمله ايرانيان 
ديگر اخبار غير واقعي و جهت دار رسانه هاي جناحي 
را باور نمي كنند. در واقع مردم از رسانه ها شفافيت، 
صداقت، بي طرف��ي )به طور نس��بي(، صراحت و...را 
طلب مي كنند و رسانه اي كه نتواند اين مطالبات را 

پاسخ دهد نگاه مخاطب را از دست خواهد داد.
دوم: بس��ياري در اي��ران ديگ��ر متوج��ه ش��ده اند 
ايران نيازمند ايجاد ارتباط پويا و س��ازنده با س��اير 
كشورهاست. در واقع ديپلماسي فعال و سازنده براي 
ايجاد ارتباطي فراگير با ساير كشورها ضرورتي است 
كه تصميم سازان بايد ابعاد و زواياي گوناگون تحقق 

آن را فراهم كنند.
سوم: همه متوجه شده اند كه اثر پروانه اي در اقتصاد چه 
ويژگي هايي دارد و چه اثراتي بر جا مي گذارد. نظريه اي 
كه مي گويد، بال زدن پرون��ده اي در تگزاس مي تواند 
باعث وقوع سيل در بوينوس آيرس شود. رويكردي كه 

از اثرات متقابل كشورها نسبت به هم سخن مي گويد.
چهارم: دستاورد مهم ديگر اين انتخابات براي اقتصاد 
ايران مي تواند اين مفهوم باش��د كه مس��ير توسعه 
اقتصادي براي كش��ور ما نه از خ��ارج بلكه در بطن 
تصميم س��ازي هاي داخلي كش��ور مي گذرد. براي 
بهبود وضعيت هم در گام اول بايد اش��تباهات مكرر 

در تصميم سازي هاي اقتصادي را كنار بگذاريم.
پنجم: مساله بعدي اهميت واقع بيني در تحليل هاست. 
در واقع اقتص��اد ايران بيش��تر از هر عام��ل ديگري در 
اي��ن دوران نيازمند واق��ع بيني اس��ت. چنانچه بنيان 
برنامه ريزي ها در حوزه هاي بودج��ه اي، ارزي، بانكي و...

مبتني بر واقعگرايي ايجاد نشود، همچنان فاصله اقتصاد 
ادامه در صفحه 4 كشور با توسعه ادامه خواهد داشت. 

گزارش روز

هشدار  فرشاد مومني نسبت به تصميم هاي اخير دولت و مجلس

محاس��به هاي صندوق بين المللي پ��ول مي گويد اگر 
ش��كنندگي مالي دولت در س��طحي باالتر و س��پس 
به خانواره��ا و توليدكنندگان فش��ار بي��اورد، و منافع 
رانت خوارها و رباخواران در اولويت باشد و اگر هدف اين 
باش��د كه در س��ال 2020 دولت ايران با كسري بودجه 
روبرو نشود بايد قيمت هر بشكه نفت به 521 دالر برسد تا 
تراز مالي برقرار شود. فرشاد مومني با بيان اينكه به داليل 
و علل گوناگون طي چند هفت��ه اخير تصميم گيري ها 
در اقتصاد ايران در مسير تورم زايي و تسهيل واردات به 
طرز غيرمتعارفي افزايش يافته است، اظهار داشت: با در 
نظرگرفتن شرايط كنوني نيازمند سطح بسيار باالتري از 
كيفيت تصميم گيري هاي اساسي هستيم. اگر بخواهيم 
منصفانه صحبت كنيم، وجه بسيار مهم قضيه اين است 
كه گروه هاي پرنفوذ و رانت محور در شرايط كنوني اقتصاد 
ايران از يك قدرت جريان سازي نامتعارف برخوردار شده 

و گروه هاي توسعه گرا به طرز غيرمتعارفي در حاشيه قرار 
دارند و گويي صداي آنه��ا در فرآيندهاي تصميم گيري 
و تخصيص منابع به هيچ وجه ش��نيده نمي ش��ود. وي 
ادامه داد: از جنبه معرفتي راه حلي كه ارايه مي شود اين 
است كه نظام تصميم گيري هاي اساسي كشور را دعوت 
كنيم كه به همه مسائل كشور از منظر اقتصاد سياسي 
نگاه كند. چون اقتصاد سياس��ي صرف نظر از امتيازات 
روش ش��ناختي منحصر به فرد، به مثاب��ه يك رويكرد 
غايت محور شناخته شده است يعني بر فراز جنگ هاي 
زرگري و تبليغاتي ذينفعان رانتي پرنفوذ و پرسرو صدا، 
ذهن مردم و تصميم گيران اساسي كشور را معطوف به 
غايت مساله مي كند، اين عطف توجه به غايت مساله از 
اين كانال صورت مي گي��رد كه اگر مي خواهيد حقيقت 
تصميم گيري ها را بدانيد به برن��دگان و بازندگان نهايي 
مساله توجه كنيد. مومني در گفت وگو با ايلنا تصريح كرد: 

در اقتصاد سياسي ايران و بر اساس يك مشاهده پرشمار 
طي يك دوره 30 ساله ، محرز ش��ده كه نرخ هاي باالي 
ارز، بهره و نرخ اندك تعرفه و... زور غير مولدها و دالالن و 
رباخواران را زياد كرده و فاجعه هاي انساني، اجتماعي و 
محيط زيستي شكنندگي آوري ايجاد مي كند. در مقابل 
زور مالي و توان حكومت، خانوارها و بنگاه هاي توليدي را 
به شدت كاهش مي دهد. رييس موسسه دين و اقتصاد 
يادآور شد: در س��ال 1392 دولت به شدت تنش آفرين 
در مناس��بات بين المللي جاي خود را به يك دولتي داد 
كه حداقل در مقام شعار و ادعا به دنبال تنش زدايي بود  
و به محض اينكه اي��ن روند تنش زدايي نم��ره قبولي از 
س��وي مردم گرفت ما با يك پديده مه��م حياتي روبرو 
شديم مبني بر اينكه ترس مردم از شوك هاي پي درپي 
آينده هراسانه كه دولت احمدي نژاد به اقتصاد سياسي 
ايران وارد كرده بود تا حدودي ريخت و اين مساله باعث 

معين شرقيمجتبي صفاييمسعود  مردانيمسعود  دانشمند پيمان مولوي

در برابركاهش نرخ ارز مقاومت مي شود
برقراري تراز مالي ايران با نفت ۵۲۱ دالري

ش��د تا قيمت هاي حبابي در بورس، مس��كن و نرخ ارز 
ش��روع به ريزش كرد اما زور پرزور غيرمولد هاي پرنفوذ 
از كانال ه��اي مختلف و ب��ه ويژه با عامليت مس��ووالن 
وقت بانك مركزي وق��ت اجازه تخليه كام��ل حباب را 
ندادند و آن فرصت اس��تثنايي تاريخي از دس��ت ايران 
خارج ش��د. استاد اقتصاد دانش��گاه عالمه طباطبايي با 
اشاره به انتخابات امريكا اظهار داشت: نفس جايگزيني 
رييس جمهور غيرجنگ طلب حداق��ل در ظاهر با يك 
رييس جمهور كه عماًل و علنا بر طبل منازعه و رويارويي 

نمي كوبد در انتظارات مردم از آينده تاثير چش��مگيري 
مي گذارد و به طور مشخص عاليم اوليه آن روز پنج شنبه 
15 آبان س��ال جاري تا حدودي قابل مشاهده شد. وي 
افزود: البته اگر اين روند جدي تر باش��د اين مشاهده نيز 
مي تواند جدي تر شود و دوباره نظام تصميم گيري هاي 
اساسي كشور را در معرض يك انتخاب بزرگ قرار دهد 
كه آيا منافع حكومت ، توليد كنن��دگان و عامه مردم در 
اولويت آن باشد يا منافع آنهايي كه از مناسبات تورم زا و 
ادامه در صفحه 2 آينده هراسانه نفع مي برند.  

 صفحه 4 



دونالد ترامپ در روز 18 ارديبهشت سال 97، پاي حكمي 
را امضا كرد كه در سابقه تاريخ روابط بين الملل كم نظير 
يا بي سابقه بود. توافق هسته اي ايران و 6 قدرت جهاني 
كه دو سال قبل از آن نهايي و اجرايي شده بود با امضاي 
رييس جمهور امريكا وارد فاز جديدي شد. ترامپ كه در 
دوره تبليغات رياست جمهوري در سال 2016 بارها از 
عملكرد سياست خارجي دولت اوباما انتقاد كرده بود، با 
آغاز فعاليتش در كاخ سفيد نيز به شدت از برجام انتقاد 
كرد و گفت در صورتي كه مذاكراتي جديد صورت نگيرد 
از اين توافق خارج خواهد شد، تهديدي كه سرانجام پس 

از چند ماه به مرحله اجرا در آمد.
ترامپ در حالي از برجام خارج شد كه معتقد بود دولت 
اوباما به ايران دالر و تجارت خارجي رسانده اما امتيازهايي 
كه بايد را نگرفته اس��ت و از اين رو برجام يك توافق بد 
است.اين اظهارات عجيب در حالي مطرح شد كه توافق 
هسته اي، نتيجه ماه ها و س��ال ها مذاكره ميان مقامات 
ايراني و شش كشور جهان از جمله امريكا بود و به منظور 
تضمين اجرايي آن، در نهايت قطعنامه شوراي امنيت 
س��ازمان ملل از آن پشتيباني مي كرد. در اين قطعنامه 
آمده بود كه با توجه به دس��ت يابي به يك توافق با تمام 
كش��ورهايي كه حق وتو دارند، به ش��رط عمل ايران به 
تعهدات��ش اجراي تمام تحريم هاي مربوط به مس��ائل 

هسته اي متوقف مي شوند.
در ش��رايطي كه بر اس��اس گزارش هاي مك��رر آژانس 
انرژي اتمي، ايران در زمان برجام به تمام تعهدات خود 
عمل كرده بود، ترامپ زير تمام تعهدات كش��ورش زد و 
تحريم هايي همه جانبه را عليه ايران به اجرا در آورد. در 
حالي كه تمام كشورهاي مستقل جهان از جمله اتحاديه 
اروپا به عنوان متحد قديمي امري��كا اين اقدام امريكا را 
محكوم كردند اما ترامپ فرمان خود را به اجرا در آورد. اروپا 
اعالم كرد كه تمام تالش خود را براي به نتيجه نرسيدن 
تحريم هاي امريكا به كار خواهد بست اما تهديد به تحريم 
از سوي امريكا، باعث شد در مدتي كوتاه تمام شركت هاي 
خارجي ايران را ترك كنند و محدوديت هاي جدي عليه 

ايران به اجرا در آمد.
كاخ س��فيد اعالم كرد كه با هدف فشار حداكثري عليه 
ايران، فروش نفت را به صفر خواهد رساند و اجازه تبادالت 
تج��اري به ايران نمي دهد. امري��كا در هر دو اين اهداف 
شكست خورد. حتي آمارهايي كه در ماه هاي گذشته و در 
زمان اوج گيري تحريم ها منتشر شد نيز نشان از آن داشت 
كه ايران همچنان بخشي از نفت خود را مي فروشد و در 
تجارت نيز آمارها پيش از كرونا نشان از صادرات ساالنه 
بيش از 40 ميليارد دالر داشت كه نشان از حفظ بازارهاي 

تجاري ايران داشت.
با اين وجود اين فشارهاي غيرقانوني، فعاليت بخش هاي 
مهمي از اقتصاد ايران را متوقف كرد و ضربه اي ش��ديد 
به حركت رو به رش��د كشور زد كه هنوز تبعات مهم آن 
ادامه دارد. مردم ايران در برابر تمام اين فشارها ايستادند 

و همين امر به دولت كمك كرد تا از دوران چهار س��اله 
ترامپ عبور كند. مقام معظم رهبري در سال هاي گذشته 
بارها با اشاره بدعهدي امريكايي ها، اعالم كردند كه راه 
چاره اقتصاد كش��ور نه در خارج ك��ه در داخل به وجود 
مي آيد و با رهنمون هاي ايشان در حمايت از توليد ملي، 
محصوالت ايراني در بازارهاي صادراتي توانستند جور 

نبود نفت را بكشند.

بايدنوجبرانخيانتها
حسن روحاني رييس جمهوري ايران در ماه هاي گذشته 
بارها گفته ايران آماده عمل به تعهداتش در برجام و ساير 
توافقات بين المللي است و تنها شرط ايران، بازگشت ساير 
كشورهاي عضو برجام به اين توافق و عمل به وعده هايي 
است كه در اجراي آن به درستي عمل نكرده اند. در كنار 
آن مقامات ايراني بارها اعالم كرده اند كه رييس جمهور 
جديد امريكا اگر قصد بازگش��ت به برج��ام را دارد، بايد 
هزينه ضررهايي كه به ناحق اقتصاد ايران پرداخت كرده را 
بپردازد و در واقع جنايت هايي كه در دوره جنگ اقتصادي 
اعمال شده بايد جبران شود.نگاهي به وضعيت اقتصاد 
ايران در سال هاي گذش��ته به خوبي ابعاد اين جنگ را 
نشان مي دهد. بر اساس برآوردهاي صورت گرفته، در سال 
95 و در نخستين ماه هاي اجراي برجام، اقتصاد ايران پس 
از دوره اي طوالني، رشد اقتصادي دو رقمي به ثبت رساند 

و در اين بين بخش نفت پيشتاز اين رشد مثبت بود. در 
شرايطي كه در دوره اوباما، فروش نفت روزانه ايران به زير 
يك ميليون بشكه در روز رسيده بود در دوره برجام اين 
عدد حتي از مرز 2.5 ميليون بشكه نيز گذشت و تحت 
تاثير همين فروش، س��اير بخش هاي اقتصاد ايران نيز 
رشدي قابل توجه را به ثبت رساندند. در چنين شرايطي 
با بازگشت تحريم ها، ميانگين فروش روزانه نفت ايران به 
كمتر از يك ميليون بشكه در روز رسيد و زياني قابل توجه 
در درآمدهاي كشور و سپس رشد اقتصادي به ثبت رسيد. 
آمارها مي گويند رشد اقتصادي ايران در سال هاي 97 و 
98، حدودا منفي هفت درصد بوده كه بخش عمده اي 
از آن به دليل كاهش فروش نفت است و هزينه كوچك 
شدن اقتصاد ايران را بايد دولتي بپردازد كه در عمل به 

برجام بد عهدي كرده است.
يكي ديگر از حوزه هايي كه ايران در آن آسيب شديدي 
ديد، باال رفتن نرخ تورم ب��ود. در تعاريف اقتصاد كالن، 
تورم انتظ��اري اهميت فراواني دارد و وقتي جامعه خود 
را با تحريم هاي جدي��د مواجه ديد روند افزايش قيمت 
س��رعت زيادي گرفت و تركيب ش��دن اين موضوع با 
واقعيت هاي اقتصادي، تورمي كه پس از مدتي طوالني 
به مرز تك رقمي شدن رسيده بود را به بيش از 40 درصد 

رساند تا فشاري سنگين بر مردم ايران وارد شود.
يكي ديگر از نتايج تحريم هاي ترامپ كاهش جدي ارزش 

ريال بود. در شرايطي كه نرخ ارز در زمستان 96، كمتر از 
چهار هزار تومان بود اما اين عدد در بهار سال بعد به 10 
هزار تومان و در ماه هاي گذشته حتي به 30 هزار تومان 
نيز رسيد تا دالر در بازه زماني دو سال هاي قيمتي 10 برابر 
پيدا كند. همين امر قدرت خريد ايران در بازارهاي جهاني 
را كاهش داد و قيمت كاالهاي خارجي، چند برابر شد. بايد 
به اين موضوع تحريم ضد انساني، دارو و غذا را نيز اضافه 
كرد. هرچن��د دولت ترامپ بارها تاكيد كرده كه تحريم 
دارو وجود ندارد اما با توجه به دش��واري در نقل و انتقال 
پول در بانك ها، عمال دسترسي ايران به اين اقالم ضروري 
نيز دشوار شد و فشار آن را بيماران ايراني تحمل كردند. 
در چنين شرايطي اگر بايدن بناس��ت به وعده خود در 
بازگش��ت به برجام عمل كند، بايد در كنار بازگشت به 
اين توافق، هزينه هايي را جبران كند كه مردم ايران آن را 
پرداخت كرده اند. هزاران ميليارد تومان زيان اقتصادي، 
كوچك ش��دن 20 درصدي اقتصاد ايران و تورم باال و از 
بين رفتن ارزش ريال تنها بخش��ي از اين هزينه هاست 
و هزينه هاي معنوي وارد ش��ده به اقتصاد و مردم ايران 
نيز جبران نخواهد شد. اگر بايدن وعده جبران عملكرد 
عجيب ترامپ را داده، در برجام بهترين فرصت براي اثبات 
آن است. هرچند عملكرد دولت هاي امريكا در طول تمام 
سال هاي گذشته بارها نشان داده بدعهدي و فشار بر ايران 

با تغيير در دولت، جابه جا نمي شود.
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بايدنميتواندنتانياهورا
منزويكند

جو بايدن، رييس جمهور منتخب امريكا براي تعامل با 
ايران پس از كنار رفتن دونالد ترامپ از قدرت اشاره كرد.

روزنامه نيويورك تايمز در گزارشي درباره چالش هايي 
كه جو بايدن رييس جمهور انتخابي امريكا در سياست 
خارجي اش در منطقه و در رابط��ه با ايران با آن مواجه 
خواهد ش��د، نوش��ت : باي��دن وعده داده اس��ت آنچه 
»شكس��ت خطرناك« سياس��ت ترامپ درباره ايران 
خوانده اس��ت را معكوس كند. اين سياست موجب رد 
كردن توافق هسته اي و جايگزين كردن آن با تحريم هاي 
سخت گيرانه عليه ايران شد كه به اقتصاد ايران آسيب زد 
و امريكا را در اين باره به انزوا كشاند.  نيويورك تايمز در 
اين گزارش افزود: بايدن همچنين وعده داده است كه 
در صورت پايبندي دوباره ايران به تعهدات هسته اي اش 
كه پيش از اين درباره شان مذاكره شده است، به توافق 
هس��ته اي باز مي گردد. او همچنين گفته اس��ت كه 
تصميم دارد ممنوعيت سفر به امريكا را كه توسط ترامپ 
اعمال شده بود و بر ايران و بسياري ديگر از كشورهاي با 
اكثريت مسلمان اثر مي گذاشت، لغو كند. اين گزارش 
در ادامه مطرح مي كند كه اما معلوم نيست كه مقامات 
عاليرتبه ايران با اين رويكرد بايدن موافق باشند. مقام 
معظم رهبري ايران گفته كه فارغ از اينكه چه كس��ي 
 در كاخ سفيد باش��د، امريكا غيرقابل اطمينان است. 

در اين گزارش همچنين آمده اس��ت: كليف كوپچان، 
رييس گروه اوراس��يا ك��ه يك موسس��ه ارايه دهنده 
مشاوره هاي سياسي اس��ت، مي گويد كه بايدن در هر 
مذاكره اي با اي��ران با هدف تقوي��ت محدوديت هاي 
فعاليت هاي هسته اي اين كش��ور با مشكالت بزرگي 
مواجه خواهد بود. نيويورك تايمز مي افزايد: سياست 
باي��دن درباره ايران مي تواند موجب به انزوا كش��اندن 
بنيامين نتانياهو ]نخست وزير رژيم صهيونيستي[ شود 
كه از امتياز رويكرد تقابل��ي ترامپ براي تقويت روابط 
اس��راييل با كش��ورهاي عربي بهره مند مي شد كه به 
عادي سازي روابط ديپلماتيك با امارات متحده عربي و 
بحرين ختم شد. اين روزنامه در آخر نوشت: نحوه عملكرد 
بايدن در روابط امريكا با عربستان سعودي كه ايران را يك 
دشمن تلقي مي كند نيز چالشي در نوع خود خواهد بود. 

پاسخبهپرسشهاييدرباره
بودجهشركتهايدولتي

مركز پژوهش هاي مجلس طي گزارش��ي به 8 سوال 
كليدي درباره بودجه شركت هاي دولتي پاسخ داد. به 
گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي، 
دفتر مطالعات ماليه عمومي و توس��عه مديريت اين 
مركز در گزارشي با عنوان »پاسخ به برخي پرسش هاي 
متداول در زمينه بودجه شركت هاي دولتي« تالش 
كرده اس��ت در قالب پاس��خ دادن به 8 پرسش مهم 
و كليدي درباره بودجه ش��ركت هاي دولتي، برخي 
تصورات نادرست در اين زمينه را اصالح كند. در گزارش 
بازوي كارشناس��ي مجلس در پاسخ به اين سوال كه 
»بودجه شركت هاي دولتي چيس��ت؟« آمده است: 
»اصواًل زماني كه عنوان مي شود بودجه يك شركت 
دولتي X ريال است، تلقي رايجي شكل مي گيرد مبني 
بر اينكه شركت مذكور X ريال در سال مورد نظر خرج 
خواهد كرد )يا اينكه دولت به شركت مذكور X ريال 
منابع اختصاص خواه��د داد(. اين تصور درخصوص 
بودجه شركت ها دقيق نيس��ت. بودجه يك شركت 
در اصل منعكس كننده رقم گردش مالي شركت در 
سال مورد نظر است. برخالف منابع و مصارف بودجه 
عمومي، منابع و مصارف بودجه ش��ركت هاي دولتي 
ناش��ي از عمليات خود شركت اس��ت. منابع عبارت 
اس��ت از: درآمدهاي شركت )ناش��ي از فروش كاال يا 
خدمات توليدي شركت( و ساير وجوه كسب شده در 
سال مورد نظر مانند تسهيالت بانكي، سود حاصل از 
سرمايه گذاري هاي شركت و غيره؛  مصارف شركت 
نيز عبارت است از: هزينه هاي توليد كاالها و خدمات 
و مواردي مانند بازپرداخت تس��هيالت و وجوهي كه 
ش��ركت ها بايد به دولت بپردازند مانند سود سهام و 
ماليات. بودجه شركت عبارت است از: جمع منابع يا 
جمع مصارف شركت مورد نظر در يك سال مالي )طبعًا 
جمع منابع و مصارف برابر بوده، لذا تفاوتي نمي كند كدام 
مالك قرار گيرد و هردو نش��ان دهنده حجم گردش 
مالي شركت در سال مورد نظر اس��ت(.« در گزارش 
مركز پژوهش هاي مجلس در پاسخ به اين سوال كه 
»آيا مي توان بودجه شركت هاي دولتي را با بودجه ساير 
دستگاه هاي دولتي )بودجه عمومي( مقايسه كرد؟«، 
آمده است: »همانطور كه در پاسخ سوال پيش عنوان 
شد، بودجه شركت ها به لحاظ ماهيت با بودجه ساير 
دستگاه هاي اجرايي متفاوت است. بودجه شركت هاي 
دولتي نشان دهنده حجم عمليات شركت در يك سال 
است، اما بودجه ساير دستگاه هاي اجرايي نشان دهنده 
مبلغي است كه دستگاه مورد نظر در سال مزبور از خزانه 
دولت دريافت و صرف خواهد كرد. لذا مقايسه بودجه 
شركت هاي دولتي با بودجه ساير دستگاه هاي اجرايي 
اساس��ًا فاقد وجاهت است. حتي جمع نمودن اين دو 
مبلغ نيز به دليل تفاوت ماهوي فاقد معناست )هرچند 
مطابق قوانين كشور ما، رقم بودجه كل كشور از حاصل 
جمع بودجه عمومي و بودجه شركت هاي دولتي به 
دست مي آيد. لذا بنا به داليل پيش گفته، اصالح تعريف 
بودجه كل كشور در قوانين مربوط ضروري است(.« 
مركز پژوهش هاي مجلس در پاسخ به اين سوال كه 
»چه بخشي از مصارف شركت هاي دولتي توسط دولت 
تأمين مي شود؟« اعالم كرده است: »وجوه پرداختي 
ازسوي دولت به شركت هاي دولتي شامل دو بخش 
است. يك بخش اعتبارات عمراني است. در اصل دولت 
معموالً طرح هاي عمراني خود را از طريق شركت هاي 
دولتي اجرا نم��وده و اعتبارات عمراني دولت از طريق 
اين شركت ها به اجراي پروژه هاي عمراني اختصاص 
مي يابد. به عبارت ديگر، ش��ركت هاي دولتي در اين 
حوزه، درحقيقت عامليت دولت در اجراي پروژه هاي 
عمراني را برعهده دارند )شايان ذكر است كه پروژه هاي 
عمراني با اعتبارات عموم��ي تنها پروژه هاي عمراني 
شركت هاي دولتي نيس��ت و اين شركت ها از محل 
منابع داخلي خود نيز اقدام به اجراي پروژه هاي عمراني 
مي كنند( . اين اعتبارات عمراني، موارد مصرف كاماًل 
مشخصي داشته و صرفاً در طرح هاي عمراني مربوطه 
)مطابق پيوست شماره 1 لوايح بودجه ساليانه( قابل 
صرف هس��تند.غير از اعتب��ارات پروژه هاي عمراني، 
عمده وجوه پرداختي از خزانه دولت به ش��ركت هاي 
دولتي، مبالغ مربوط به پوش��ش زيان ش��ركت هاي 
زيانده )كمك زيان( است. جمع كل مبلغ كمك زيان 
در نظر گرفته ش��ده در بودجه سال 1399 حدود سه 
هزار ميليارد تومان اس��ت كه حدود 1700 ميليارد 
تومان از اين مبلغ تنها براي صدا و س��يما پيش بيني 
شده است. شايان ذكر است منابع عمومي بودجه سال 
جاري حدود 570 هزار ميليارد تومان است، لذا عدد 
سه هزار ميليارد تومان ذكر شده نشان مي دهد پوشش 
كمك زيان شركت هاي دولتي بخش اندكي از منابع 
عمومي را به خود اختصاص مي دهد.« در گزارش مركز 
پژوهش هاي مجلس مجلس در پاسخ به اين سوال كه 
»آيا بودجه شركت هاي دولتي سه برابر منابع عمومي 
است؟«، آمده است: »ميزان بودجه شركت هاي دولتي 
در اليحه بودجه سال 1399 بالغ بر 1480 هزار ميليارد 
تومان بوده كه ظاهراً حدود سه برابر ميزان منابع عمومي 
)570 هزار ميليارد تومان( است.  اين نسبت كم و بيش 
در ساير س��ال هاي اخير نيز تكرار شده است. اما نكته 
مهم آن است كه بخشي از مصارف مندرج در بودجه 
شركت هاي دولتي صرفًا از جنس حسابداري بوده و 
مابه ازاي آنها مبلغي در عمل خرج نمي ش��ود )داراي 
ماهيت هزينه واقعي نيس��تند(. در اصل، بزرگنمايي 
بودجه شركت هاي دولتي، ريش��ه در ارقام مربوط به 
صادرات و فروش داخلي نف��ت خام و ميعانات گازي 
دارد كه از پرداختن به جزئي��ات آن صرف نظر كرده 
و تنها به بيان يك مثال بس��نده مي كنيم: رقم واقعي 
درآمد ش��ركت ملي نفت براي سال 1399 حدود 78 
هزار ميليارد تومان است در حالي كه در بودجه براي 
اين شركت 715 هزار ميليارد تومان درآمد ثبت شده 
است؛ تفاوت اين دو عدد درواقع به منابعي برمي گردد 
كه در اختيار شركت ملي نفت نبوده )مانند سهم دولت 
و صندوق توسعه ملي از صادرات نفت( اما در صورت هاي 

مالي اين شركت به عنوان درآمد درج مي شود. 

اولينگامبايدن
دربرجامچهبايدباشد؟

يك كارشناس مسائل بين الملل گفت: برگشت به توافق 
هس��ته اي و شرايط قبل از ارديبهش��ت 1397 اولين 
گامي است كه جو بايدن در صورت انتخابش به عنوان 
رييس جمهور بعدي بايد در اولويت بازگشت به برجام 
قرار دهد. حسن بهش��تي پور در گفت وگو با ايسنا در 
پاسخ به اينكه با توجه به اينكه جو بايدن به عنوان پيروز 
انتخابات اعالم شده در بحث برجام احتماال شاهد چه 
تحوالت و تغيير مواضعي خواهي��م بود، با بيان اينكه 
حتي اگر بايدن رييس جمهور بعدي امريكا باش��د، تا 
سه ماه آينده ترامپ رييس جمهور رسمي امريكاست 
و بايد در اين دوره شرايط را مديريت كرد، افزود: بسيار 
مهم است كه در دوره انتقال قدرت همه طرف ها چه در 
سطح برجام چه در سطح بين الملل رويكرد و مواضع 
حساب شده اتخاذ كنند تا از تشديد شرايط و فضا بيش 
از پيش اجتناب شود. اين كارشناس مسائل بين الملل 
خاطرنش��ان كرد: رفع يا تعليق تحريم هاي مرتبط با 
موضوع هسته اي مطابق برجام و همين تحريم ها كه 
به اس��م مبارزه با تروريسم و مسائل حقوق بشري نيز 
اعمال ش��دند بايد در گام نخس��ت تكليفشان روشن 
شود. طبعا ايران براي بازگشت به برجام شرايطي دارد 
چرا كه نه تنها در اين رابطه به لحاظ اقتصادي و مالي و 
نيز هسته اي متضرر شده است بلكه در سطح سياسي 
فشارهاي حداكثري به او وارد شده است از اين رو انتظار 
دارد كه ابتدا طرف امريكايي با همراهي طرف هاي ديگر 
حسن نيت خود را نشان دهند. وي تاكيد كرد: اگر ايران 
حسن نيت طرف هاي مقابل را ببيند حتما واقع بينانه به 
برجام باز مي گردد. بهشتي پور خاطرنشان كرد: برگشت 
به توافق هسته اي و شرايط قبل از ارديبهشت 1397 
اولين گامي اس��ت كه طرف امريكايي مي تواند انجام 
دهد. در اين مرحله بسيار مهم است كه محدوديت ها 
از تعامالت نفتي و بانكي ايران برداش��ته شود. بايدن 
مي تواند با استفاده از اختيارات رييس جمهور مصوبات 
رييس جمهور قبلي و حتي مصوبات كنگره كه برجام 
را تحت الش��عاع قرار مي دهد تعليق كند و ثبات را به 
اجراي برجام ب��از گرداند. برج��ام در همان موقع كه 
اوباما آن را توافق كرد و اجرايي ش��د در اجرا مشكالتي 
داشت پس نياز است تا هر چه زودتر به شرايط قبل از 
سال 97 بازگرديم. وي گفت: فكر مي كنم بازگشت به 
شرايط قبل از خروج امريكا از برجام راهگشا باشد و در 
آن مرحل��ه دو طرف مي توانند براي اجراي بهتر و رفع 
مشكالت مذاكرات در چارچوب برجام داشته باشند. 
ايران قطعا براي مذاكرات در چارچوب مسائل برجامي و 
هسته اي آمادگي صحبت دارد و منظورش از شروطي كه 
مي گذارد همين است. مسلم است امريكا درباره مسائل 
ديگر منطقه اي هم مي خواهد وارد عمل شود و ايران 
اين مس��اله را هم در دوران اوباما و هم ترامپ رد كرد از 
اين رو حتي اگر بايدن هم روي كار بيايد باز هم مذاكرات 
درباره مسائل منطقه اي و غيره در بحث ايران و امريكا 
چشم اندازي ندارد. با اين حال اگر بايدن رييس جمهور 
منتخب باشد تا حداقل شش ماه آينده مساله اين است 
كه ببينيم بازگشت به برجام با چه كيفيت و كميتي 
انجام مي شود و آيا بايدن در اين راه حسن نيت دارد يا 
خير. اين كارشناس مسائل بين الملل ادامه داد: اگر قرار 
است برجام اجرا شود اول بايد تكليف توافق هسته اي 
روشن شود و اينكه آنها براي رفع تحريم هايي كه تاكنون 
وضع شده اقدام روشني انجام مي دهند يا خير و مهم تر 
اينكه اقدامات در راس��تاي سياست فشار حداكثري 
كنار گذاشته مي شود يا خير. سياست فشار حداكثري 
ترامپ شكست خورد و تاثيري در كشاندن ايران پاي ميز 
مذاكره يا در سطح بين المللي و حمايت كشورهاي ديگر 

از اين روند نداشت. 

بايدن پيش از بازگشت به برجام بايد چه كند؟

زماني براي جبران هزينه هاي جنگ اقتصادي

در برابركاهش نرخ ارز مقاومت مي شود
وقتي از اين زاويه به مس��اله نگاه مي كنيم ش��اهد آن 
هس��تيم كه مجموع��ه جهت گيري هاي ب��ه طرزي 
غير عادي پر ش��تاب و يكي پس از ديگري در روزهاي 
اخير حكاي��ت از آن دارد كه از غفل��ت تصميم گيران 
اساسي كش��ور در راستاي منافع غير مولدها همچنان 

بهره برداري مي شود.
مومني با انتقاد از تشديد سياست هاي تورم زا اظهار 
داشت: شدت بخشي به سياست هاي تورم زا از طريق 
افزايش ناگهاني و مبتني بر بنيان هاي ناپايدار تعهدات 
مالي دولت و استمرار كمك ها به خلق تقاضا از طريق 
بانك هاي خصوص��ي، معافيت مالياتي فعاليت هاي 
غيرمولد مانند سود سهام و س��ود سپرده و تن دادن 
به افزايش كارمزد بانك ها به ازاي تراكنش هاي بانكي 
كه هر كدام از آنها واقعا ماجراهايي دارد. چرا در برابر 
ماليات بر سپرده ها مقاومت اما افزايش كارمزد بانكي 
را موافقت مي كنند؟ كه همه از منظر اقتصاد سياسي 
معني دار است. در كنار شدت بخشي به سياست هاي 
تورم زا كه ركن اصلي آن دامن زدن به هزينه هاي توليد 
است و يكي از مهم ترين آنها افزايش نرخ دالر است در 
كنار روند هاي بس��يار مشكوك تسهيل واردات كه با 
شگفتي همچنان به صورت مجهول با عنوان واردات 
بدون انتقال ارز ناميده مي شود، يكي پس از ديگري 

به جريان مي افتد؟
وي ادام��ه داد: واگ��ذاري قيمت گ��ذاري خ��ودرو به 
خودروس��ازان، فروش اوراق بدهي، جهش نرخ دالر و 
راه اندازي بازار معامالت جديد ارزي همه ساز و كارهايي 
براي تحريك تقاضاي جديد براي دالر است و در واقع 
نوعي مقاومت س��ازمان يافته عليه كاهش حباب  نرخ 
دالر است. در كنار آن شدت بخشي به انتظارات تورمي 
از طريق تحوالتي مانند رساندن نسبت پول به نقدينگي 
به باالي 30 درص��د و ضريب فزاينده پولي به باالي 7، 
خلق انواع تقاضاهاي جديد ب��راي ارز همه تمهيداتي 
اس��ت كه هزينه هاي توليد را افزايش مي دهد و قدرت 
چانه زني كاالهاي وارداتي در مقابل كاالهاي داخلي را 
افزايش و وابستگي هاي ذلت آور به دنياي خارج را به طرز 
غيرمتعارفي افزايش مي دهد. اين به معناي آن است كه 
بحران اشتغال در ايران در ابعادي گسترش پيدا مي كند 
و آميزه ركود عمق يافته و تورم هاي نگران كننده كشور را 

به سمت يك دور باطل فقر و فالكت مي كشاند.
اي��ن كارش��ناس اقتص��ادي تصري��ح ك��رد: در 
چنين ش��رايطي به نظر مي رس��د كه باي��د به نظام 
تصميم گيري هاي اساسي كشور كمك كرد تا در اين 
زمينه ها هوشمندانه  و خردورزانه تر تصميم بگيرند و 
به جاي اتكا به واردكنندگان، س��وداگران، ارز بازان و 

سوداگران مس��تغالت به اين توجه كنند كه اگر دير 
بجنبند ممكن است در مس��ير هاي بدون بازگشت 

قرار بگيرند.
اين اقتصاددان با اشاره به داده هاي بانك مركزي اظهار 
داش��ت: ش��ايد تكان دهنده ترين عالمتي كه از منظر 
اقتصاد سياس��ي عمق آس��يب پذيري ما را به نمايش 
مي گذارد، داده هاي مربوط به تحوالت شاخص قيمت 
مصرف كننده و هزينه هاي توليد كننده است. داده هاي 
بانك مركزي حكايت از اين دارد كه ش��اخص قيمت 
مصرف كنن��ده كه در پايان س��ال 1398 حدود 41.2 
درصد و شاخص هزينه توليد كننده از مرز 60 درصد نيز 
عبور كرده اس��ت و اين به معناي آن است كه با سبقت 
شديد PPI نس��بت به CPI ما با چشم اندازهاي بسيار 
نگران كننده اي روبرو هس��تيم و بايد از همه رسانه ها 
و ميهن دوس��تان بخواهي��م با ي��ك گفت وگوي ملي 
داللت هاي اين مساله و پيامدهاي مخرب آن را  باز كنند.

وي افزود: از منظر اقتصاد سياسي شاخص هزينه هاي 
توليد كننده يك شاخص آينده نگر است و مي گويد كه 
كمر بخش توليد مدرن كش��ور زير فش��ار خردكننده 
سياس��ت هاي تورم زا شكسته ش��ده و اين به معناي 
آن اس��ت كه گرچه دالل ها منافع كوتاه مدت دارند به 
هيچ وجه در كشور ما در شرايط كنوني ياراي اين را ندارد 
كه هزينه هاي ارزي س��قوط بيش از اين بخش مولد و 
بس��ط واردات را پوشش دهد و اين مي تواند كشور را از 

اين منظر به ورطه هاي خطرناك سوق دهد.
مومني تصريح كرد: همچنين وقتي سبقت شاخص 
هزينه هاي توليد نسبت به هزينه هاي مصرف كننده را 
رصد مي كنيم، با يك بحران حاد و عميق از نظر تقاضاي 
موثر خانوارها نيز به وضوح روبرو هستيم و به معناي آن 
است كه براي بخش هاي بزرگي از جمعيت كشور كارد 
به استخوان رسيده و اين در زمينه تامين ابتدايي ترين 
نيازها با مش��كل روبرو مي ش��وند. يك داللت بسيار 
مهم ديگر در اين زمينه آن است كه روند هاي آشكار 
و پنهان تشويق واردات به طرز غير متعارفي سرعت 
گرفته اس��ت. هر كدام از اين مولفه ها به وضوح نشان 
مي دهد كه اقتصاد ملي تاب اين فش��ارها و مقاومت 
در برابر مصالح مولدها و عامه مردم را ندارد و اگر نظام 
تصميم گيري هاي اساسي هر چه زودتر در اين زمينه 
فكري نكند ممكن است كشور در معرض هزينه هاي 

غير قابل جبران قرار بگيرد.
مومني خاطرنشان كرد: شايد يكي از تكان دهنده ترين 
گزارش ها كه آس��يب پذيري ايران در صورت استمرار 
سياس��ت هاي واردات محور، تورم زا و اشتغال زدا را به 
نمايش مي گذارد اينكه آسيب پذيري نظام مالي دولت 

از آس��يب پذيري بنگاه هاي توليدي و خانوارها بسيار 
شديدتر ش��ده اس��ت. گزارش ماه نوامبر سال 2020 
صندوق بين المللي پول اين مس��اله را آشكار مي كند 
و اميدوارم تصميم گيران اين پي��ام را بگيرند و هر نوع 
عالمت آن را زير ذره بين ق��رار داده و چاره اي براي آن 

پيدا كنند..
رييس موسسه دين و اقتصاد با هشدار نسبت به افزايش 
روند خام فروشي اظهار داشت: محاسبه هاي صندوق 
بين المللي پول مي گويد اگر شكنندگي مالي دولت در 
سطحي باالتر و سپس خانوارها و توليدكنندگان فشار 
بياورد، و منافع رانت خوارها و رباخواران در اولويت باشد 
و اگر هدف اين باش��د كه در سال 2020 دولت ايران با 
كسري بودجه روبرو نشود بايد قيمت هر بشكه نفت به 
521 دالر برسد تا تراز مالي برقرار شود. وقتي فشارهاي 
غيرعادي به توليدكنندگان وارد مي ش��ود و ما ناگزير 
متوسل به واردات مي ش��ويم به معناي آن است كه به 
سمت خام فروشي عميق تر برويم و عاليم آن در ايران 

به حد و مرز آسيب پذيري رسيده است.
وي ادامه داد: چندي قبل رييس انجمن س��نگ ايران 
در مصاحبه اي به صراحت اعالم كرده به اسم صادرات 
غيرنفتي هر 75 كيلوگرم سنگ را به يك سنت صادر 
مي كنيم اين در حالي است كه براي اينكه هزينه هاي 
حمل و نقل اين س��نگ ها صورت بپذي��رد، به صورت 
مستقيم و غيرمستقيم به ازاي هر 75 كيلو بيش از يك 
س��نت فقط نظام ملي بايد هزينه ارزي بپردازد يعني 
تخليه منابع با يك صدور ارز صادرات خام فروش��انه به 

اسم صادرات غيرنفتي است.
مومني افزود: وقتي به آمار سري زماني بانك مركزي 
از اين منظر نگاه كنيد در طي دوره 1347 تا 96 از كل 
صادرات كلوخه هاي فلزي و غير آن در عرض 50 سال 
اندكي بيش از 13 ميليارد دالر عايدي داشتيم. اما نكته 
بسيار تكان دهنده آن عمق بخشي به خام فروشي به نام 
صادرات است. جالب آنكه 91 درصد كل اين عايدي 
مربوط به دوره 84 تا 96 بود كه ما در قله درآمدهاي 
نفتي قرار داشتيم و اگر در شرايط كنوني با درآمدهاي 
اندك نفت روبرو هس��تيم چشم اندازهاي اين مساله 

بسيار تكان دهنده تر مي شود.
رييس موسسه دين و اقتصاد افزود: از طرف ديگر و به 
موازات گسترش شيوه هاي آشكار و پنهان خام فروش 
طي سه دهه گذشته صنايع مبتني بر انرژي بري رشد 
غير عادي به دس��ت آورده بطوري كه سهم اين صنايع 
از كل ارزش اف��زوده بخش صنعت از 30 درصد 1370 
به تقريبًا 70 درصد در سال 1395 رسيده است. در اين 
ميان رسانه هايي كه منافع رانتي ها را دنبال مي كنند 

اينها را به عنوان شكوفايي صنعتي معرفي مي كنند در 
حالي كه اين يك روند شتاب دهنده به خام فروشي است.

وي تصريح كرد: در اين موضوع س��ه مساله اساسي 
وجود دارد؛ نخست آنكه رشد حاصل از اين تحول كمي 
سهم آنها در بخش صنعت، رشد بي كيفيت است يعني 
كمترين ميزان اشتغالزايي را به همراه دارد و همچنين 
بيشترين آب بري و بيشترين آلودگي را دارد. بنابراين از 
اين زاويه يك رشد ضد توسعه اي را به نام رونق بخشي 
به صنعت كشور تحميل كرده است. وجه ديگر آن است 
كه در همين دوران به گواه گزارش هاي رس��مي كه 
بانك مركزي منتشر كرده به موازات رشد غيرمتعارف 
اين رشته فعاليت هاي خام فروشانه صنايع كوچك 
و متوسط ما به طرز غير متعارف تضعيف شده و اين 
داده هاي اغواگر در مورد رشد بي كيفيت، ظلم بزرگ به 

صنايع كوچك و متوسط را پنهان مي كند.
اين كارش��ناس اقتصادي با اش��اره به كاهش قدرت 
اقتصادي ايران در اقتصاد جهاني اظهار داش��ت: اين 
رويكرد به موازات اينكه خام فروشي را افزايش مي دهد 
پتانسيل افزايش نرخ ارز را نيز افزايش و از منظر اقتصاد 
سياسي بين المللي منزلت ايران در اقتصاد جهاني را به 
طرز فاجعه آميزي كاهش مي دهد. بر اساس داده هاي 
شش ماهه رسمي مربوط به توليد ناخالصي داخلي در 
ايران، قيمت دالر در مهر 1399 بيش از 8 هزار تومان 
نسبت به ش��هريور همان سال افزايش داشته است و 
اثر آن در محاس��به دالري توليد ناخالص داخلي ما 
حكايت از آن دارد كه تولي��د ناخالصي داخلي ما در 
محاسبه هاي بين المللي كمتر از نصف اين شاخص در 
سال هاي 97 و 98 و به يك چهارم اين شاخص در سال 
96 مي رسد. يعني دقيقًا در جهت كاهش چشمگير 
در قدرت چانه زني مسووالن در مناسبات بين المللي 
است. اين در شرايطي است كه بايد براي موج جديدي 
از فشارهاي بيرون خود را آماده كنيم كه شكنندگي ما 

را به شدت افزايش مي دهد.
مومن��ي تاكيد ك��رد: راه نجات اين اس��ت ك��ه ما به 
همه اقتضائ��ات رونق توليد توس��عه گرا تن در دهيم، 
براي اينكه چنين كاري اتفاق بيفتد هوش��ياري نظام 
تصميم گيري هاي اساسي در زمينه سياست هاي تورم زا 
و اشتغال زدا بايد افزايش يابد و هزينه فرصت رانت جويي 
به حداقل برس��د. تصميم گيري هاي اساسي كشور بر 
محور بازگرداندن اعتماد توليدكنندگان قرار بگيرد. به 
ويژه در دو هفته گذشته تمام تصميم هاي كليدي كه از 
ناحيه دولت و مجلس اتخاذ شده بايد مورد ارزيابي مجدد 
قرار گيرد و بي توجهي به اين مساله به معناي دقيق كلمه 

جاي هشدار دارد.
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ب��ه دنبال پي��روزي جوبايدن در انتخاب��ات امريكا و 
گمانه زني ها در مورد كاهش نرخ دالر، برخي محافل 
اقتصادي ورسانه ها، نرخ هايي را پيش بيني كرده و آن 
را به برآورد نهادهاي مرتبط با بانك مركزي نس��بت 
داده اند و براين اس��اس پيش بيني كرده اند كه مثال 
نرخ دالر تا قيمت حدود 20 هزار تومان كاهش خواهد 
يافت. در اين رابطه رييس كل بانك مركزي اعالم كرد 
كه اين گمانه زني ها و برآوردها تكذيب مي شود. رييس 
كل بانك مركزي تاكيد كرد كه تنها معيار سياست هاي 
بانك مركزي، مصالح اقتصادي كش��ور است و به دور 
ازهيجان��ات اقدامات الزم را انج��ام مي دهد. همتي 
افزود: در برخي از تحليل ها، درخصوص شرايط فعلي 
بازار ارز، تالش مي شود كه با القاء رقم هايي از نرخ ارز 
در بازار و منتس��ب كردن آن نرخ ها به بانك مركزي، 
زمينه س��از س��طح خاصي از نرخ ارز در بازار بشوند. 
ضمن تكذيب تم��ام گمانه زني ها، تاكيد مي كنم كه 
مستقل از تحوالت سياسي خارجي، تنها معيار اعمال 
سياست هاي بانك مركزي، مصالح اقتصادي كشور و 
ضرورت استمرار پايداري و ثبات در بازارها و نيل به هدف 
تورمي است و لذا بر اساس سازوكار بازار، كارآمدترين 
روش را براي جلوگيري از هرگونه عدم تعادل در بازارها، 

به كار مي بندد.
 اعتقاد بانك  مركزي اين است كه به صورت طبيعي و در 
چارچوب فرآيندهاي بازار، بايد اجازه تخليه انتظارات 
متراكم ش��ده به بازار ارز داده شود؛ لذا بانك  مركزي با 
رصد دقيق بازار ارز و عوامل شكل دهنده و موثر بر آن 
و به دور از هيجان، اقدامات الزم را انجام خواهد داد.در 
اين زمينه برخي صاحب نظران اقتصادي نيز معتقدند تا 
زماني كه تحوالت بنيادي در بازار ارز رخ ندهد و تحريم ها 
لغو نشود، امريكا به برجام باز نگردد، مواضع دولت امريكا 
مشخص نش��ود، افزايش فروش نفت ايران رخ ندهد، 
پول هاي بلوكه شده ايران آزاد نشود و... نمي توان انتظار 
داشت كه نرخ دالر بيش از اين كاهش يابد و اين كاهش 
نرخ ها عمدتا حاصل تركيدن حباب هاي مالي و پيش 
خور كردن نرخ دالر از آينده بوده است و اكنون كه بازار 
انتظار بهبود در آينده دارد طبيعي است كه دالر 5 هزار 
تومان كاهش يافته و حداقل به افزايش نرخ بيشتر توجه 
ندارد. اما نمي توان به صورت دقيق اعالم كرد كه نرخ دالر 
به چه سطحي خواهد رسيد.اكنون به دنبال اعالم نتايج 
انتخابات امريكا و كاهش 5 هزار توماني نرخ دالر، گمانه 
زني ها و پرس��ش هاي متعددي در بازار شكل گرفته و 
اين موضوع مطرح ش��ده كه ن��رخ دالر تا كجا كاهش 
خواهد يافت؟ برخي افراد با توجه به تخليه حباب هاي 

مالي و پيش خور كردن نرخ ها در دوره تحريم و فشار 
حداكثري، پيش بيني كرده اند كه دالر تا 20 هزار تومان 
كاهش يابد. همچنين برخي ديگر با انتساب پيش بيني 
نرخ 17 تا 22 هزار تومان به برخي محافل و موسسات 
تحقيقاتي منتظر كاهش نرخ ها تا اين قيمت ها هستند. 
همچنين فعاالن بازار نيز نرخ هايي را پيش بيني كرده 
و معتقدند كه دالر تا اين نرخ كاهش خواهد يافت. اما 
واقعيت اين اس��ت كه به عقيده كارشناس��ان، عوامل 
مختلفي در كاهش نرخ ها و افزايش عرضه و متناسب 
شدن عرضه و تقاضا و تعادل بازار موثر است و به سرعت 
نمي توان انتظار كاهش نرخ ها را داشت. زيرا با توجه به 
تداوم تحريم ها و حضور دولت ترامپ، هنوز نمي توان 
انتظار داشت كه نرخ ها به سرعت كاهش يافته و به زير 
20 هزار تومان برسد.  همچنين ماه ها طول مي كشد 
كه مذكرات به نتيجه برسد و دولت بايدن شكل گرفته و 
اعالم كند كه چگونه به برجام بازخواهد گشت. از سوي 
ديگر، آزادسازي پول هاي بلوكه شده ايران در كشورهاي 
ديگر به گذر زمان نياز دارد. افزايش عرضه و فروش نفت 
ايران و ساير تحوالت مربوط به افزايش درآمد ارزي نيز 

موضوعي زمانبر خواهد بود. براين اساس جو رواني بازار 
و انتظار براي كاهش نرخ ها بايد معقول و منطقي باشد 
و بايد اجازه داد كه انتظار بازار به تدريج شكل گرفته و 
تخليه شود. از سوي ديگر، برخي كارشناسان با توجه به 
قيمت 4 هزار توماني دالر در سال 96، افزايش نقدينگي 
 FATF و تورم در چهارس��ال اخير، موضوعاتي مانند
و چس��بندگي قيمت ها معتقدند كه با توجه به رشد 
نقدينگي 38 درصدي دو سال اخير و رشد نقدينگي 
باالي دو س��ال قبل از آن و همچنين وجود تورم، رشد 
قيمت بسياري از كاالهاي و خدمات و مواد اوليه، رشد 
هزينه هاي مبادله حاص��ل از تحريم، نمي توان انتظار 
داشت كه دالر مثال به زير 10 هزار تومان كاهش يابد 
و لذا با توجه به قيمت 15 هزار توماني ارديبهشت 99 
و اثر رش��د نقدينگي و تورم در 8 ماه اخير، حداقل نرخ 
دالر حدود 17 تا 20 هزار تومان خواهد بود و تا زماني 
كه تحريم ها رفع نش��ود، و امريكا به برجام باز نگردد، 
نمي توان انتظار كاهش بيش از اين نرخ ها را داشت. به 
عبارت ديگر، انتظار براي كاهش بيشتر و نگه داشتن 
ب��ازار ومبادالت در اين وضعي��ت، عمال باعث كاهش 

قيمت بيشتر و ارزان شدن نمي شود بلكه ركود بيشتر 
را موجب خواهد شد و براي ايجاد رونق و افزايش مبادله 
در بازار، بايد اجازه داد كه در ش��رايط كنوني با همين 
نرخ هاي موجود مبادالت و فعاليت بازارها انجام شود 
تا به هر ميزان كه عرضه ارز افزايش يافت و هزينه هاي 
مبادله و تحريم ها كمتر شد، به همان ميزان نرخ دالر 
كاهش يابد، زيرا افزايش نرخ دالر تا 25 هزار تومان فعلي 
در طول 4 سال اخير رخ داده و نبايد انتظار كاهش آن را 
به سرعت داشته باشيم. در حال حاضر اثر رواني حاكم 
بازار و انتظار براي كاه��ش نرخ ها مي تواند تا حدودي 
نرخ دالر و قيمت س��اير كاالها را كاهش دهد اما بيش 
از آن نمي توان انتظار داش��ت كه بازار كاهش زيادي را 
تجربه كند. نكته ديگر اين است كه اگر وضعيت در چند 
ماه آينده بدون تغييرعوامل بنيادي ادامه يابد، دوباره 
شاهد افزايش تدريجي نرخ دالر از سطح 24 هزار تومان 
فعلي به نرخ هاي باالتر خواهيم بود. لذا الزم اس��ت كه 
فعاليت هاي اقتصادي كشور منتظر تغيير نرخ ها نماند 
و توليد، فعاليت، كار و خريد و فروش ادامه داشته باشد 

و كشور و اقتصاد از انتظار كاهش نرخ ها لطمه نبيند. 
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كاهش نرخ سود بانكي
تكذيب شد

درحالي برخي كانال هاي بورسي سعي دارند شايعاتي 
مبني بر كاهش نرخ س��ود بانكي را پر رنگ كنند كه 
يك مقام مس��وول در بانك مركزي به تسنيم گفت: 
اين بانك هيچ برنامه اي براي كاهش نرخ سود بانكي 
ندارد. از ساعات پاياني روز قبل و بعد از اعالم پيروزي 
بايدن در انتخابات رياس��ت جمهوري امريكا، برخي 
كانال هاي بورسي س��عي داشتند با انتشار شايعاتي 
مبني بر كاهش نرخ سود بانكي مانع از تكرار روزهاي 
خونين در بازار سرمايه شوند.در اين كانال ها تأكيد شده 
بود كه به زودي بانك مركزي نسبت به كاهش نرخ سود 
بانكي اقدام خواهد كرد و اين امر مانع از ركود تورمي و... 
مي شود.اين شايعات درحالي مطرح شده است كه يك 
مقام آگاه در بانك مركزي در گفت وگو با تسنيم، با بيان 
اينكه اين بانك در زمان حاضر برنامه اي براي كاهش 
نرخ س��ود بانكي ندارد، اخبار منتشرشده در برخي 
رس��انه ها مبني بر كاهش نرخ سود بانكي را تكذيب 
كرد.يك كارشناس اقتصادي مي گويد: ادعاهايي مبني 
بر كاهش نرخ س��ود بانكي در فضاي مجازي مطرح 
شده است كه پيگيري هاي ايرنا نشان مي دهد چنين 
موضوعي، مطرح نبوده و در دستور كار نيز قرار ندارد.

در روزهاي اخير در فضاي مجازي و برخي سايت هاي 
خبري، ادعا شده است كه با توجه به كاهش انتظارات 
تورمي، س��ود بانكي به كمت��ر از 15 درصد كاهش 
مي يابد.اين ادعا صحت نداشته و نه تنها در نهادهاي 
ذي ربط مطرح نيست، بلكه در دس��تور كار هم  قرار 
ندارد. براساس اين گزارش، ريشه تغييرات نرخ سود 
بانكي در سال هاي اخير به تير ماه 95 برمي گردد كه 
تصميم گرفته شد نرخ سود بانكي به 15 درصد كاهش 
يابد، اما هيچ گاه اجرايي نشد و بانك ها تمكين نكردند. 
به اين صورت كه موسسات مالي غير مجاز براي جذب 
هر چه بيشتر سپرده هاي مردم، نرخ سود خود را باالتر 
از 15 درصد در نظر گرفتند و همين عامل، باعث شد تا 
بانك ها نيز براي فرار از شكست، مجبور شوند نرخ سود 
پرداختي خود را افزايش دهند بنابراين پروژه كاهش 
نرخ سود به 15 درصد عمال با شكست مواجه شد.پس از 
اينكه به معضل موسسات مالي غيرمجاز رسيدگي شده 
و پرونده آنها بسته شد، شوراي پول و اعتبار بار ديگر در 
اوايل شهريور ماه 1396 تصويب كرد كه تمامي بانك ها 
و موسسات اعتباري، نرخ سود علي الحساب يك ساله 
را 15 درصد و سود سپرده هاي كوتاه مدت را 10 درصد 
در نظر بگيرند. اما پس از التهابات ارزي سال 97 نرخ 
سود سپرده ها به شكل غيررسمي تا محدوده 18 تا 20 

درصد افزايش يافت.

پنج رنگ براي
وضعيت صادركننده چك

همه ساله تغييراتي در زمينه چك صورت مي پذيرد و 
قوانين سخت گيرانه تري در حوزه چك اعمال مي شود 
تا ارزش و اعتبار معامالتي كه با چك انجام مي شوند، 
بيشتر شده و ساختار امن تري براي معامله كنندگان 
فراهم ش��ود.آخرين اصالحات قان��ون جديد چك 
مربوط به سال 1399، از سوي بانك مركزي جمهوري 
اسالمي ايران اعالم شده و از تاريخ 20 آذر سال جاري 
در شبكه بانكي كشور عملياتي خواهد شد.بر اساس 
قانون جديد چك، پنج تغيير عمده نس��بت به قانون 
قبلي ايجاد شده كه در قالب آن، مهلت 10 روزه براي 
ارسال اطالعات چك برگشتي به سامانه بانك مركزي 
حذف و بانك ها بايد بالفاصله اطالعات را ارسال نمايند.

همچنين در اصالحات جديد قانون مذكور، از اين پس 
مشتريان گرامي مي توانند با ارسال شناسه استعالم 
16 رقمي من��درج در چك هاي صيادي به س��امانه 
استعالم پيامكي بانك مركزي با سرشماره 701701، 
از وضعيت  پنج گانه اعتباري صادركننده چك از نظر 
تعداد و مبلغ چك هاي برگشتي ثبت شده نزد بانك 
مركزي كه با رنگ هاي سفيد، زرد، نارنجي، قهوه اي و 

قرمز مشخص شده است، مطلع شوند.

چگونگي فعاليت بانك ها
در صورت تعطيلي تهران

دبي��ر كانون بانك ه��اي خصوصي و موسس��ات 
اعتباري گفت: در صورت تعطيلي تهران به دليل 
ش��يوع گس��ترده ويروس كرونا، بانك ها خدمات 
غيرحضوري و الكترونيكي خود را ادامه مي دهند و 
پيشنهاد مي كنم تا در مناطق بزرگ استان ها شعبي 
از بانك ها به صورت كشيك فعال باشد. محمدرضا 
جمشيدي در گفت وگو با ايس��نا، درباره احتمال 
تعطيلي تهران و چگونگي فعاليت بانك ها، اظهار 
كرد: تاكنون در اين زمينه بخشنامه اي به بانك هاي 
خصوصي اعالم نش��ده اس��ت و ما هميشه طبق 
ابالغيه هاي ستاد كرونا كه از طريق استانداري هاي 
هر استان به بانك ها اعالم مي شود، عمل مي كنيم؛ 
بنابراين، تا زماني كه اين موضوع از سوي ستاد كرونا 
مطرح نشود، تصميمات خاصي گرفته نخواهد شد. 
وي افزود: در صورتي كه تعطيلي تهران اعالم شود، 
حتما بانك ها هم تعطيل مي شوند اما در حال حاضر 
ابالغيه حضور 50 درصدي كاركنان تا اوايل آذر ماه 
اجرا مي شود و تنها در موارد استثنايي كه در منطقه  
بزرگي يك ش��عبه از يك بانك وجود دارد و تعداد 
كاركنان كمي دارد، ناچار هستند تا شعبه را باز نگه 
دارند.جمشيدي ادامه داد: اگر تعداد كاركنان يك 
شعبه كم باشند، شعبه يك روز تعطيل و روز ديگر 
فعال خواهد بود. در حال حاضر هم برخي از شعب 
روزهاي فرد يا زوج تعطيل هستند و فعاليت آن را 
شعبه نزديك به آن بانك انجام مي دهد. دبير كانون 
بانك هاي خصوصي و موسسات اعتباري گفت: در 
صورتي كه همه بانك ها را تعطيل كنند هم خدمات 
دهي الكترونيك آنها همچنان ادامه خواهد داشت 
و خدمات بانكي متوقف نخواهد شد و پيشنهاد من 
اين اس��ت كه ش��عبي از بانك ها در مناطق بزرگ 

به صورت كشيك فعال باشد. 

دو پيشنهاد براي حمايت از اصناف
مجموعه اقدامات انجام شده از سوي اصناف به فراخور 
مطالبات اصناف آنطور كه بايد ديده نشد و تسهيالتي 
كه به برخي صنوف پرداخت شد، متناسب با خسارت 
وارده به صنوف نبود. تاكي��د بر رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي خواسته به حق مجموعه وزارت بهداشت 
ودرمان است و در اين زمينه ترديدي وجود ندارد ماهم 
از مجموعه اصناف در سراسر كشور هم خواسته ايم كه 
نهايت همكاري را با مجموعه بهداشت ودرمان داشته 
باش��ند و نظارت هاي الزم نيز بر عملكرد واحدهاي 
صنفي صورت مي گيرد. اما نكته اي كه الزم مي دانم در 
اين نوشتار به آن اشاره اي داشته باشم، اين است كه با 
وجود ادامه شيوع ويروس كرونا واستمرار محدوديت ها 
در برخي از صنوف وركود بازار باعث ورشكستي تعدادي 
از صنوف شده وادامه اين روند ممكن است، منجر به 
تعطيلي بسياري از واحدهاي صنفي آسيب ديده شود. 
همچنين با توجه به تعطيل شدن مشاغل گروه 2 در 
شهرستان ها و 3 و 4 در مراكز استان هاي قرمز باعث 
مي شود در آينده شاهد رس��يدن دامنه خسارت به 
ساير صنوف باشيم. از طرفي، متاسفانه اين بيماري 
صدمات س��نگين مالي به تاالرها ك��ه داراي حجم 
عظيمي از سرمايه گذاري هستند وارد كرده و منجر به 
اخراج كاركنان اين واحدها شده، اما با توجه به استمرار 
اين بيماري و مشخص نبودن راه حل كنترل آن، اگر 
فقط به فكر تعطيلي صنوف باشيم و براي اجراي آن 
از قوه قهريه استفاده كنيم و در عين حال به مطالبات 
آنها توجه نداشته باشيم، مصوبات پايدار نخواهد بود. از 
اين رو پيشنهاد مي شود براي پوشش حمايتي صنوف 
آسيب ديده و جذب همكاري مداوم آنها، تسهيالت 
بدون بهره يا كم بهره در نظر گرفته ش��ود. همچنين 
پيش��نهاد ديگر اتاق اصناف به دولت اين اس��ت كه 
سهم 27 درصدي كارفرما در حق بيمه را در اين مدت 
دولت پرداخت كند كه مي تواند در اين زمينه از منابع 
پرداخت شده از صندوق توسعه ملي هم استفاده كند. 
برهمين اساس، از مسووالن كشور كه شاهد همكاري 
اصناف براي بازگشت سالمت به كشور هستند، تقاضا 
داريم، خدمات اصناف ناديده گرفته نشود، و مطالبات 
اين بخش را در نظر بگيرند. درپايان ما هم مثل همه 
اميدواريم هر چه زودتر از اين وضعيت به سالمت عبور 

كنيم و به شرايط قبل بازار برگرديم.

 نرخ بليت هواپيما
 مقهور قانون شد

اين درحالي است كه حسب بررسي هاي صورت گرفته 
مجلس شوراي اسالمي چنين نظري نداشته و عمومًا 
نيز وضع قانون بر اساس تشريفات خاص قانون اساسي 
و عبور از فيلترهاي نظارتي صورت مي گيرد و نمي توان 
حقوق مسلم آحاد مردم را خارج از تشريفات خاص مورد 
خدشه قرار داد. معتقديم زيان هاي اقتصادي پاندمي 
كرونا را نبايد مردم براي شركت هاي هواپيمايي جبران 
كنند. تسهيالت اعطايي از س��وي دولت و ستاد ملي 
مبارزه با كرونا در كنار ارفاقات قانون برنامه ششم توسعه 
مي تواند تكافوي جبران خسارت به صنعت هوانوردي را 
نمايد.چندي پيش وكيل يكي از شركت هاي هواپيمايي 
در اثناي رسيدگي به تخلف گران فروشي در سازمان 
تعزي��رات حكومتي اع��الم داش��ته اند مرجع تعيين 
نرخ بلي��ت هواپيما انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي 
مي باشد كه به نظر مي رسد اين تعبير نادرست ناشي از 
منفعت طلبي برخي از شركت هاي هواپيمايي مي باشد. 
انجمن شركت هاي هواپيمايي يك تشكل صنفي است 
كه صرفاً عهده دار حفظ حقوق شركت هاي هواپيمايي 
است و قانونگذار هيچ گونه صالحيتي را بابت اين امر به 
اين انجمن تفويض نكرده است.النهايه پس از اعتراضات 
مسووالن و مردم، سازمان هواپيمايي كشوري مقهور 
قانون گش��ته و روز گذشته رياس��ت محترم سازمان 
هواپيمايي كشوري فصل الخطاب را قانون قرار داده و 
با اخذ صورت وضعي��ت مالي و هزينه هاي ايرالين ها، 
ش��وراي عالي هواپيمايي را مطابق ماده شش قانون 
هواپيمايي كشوري مكلف به تعيين نرخ عادالنه نموده 
اس��ت.افزايش نرخ خارج از مقررات و سليقه اي قبل 
از تش��كيل ش��وراي عالي هواپيمايي توسط برخي از 
شركت هاي هواپيمايي اعمال گرديده است كه خود 
جاي شبهه و سوال دارد؛ چطور ممكن است برخي از 
فعاالن حوزه خصوصي صنعت هوانوردي بدون در نظر 
داشتن قانون مرتكب چنين تخلفي شوند؟ اميدواريم 
مقامات اجرايي ذيصالح با تخلفاتي كه حقوق عامه را 

تحت تاثير قرار مي دهد برخورد جدي و سريع نمايند.

تغيير در ساختار  نه افراد
با اين وجود آنچه كه در دوره ترامپ رخ داد برخالف تمام 
اصول بين المللي بود و اگر بايدن صحبت از اين كرده كه 
به  برج��ام باز مي گردد در واقع به دنبال اجراي تعهدات 
دولت امريكا است كه در اين سال ها از اجراي آن خودداري 
كرده اند. البته بايدن احتماال براي بازگش��ت به برجام 
شرط هايي خواهد داشت و همين مساله دور جديدي از 
مذاكرات را مي طلبد.در چنين فضايي بايد ديد كه در ابتدا 
واكنش ايران به اين موضوع چه خواهد بود و آيا اساسا باب 
مذاكره جديد باز مي شود يا خير. از سوي ديگر، بايدن از 
ابتداي بهمن كار خود را آغاز خواهد كرد و پس از آن نيز 
چند ماهي زمان خواهد برد تا تيم اجرايي او مستقر شود. 
از اين رو اين توقع كه در مدتي كوتاه يك توافق جديد به 
اجراي نهايي برسد قدري دور از واقعيت است.در كنار اين 
مسائل، ايران جايگاه خود را در اقتصاد منطقه حفظ كرده 
و به نظر مي رس��د در صورت فراهم شدن فضا و كاهش 
مشكالت، مي توان انتظار داشت در مدتي كوتاه، امكان 
افزايش تجارت و باال بردن سطح درآمدهاي ارزي فراهم 
شود. البته تمام اين تحليل ها، به شرط تغيير واقعي در 
فضا اجرايي خواهد شد كه براي تعيين سرنوشتشان بايد 
چند ماهي صبر كرد تا نخست مشخص شود بايدن  چقدر 
آماده است اشتباهات گذشته را جبران كند و از سوي ديگر 
ساختار سياسي امريكا چه واكنشي به تالش ها نشان 
خواهد داد. زيرا بحث بر سر فرد نيست و ما بايد در فضاي 

ساختاري، شرايط را تحليل كنيم.

به دنبال گمانه زني برخي رسانه ها در مورد كاهش نرخ دالر براساس محاسبات بانك مركزي رخ داد

با ادامه روند افت قيمت ها  بازار دالر و سكه بدون خريدار ماند

همه فروشنده اند

همتي تمام گمانه زني هاي كاهش نرخ ارز  را  تكذيب كرد

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
روز يكش��نبه قيمت دالر در بازار آزاد ابتدا با نرخ 25 هزار 
تومان باز شد و پس از ساعاتي با كاهش 2300 توماني به 
كانال 23 هزار تومان رسيد اما در ساعات عصر سرانجام به 
كانال 24 هزار تومان وارد شد و فعاالن بازار نرخ دالر را 24 
هزار و 200 تومان، ي��ورو 29 هزار تومان و درهم امارات 7 
هزار تومان اعالم كردند. قيمت فروش دالر در صرافي ها با 
كاهش نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل 23 هزار 
تومان و قيمت فروش يورو نيز با كاهش معادل 27 هزار و 
150 تومان اعالم شده است. قيمت دالر و يورو البته نسبت 
به صبح افزايش يافته دالر صبح يكشنبه در صرافي ها در 
كانال 22 ه��زار تومان قيمت خورده بود ول��ي در ادامه با 
افزايش قيمت ارز در ب��ازار آزاد بار ديگر به كانال 23 هزار 
تومان بازگشت.نرخ فروش دالر در صرافي هاي بانكي 22 
هزار و 890 تومان اعالم ش��د و يورو با كاهش هزار و 900 
هزار توماني نسبت به روز كاري گذشته )شنبه( به 27 هزار 
تومان رسيد. البته صرافي هاي بانكي همچنان نرخ خريد 
دالر و يورو را اعالم نمي كنند.همچنين در سامانه سنا در 
روز معامالتي گذشته )شنبه( هر دالر با نرخ ميانگين 24 
هزار و 369 تومان اعالم ش��د و يورو با نرخ 28 هزار و 779 
تومان معامله شد.عالوه بر اين، در سامانه نيما نيز روز )شنبه( 
حواله يورو با ميانگين قيمت 31 هزار و 954 تومان و حواله 
دالر به 25 هزار و 845 تومان به فروش رسيد.هر قطعه سكه 
تمام بهار آزادي طرح جديد روز )يكشنبه - 18 آبان( با ثبت 
كاهش 400 هزار توماني قيمت نسبت به روز كاري گذشته، 
به بهاي 12 ميليون تومان رسيد.سكه تمام بهار آزادي طرح 
جديد به بهاي 12 ميليون تومان و سكه تمام بهار آزادي 
طرح قديم با افت 400 هزار توماني، به 11 ميليون و 300 
هزار تومان رسيد.همچنين قيمت نيم سكه بهار آزادي با 
كاهش 300 هزار توماني به 6 ميليون و 500 هزار تومان، 
ربع  س��كه با كاهش 200 هزار توماني به 4 ميليون و 500 
هزار تومان و سكه يك گرمي با كاهش 200 هزار توماني 
به 2 ميليون و 500 هزار تومان تعيين شد.عالوه بر اين، در 
بازار طال نيز هر گرم طالي 18 عيار به مبلغ يك  ميليون و 
138 هزار تومان و هر مثقال طال به بهاي 4 ميليون و 930 
هزار تومان فروخته شد.اين در حالي است كه اونس جهاني 
طال امروز بدون تغيير نسبت به روز گذشته، به قيمت هزار 
و 950 دالر معامله شد. بانك مركزي نيز اعالم كرد كه روز 
17 آبان و در سامانه نيما 146 ميليون دالر عرضه شد .بانك 
مركزي اعالم كرد در سامانه نيما )نظام يكپارچه معامالت 
ارزي( حدود 146 ميليون دالر ارز به صورت حواله توسط 
صادركنندگان عرضه شد. بر اساس معامالت انجام شده 
ميانگين موزون نرخ بر حسب دالر حدود ٢4٠١٨١ ريال 
بوده اس��ت. همچنين در بازار »متشكل معامالت ارزي« 
حدود ٣٣ ميليون دالر ارز به صورت اسكناس عرضه شد كه 
ميانگين نرخ معامالت انجام شده حدود ٢4٢.١64 ريال 

بوده است.دالر درحالي طي روزهاي گذشته ريزشي شده 
و مدام در حال عقب نشيني است كه نسبت به چهارشنبه 
هفته قبل 7 هزار تومان و نس��بت به شنبه 2300 تومان 
كاهش يافته است.نرخ فروش دالر در صرافي هاي رسمي 
تا 22 هزار و 900 تومان سقوط كرد. همچنين نرخ دالر در 
بازار متشكل ارزي نيز وارد كانال 22 هزار تومان شده است.

در بازار آزاد و بين دالل هاي خيابان فردوس��ي نيز كاهش 
قيمت ارز محسوس است، دالر در بازار آزاد 25 هزار و 500 
تومان قيمت خورده بود ولي صبح يكشنبه با كاهش 2300 
توماني به 23 هزار و 200 تومان رسيد و دوباره تا 24 هزار و 
200 تومان افزايش داشت.در چند روز گذشته ارزش ريال 
تا 30 درصد تقويت شده اس��ت و با تداوم كاهش نرخ ارز، 
اين درصد افزايش خواهد يافت. س��ير نزولي قيمت ها در 
حالي در بازار ارز از عصر چهارشنبه 14 آبان ماه آغاز شده و 
همچنان ادامه دارد كه قيمت دالر با كاهش حدود 7 هزار 
توماني همراه بوده و دالر از 30 هزار تومان ظهر چهارشنبه 
به 23 هزار تومان در صبح يكشنبه 18 آبان رسيده است.

مهم ترين عامل تأثيرگذار در بازار ارز از ديدگاه فعاالن حاضر 
در خيابان فردوسي، چشم انداز مثبت به آينده بازار است؛ از 
آنجايي كه از ماه قبل بازار به انتخابات امريكا چشم دوخته 
بود و براساس نظرسنجي هاي قبل از انتخابات جهت گيري 
ارز مشخص مي شد با نهايي شدن گزينه رياست جمهوري 
امريكا، سناريوهاي بدبينانه براي آينده كنار رفته و بازار با 
اميدواري به آينده شاهد ريزش قيمت هاست.ادامه سير 
نزولي قيمت ها در بازار ارز موجب ش��ده تا هر روز بر تعداد 
فروش��نده هاي بازار اضافه ش��ود؛ امروز ني��ز طبق اذعان 
صراف هاي خيابان فردوسي همه در بازار فروشنده هستند 
و خريداري براي دالر وج��ود ندارد.بازاري ها پيش بيني 
كرده اند كه در صورت ادامه همين روند به زودي شاهد دالر 
20 هزار توماني در بازار خواهيم بود؛ به گفته فعاالن ارزي 
قيمت ارز با شيب ماليم كاهش خواهد يافت و همين امر 

موجب تخليه تقاضاي كاذب و سوداگري از بازار مي شود.

     رفت و برگشت سكه از كانال ۱۱ ميليوني
در بازار طال با نوسان قيمت دالر 25 هزار تومان و سپس 
23 هزار تومان و دوباره افزايش آن تا 24 هزار و 200 تومان 
و اعالم اونس جهاني به قيمت 1951 دالر، قيمت طال و 
سكه كاهش يافت و سكه طرح جديد تا 11 ميليون تومان 
نيز كاهش داشت و دوباره به كانال 12 ميليون تومان رسيد 
همچنين مظنه هر مثقال طال 4 ميليون و 985 هزار تومان، 
قيمت ط��الي 18عيار هرگرم يك ميلي��ون و 150 هزار 
تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 12 ميليون 
و 500 هزار تومان، سكه طرح قديم 11 ميليون و 700 هزار 
تومان، نيم سكه بهار آزادي 6 ميليون و 800 هزار تومان، 
ربع س��كه بهار آزادي 4 ميليون و 700 هزار تومان و سكه 

گرمي 2 ميليون و 600 هزار تومان معامله شد.

    روند قيمت ها در بازار ارز
 همچنان نزولي است

بررسي قيمت هاي دالر و يورو حاكي از افت قيمت ها در 
اين بازار و ادامه روند نزولي روزهاي اخير اس��ت.با توجه 
به رصد دقيق بازار از سوي بانك مركزي و برخي اقدامات 
و تصميمات در اين ب��ازار و همچنين اعالم نتايج نهايي 
انتخابات امريكا، روز )يكشنبه 18 آبان 99( نرخ انواع ارز در 
بازار روند نزولي چند روز اخير را ادامه داده و بازار همچنان 
شرايط افت نرخ ها را در پيش گرفته است.براين اساس، روز 
چهارشنبه )14 آبان ماه 99( نرخ هر دالر امريكا در سامانه 
سنا، 28 هزار و 930 تومان بود كه به نرخ 26 و 350 تومان 
در روز پنجشنبه )15 آبان ماه 99( رسيد، يعني افت دو هزار 
و 680 توماني داشت.همچنين يورو نيز در اين بازه زماني 
از 33 هزار و 500 تومان به 30 هزار و 500 تومان رسيد و 
كاهش دو هزار و 650 تومان را تجربه كرد. در ادامه اين روند، 
نرخ هر دالر امريكا در سامانه سنا، از روز چهارشنبه تا روز 
گذشته )شنبه 17 آبان ماه 99( افت 4 هزار و 430 توماني 
داش��ت، يعني از 28 هزار و 930 تومان به 24 هزار و 500 
تومان رسيد.يورو نيز از 33 هزار و 500 تومان در چهارشنبه 
هفته گذشته، ديروز به نرخ 28 هزار و 900 تومان رسيد و 
افت 4 هزار و 600 توماني را تجربه كرد. روز )يكشنبه 18 
آبان ماه 99( نيز اين روند ادامه داشته و نرخ هر دالر امريكا 
با افت 6 هزار 40 توماني معامله ش��د و از 28 هزار و 930 
تومان به 22 هزار و 890 هزار تومان رسيد. يورو نيز 6 هزار 
و 500 تومان كاهشي شد و از 33 هزار و 500 تومان، امروز 
با نرخ 27 هزار توماني در بازار معامله مي شود.نسبت به روز 
گذشته نيز قيمت هر دالر امريكا يك هزار و 610 تومان و 

يورو نيز يك هزار و 900 تومان كاهش يافت.

    چشم انتظار دالر ۲۰ هزار توماني
قيمت دالر در حالي امروز را با كاهشي بيش از هزار و 500 
تومان به پايان برد و 6 درصد از ارزش خود را از دس��ت داد 
كه معامله گران در چهارراه استانبول چشم انتظار دالر 20 
هزار توماني در روزهاي آينده نشس��ته اند.قيمت دالر در 
بازارهاي ايران بعد از چند هفته پر نوسان سرانجام شيب 
صعودي به خود گرفت تا آنجا كه دالالن ميدان فردوسي 
نيز از خريد دالر دست كشيدند و بيشتر افراد در اين بازار با 
توجه به چشم انداز كاهش قيمت، فروشنده شدند.اين در 
شرايطي است كه تنها چند هفته گذشته بود كه مردم براي 
خريد دالر در جلوي صرافي ها صف مي كشيدند و بازارساز 

نيز براي كنترل قيمت ها ناگزير به تزريق ارز در بازار بود.
حاال اما اميد به گشايش هاي اقتصادي با توجه به كاهش 
ريسك هاي سياسي بين المللي، همه را فروشنده كرده 
اس��ت آن هم در بازاري كه خريدار ندارد. همين موضوع 
باعث ش��ده تا چهارراه استانبول تا ميدان فردوسي كه تا 
چن��د روز پيش كارزار معامالت دالر ب��ود حاال به يكي از 

خلوت ترين بازارهاي تهران تبديل شود.در اين ميان نقش 
بانك مركزي نيز بي تاثير نبوده و بازارساز از هفته گذشته 
و پيش از برگزاري انتخابات رياست جمهوري در امريكا، 
با تامين ارز براي تقاضاي واقعي، ش��يب قيمت دالر و به 
دنبال آن ساير ارزها را كاهشي كرد تا با تكيه بر فاكتورهاي 
سياسي، افت قيمت ها در بازار دالر را ادامه دار كند. نتيجه 
اين اقدامات در بازار به ش��كل محسوسي قابل مشاهده 
بود. صرافي ها از مشتري خالي بودند و تابلوها نيز با تغيير 
قيمت لحظه اي روشن و خاموش مي شدند. در اين ميان 
اما چشم هاي نگراني نيز بود كه روي اعداد تابلوي صرافي ها 
ميخكوب مي شد زيرا دالري كه با قيمت هاي باالي 28 هزار 
تومان در روز چهارشنبه به كار خود پايان داده بود امروز و 
در ابتداي معامالت به كانال 25 هزار توماني سقوط كرد.اما 
اين تمام ماجرا نبود. قيمت دالر به اين كاهش رضايت نداد 
و ميانه هاي روز بود كه قيمت ها به 24 هزار و 500 تومان 
رسيد.كاهش پر شتاب قيمت ها در يك روز باعث شد تا 
دالر 6 درصد از ارزش خود را از دست دهد و همين موضوع 
نگراني دالالن نسبت به كاهش قيمت دالر را بيشتر كرد تا 
آنجا كه اغلب آنها در انتظار دالر 20 هزار توماني در صورت 
مشخص شدن پيروز قطعي در انتخابات امريكا هستند.

فارغ از نتايجي كه تغيير رياست جمهوري امريكا در اقتصاد 
مي تواند به دنبال داشته باشد اما امروز بيش از هر چيز جو 
رواني مثبت و اميد به بهبود شرايط كاهش قيمت ها را رقم 
زد.مشاهدات ايرنا از ميدان فردوسي تا چهارراه استانبول 
نيز اين مدعا را اثبات مي كند.در اين ميان اما هستند افرادي 
كه همچنان به دنبال بازارس��ازي براي مقاومت دالر در 
قيمت هاي باالتر هستند. دالالني كه اگرچه نمي خرند اما 
اصرار دارند كه صرافي ها دالر را ارزان خريداري مي كنند. 
تا آنجا كه برخي از دالالن قيمتي نزديك به 25 هزار تومان 
را براي خريد دالر پيش��نهاد مي دهند تا مانع از كاهش 
بيشت قيمت ها شوند.مرد ميانسالي كه در نزديكي ميدان 
فردوسي ايستاده و به هر رهگذري تاكيد مي كند كه دالر 
را گران تر از صرافي ها مي خرد.وي مدام تكرار مي كند كه 
از پنجشنبه هفته قبل قيمت دالر شروع به ريختن كرد و 
اطمينان مي دهد كه تا بعد از ظهر بيشتر از اين هم مي ريزد.

در اين مورد همه حاضران ميدان فردوسي همنظرند. دالر 
مي ريزد. پسر جوان ديگري كه همزمان هم با تلفن صحبت 
و اعدادي را يادداشت مي كند نيز در پاسخ به پيش بيني اش 
از آينده بازار دالر مي گويد: قيمت دالر مي ريزد. اگر ترامپ 
برنده مي ش��د مطمئن باش دالر تا 32 ه��زار تومن هم 
مي رس��يد اما االن چهار، پنج هزار تومان ديگر هم ارزون 
مي شود.تعدادي از معامله گران كه مقابل صرافي به تابلوي 
قيمت دالر و يورو نگاه مي كنند مي گويند: تابلو را ببين از 
صبح تا حاال چند بار قيمت ها تغيير كرده و االن مي بيني 
كه به 23 هزار و 450 تومان رس��يده است، مطمئن باش 
دالر در اين هفته به زير قيمت 20 هزار تومن هم مي رسد.



گروه بورس|
هنوز هم زمان معامالت دومين صندوق قابل معامله 
دولتي كه با نماد »پااليشي يكم« در بازار سرمايه ديده 

مي شود در هاله اي از ابهام است.
»صندوق پااليش��ي يكم« از س��هام چهار پااليشگاه 
تشكيل شده و پذيره نويسي اين صندوق ۳۰ شهريورماه 
س��ال جاري به پايان رسيد اما؛ پس از گذشت بيش از 

۴۵ روز پايان پذيره نويسي هنوز هم آغاز نشده است.
اين صندوق در زمان عرضه حواش��ي بس��يار زيادي 
داشت كه باعث ش��د بي اعتمادي در بازار تزريق شود. 
اين حواشي اختالفات ميان وزارت نفت و اقتصاد بود 
كه اغلب كارشناس��ان و فعالين بازار اين مورد را عامل 

بي اعتمادي در بازار مي دانند.
اظه��ارات ضد و نقيض برخي مس��ووالن درخصوص 
»صندوق پااليش يكم« اغلب در خصوص بازگشايي 
معام��الت اين نماد بوده اس��ت و براين اس��اس اغلب 
اظهارات قرار بود بازگشايي »صندوق پااليشي يكم« 
پس گذشت يك ماه از پذيره نويسي انجام گيرد اما؛ با 
گذشت بيش از ۴۵ روز همچنان آغاز معامالت اين نماد 

دولتي در هاله اي از ابهام است.

   اظهارنظرهاي ضد و نقيض
مريم ش��اه حس��يني، مدير امور ناش��ران ش��ركت 
سپرده گذاري مركزي با بيان اينكه سهام »پااليشي 
يكم« روز چهارشنبه به حدود سه ميليون و ۵۰۰ هزار 
نفر كه كد بورسي فعال داشتند تخصيص داده شده 
است، اظهار كرد: چنانچه افراد مي خواهند اطالعات 
در پرتفوي آنها قابل مشاهده شود بايد گزينه كارگزار 
ناظر را انتخاب كنند؛ بنابراين افرادي كه اين صندوق 
را از طريق كارگ��زاري خريداري كرده اند، كارگزاري 
دارايي آنها را فريز كرده و س��هام »پااليش��ي يكم« 
شنبه ١٧ آبان در پرتفوي آنالين آنان قابل مشاهده 

خواهد بود.
وي ادامه داد: افرادي كه كد آنالين دارند اما كارگزار ناظر 
را انتخاب نكرده اند، مي توانند روز شنبه درخواست خود 
را به كارگزار مد نظر بدهند تا كارگزار مد نظر، به صورت 

گروهي، در درگاه كارا تخصيص ناظر دهد. 
پس از اين فرايند سهام در پرتفوي افراد قابل مشاهده 

خواهد بود و مي توانند آن را بفروشند.
مدير امور ناشران شركت سپرده گذاري مركزي درمورد 
افرادي كه كد سهام داري فعال ندارند نيز توضيح داد: 
حدود ۲۰۰ هزار نفر كد سهام داري فعال يا كد ندارند كه 
اين افراد بايد حتما سجامي شوند تا كد براي آنها فعال 
صادر شود؛ بعد به مديريت صندوق پااليشي يكم اعالم 
كنند تا صندوق نيزمش��خصات اين افراد را به شركت 
سپرده گذاري مركزي اعالم كند تا دارايي به اين افراد 

تخصيص داده شود.
باوجود اين نوع اظهارنظر مريم ش��اه حس��يني، داود 
رزاقي، مدير صندوق پااليش��ي يكم اظهار داشت كه: 
سازمان بورس هنوز مجوز فعاليت و معامله »صندوق 
پااليشي يكم« را ارايه نكرده و ممكن است فقط نماد 
اين صندوق ها در پرتفوي افرادي كه در سجام ثبت نام 

كرده اند، نشان داده شود.
راضيه صباغيان، معاون بازار بورس اوراق بهادار تهران 
مدير نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس اعالم كرد: 
مطابق مقررات، يك ماه بعد از پايان پذيره نويسي زمينه 
الزم براي معامله صندوق هاي ETF فراهم خواهد شد.

وي ادامه داد: با توجه به اينكه پذيره نويسي »صندوق 
پااليشي يكم« تا ۳۰ شهريور ماه ادامه داشت؛ بنابراين 

بايد از اوايل آبان ماه اين صندوق ها قابل معامله شوند.
همچنين در اين زمينه محمود گودرزي، معاون بازار 
بورس اوراق بهادار تهران با توجه به اخبار منتشر شده 
در زمينه قابل معامله شدن »صندوق پااليشي يكم« 
اعالم كرد كه تاكنون درخواستي از طرف مدير صندوق 
پااليشي يكم به شركت بورس تهران براي فراهم شدن 

معامله واحدهاي اين صندوق ارسال نشده است.
وي با اشاره به زمان دقيق معامله اين صندوق در بازار 
سهام اظهار داشت: در صورت انجام اقدام هاي الزم در 
شركت سپرده گذاري مركزي و تكميل فرايند قانوني، 
مدير »صندوق پااليش��ي يكم« مي تواند درخواست 
معامله اين صندوق را به شركت بورس تهران ارايه كند.

گودرزي گفت: بعد از ارسال درخواست معامله »صندوق 
پااليشي يكم« به شركت بورس تهران، فرايند معامله 
اين اين صندوق به م��دت يك تا دو روز كاري تكميل 

خواهد شد.
به گفته معاون بازار ب��ورس اوراق بهادار تهران، بعد از 
انجام اقدام هاي مربوطه به معامله اين صندوق در بازار 
سرمايه، ش��ركت بورس در اطالعيه اي از زمان دقيق 
معامله اين صندوق به سهامداران اطالع خواهد داد و 
امكان معامله صندوق فراهم مي شود اما روز شنبه امكان 

معامله واحدهاي اين صندوق وجود ندارد.
با وج��ود اين اظهارنظرها، س��هامداران ك��ه خريدار 
»پااليش��ي يكم« بوده اند نگران س��رمايه و سود خود 
هستند و برخي مي گويند ممكن است ديگر حتي به 
پول واقعي خود دس��ت نبايد. بر اين اس��اس دولتي و 
س��ازمان بورس بايد دست به دست يكديگر وضعيت 
بازار نابسامان آغاز »معامالت پااليشي« يكم را تنظيم 

كنند تا كمي اعتماد به بازار افزوده شود. 

    سرخ پوشي يكپارچه در بورس
در جريان معامالت روز گذشته بازار سهام شاخص كل 
با افت ۱.۵ درصدي ب��ه يك ميليون و۲۴۰ هزار واحد 
رسيد و شاخص هم وزن نيز بيش از نيم درصد ريزش 

كرد. ارزش معامالت بازار سهام افت چشم گيري داشته 
است و امروز بعد از گذشت يك ساعت و نيم از معامالت 
ب��ازار س��هام ارزش معامالت به مق��دار اندك ۱۸۰۰ 
ميليارد تومان رس��يده بود و چنين رقم اندكي يكي از 

بي سابقه ترين ارقام در مدت اخير بوده است.
در حالي كه پيش بيني مي ش��د با ري��زش قيمت ارز 
نمادهاي »بانك��ي« و »خودرويي« م��ورد توجه بازار 
سهام قرار گيرند اما بعد از روند مثبت برخي از نمادهاي 
اين گروه ها در جريان معامالت ديروز بازار سهام امروز 
به دليل فشار عرضه و جو هيجاني بازار اين نمادها نيز 

روند نزولي پيدا كردند. 
در اين روز حقوقي ها در ح��دود ۵۵۰ ميليارد تومان 
نقدينگي وارد بازار س��رمايه كردند و ارزش معامالت 
خرد دو ه��زار و ۱۵۰ ميليارد توم��ان بود، حقوقي ها 
۳۴ درصد يعني ۷۳۰ ميليارد تومان سهام خريداري 
كردند و مازاد خريد خود را به ۲۶ درصد از كل معامالت 
رساندند. بيشترين خريد حقوقي ها در بازارهاي بورس 
و فرابورس در گروه هاي »بانك ها و موسسات اعتباري«، 
»محصوالت شيميايي« و »س��رمايه گذاري ها« رقم 
خورد و حقيقي ها نيز اغلب خريدار سهام در گروه هاي 
»مواد و محصوالت دارويي«، »كاش��ي و سراميك« و 

»تجارت عمده فروشي« بودند.
نمادهاي »ثباغ«، »آريا«، »صباح« بيشترين افزايش 
س��هام حقوقي ها را دار بودند و حقيقي ها نيز اغلب به 
سمت و سوي س��هام »بركت«، »دفارا«، »دشيمي« 

رفتند. 
همچنين روز گذشته افزايش سهام حقيقي ها اغلب در 
۱۷ نماد و افزايش سهام حقوقي ها در ۱۰۸ نماد رخ داد 
و به بيش از يك ميليارد تومان رسيد كه بر اين اساس 
جمع تغيير مالكيت حقوقي ها حدود ۶۰ ميليارد تومان 
و تغيير مالكيت حقوقي ها نيز به ۶۰۰ ميليارد تومان 
رس��يد. در اين ميان آخرين قيم��ت ۸۲ نماد حداقل 
سه درصد نسبت به روز گذشته خود افزايش داشته و 
۴۲۳ نماد نيز كاهش سه درصدي قيمت را در كارنامه 

خودثبت كرده اند. ارزش سهام عدالت نيز در مقايسه 
با روز گذش��ته ۲.۳ درصد معادل ب��ا ۲۳۱ هزارتومان 
افت كرد و براين اساس ارزش سبد ۵۳۲ هزار توماني 
و يك ميليوني س��هام عدالت به ترتيب به 9 ميليون و 
۶۴9 هزارتومان و ۱۸ ميليون و ۱۷۴ هزار تومان رسيد. 
با اين احتس��اب ارزش ۶۰ درصد قابل فروش س��بد 
۵۳۲ هزار توماني س��هام عدالت به ۵ ميليون و ۷۸9 

هزارتومان رسيد.

    زمان خريد بازار سهام سررسيد
براساس قيمت ها و داده هاي موجود اين روزها بهترين 
زمان براي خريد س��هام اس��ت چراكه؛ بي��ش از ۸۰ 
درصد نماد موجود در بازار روند اصالح قيمتي را خود 
را پشت سر گذاش��ته اند و ديگر شاهد كاهش قيمت 
عمده اي در اين نمادها نخواهيم بود. همچنين بازار روند 
نزولي عمده اي نخواهد داشت و اغلب به سمت و سوي 

روند تعادلي پيش مي رود. 
اميد اسدي، كارش��ناس بازار سرمايه در رابطه با ادامه 
روند بازار سرمايه روز گذشته گفت: عرضه در بازار سهام 
در ادامه معامالت بيشتر خواهد شد و به نظر مي رسد 

شاخص كل نيز روند نزولي بيشتري خواهد داشت.
اين كارش��ناس در رابطه با داليل ريزش بورس گفت: 
يكي از داليل س��ير نزولي بورس عدم نظارت سازمان 
بورس اس��ت و از ديگر داليل ريزش قيمت دالر و جو 

هيجاني در ايجاد شدن صف هاي فروش است.
براين اساس طي روزهاي آينده شاهد روندي معقول 
در بازار خواهيم بود البته؛ اين روند به وضعيت نرخ دالر 
نيز بس��تگي دارد و اگر دالر به ثبات قيمتي برسد بازار 
سرمايه و ديگر بازارهاي مالي آرا م آرام روند تعادلي به 
خود مي گيرند. اين روند تعادلي با ثبات قيمت دالر و 
نظارت هاي به موقع س��ازمان بورس پديد مي آيد اگر 
مسووالن به درس��تي در عرضه ها و خريد و فروش ها 
نظارت كنند ديگر ش��اهد اين حجم از بي اعتمادي و 

خروج نقدينگي از بازار نخواهيم بود.
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بورس؛ بهترين بازار براي 
سرمايه گذاري

درحال حاضر و با ش��رايط 
فعلي بازار سرمايه از حالت 
تحليلي خارج شده است و 
بازار س��هام منطبق با هيچ 
يك از واقعيت ه��ا همانند؛ 
نرخ دالر و ت��ورم موجود در 
جامعه نيست. تنها نكته اي 
كه درح��ال حاضر قطعيت 
يافته اين است همانطور كه انتظار مي رفت پيروزي بايدن 
يك اثرمنفي بر روي بازار داشت و اين اثر رواني ناشي از 
انتخابات باعث شد كه نرخ دالر بيش از ۵ هزارتومان در 
عرض چند روز نزول كند اما؛ اين موضوع باعث شد كه 
دالر كف قيمتي خود را پيدا كند و براس��اس معامالت 
موجود در بازار ارزي اين كف قيمتي به حدود ۲۴ هزار 
تومان مي رسد.به نظر مي رسد تا زماني كه جوبايدن وارد 
كاخ سفيد نشده است نرخ دالر كاهش عمده اي نداشته 
باشد و درحدود مذكور نوسان دارد. البته؛ شرايط رواني 
موجود اين اجازه را نمي دهد و دولت نيز تمايل چنداني به 
كاهش عمده نرخ دالر در بازار ندارد. با اين كاهش قيمت 
شاهد خريد سهم در گروه هاي EPS محور خواهيم بود 
و همچنين دالر نه افزايش و نه كاهش چنداني نخواهد 
داشت و در همين حدود حركت مي كند. اين نكته حائز 
اهميت است كه ما در دوراني هستيم كه مشخص نيست 
با روي كارآمدن بايدن چه مساله اي براي برجام پديد آيد 
و اين انتظارات وجود دارد كه با بازگشت به برجام شاهد 
آزادشدن پول هاي بلوكه شده درهند، كره، جنوبي، عراق 
وساير كشورها خواهيم بود و اگر اين آزادسازي صورت 
گيرد نويد كاهش قيمت در ماه ها و هفته هاي آينده را 
خواهيم داشت.اگردر نيمه هاي پاياني سال ارتباط خود 
را با امريكا كنترل كنيم ش��اهد كاهش نرخ دالر از بازار 
خواهيم بود و باتوجه به تورم موجود پيش بيني مي شود 
 EPS كه سهامداران به سمت و سوي خريد سهم هاي
محور بروند چراكه؛ اين سهام توانايي سودسازي دارند. 
با توجيهاتي كه ارزش جايگزيني شركت هاي كوچك 
در سال هاي گذشته داشتيم كه به واسطه اينكه ارزش 
جايگزيني بااليي ايجاد كرد و به اين سمت و سوي حركت 
كردن انجام نخواهد داشت. بازار فعاًل سردرگم است اما 
در بلندمدت اوج آنچناني نخواهد داشت و با اين شرايط 
حال حاضر و تورم يك رشد متعادل در بلندمدت خواهيم 
داشت.روند بازارسرمايه بايد تا پايان سال مشخص شود 
و درحال حاضر بازار اسير هيجانات ناشي از انتخابات هاو 
ساير موضوعات ش��ده اس��ت و پس از فروكش كردن 
هيجانات بازارسهام گزينه مناسبي براي سرمايه گذاري 
مي باشد. اين يك نكته نيز وجود دارد كه بازارهاي موازي 
بورس به اندازه بورس افت نكردند بازار مس��كن خودرو 
هيچ يك از بازار به اندازه بورس نزول نداشته اند و به صورت 
طبيعي اعتماد و ورود نقدينگي به بازار كمي سخت است.

احراز هويت دو عاملي براي 
ورود به سامانه  معامالت برخط

با توجه به مصوبه هيات مديره س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار، استفاده از قابليت احراز هويت چند عاملي براي 
ورود به س��امانه هاي معامالت برخ��ط از تاريخ ۱۵ آذر 
ضروري اس��ت. حامد سنجري، رييس مركز نظارت بر 
امنيت اطالعات بازار سرمايه در اين خصوص گفت: در 
حال حاضر ورود به سامانه هاي معامالتي صرفا با استفاده 
از نام كاربري و رمز عبور انجام مي شود و با توجه به امكان 
افشا رمز عبور كاربران، استفاده از اين روش، سطح امنيتي 
مناس��بي ندارد.وي اضافه كرد: استفاده از عامل ثانويه 
همچون كد پيامكي در كنار نام كاربري و رمز عبور، تا حد 
زيادي در امن سازي ورود كاربران به سامانه ها موثر خواهد 
بود. از اين رو، در كليه سامانه هاي معامالت برخط اين 
قابليت در حال حاضر افزوده شده است و امكان استفاده 
كاربران از اين قابليت وجود دارد. با توجه به مصوبه هيات 
مديره محترم س��ازمان بورس، از تاريخ ۱۵ آذر ۱۳99 
امكان ورود به سامانه هاي معامالت برخط بدون استفاده 
از اين قابليت وجود نخواهد داشت.رييس مركز نظارت 
بر امنيت اطالعات بازار سرمايه ضمن اشاره به اهميت 
حفاظت كاربران از اطالعات ورود به حساب كاربري خود، 
عنوان كرد پياده سازي قابليت احراز هويت چند عاملي 
در سامانه هاي معامالت برخط نقش موثري در كاهش 

جرايم سايبري درحوزه بازار سرمايه خواهد داشت.

قيمت ها  در داالن تعديل
سپرده هاي بلندمدت هم چنانچه به ساختار بانكي و 
پولي كش��ور وارد شود، ساختار پولي كشور مي تواند از 
اين ظرفيت ها براي برنامه ريزي هاي زيربنايي اقتصاد 
استفاده كنند.چرا كه بانك ها تنها با استفاده از سپرده هاي 
بلندمدت است كه مي توانند براي ارايه تسهيالت مولد 
استفاده كند و سپرده هاي جاري چنين ويژگي را ندارند. 
اميدواريم هماهنگي هاي الزم مي��ان مديران پولي و 
سرمايه اي به درستي شكل بگيرد تا سرمايه مورد نياز 
براي طرح هاي مولد اقتصادي و رويكردهاي توسعه اي 
كش��ور با استفاده از منابع بازار س��رمايه در دستور كار 
قرار بگيرند. چرا كه اين روش در مقايسه با ساير الگوها، 

تصميمي اقتصادي و عقالني است.

ورود اقتصاد  به ساحت تازه
ششم: بعد از حضور بايدن اقتصاد ايران براي بازگشت به 
سال ۱۳9۰ بايد ۶ سال متوالي رشد ۸ درصدي داشته 
باش��د و اين بدون ايجاد يك اقتصاد رقابتي آزاد، بدون 
روابط مستحكم بين المللي و باثبات و شايسته ساالري 

در انتخاب ها امكان پذير نيست.
اميد اين است كه بسياري اين را ديگر مي دانند.

درباره كتاب تجزيه و تحليل 
در بورس اوراق بهادار

بازارهاي سهام تحت تاثير شرايط ركود اقتصادي 
و حوادث و اتفاقات غيرمنتظره دچار آشفتگي و 
سراسيمگي مي ش��وند. اين رويدادها و حوادث 
در طول زمان بيش��تر ش��ده و دفعات آشفتگي 
و ه��راس در بازارها افزايش يافته اس��ت. درك 
رفتار س��رمايه گذاران در ش��رايط آش��فتگي و 
هراس از موضوعات جالب و مورد عالقه فعاالن 
و مش��اركت كنندگان در بازار س��رمايه اس��ت.  
كتاب »تجزيه و تحليل در بورس اوراق بهادار« 
تاليف اس��تفن واينز، ترجمه مجتبي شهبازي و 
مريم كش��ميري با مقدمه علي رحماني توسط 
انتشارات دنياي اقتصاد در ۲9۰ صفحه منتشر 
شده است. اين كتاب درباره آشفتگي هاي بازار 
سرمايه در كشورهاي صنعتي است اما در ايران 
هم چنين وضعي به دفعات مشاهده شده است 
و اگرچه تفاوت هاي زيادي در ريزس��اختارهاي 
اي��ران و كش��ورهاي صنعتي وج��ود دارد، ولي 
رفتار و واكنش افراد از الگوهاي نس��بتًا مشابهي 
پي��روي مي كند. اي��ن كتاب تحليل��ي جامع از 
پديده وحشت و هراس در بورس اوراق بهادار را 
فراهم كرده اس��ت. برخي از فصول كتاب شامل 
موارد زير اس��ت: آمادگي براي وحش��ت بازار و 
فرصت سود بردن از آن، انواع وحشت ها، چرخه 
وحشت، دوران وحش��ت هاي جديد، معامله گر 
و مدير صندوق، روان شناس��ي هراس، آيا تنوع 
باعث محافظت از نوس��انات بازار مي شود؟، آيا 

بازار هميشه درست مي گويد؟

بهترين زمان براي ورود به بورس
گرچه طي روزهاي اخير بازار س��رمايه باز هم به روند 
ريزشي خود ادامه داده است اما برخي كارشناسان تاكيد 
دارند كه در حال حاضر با توجه به كف رسيدن قيمت در 
بازار بورس بهترين زمان براي سرمايه گذاري در آن بوده 
و بايد با ديد باز در آن خريد كرد، اكنون به هيچ عنوان 
زمان مناسبي براي فروش نيست و سرمايه گذاران ديگر 
جايي براي باخت ندارند پس بيايند و پله پله خريد كنند.

اما اينكه طي اين روزها و تحت تاثير اخبار بين المللي و 
شرايط موجود، بازار سرمايه چه وضعيتي را پشت سر 
مي گذارد و سرمايه گذاران به ويژه سرمايه گذاران خرد 
بايد چگونه در آن حركت كنند، موضوعي است كه در 
گفت وگو با مرتضي دلخوش، كارشناس بازار سرمايه در 

گفت با ايسنا مورد بررسي قرار گرفت.
وي در تحليل اين روزهاي بازار سرمايه گفت كه به هر 
حال خواه يا ناخواه اخبار بين المللي در بازارها تاثيرگذار 
است كه در اهم آن بازارهاي سرمايه از منفي يا مثبت 
شدن اخبار تاثير مي پذيرند. اين در حالي است كه طي 
روزهاي گذشته بازارهاي تحريك كننده بورس از جمله 
ارز، سكه و طال همانطور كه از پيش انتظار مي رفت با 
افت شديدي مواجه شد و ممكن است اين روند رو به 
كاهش همچنان ادامه داشته باشد. از اين رو فضايي ايجاد 
مي شود تا نقدينگي موجود در بازارهاي ديگر به سمت 
بازار ديگري حرك��ت كند كه مي تواند بورس بهترين 

محل براي تمركز اين سرمايه ها باشد. 
دلخوش با بيان اينك��ه در حال حاضر بازار س��رمايه 
بهترين محل براي سرمايه گذاري است، گفت: نبايد 
به ريزش هاي اخير توجه كرده و از آن خارج شد. به هر 
حال اكنون شاهد كف قيمتي در بورس هستيم، جايي 
كه شاخص 9۰۰ هزار واحد كم شده و برخي سهم ها تا 
۷۰ درصد افت كرده اند؛ بنابراين در كف قيمتي مي توان 

ورود و در بازار سرمايه به درستي سرمايه گذاري كرد. 
وي ادامه داد: اگر دولت اكنون بحث افزايش نرخ سود 
بانكي را مطرح نكند كه مردم براي بردن سرمايه هاي 
موجود به سمت بانك ها اقدام نكنند و حتي اگر موضوع 
كاهش نرخ سود بانكي مطرح باشد آنگاه سرمايه گذاران 
نقدينگي هاي حاصل از افت قيمت خودرو، سكه، طال و 
دالر را مي توانند به سمت بازار سرمايه برده و آثار مثبتي 
در اين بازار ايجاد كنند. اين كارشناس بازار سرمايه با 
تاكيد بر اينكه فضاي موجود و ش��وكي كه ايجاد شده 
بايد به درستي مديريت شود، افزود: اين فضا مي تواند 
به بهترين نحو مورد استفاده قرار بگيرد و مسووالن به 
گونه اي بازار سرمايه را به سمتي حركت دهند كه ضمن 
جذب نقدينگي ساير بازارها، بسياري از ضررهاي ايجاد 
شده ديگر ترميم شود.  وي با اشاره به اينكه از مدتي پيش 
در رابطه با رشد بي رويه بازار سرمايه هشدار داده بوديم 
افزود: وقتي شاهد بوديم كه حركت هاي شارپي در بازار 
سرمايه در حال اتفاق افتادن است و زماني سود به سقف 
مي خورد و زماني سرمايه گذار دچار ضرر بسيار مي شود 
تاكيد داشتيم كه اين رفتار غيرواقعي زماني مي تواند 
تمام سودها را به ضرر تبديل كند و نوعي بي اعتمادي به 
بازار به وجود آورد. در حالي كه مي توانستند با مديريت 
صحيح اجازه ندهند فضاي بازار سرمايه به اين سمت 
حركت كند. با اين وجود بسيار به فضاي بازار سرمايه 
خوش بين هس��تم و اكن��ون فضايي ايجاد ش��ده كه 
مديران مي توانند با تصميمات درست و ممانعت از رفتار 
سفته بازي يا اقدامات غيرواقعي و غيرحرفه اي از پتانسيل 
بازار سرمايه براي تامين مالي استفاده كنند.  دلخوش 
همچنين به سهامداران خرد و غيرحرفه اي توصيه هايي 
داشت و گفت: افرادي كه دچار ضرر شده اند اكنون نبايد 
در تصميم گيري خود عجوالنه برخورد كنند و با شنيدن 
اخبارهاي متناقض به سرعت نسبت به خريد يا فروش 
تصميم گيري كنند. بلكه بايد تحمل داشته و تامل كنند 
و در رفتارهاي خود هيجاني برخورد نكنند و همواره در 
حال رصد خريدار و فروشنده در بازار سرمايه بوده و با 
تحليلي درست اقدام كنند.  وي تاكيد كرد: اكنون زماني 
نيست كه كسي بخواهد سهمي را بفروش��د و از بازار 
خارج ش��ود. به خصوص افراد غير حرفه اي بايد توجه 
داشته باشند كه در حال حاضر بازار سرمايه به وضعيتي 
رسيده كه جايي براي باخت ندارد بلكه بايد ورود كرده و 
به صورت پله اي خريد كنند كه با خريد پلكاني ميانگين 
خريد آنها پايين آمده و وقتي كه بازار برگردد س��ود به 

آنها منتقل مي شود. 

عرضه اي كه بي اعتمادي به بازار تزريق كرد

ابهام در آغازمعامالت پااليشي يكم

مصائب فقدان الگوي توسعه
بهره من��دي از الگوي��ي براي 
توس��عه ك��ه متغيره��اي 
بيروني و درون��ي نتواند تغيير 
و دگرگوني بنيادين��ي در آن 
ايجاد كند، يك��ي از ملزوماتي 
است كه تصميم سازان ايراني 
هرگز ضرورت آن را به درستي 
درك نكرده اند. در واقع »الگوي 
توسعه« يا به زبان اقتصاد سياسي، »شيوه انتظام اقتصاد 
و جامعه«نقش اصلي را در پيش��رفت و ثبات جوامع بازي 
مي كند. از منظري خاص، انتخاب��ات امريكا هم به نوعي 
نمايان كننده نوسان در الگوي توسعه اي ميان هيات حاكمه 
و جامعه مدني اياالت متحده است . تضادي كه همواره وجود 
داشته اما در انتخابات اخير از اعماق ناخودآگاه جامعه به 
سطح رسيد. نكته قابل توجه در اين ميان اما، توانايي قابل 
توجه جامعه مدني امريكا، براي حفاظت از الگوي توسعه اي 
است. كنشي كه به نظر مي رسد در آينده هم با توفيق بيشتر 
تداوم پيدا كند. در واقع جامعه مدني اياالت متحده اجازه 
نداد، رويكردي متضاد با الگوي توس��عه مورد نظر مردم، 
بتواند برنامه هاي خود را پياده سازي كند. اين مجموعه هاي 
متضاد كه باعث انشقاق عميقي در جامعه امريكا شده بود 
با قدرت نمايي جامعه مدني جاي خود را به گونه اي ديگر از 
مناسبات داد كه درس آموز است. يعني جامعه مدني به آن 
بخش از هيات حاكمه جمهوري خواه امريكا كه شيوه انتظام 
چند جانبه گرايي، تحقق عدالت اجتماعي و فرصت برابر را بر 
نمي تابيدند، فهماند كه اگر بخواهد شيوه ترامپ را در پيش 
بگيرند و بر كوس يك جانبه گرايي و احياي امپراتوري و... 
بكوبند، از يك طرف كشور را دچار انشقاق )حتي تا آستانه 
جنگ داخلي( و از س��وي ديگر دچ��ار انزواي بين المللي 
خواهند كرد. بنابراين اقشار مختلف در كنار هم قرار گرفتند 
تا از الگوي توس��عه مورد نظر خود حفاظت كنند. در واقع 
وقتي متوجه شدند ترامپ، امريكا را از يك دولت هم تراز در 
جهان چند قطبي با برتري هاي خاص به يك دولت درجه 

دوم تبديل مي كند، تالش كردند تا قطار را به ريل بازگردانند. 
اين اس��ت كه جمهوري خواهان در برابر خواسته مردم و 
جامعه مدني كوتاه آمدند و حتي حاضر نشدند تمهيدي 
كه در خصوص جرج بوش پس��ر براي حمايت قضايي در 
پيش گرفته بودند را براي ترامپ هم پياده سازي كنند. اين 
است كه شما مي بينيد، بچه هاي ترامپ مصاحبه مي كنند 
كه جمهوري خواهان هيچ قدمي براي ترامپ برنداشته اند. 
يا بوريس جانسون كه اساسا با حمايت ترامپ در انگليس 
روي كار آم��ده در واكنش به برخي ادعاهاي ترامپ اعالم 
مي كند كه آرا بايد شمارش شود و اعتقادي به باز شماري 
آرا يا توقف آن ندارد. توجه كنيد كه اين صحبت ها توسط 
مركل يا مكرون مطرح نشده است، كسي مطرح مي كند كه 
ظاهرا پيوندهاي نزديكي با ترامپ دارد. مجموعه اين عوامل 
نشان مي دهد كه هر جامعه اي نيازمند الگوي توسعه يا شيوه 
انتظام امور است كه هم مورد وفاق كل هيات حاكمه و هم 
مورد قبول مردم به خصوص طبقه متوس��ط باشد. وقتي 
الگوي توسعه قوام يافته اي مستقر شده باشد ديگر دولت 
يا حاكميتي نمي تواند مانن��د ترامپ، ماليات طبقه باال را 
ببخشد و بيمه سالمت فراگير را اجرا نكند. يا مقوله تبعيض 
را ترويج كند و بخشي از جامعه را به خاطر رنگ پوستشان 
غيرخودي بنامد. يا به خاطر اينكه فالن فرد يا گروه دين 
خاصي دارد، حاضر به پاسخگويي به مطالبات آنها و ايجاد 
فرصت هاي برابر براي آنها نباشد. اين خاصيت اجرايي كردن 
الگوي توسعه مورد وفاق در يك جامعه است. الگوي توسعه 
الگويي است كه پيوند روبنا و زيربنا را به صورت سنجيده اي 
برقرار مي كند. پيوند بين رشد اقتصادي و عدالت را برقرار 
مي كند. پيوند بين فرهنگ ها و جغرافياها را شكل مي دهد، 
همانطور كه در جامعه متكثر اي��االت متحده رخ داد. اگر 
امريكا اياالت مس��تقلي نداشت و دولت مركزي بر شؤون 
مختلف ايالت ها فائق مي آمد، جامعه مدني نمي توانست 
از پس ترامپ بر بيايد و نتيجه اش مي شد، ظهور و بروز يك 
هيتلر جديد. وقتي در ايران از يك طرف اين شيوه انتظام 
ش��كل نگرفته و از سوي ديگر اقتصاد و معيشت كشور به 

نفت آلوده شده است، بنيان هاي زير بنايي و روبنايي در آن 
شكل نگرفته و... مشائل اقتصادي و اجتماعي بسيار بغرنج تر 
مي شود. برخي به راحتي در فضاي رسانه اي داخل كشورمان 
مي گويند » دولت توسعه بخش اساسا وجود ندارد« و بعد هم 
ادامه مي دهند كه»شيوه مطلوب مديريت در جهان شيوه 
ترامپ اس��ت.« اين عبارات نشانه هايي روشن از خطراتي 
است كه در اتمسفر سياسي، اجتماعي و اقتصادي ايران 
النه كرده است و چنانچه شيوه درس��تي از انتظام امور و 
الگوي اقتصادي طراحي نشود، اين طيف ها مي توانند در 
آينده سكان هاي مهم مديريت كشور را به دست بگيرند 
و زخم هاي عميق و ناسوري در اقتصاد ايجاد كنند. وقتي 
به اين افراد مي گوييد كه پس توس��عه كره جنوبي، ژاپن، 
چين، مالزي و... چطور ايجاد شده، مي گويند جهان امروز 
ش��يوه ترامپ مقبول است. همين افراد در بخش مسكن 
مي گويند، مس��كن فقرا، حاضر نيستند بگويند مسكن 
اجتماعي. جالب اينجاس��ت در ميان كشورهاي توسعه 
يافته فقط امريكا از مسكن فقرا صحبت مي كنند و در ايران 
برخي اين رويكرد را دقيقا تكرار مي كنند. اين عدم توافق ها 
در هيات حاكمه و اعتراضاتي كه در اقشار مختلف مردمي 
وج��ود دارد، در نهايت اثر خ��ود را در فاصله بعيد اقتصاد 
ايران با توسعه نشان مي دهند. ۴۰درصد دانش آموختگان 
دانشگاهي بيكار هستند و بيكاري در خصوص افراد داراي 
مهارت بسيار بيشتر است. يعني در كشور الگوي توسعه 
اقتصادي دانش بنيان وجود ندارد و سياس��ت اجتماعي 
دانش بنيان هم به عنوان مقوم توسعه اقتصادي وجود ندارد. 
يعني شيوه انتظامي كه زيربنا و روبنا را به هم پيوند بدهد و 
عدالت را در اركان مختلف ايجاد كند وجود ندارد و اتمسفر 
اقتصادي پر از تله هاي گوناگون است. آسيب اين فشارها 
متوجه مردمي است كه از حداقل هاي زندگي هم برخوردار 
نيستند. اينگونه مي شود كه متغير بيروني مثل انتخابات 
امريكا به اندازه اي در اقتصاد كشور اثرگذار مي شود كه تار و 
پود اقتصادي، تحت الشعاع آن قرار مي گيرند. اگر قرار است 
تعريف درستي از استقالل كشور ارايه كنيم بايد آن را در 

خصوص توافق همگاني، حول محور يك الگوي توس��عه 
تعريف كنيم، زماني كشوري به واقع مستقل مي شود كه 
بتواند يك شيوه انتظام فراگير را در مسير پيشرفت ايجاد 
كند. بدون اين الگو حرف زدن از اس��تقالل هرچند قابل 
احترام است، اما عملياتي نخواهد شد. اگر الگوي توسعه در 
كشور وجود داشت، امروز به عنوان مثال در خصوص ماليات 
از خانه هاي خالي اينطور به تضاد نمي رسيدند. در حالي كه 
بانك هاي كشور سرمايه گذاري هاي هنگفتي در حوزه خريد 
ملك و مسكن انجام داده اند، طبيعي است كه نمي توانند از 
اين خانه ها ماليات بگيرند. چرا كه وضع بانك ها از اين بدتر 
مي شود و خطر ورشكستگي پيدا مي كنند. هيات حاكمه 
به جاي بحث و تبادل نظر در خصوص الگوهاي توسعه، وقت 
خود را صرف بحث در خصوص قوانين ضد و نقيضي مي كند 
كه هيچ سودي براي معيشت مردم ندارد. همين ضعف در 
خصوص تفسير مفاهيمي چون جهاني شدن وجود دارد، 
دولت فعلي تصور مي كند كه معناي جهاني سازي، باز كردن 
بازارها به طور مطلق است كه اشتباه است. گروه هاي مخالف 
دولت هم به جاي اينكه الگوي توسعه اي خود را ارايه كنند، 
همه انرژي خود را ص��رف تخريب دولت مي كنند. بدون 
اينكه يك برنامه مكتوب از ديدگاه هايش��ان در خصوص 
توسعه رو كرده باشند. اينگونه مي شود كه اقتصاد ايران به 
جايي مي رسد كه با يك غوره، سردي اش مي شود و با يك 
مويز گرمي اش. گمان مي كنم ظرفيت مردم براي تحمل 
اين شكل از مش��كالت ديگر به نهايت خود رسيده است. 
شايد ديگر زمان آن رسيده باشد كه مسووالن كشور و كل 
نظام سياسي به جاي شعار و حاشيه و فضاسازي، وقت خود 
را صرف ارايه يك الگوي كالن اقتصادي براي توسعه كشور 
كنند تا مردمي كه در مسير تاريخ پر فراز و نشيب شان، زودتر 
از بسياري از كشورهاي توسعه يافته به ضرورت امر توسعه 
پي برده بودند نيز، تجربه اي از پيش��رفت واقعي و پايدار از 
سر بگذرانند. اين كمترين حق نسل هاي ايراني است كه 
از آنان دريغ شده است، اما آيا كسي به اين مطالبات پاسخ 

خواهد داد؟

رسول رحيم نيا

كمال اطهاري



گروه راه و شهرسازي| 
در پي شيوع كرونا در كشور، مساله آلودگي هوا و ضرورت 
توسعه و به روز رساني سيستم حمل و نقل عمومي بيش 
از پيش به ويژه در پايتخت و كالنش��هرها نمودار شد. از 
همين رو، از همان روزهاي نخس��ت شيوع آلودگي هوا، 
اعضاي شوراي شهر تهران از دولت براي پرداخت تعهدات 
قانوني خود به شهرداري بابت توسعه و تامين واگن مترو 
و نوس��ازي ناوگان ش��هري پايتخت درخواست و اصرار 
كردن��د. اما تا به امروز اتفاق چش��مگيري در اين زمينه 
صورت نگرفته است. از همين رو، ديروز بار ديگر، محسن 
هاشمي، رييس شوراي شهر تهران از دولت درخواست 
كرد كه دولت دستكم يك ميليارد دالر براي توسعه حمل 
و نقل عمومي تخصيص دهد. البته اين تنها موردي نيست 
كه دولت به خواسته هاي نمايندگان مردم در شوراي شهر 
تهران توجه نمي كند. در موردي ديگر كه طي هفته هاي 
اخير به دليل همزماني افزايش ش��ديد ش��يوع كرونا و 
افزايش فصلي آلودگي ه��وا در پايتخت صورت گرفت، 
درخواست تعطيلي تهران به مدت دو هفته بود كه دولت 
توجهي به آن نكرد و حتي ديروز انوش��يروان محسني 
بندپي، استاندار تهران رسما اعالم كرد كه پس از بررسي 
ابعاد تعطيلي دو هفت��ه اي تهران، احتمال اين تعطيلي 
منتفي و مقرر ش��د فعاليت گروه هاي دو، سه و چهار از 
ساعت ۱۸ به بعد متوقف شود. در اين حال، شوراي شهر 
پايتخت در حالي كه نتوانست تهران را تعطيل كند، به 
برگزاري نشست علني خود در روز سه شنبه هفته جاري 
به صورت مجازي راي داد، تا شايد از شيوع بيشتر كرونا 

در ميان اعضا و كاركنان شوراي شهر جلوگيري كند. 

    مسووالن جسارت الزم را ندارند
رييس شوراي اسالمي شهر تهران در ابتداي دويست و 
چهل و هفتمين جلسه ش��ورا اظهار كرد: موضوع ديگر 
افزايش ابعاد تلفات كرونا در تهران است كه طي يك هفته 
گذشته نيز افزايش چشمگيري داشته است و متاسفانه 
س��تاد ملي كرونا هنوز پاسخي به پيشنهاد كارشناسي 
شوراي شهر و مجمع نمايندگان تهران مبني بر تعطيلي 
دو هفته اي تهران نداده است. وي گفت: البته فرمانده ستاد 
مقابله با كرونا در تهران، نظر مثبت خود را نسبت به اين 
پيشنهاد ابراز كرده اما ظاهرا، مسووالن تصميم گيرنده 
جسارت و اراده الزم را براي اين اقدام ضروري كه موجب 
شكس��تن زنجيره ابت��ال و ايجاد يك فرص��ت حداقلي 
براي بازسازي توان سيس��تم سالمت و كاركنان خدوم 
بخش هاي خدمات��ي در اين حوزه مي ش��ود را ندارند. 
رييس شوراي اسالمي شهر تهران گفت: در حوزه حمل 
و نقل عمومي نيز با وجود تش��ديد نياز به تقويت ناوگان 
اتوبوس، ميني بوس، تاكسي و مترو تهران بدليل ايجاد 
فاصله اجتماعي و افزايش آلودگي هوا، هيچ اقدام موثري 
در طول هفت سال گذشته انجام نشده است و اكنون كه 
با آزاد سازي برخي از دارايي هاي ايران و افزايش فروش 
ارز توسط بانك مركزي، وضعيت منابع دولت بهبود پيدا 
كرده از رييس جمهور انتظار داريم كه دستور تخصيص 
حداقل يك ميليارد دالر بصورت فوري براي ساماندهي 
بحران سيستم حمل ونقل عمومي درتهران را صادر كنند. 
هاشمي يادآور شد: در تهران روزانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ انسان 
به دليل ابتال به كرونا و آلودگي هوا كشته مي شوند و اين 

ميزان تلفات در هيچ شهري در جهان وجود ندارد.

    راهي جز جايگزيني اتوبوس هاي ديزلي با 
برقي نداريم

رييس شوراي اسالمي شهر تهران همچنين در حاشيه 
نشست علني اين شورا با بيان اينكه بهترين زمان براي 
جايگزين��ي اتوبوس هاي ديزلي با برقي اس��ت گفت: تا 
كنون بر اس��اس مصوبات هيات دول��ت و هيات وزيران 
تخصيص ه��اي ارزي زي��ادي به حم��ل و نقل عمومي 
اختصاص يافته اما اجرايي نش��ده است كه نمونه آن دو 
ميليارد يورو براي تامين واگن كالن شهر ها و تامين ۱9 
هزار اتوبوس و 46هزار ميني بوس براي شهر ها است لذا 
تقاضاي ما اين است كه از محل اين مصوبات يك ميليارد 
دالر براي ساماندهي حمل و نقل عمومي تهران در اين 

شرايط كرونايي تخصيص دهند و اجرايي شود. هاشمي 
در ادامه و در خصوص تعطيلي جلسه بعدي شوراگفت: 
همانطور كه مي دانيد تا كنون 6 نفر از اعضاي شوراي شهر 
مبتال به كرونا ش��ده اند و چند مورد فوتي  هم در شوراي 
شهر از ميان كاركنان داشته ايم و با توجه به اينكه تعداد 
دستورات مورد بررس��ي در جلسات بعدي چندان زياد 
نبود جلس��ه بعدي را با راي اعضا تعطيل كرديم. وي با 
اشاره به اينكه جلسات شوراي شهر در زمان تعطيلي به 
صورت مجازي برگزار مي شود، گفت: ما اجازه نمي دهيم 
خدشه اي به فعاليت هاي ش��ورا وارد شود و لذا در زمان 
تعطيلي جلس��ات، برگزاري جلسات به صورت مجازي 
را در دس��تور خواهيم داد البته اينكه در اين جلس��ات 
مصوبه داشته باش��يم يا نه روي آن بحث شد و برخي از 
اعضا معتقدند كه مي توان در اين جلس��ات راي گيري 
كرد و مصوبات داشت و برخي از اعضا هم معتقدند كه بر 
اساس قانون، مصوبات شورا بايد در محل جلسات شورا 
باشد لذا بنا داريم در جلسات هم انديشي اين مساله را به 
بحث بگذاريم. او همچنين در خصوص ورود اتوبوس هاي 
برقي به ناوگان حمل و نقل عمومي ش��هر تهران گفت: 
ورود اتوب��وس برقي كار پيچيده اي نيس��ت، ما اتوبوس 
ساز هاي خوبي داريم و مي توانيم با كمك تكنولوژي كه 
در شركت مپنا براي موتور هاي برقي و باطري هاي برقي 
وجود دارد توليد اتوبوس هاي برقي را ش��روع كنيم ولي 
متاس��فانه انگيزه اي در اين زمينه وجود ندارد. هاشمي 
افزود: در حال حاضر قيمت باتري ها و موتورهاي برقي به 
دليل توليد انبوه بسيار نسبت به قبل پايين آمده و توليد 
اين اتوبوس ها توجيه اقتصادي دارد چرا كه قبال قيمت 
اين باتري ها و موتور ها دو برابر موتورهاي ديزلي بود. لذا 
ديگر زمان استفاده از اتوبوس هاي ديزلي نيست و به طور 

حتم بايد به سمت استفاده از اتوبوس هاي برقي برويم. 

    تاس�يس سازمان مديريت آب هاي سطحي 
شهر تهران

اعضاي ش��وراي اسالمي ش��هر تهران همچنين ديروز 
يك فوريت اليحه شهردار تهران در خصوص »تاسيس 
سازمان مديريت آب هاي سطحي شهر تهران« را بررسي 
و تصويب كردند. در دويس��ت و چهل و هفتمين جلسه 
صحن شورا، صفا صبوري معاون فني و عمراني شهرداري 
در جريان بررسي يك فوريت اليحه »تاسيس سازمان 
مديريت آب هاي سطحي شهر تهران« تشريح كرد: تا به 
حال ۵3۰ كيلومتر شبكه در تهران ساخته شده است و 
۱7۰ كيلومتر كانال هم بايد ايجاد شود تا تهران از خطر 
سيل نجات پيدا كند.  او افزود: اين امر به يك سازمان نياز 
دارد. درحالي كه در شهرداري تهران، شركت خاكريز آب 
ماموريت هاي ذاتي شهرداري را انجام مي دهد و فعاليت 
تجاري ندارد. صبوري در خصوص ش��ركت خاكريز آب 
خاطرنشان كرد: در دهه هفتاد به هنگام تاسيس كانال 
خيام، يك ش��ركت تاسيس كردند تا از بانك جهاني وام 
بگيرند و حال اداره دارايي مدعي است كه اين شركت سود 
و درامد داشته است و از شركت ماليات طلب مي كند. لذا 
به يك سازمان مديريت آب هاي سطحي شهر تهران نياز 

است.  همچنين او افزود: اين كانال ها بيشتر در زيرزمين 
هستند و ديده نمي شوند و به علت فرسودگي به نگهداري 
زيادي نياز دارند كه البته به چشم نمي آيد.  وي با اشاره به 
اينكه وقتي موضوع رودخانه ها و كانال ها به سازمان هاي 
ديگر ش��هرداري ارجاع داده مي ش��ود، به اولويت دوم 
تبديل مي شود، گفت: ما در شهرداري خواهان تاسيس 
يك سازمان تخصصي در حوزه رودخانه ها و جمع آوري 

آب هاي سطحي هستيم. 

    مخالفت با اصالح ساختار شهرداري
سپس محمد س��االري در مخالفت با اين اليحه اظهار 
داش��ت: با كليات اين طرح مخالف هس��تم چراكه اوال 
در همين دو هفته پيش با اصالح س��ازماني و ساختاري 
ش��هرداري مخالفت كرديم. اينكه چ��را اين موضوع در 
آن اليحه مطرح نشد؟  ساالري در سوال ديگري مطرح 
كرد: اينكه اين ش��ركت طي اين سال ها فعاليت داشته 
و مشكلي هم نداشته اس��ت. چرا حال به فكر تبديل به 
سازمان هستيد؟  رييس كميسيون شهرسازي شورا ادامه 
داد: به فرض كه اين درخواست درست باشد. اين موضوع 
مي تواند به سازمان مهندسي عمران اضافه و زير مجموعه 
آن شود. اما حجت نظري به عنوان موافق اليحه در پاسخ به 
ساالري گفت: اينكه با اصالح ساختار شهرداري مخالفت 
كرديم به اين معني نيست كه صفر و صدي به موضوعات 
نگاه كنيم. نكته اي كه به آن بايد توجه داشت اين است 

كه موضوع بعدا به اليحه اضافه شده است و اتفاقا در متن 
پيش نويسي كه در صحن بررسي كرديم وجود داشت. در 
حال حاضر شركت خاكريز آب متولي ايجاد كانال هايي 
براي جمع آوري آب هاي سطحي است، اما براي نگهداري 
آن متولي نداريم و سازمان يا شركتي بايد متولي آن باشد. 
او افزود: همچنين چون شركت مشمول ماليات و عوارض 
اس��ت و اينكه مسووليت هاي ذاتي ش��هرداري را انجام 
مي دهد، بايد به سازمان تبديل شود. نظري گفت: در طرح 
جامع مديريت شهري هم صراحتا اشاره شده است كه بايد 

براي مديريت آب هاي سطحي سازماني داشته باشيم.

    متولي آب، وزارت نيرو است
سيد حسن رسولي خزانه دار شورا نيز در جريان رسيدگي 
به يك فوريت اليحه تاس��يس سازمان مديريت آبهاي 
س��طحي بيان كرد: متولي اصلي اين مس��اله در سطح 
ملي وزارت نيرو است. رسولي گفت: چطور مجموعه اي 
كه در س��طح ملي به صورت شركت است، به شهرداري 
توصيه مي كند كه سازمان ايجاد كند. مسووليت شركت و 
سازمان بر خالف چيزي است كه اعالم شد.  خزانه دار شورا 
عنوان كرد: در شرايط فعلي كه در تحريم هستيم، تنها 
شركت ها هستند كه به دليل ماهيت حقوقي مي تواند از 
كمك هاي نهادهاي بين المللي استفاده كنند. مثل بانك 
توسعه اسالمي كه براي همه پروژه هاي زيست محيطي 
وام بالع��وض مي دهد يا بانك جهاني كه براي ش��بكه 
جمع آوري آب هاي سطحي تهران تسهيالت داده است. 
از مديران شهرداري تعجب مي كنم و احساس مي كنم 
در ارتباط با مديريت ش��هرداري كامال دچار بالتكليفي 
هس��تند. او گفت: در مورد طراحي س��اخت وسازه اگر 
امكانات نداريم، پس س��ازمان مهندس��ي و مشاوره يا 
معاونت عمراني چه كار مي كند. خواهش مي كنم به توان 
كارشناسي شورا احترام بگذاريد و از آوردن چنين لوايح 
خودداري كنيد. زهرا صدراعظم نوري نيز در موافقت با 
اليحه متذكر شد: چه موضوعي فوري تر از آب و محيط 
زيست در شهرداري تهران داريم؟ در حال حاضر در اين 
حوزه هزينه هاي زيادي مصرف مي شود كه با يكپارچگي 
سازماني، اين هزينه ها كاهش پيدا مي كند و اين درحالي 
است كه آب در شهرداري متولي ندارد. همچنين كارهاي 
حاكميتي ش��هرداري در قالب سازمان بايد انجام شود. 
در پايان يك فوريت اليحه »تاسيس سازمان مديريت 
آب هاي س��طحي ش��هر تهران« ب��ا ۱3 راي موافق به 

تصويب رسيد.
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 ريزش سقف تونل
در حال ساخت مترو

مدير عامل متروي ته��ران در خصوص حادثه ريزش 
قس��متي از س��قف تونل مترو در محدوده بلوار قيام 
توضيحاتي را ارايه كرد. علي امام در گفت وگو با ايسنا 
گفت: پيمانكار در حال حفاري گالري تاسيسات ايستگاه 
۱7 شهريور در تقاطع خط 6و 7 بود كه قسمتي از سقف 
گالري ريزش مي كن��د.  وي با بيان اين كه 4 كارگر در 
حال حفاري در اين قسمت بودند كه با ريزش قسمتي 
از سقف، سه كارگر فورا خود را نجات مي دهند، گفت: 
متاسفانه يكي از كارگران در زير آوار مدفون مي شود كه 
همكارانمان در سازمان آتش نشاني پس از پيدا كردن 
پيكر اين فرد اعالم كردند كه كارگر مذكور متاسفانه جان 
باخته بود. مدير عامل متروي تهران با بيان اينكه تونل 
اصلي خط مترو حفاري شده اما هنوز كارهاي نيمه كاره 
باقي مانده است، گفت: حفاري گالري تاسيسات كه به 
پله هاي اضطراري، هواكش و غيره اتصال دارد در حال 

انجام بود كه اين اتفاق رخ داد.

 مسافرگيري از ايستگاه مولوي 
تا ايستگاه بسيج متوقف شد

به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت 
بهره برداري متروي تهران به علت ايمن سازي و تحكيم 
بيشتر تونل در حال س��اخت ايستگاه شهداي هفده 
شهريوردر خط 7 متروي تهران، مسافرگيري از ايستگاه 
مولوي تا ايستگاه بسيج تا اطالع ثانوي انجام نمي گيرد.

 برف و باران دوباره از امروز 
در كشور

مدير پيش بيني و هش��دار سازمان هواشناسي با بيان 
اينكه از بعدازظهر ۱9 آبان با ورود س��امانه بارش��ي به 
كشور مجددا برف و باران خواهيم داشت، گفت: با توجه 
به بارش هاي پيِش رو كش��اورزان چندين توصيه را در 
دس��تور كار قرار دهند. صادق ضياييان در گفت وگو با 
فارس در تشريح آخرين وضعيت جوي كشور بيان كرد: 
روز دوش��نبه ۱9 آبان به طور موقت از ميزان ابرناكي و 
بارش در كشور كاسته مي شود و فقط در شمال خراسان 
رضوي و ارتفاعات الب��رز مركزي بارش پراكنده داريم. 
مدير پيش بيني و هشدار س��ازمان هواشناسي ادامه 
داد: از بعدازظهر دوش��نبه با ورود سامانه بارشي جديد 
به كشور مجدداً در استان هاي واقع در نيمه غربي كشور 
بارش باران گاهي با رعد و برق و وزش باد شديد موقت 
داريم. ضياييان افزود: براي امروز كاهش دما در ش��رق 
سواحل شمالي كشور و شمال شرق كشور پيش بيني 
مي ش��ود و بيش��ترين ميزان كاهش دما بين 6 تا ۱۰ 
درجه در شمال شرق كشور خواهد بود. وي افزود: روز 
سه ش��نبه ۲۰ آبان دامنه بارش ها عالوه بر نيمه غربي 
كشور، استان هاي س��احلي خزر و دامنه هاي جنوبي 
البرز را هم در بر مي گيرد. مدير پيش بيني و هش��دار 
سازمان هواشناس��ي اظهار كرد: روزهاي چهارشنبه و 
پنجش��نبه هفته جاري، بارش ها نيمه شمالي كشور، 
استان كهگيلويه و بويراحمد و شمال استان هاي فارس، 
بوش��هر و كرمان را هم در برمي گيرد. ضياييان اظهار 
كرد: با توجه به بارش هاي پيش رو توصيه مي شود در 
استان گيالن بررس��ي بارهاي باغات كيوي با توجه به 
وزش باد، خودداري از محلول پاشي و كودپاشي باغات و 
مزارع در دستور كار باشد؛ همچنين در استان كردستان 
توصيه مي شود تسريع در برداشت سيب زميني و انار و 
انتقال به انبار در دستور كار باشد. وي ادامه داد: در استان 
چهارمحال و بختياري ضرورت دارد تسريع در برداشت 
سيب زميني و چغندر قند و استفاده از كود سولوپتاس 
در مزارع كلزا در دس��تور كار قرار گيرد؛ در استان ايالم 
تسريع در برداشت برنج در مناطق سردسير، در استان 
زنجان جمع آوري سيب زميني و چغندر قند و انتقال به 
انبار و در استان لرستان تسريع در برداشت چغندر قند 
در دستور كار باشد. مدير پيش بيني و هشدار سازمان 
هواشناسي افزود: در استان خوزستان كشاورزان تسريع 
در برداشت برنج باقيمانده، انتقال خرما و برنج از فضاي باز 
به انبار ها و عدم آبياري ذرت را در دستور كار قرار دهند. 
ضياييان افزود: توصيه مي شود در استان همدان ترميم 
و استحكام پوشش گلخانه ها، برداشت چغندر قند بعد 
از بارش ها وپوشش دهي جايگاه هاي تهيه كشمش، در 
استان گلستان كشت كلزا با توجه به بارش ها و در استان 
مازندران عدم محلول پاشي مركبات و تسريع در برداشت 

برنج راتون و برنج كشت مجدد در دستور كار باشد.

 قيمت بليت هواپيما 
كاهش مي يابد

ريي��س س��ازمان هواپيمايي گفت: در نشس��ت 
مشترك با اعضاي كميسيون عمران مقرر شد كه 
سازمان هواپيمايي نشستي را براي آناليز هزينه هاي 
ايرالين ها برگزار كرده تا پس از آن، ش��وراي عالي 
هواپيمايي نرخ نامه جديد را اعالم رس��مي كند. 

قيمت كنوني بليت هواپيما كاهش خواهد يافت.
به گزارش ايسنا، تورج دهقاني زنگنه رييس سازمان 
هواپيمايي كش��ور با اش��اره به برگزاري نشست 
مش��ترك با اعضاي كميس��يون عمران مجلس، 
رييس و دبير انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي، 
مع��اون س��ازمان حمايت از مص��رف كنندگان و 
توليدكنندگان و روساي شركت هاي هواپيمايي، 
گفت: در نشس��ت روز يكش��نبه موضوع افزايش 
قيمت بلي��ت هواپيما مورد بحث و بررس��ي قرار 
گرفت و دغدغه هاي نماين��دگان مجلس در اين 

رابطه استماع شد.
وي با اش��اره به تخلف ايرالين ها در باال بردن كف 
قيمت بليت هواپيما، گفت: س��ازمان هواپيمايي 
به هيچ وجه قائل به كف و سقف قيمتي نيست، ما 
مي گوييم كه بازار و نظام عرضه و تقاضا بايد قيمت 
را تعيين كند. از اين رو تعيين كف قيمتي از سوي 
ايرالين ها غيرقانوني بوده و سازمان هواپيمايي با 
آنها برخ��ورد خواهد كرد. در همين حال، مجتبي 
يوسفي، عضو كميس��يون عمران مجلس شوراي 
اسالمي اعالم كرد كه سازمان هواپيمايي كشوري 
مكلف ش��د تا قيمت هاي بليت هواپيما را به نرخ 
قبل از آبان ماه بازگرداند. يوسفي در تشريح جلسه 
كميسيون عمران مجلس به منظور بررسي افزايش 
قيمت بليت هواپيما بيان كرد: افزايش قيمت بليت 
ايرالين ها هيچ مجوزي ندارد و سازمان هواپيمايي 
كشوري مكلف شد تا با صدور حكمي قيمت ها را 
به قبل از آبان ماه بازگرداند. نماينده مردم اهواز در 
مجلس تصريح كرد: اگر بناس��ت افزايش قيمتي 
صورت بگيرد بايد در ش��وراي عال��ي هوانوردي با 
حضور وزير راه و شهرسازي و نمايندگان عضو نرخ 
گذاري جديد صورت گي��رد. اين بهانه قابل قبول 
نيست كه به دليل افزايش نرخ ارز و يا مصوبه ستاد 
كرونا مبني بر استفاده حداكثر 6۰ درصد از ظرفيت 

پروازها قيمت بليت هواپيما افزايش يابد.
يوسفي تاكيد كرد: سازمان هواپيماي كشوري نيز 
قبال اعالم كرده بود كه افزايش قيمت بليت هواپيما 
غيرقانوني است. در جلسه ديروز نيز مصوب شد تا 
قيمت ها به نرخ قبل از آبان بازگردد و اگر بناس��ت 
افزاي��ش قيمتي ص��ورت گيرد بايد در جلس��ات 
كارشناس��ي و در ش��وراي عالي هوانوردي باشد. 
كميس��يون عمران با جديت اين موضوع را دنبال 

خواهد كرد.

محسن هاشمي در پارلمان شهري پايتخت عنوان كرد

درخواستيكميليارددالريازرييسجمهور
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آگهی خريد

 روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه



ط��ي يك رقاب��ت نفس گي��ر و چن��د روزه، باالخره 
رس��انه هاي امريكاي��ي گزارش مي كنن��د كه نامزد 
دموكرات ها يعني »جو باي��دن« در انتخابات ۲۰۲۰ 
امريكا برنده شده است. از سوي ديگر، مشخصا ترامپ 
هم در آن سوي ميدان آرام نخواهند ماند و اين نتيجه را 
به شكل حقوقي به چالش مي كشد. اما فارغ از اينها، اين 
سوال وجود دارد كه به قدرت رسيدن اين سياستمدار 
كهنه كار چه تاثيري روي دنياي فناوري، مخصوصًا 
غول هاي بزرگي كه ما به شكل روزانه از سرويس هاي 

آنها استفاده مي كنيم، خواهد داشت.
با گذش��ت چندين روز از زمان برگ��زاري انتخابات 
رياس��ت جمهوري امريكا، باالخره اعالم شد كه جو 
بايدن، چهل وششمين رييس جمهور امريكا خواهد 
بود. اگرچه وكالي ترامپ كيف هاي خود را به دست 
گرفته اند تا به س��راغ دادگاه هاي ايالتي و ش��ايد هم 
دي��وان عالي اياالت متحده امري��كا بروند تا به نتايج 
اعتراض كنند اما شرايط كنوني حاكي از آن است كه 
شانس ترامپ براي ماندن در كاخ سفيد بسيار پايين 
اس��ت. با اين حال، نمي توان اتفاقاتي ك��ه در دوران 
دونالد ترامپ براي دنياي تكنولوژي رخ داد را ناديده 
گرفت. چهار سال حضور او در مسند قدرت تغييرات 
زيادي در دنياي فناوري ايجاد كرد كه نه تنها امريكا، 
بلكه مردم سراس��ر جهان و همچنين كش��ورمان را 

تحت تاثير قرار داد. 

  رياست جمهوري ترامپ
با دنياي تكنولوژي چه كرد

مدت كوتاه��ي پس از حض��ور ترام��پ، او از برجام 
خارج شد و شروع به تحريم هاي بيشتري عليه ايران 
كرد. ش��ركت هاي مختلفي در طول س��ه سال اخير 
دسترسي كاربران ايراني را به پلتفرم هاي خود قطع 
كردند اما تالش اپل رنگ و بوي ديگري داش��ت. اپل 
در قدم اول، به تبعيت از تحريم ها، برنامه هاي ايراني 
را از اپ استور حذف كرد كه دردسرهاي زيادي براي 
توسعه دهندگان و همچنين كاربران ايراني به همراه 
داشت. درحالي كه پس از امضاي برجام حتي شايعات 
تاييد نش��ده اي درباره حضور رس��مي اپل در ايران 
هم شنيده مي شد، با خارج ش��دن امريكا از برجام و 
تشديد تحريم هاي اين كشور عليه ايران، شركت هاي 
فناوري بيش از هميشه تالش كردند از كاربران ايراني 
فاصله بگيرند. بس��ياري از برنامه ه��اي ايراني از اپ 
استور حذف ش��دند و همچنين استفاده از »گواهي 
توسعه دهنده سازماني« محدود شد كه نتيجه اي جز 
ع��دم امكان اجراي اپ ه��اي ايراني روي محصوالت 
مجهز به سيستم عامل iOS نداشت و توسعه دهندگان 
نتوانستند براي اپ هاي خود در اپ استور به روزرساني 
منتش��ر كنند. امروز اس��تارت آپ هاي ايراني براي 
رساندن سرويس هاي خود به چند ميليون مشترك 
آيفون در ايران با مش��كالت بسياري روبرو هستند و 
هزينه هاي كالني مي پردازند تا از روش هاي مختلف 
بتوانند دانلود مستقيم )روش سازماني( را مهيا كنند 
يا از س��وي ديگر كاربران ملزم مي ش��وند با پرداخت 
هزينه هايي به استورهاي ايراني، به اپ ها دسترسي 
داشته باشند. تصميمات اخير اپل كه حاصلش چيزي 
جز تشديد تحريم ها نيست از سوي ديگر عده زيادي 
از توسعه دهندگان iOS را در ايران با يك بالتكليفي 

شديد شغلي مواجه كرد.

  تاثيرات تحريم بر شركت هاي چيني
يك��ي ديگ��ر از مهم ترين اقدام��ات ترام��پ، تحريم 
بزرگ ترين سازنده گوشي هاي هوشمند چيني يعني 
هواوي بود. دولت واش��نگتن با تحريم هواوي نه تنها 
مانع از همكاري گوگل و حذف سرويس هاي گوگل از 
گوشي هاي هواوي شد، بلكه قطعات سخت افزاري آن 
را نيز تحريم كرد. اين تحريم ها باعث شد كه هواوي با 
كاهش فروش در بازارهاي مختلف روبرو شود، هرچند 
اين كمپاني همواره تالش كرده تا با راهكارهاي مختلف 
بر اين مشكالت غلبه كند و در بسياري از موارد موفق 
هم بوده اس��ت. با وجود تمام اين مشكالت هواوي در 
جديدترين آمار مربوط به فروش گوشي هاي هوشمند 
در سه ماهه سوم ۲۰۲۰ همچنان توانسته دومين برند 
پرفروش در بازار باش��د، هرچند سهم آن در مقايسه با 
بازه زماني مشابه سال گذشته ميالدي كاهش تقريبا 
شديدي داشته اس��ت. عالوه بر تاسيس كارخانه براي 
تولي��د چيپ هاي مورد نياز خ��ود و همچنين معرفي 
سيس��تم عامل هارموني كه انتظار م��ي رود در آينده 
نزديك براي گوشي هاي آن منتشر شود، شركت هاي 
مختلف موفق به كسب مجوز براي ادامه همكاري با اين 
غول چيني شده اند. در اين ميان گزارش ها به احتمال 

فروش برند آنر نيز اش��اره مي كنند. گفته مي شود اين 
تصميم، حاصل فشار هاي مس��تقيم امريكا بر هواوي 
است. شبكه 5G يكي ديگر از فناوري هايي بود كه دولت 
ترامپ توانست با ادعاهايي كه مداركي براي آنها منتشر 
نكرد، نقش هواوي را در آن كاهش دهد و بس��ياري از 
كشورها براي توسعه زيرس��اخت هاي خود همكاري 
ب��ا اين غول چيني را متوقف كردند. دولت واش��نگتن 
در زمينه ش��بكه 5G برنامه اي را با نام »شبكه پاك« 
راه اندازي كرده كه قصد دارد ش��ركت هاي چيني را از 
زيرس��اخت هاي 5G حذف كند. هواوي تنها شركت 
چيني نيست كه عملكردش تحت تاثير دولت دونالد 
ترامپ قرار گرفت. پلتفرم اشتراك ويديو تيك تاك نيز به 
علت تهديدهاي بي شمار رييس جمهوري اياالت متحده 
امريكا و همچنين نقش احتمالي مديرعامل فيس بوك 
يعني مارك زاكربرگ، مجبور به تاسيس يك شركت 
جديد با همكاري اوراكل و والمارت در اين كش��ور شد 
تا اطالعات كاربران امريكايي در همين كشور مديريت 
شود. علت چنين كاري، ادعاهاي دولت واشنگتن مبني 
بر جاسوسي دولت پكن از اطالعات كاربران امريكايي 
بود. وي چت، پيام رس��ان محبوب چيني نيز از جنگ 
تجاري ميان دولت واش��نگتن و پكن در امان نماند و 
ترامپ دستور به ممنوعيت استفاده از آن داد كه البته 

دادگاهي در امريكا از چنين موضوعي جلوگيري كرد.

    جدال با غول هاي تكنولوژي امريكايي
ترامپ تنها با شركت هاي خارجي برخورد نكرد، بلكه با 
كمپاني هاي امريكايي نيز جدال هايي داشت كه براي 
مثال مي توان به توييتر اشاره كرد. اين شبكه اجتماعي 
چندين بار توييت هاي دونالد ترامپ را برچسب گذاري 
كرد كه با واكنش شديد وي مواجه شد. دونالد ترامپ به 
علت اقدامات توييتر تصميم به امضاي يك فرمان اجرايي 
جديد با هدف محدود كردن شبكه هاي اجتماعي گرفت 
و البته مديران عامل كمپاني هاي فناوري بزرگ درباره 
ماده ۲۳۰ قانون شايستگي ارتباطات نيز شهادت دادند. 
از سوي ديگر در مدت زمان حضور ترامپ در كاخ سفيد 
نمايندگان كنگره شروع به تحقيقات گسترده درباره 
غول هاي فناوري امريكايي كردند و وزارت دادگستري 
امريكا )DOJ( نيز اخيرا از گوگل شكايت كرده و پرونده 
جداگانه اي ب��راي انحصارطلبي غول جس��ت وجوي 
اينترنتي دنيا باز كرده، پرونده اي كه اپل را به س��مت 
توسعه موتور جست وجوي اختصاصي سوق داده است.

جنگ تجاري ميان دولت واشنگتن و پكن باعث شد 
كه شركت هاي امريكايي تصميم به انتقال خط توليد 
محص��والت خود از چين به كش��ورهاي ديگر مانند 
ويتنام و هند بگيرند. در اين ميان برخي از بزرگ ترين 
توليدكنندگان محصوالت ديجيتال مانند فاكسكان 
شروع به سرمايه گذاري در كشورهاي ديگر كردند و 
همچنين هند با طرح هاي مشوق مالي خود توانست 
كمپاني هاي زيادي را جذب كند و احتماال به يكي از 
قطب هاي ساخت گوشي تبديل شود. دونالد ترامپ 
مي خواست ش��ركت هاي امريكايي داخل خاك اين 
كشور شروع به توليد محصوالت خود كنند تا عالوه 
بر اشتغال زايي، قدرت اقتصادي و استراتژيك امريكا 

نيز حفظ شود.

  برنامه جو بايدن 
براي دنياي تكنولوژي چيست؟

دونالد ترامپ و جو بايدن نه تنها از دو حزب متفاوت 
هس��تند، بلكه در بس��ياري از زمينه ها نيز ديدگاه 
مختلفي دارند كه يكي از آنه��ا مربوط به غول هاي 
فناوري امريكايي مي شود. وب سايت فست كامپاني 
در گزارش خود به اتفاقاتي پرداخته است كه با ورود 
جو بايدن به كاخ سفيد، ش��ركت هاي فناوري بايد 
منتظرش باش��ند. اولين يا شايد بهتر است بگوييم 
مهم ترين موضوع، پول اس��ت و كمپاني هاي بزرگ 
در زمان رياس��ت جمهوري ترامپ عملكرد بس��يار 
مناسبي از خود نشان داده اند. اين شركت ها نه تنها 
با بهبود وضعيت بازار سهام مواجه شدند، بلكه يك 
هديه مخصوص نيز درياف��ت كردند كه آن كاهش 
ماليات در سال ۲۰۱۷ بود و ماليات آنها از ۳5 درصد 
به ۲۱ درصد كاهش يافت. جو بايدن ش��ايد در اين 
زمينه تغييراتي ايجاد كند و ماليات ها را به ۲۸ درصد 
افزايش دهد. در حقيقت رييس جمهور جديد امريكا 
مي خواهد ماليات افراد ثروتمند را افزايش دهد كه 
همين موض��وع مي تواند جذابيت س��رمايه گذاري 
خطرپذير يا سرمايه گذاري جس��ورانه را با كاهش 
روبرو كند و تفكر صاحبان اس��تارت آپ ها نيز تغيير 
كند. همچني��ن كمپاني هاي بزرگ با اس��تفاده از 
ويزاي ۱B-H متخصصان خارج از كشور را استخدام 
مي كنند كه دولت ترامپ براي آن محدوديت ايجاد 
ك��رد و همچنين ب��ه دنبال نابودي الت��اري ويزاي 
۱B-H بود. در مقابل ترامپ، رييس جمهور جديد 
اي��االت متحده امري��كا يعني جو باي��دن به دنبال 
اصالح سيس��تم ويزاي ۱B-H اس��ت و مي خواهد 
محدوديت هاي مربوط به تعداد ويزاهاي س��االنه را 

از بين ببرد.

    تنظيم گري شبكه هاي اجتماعي
قانون گ��ذاران در دو ح��زب خواس��تار رگوالتوري 
ش��بكه هاي اجتماع��ي مانند فيس ب��وك و توييتر 
هس��تند و در حالي كه تعداد نمايندگان بيش��تري 
چني��ن موضوعي را دنب��ال كردند، اما در دو س��ال 
اخير تغيير زيادي ايجاد نش��د. اما ح��اال اطالعات 
غل��ط و همچنين تعصبات سياس��ي ب��ه موضوع 
مهمي تبديل ش��ده اس��ت. با توجه به اين موضوع، 
بدون توجه به رييس جمهوري جديد س��ال آينده 
ميالدي ب��ا تغييراتي درون ش��بكه هاي اجتماعي 
روبرو خواهيم ش��د، اما نوع تغيير نس��بت به آنچه 
مدنظر ترامپ بود احتماال متفاوت اس��ت. در حالي 
كه جمهوري خواه��ان به دنبال مقابله با سانس��ور 
محت��وا هس��تند، دموكرات ه��ا مي خواهند عالوه 
بر مديري��ت محتوا، الگوريتم ه��ا و همچنين نحوه 
مديريت اطالعات شخصي كاربران نيز شفاف شوند. 
توييتر در روزه��اي اخير بارها توييت هاي ترامپ را 
محدود كرده است. عده اي اعتقاد دارند شبكه هاي 
اجتماعي بايد رويكرد مش��خصي داش��ته باشند و 
رويكرد توييتر در روزهاي اخي��ر نقض آزادي بيان 
بوده اس��ت. تنظيم گري شبكه هاي اجتماعي نوين 
مشخصا يكي از چالش هاي دوران رياست جمهوري 

بايدن خواهد بود. دونالد ترامپ براي مقابله با قدرت 
ش��بكه هاي اجتماعي با دس��تور اجرايي به دنبال 
تغيير م��اده ۲۳۰ قانون شايس��تگي ارتباطات بود 
كه از آنها درباره پرونده ه��اي قانوني براي ميزباني 
محتوا محافظت مي كرد. اين ماده به س��ال ۱۹۹۶ 
برمي گردد و البته اين دستور بعد از برچسب گذاري 
توييت ترامپ توسط توييتر امضا شد. بايدن دستور 
ترامپ را لغو خواه��د كرد، اما خود طرفدار اين ماده 
نيست. جو بايدن از اين ماده انتقاد كرده اما هنوز به 
صراحت از تغيير آن حرفي نزده است. با اين حال به 
گفته تحليلگران رييس جمه��ور قدرت كافي براي 
چنين كاري را ندارد و كنگره بايد دست به كار شود.

  تعامل با غول هاي فناوري
ب��ه تازگ��ي وزارت دادگس��تري اي��االت متح��ده 
امري��كا )DOJ( از آلفابت براي حكمران��ي در بازار 
جس��ت وجوها و تبليغ��ات ش��كايت كرده اس��ت و 
همچنين شاهد پرونده هايي عليه سياست هاي اپل در 
اپ استور و آمازون هستيم. فيس بوك نيز با تحقيقات 
دست و پنجه نرم مي كند. چنين پرونده هايي چندين 
سال در دادگاه ها در جريان خواهد بود، اما جو بايدن 
تغييراتي در آن ايجاد خواهد كرد. جو بايدن حتي در 
زماني كه معاون باراك اوباما بود نيز از »س��يليكون 
ولي« انتقاد مي كرد. به احتمال زياد رييس جمهوري 
جديد امريكا از تالش هاي كنگره براي جلوگيري از 
انحصار حماي��ت كامل خواهد كرد و از طرفي تالش 
خواهد كرد رويكرد بهتري نسبت به اقتصاد ديجيتال 
داش��ته باشد. در نهايت اما اين دولت بايدن است كه 
بايد درباره تجزيه  ش��دن يا نش��دن غول هاي بزرگ 
فناوري امريكايي تصميم بگي��رد، چراكه در حالت 
كنوني به ش��كل طبيعي ش��ركت هاي ديگر قادر به 
رقابت با آنها نيستند.  از س��وي ديگر جنگ تجاري 
ترامپ با چين، باعث شد ش��ركت هاي هردو كشور 
آسيب ببينند و براي مثال مي توان به تعرفه ها اشاره 
كرد؛ اقدامي كه از يك س��و به ش��ركت هاي چيني 
آس��يب زد و از س��وي ديگر محصوالت الكترونيكي 
مصرفي را ب��راي خود مصرف كنن��دگان امريكايي 
گران تر كرد. اگر ترامپ در كاخ سفيد باقي مي ماند، 
تنش ها افزايش پيدا مي كرد و كمپاني ها بيشتر ضرر 
مي كردند. بايدن احتماال جن��گ تجاري را متوقف 
مي كند و نرم تر با دولت پكن برخورد مي كند، البته 
انتظار م��ي رود رييس جمهور جدي��د امريكا با يك 
ائتالف بين المللي و نه تنها ب��ا چين مقابله كند.  در 
حالت كل��ي به نظر مي رس��د غول هاي فن��اوري با 
بايدن آينده روش��ن تري دارند؛ البت��ه بايد تا اعالم 
سياس��ت هاي دقيق رييس جمهوري جديد امريكا 
صبر كرد. بر اساس گزارش هاي رسمي، در بين ۱۰ 
شخص يا شركتي كه به كمپين بايدن بيشترين كمك 
مالي را كرده اند، نام پنج شركت نام آشناي تكنولوژي 
ديده مي ش��ود. آلفابت، آمازون، اپ��ل، فيس بوك و 
مايكروسافت در مجموع بيشتر از ۱۰ ميليون دالر به 
كمپين بايدن كمك كرده اند؛ در حالي كه غول هاي 
فناوري هيچ جايگاهي در بين ۲5 شركت برتري كه 

به كمپين ترامپ كمك كرده اند، نداشته اند.

6 خبردريچه
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بهترين كيفيت اينترنت از سوي 
كدام اپراتور ارايه مي شود

گزارش ش��فافي كه از وضعيت آماري پهن باند كشور 
منتشر شده، به مش��تركان اين فرصت را مي دهد تا 
مناسب ترين س��رويس اينترنت را انتخاب كنند. به 
گزارش ايرنا وضعيت آماري پهن باند كش��ور را شايد 
بتوان يك��ي از جامع ترين گزارش هايي دانس��ت كه 
طي چند سال اخير از سوي سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويي كش��ور منتشرش��ده اس��ت. در 
اين گزارش وضعيت كلي اينترنت كش��ور بر اساس 
پارامترهاي مختلف مورد سنجش قرار گرفته است. 
براي اندازه گيري كيفيت اينترنت و ارايه اين گزارش 
۶۷۰۰ س��نجه )اب��زار اندازه گيري( توس��ط وزارت 
ارتباطات در سراسر كش��ور نصب شده است و درباره 
كيفيت اينترنت ميانگين ۶ ماه اول س��ال ۹۹ نشان 
مي دهد كدام اپراتور بهترين اينترنت را ارايه مي دهد. 
كيفيت اينترنت از جهات متفاوتي قابل بررسي است. 
 ش��اخص هاي اندازه گيري براي ارزيابي ش��بكه ارايه 
سرويس اينترنت در دو گروه كلي شاخص هاي سنجش 
كيفيت )QoS( و شاخص هاي تجربه مشتري در نقطه 
انتقالي انتقال خدمات )QoE( دسته بندي مي شود. 
متوس��ط تأخير )latency( حدود ۹۰ ميلي ثانيه، 
Jitter كمت��ر از ۴ ميلي ثاني��ه، پينگ كمت��ر از ۹۰ 
ميلي ثانيه و پكت الس زير ي��ك درصد ايده آل ترين 
وضعيتي اس��ت كه مي توان براي كيفيت پوش��ش 
اينترنت متصور شد. كيفيت اينترنت ايران تا رسيدن به 
اين ايده آل كمي فاصله دارد خصوصا زماني كه صحبت 
از كيفيت اينترنت نسل سوم به ميان مي آيد. البته در 
اين گزارش آمار و ارقام بر اساس مصوبه سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي كشور سنجيده شده است. 
ش��اخص هايي كه كمي با مقدار ايده آل تفاوت دارند. 
جيتر )Jitter( يعني تفاوت زماني كه بسته اطالعاتي 
از لحظه ارس��ال در ش��بكه تا زمان رسيدن به مقصد 
سپري مي كند. تمام تصاوير، متن ها، صدا و ويدئو كه در 
اينترنت وجود دارد به شكل بسته است و در همين قالب 
روي شبكه جابه جا مي شوند. بر اساس مصوبه ۲۲ جلسه 
اول سازمان تنظيم و ارتباطات راديويي كشور، فاصله 
زماني مناس��ب براي Jitter ۲۰ ميلي ثانيه است؛ اما 
بررسي وضعيت كلي كشور اينترنت نسل سوم در اپراتور 
ايرانسل تأخير ۴۷.۶، اپراتور رايتل تأخير ۳۱.۸ و همراه 
اول تأخير ۲۴.۶۹ را نش��ان مي دهد. جيتر نسل سوم 
اينترنت همراه اول، نزديك ترين عدد به ايده آل است. 
باال بودن Jitter بيش از همه چيز روي سرويس هاي 
بر پايه Voice تأثيرگذار هس��تند. در نس��ل چهارم 
اينترنت، jitter اپراتورها متفاوت است و شاخص آن 
در ايرانسل 5.۷۶، در همراه اول 5.۳۴ و در رايتل ۱۲.۸ 
است. در اين مقايسه نيز همراه اول كمترين تأخير را 
در بين اپراتورهاي سيار دارد. همچنين PLR ميانگين 
گم شدن يا از دست رفتن بسته هاي IP در طول شبكه 
خدمت دهنده و در واقع متغير نرخ اتالف بسته ها در 
بستر شبكه اينترنت است. طبق مصوبه سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي كشور نرخ اتالف بسته در 
بستر شبكه اينترنت بايد كمتر از دو درصد باشد. پايين 
بودن كيفيت اينترنت بر اساس اين پارامتر بيش از همه 
بر روي گيمرها تأثير مي گذارد. اتالف بسته ها در بستر 
شبكه ۳G در ايرانسل ۱.۲۲ درصد، رايتل ۱.۶۸ درصد 
و همراه اول ۰.۹ درصد است. در اينترنت ۴G دو اپراتور 
ايرانس��ل با ۰.۴۸ درصد و هم��راه اول با ۰.۳ وضعيت 
بهتري دارند اما متغير نرخ اتالف بس��ته ها در رايتل 
)۳.۳۲( است كه اين عدد تقريبًا دو برابر حد مصوب از 
سوي رگوالتوري است. در اين شاخص نيز همراه اول 
توانسته بهترين نرخ را به خود اختصاص دهد. پس از 
آن RTT است، يعني مدت زماني كه يك درخواست از 
مبدأ به مقصد ارسال و پاسخ آن نيز دريافت مي شود. 
اين بازه زماني به ميلي ثانيه اندازه گيري مي شود و هرچه 
اين مدت زمان كمتر باشد، وب سايت با سرعت بيشتر 
بارگزاري مي شود. اگر اين پارامتر در كيفيت اينترنت 
باالتر از حد مصوب باشد، بيش از هر چيز روي كاهش 
 Video Call و Voice كيفيت سرويس هايي مانند
تأثير مي گذارد. طبق مصوبه رگوالتوري، مدت زمان 
ارسال درخواست از مبدأ به مقصد و پاسخ دريافت آن 
)RTT( بايد كمتر از ۲۰۰ ميلي ثانيه باشد. در نسل سوم 
ارتباطات، ايرانسل اين عدد ۱۹۲.۲۸ درصد، در رايتل 
۱۹۲.5۴ درصد و همره اول ۲۰۲.۱۸ درصد است. در 
اين شاخص، ايرانسل وضعيت بهتري دارد. در اينترنت 
۴G اپراتور ايرانسل طي ۱۱5.۰۳ ميلي ثانيه درخواست 
را از مبدأ به مقصد مي رساند و پاسخ را دريافت مي كند، 
در اپراتور رايتل اين عدد ۱۳5.۰۳ ميلي ثانيه و همراه 
اول ۱۱۱.۳ ميلي ثانيه است. همراه اول در اين شاخص 

توانسته موفق تر از بقيه اپراتورها عمل كند.
ADSL 3 ضعيف و قدرتمندG :نتيجه گيري    

در پارامتر نوس��انات تأخير )Jitter( مصوبه سازمان 
تنظيم آستانه قطع شدن خدمت را تا ۱۰ ميلي ثانيه 
در نظر گرفته است كه نشان مي دهد وضعيت كيفيت 
اينترنت بر اساس تكنولوژي ۳G بسيار نامطلوب است 
و در تكنولوژي ه��اي TD-LTE و ۴G ه��م كيفيت 
نوس��انات تأخير لب مرز است. از بين تكنولوژي هاي 
موجود در زمينه نوس��انات تأخي��ر، تنها تكنولوژي 
ADSL توانس��ته نمره قبولي بگيرد. نوسانات تأخير 
در اين تكنولوژي ۱.۶۹ ميلي ثانيه است. در بخشي از 
 QoE اين گزارش كيفيت اينترنت بر اساس شاخص
مورد بررس��ي قرار گرفته است. اين پارامتر به صورت 
نسبي و محلي است و تنها توقعات كاربر در آن ايفاي 
نقش مي كند. در اين گزارش پارامترهاي س��نجش 
كيفيت سرويس انتقال فايل  )FTP(، كيفيت استفاده 
از تمام سرويس هاي اينترنتي )DNS( و دسترسي به 
س��رويس هاي تحت وب )WEB( مورد ارزيابي قرار 
 ADSL گرفته اند. بررسي كيفيت اينترنت سرويس
بر اس��اس پارامترهاي سازمان تنظيم مقررات نشان 
مي دهد كه اين سرويس توانسته نمره قبولي بگيرد، 
اما تجربه كاربر خالف اين را مي گويد. شايد به همين 
دليل كارشناس��ان بارها اعالم كرده اند كه در زمينه 
اينترنت ثابت بايد سرمايه گذاري جدي صورت بگيرد 

تا عقب ماندگي اين حوزه جبران شود.

فرهاد دژپسند در مجمع عمومي عادي 
ساالنه بانك ملي ايران: 

سرعت بخشي به استقرار 
بانكداري ديجيتال

فرهاد دژپس��ند در مجمع عمومي عادي ساالنه بانك 
ملي ايران: سرعت بخشي به استقرار بانكداري ديجيتال، 
اجراي كامل حاكميت شركتي، افزايش نسبت تسهيالت 
به سپرده ها و رها س��ازي بانك از بار سنگين امالك و 
دارايي هاي مازاد چهار محور مهم بانك ملي ايران براي 
حركت در مسير آينده باشد.دستاوردهاي بانك ملي در 
زمينه بانكداري ديجيتال در يك سال اخير قابل قبول 
اس��ت اما بايد با سرعت بيشتري در اين مسير حركت 
كنيم.مجمع عمومي عادي ساالنه بانك ملي ايران براي 
دوره مالي منتهي به ۲۹ اس��فند سال ۱۳۹۸ با حضور 
كليه اعضا و با رعايت كامل پروتكل هاي بهداشتي برگزار 
و طي آن صورت هاي مالي بانك به تصويب رس��يد.به 
گزارش ش��بكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران )شادا( 
وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان رييس اين مجمع 
با اشاره به اينكه بسياري از فعاليت هاي اين بانك جنبه 
ملي و حاكميتي دارد گفت: عملكرد بانك ملي ايران در 
زمينه كاهش شعب مازاد و نيز بانكداري ديجيتال موفق 
بوده است. وي خاطرنشان كرد: حاكميت شركتي نيز 
در اين بانك به خوبي در حال پياده سازي بوده و اكنون 
ش��رايط براي فعاليت هر چه بهتر بانك فراهم اس��ت.
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين به لزوم افزايش 
درآمدهاي بانك ملي اي��ران در كنار كاهش هزينه ها 
اشاره كرد و گفت: افزايش نسبت تسهيالت به سپرده ها، 
استفاده هر چه بهتر از منابع موجود، رهاسازي منابع با 
فروش بيشتر اموال و امالك مازاد و نيز تنوع بخشي به 
درآمدها از الزامات تسريع در توسعه بانك ملي ايران است 
.معاون امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت امور 
اقتصادي و دارايي نيز در اين جلسه با بيان اينكه بانك ملي 
ايران به خوبي توانسته وظايف حاكميتي خود را انجام 
دهد گفت: اكنون پياده سازي استراتژي فراگيري مالي 
توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي پيگيري مي شود و 
نقش بانك ملي ايران در اين زمينه بسيار پررنگ است و 
رسالت هاي متعددي به ويژه در حوزه انتقال سواد مالي 
به جامعه براي اين بانك در نظر گرفته ش��ده است.وي 
همچنين از كمك هاي بيمارستان بانك ملي ايران در 
دوره شيوع كرونا تقدير كرد و ياد و خاطره كاركنان نظام 
بانكي كه در اثر ابتال به اين بيماري فوت كردند را گرامي 
داشت.در ادامه اين جلسه دكتر حسين زاده مديرعامل 
بانك ملي ايران با اشاره به اينكه اقدام وزير امور اقتصادي 
و دارايي در نامه نگاري به منظور شهيد شناخته شدن 
كاركنان نظام بانكي جانباخته در اثر ابتال به كرونا بسيار 
قابل تقدير بود، افزود: كاركنان نظام بانكي بدون وقفه در 
حال خدمت رساني به كشور عزيزمان هستند و در اين راه 
جان خود را نيز تقديم مي كنند.وي همچنين به اجراي 
طرح هاي بزرگ توليدي و صنعتي با حمايت بانك ها در 
كشور اشاره كرد و گفت: طرح آبرساني از خليج فارس 
به كوير مركز كه با پشتيباني مالي ۱۰ بانك اجرا شده 
است، بي نظير است و مي توان آن را نمود كمك بانك ها 

به توسعه كشور خواند.

امريكا از فيس بوك شكايت مي كند
كميس��يون فدرال تجارت امريكا قصد دارد به زودي 
شكايتي عليه فيس بوك ثبت كند. به گزارش مهر به 
نقل از انگجت، طبق گزارشي جديد كميسيون فدرال 
تجارت امريكا احتمااًل قبل از پايان ماه جاري ميالدي 
ش��كايتي عليه فيس ب��وك را به اتهام نق��ض قوانين 
آنتي تراس��ت )ضدانحصار( ثبت كند. به نظر مي رسد 
مقامات تمايل دارند به جاي همكاري با اياالت مختلف، 
يك پرونده داخلي درباره فيس بوك تش��كيل دهند. 
چنين شكايتي ممكن است طوالني باشد و طي چند 
سال به نتيجه برسد. طبق شكايت مذكور، فيس بوك 
متهم است با ادغام ش��ركت ها و كنترل اطالعات، در 
فرايند رقابت اختالل ايجاد كرده است. چنين شكايتي 
لزوماً فيس بوك را وادار به تجزيه اينستاگرام يا واتس اپ 
نمي كند. اخب��ار مربوط به ش��كايت از فيس بوك در 
حالي منتشر مي شود كه دولت امريكا مشغول بررسي 
ش��ركت هاي بزرگ فناوري اس��ت و چندي قبل نيز 
وزارت دادگس��تري امريكا شكايتي عليه گوگل ثبت 
كرد. فيس بوك و كميس��يون فدرال تجارت امريكا از 
اظهارنظر در اين باره خودداري كرده اند. البته اين شركت 

قباًل اتهامات نقض قوانين آنتي تراست را رد كرده بود.

آزمايش اينترنت ماهواره اي 
اسپيس ايكس در كانادا

مقامات قانونگ��ذاري كانادا اجازه آزمايش س��رويس 
اينترنت ماهواره اي استارلينك در اين كشور را صادر 
كرده اند كه قرار اس��ت در مناطق روستايي ارايه شود. 
به گزارش مهر به نقل از انگجت، اسپيس ايكس بزودي 
سرويس اينترنت ماهواره اي استارلينك را براي ساكنان 
كانادا ارايه مي كند. قانون گذاران اين كشور همراه وزارت 
نوآوري علوم و توس��عه اقتصادي كانادا با درخواست 
اس��پيس ايكس در اين باره موافق��ت كرده اند و اجازه 
مي دهند به طور آزمايشي دسترسي به سرويس اينترنت 
استارلينك در اين كشور فراهم شود. قرار است اسپيس 
ايكس اين طرح آزمايش��ي را نخس��ت در بخش هاي 
روستايي كانادا اجرا كند. آزمايش اين سرويس چند قبل 
و پس از آن آغاز شد كه اسپيس ايكس ايميل هايي به 
كاربراني ارسال كرد كه خواهان اطالعات بيشتر در اين 
باره بودند. سرويس اينترنت ماهواره اي استارلينك در 
امريكا با هزينه ماهانه ۹۹ دالر عرضه مي شود و عالوه بر 
آن مشتريان با ۴۹۹ دالر هزينه سخت افزار مورد نياز را 
پرداخت كنند. البته اين شركت در ايميل براي كاربران 
توضيح داده در اوايل اين سرويس دچار اختالل خواهد 
بود و احتماال در بازه هايي كوتاه مدت نيز قطع خواهد شد. 
اما برخي كاربران گزارش هاي مثبتي از عملكرد اينترنت 

ماهواره اي استارلينك ثبت كرده اند.

تنظيم گري شبكه هاي اجتماعي نوين، يكي از چالش هاي دوران رياست جمهوري بايدن خواهد بود

دنياي تكنولوژي با بايدن و پس از ترامپ

صرفه جويي 147 ميليون ليتر بنزين در 6 ماهخدمات غيرحضوري براي مشتركان برق
مديرعامل ش��ركت توزيع نيروي برق مازن��دران از ارايه 
خدمات غيرحضوري براي رفاه حال مش��تركان در اين 
شركت خبر داد. فرامرز سپري در گفت وگويي با بيان اينكه 
در شرايط موجود زيرساخت ارايه ۴۰ خدمت در شركت 
توزيع نيروي برق مازندران به صورت غيرحضوري فراهم 
مي باشد، افزود؛ تصميم بر اين است كه به ويژه در شرايط 
كنوني و درگيري جامعه با بيماري كرونا، بتوانيم از ابتداي 
آذرماه همه خدمات به مشتركين در زمينه فروش و خدمات 
پس از فروش، به صورت غيرحضوري ارايه كنيم .وي با اشاره 
به اينكه مشتركان مازندراني مي توانند با نصب سامانه برق 
من از سايت هاي مرتبط، تقاضاي مورد نظر خود را ثبت و كد 
رهگيري دريافت كنند، گفت؛ مشتركان با اين كد رهگيري 
مي توانند در بخش پيام ها، روند كارها را پيگيري نمايند 

و همكاران ما مكلف و موظف به پيگيري و پاس��خگويي 
هستند .سپري گفت؛ اين اپليكيشن بهترين راهكار دريافت 
خدمات غير حضوري صنعت برق كشور است كه با استفاده 
از آن تمامي امكانات مورد نياز از جمله مشاهده و پرداخت 
قبض، مشاهده سوابق مصرف، اعالم خاموشي و اطالعات 
برق اميد و تمامي خدماتي كه قبال به صورت حضوري در 
شركت هاي توزيع نيروي برق كشور ارايه مي شد را داراست. 
گفت؛ در اين شركت همواره به سيستمي و الكترونيكي 
ش��دن فعاليت ها اعتقاد داريم و تالش مضاعفي صورت 
مي گيرد و در حال حاضر پرداخت هاي الكترونيكي غير 
حضوري از طريق؛ سامانه برق من، همراه بانك، اينترنت 
بانك، دستگاه هاي خود پرداز ATM، دستگاه هاي كارت 

خوان )POS( تلفن بانك انجام مي پذيرد.

مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
س��اري گفت: با اقبال مردم در مصرف گاز سي ان 
جي، مصرف بنزين در ش��ش ماهه نخست سال در 
استان صرفه جويي شد . سبحان رجب پور با اشاره 
به اينكه بايد در فرهنگ سازي استفاده از سوخت 
پاك تالش كرد، گفت: درشش ماهه اول سال ۹۹ 
با مص��رف حدود ۱۰5 ميليون كيلوگرم گاز س��ي 
ان جي توس��ط خودروهاي مازندران حدود ۱۴۷ 
ميليون ليتردر مصرف بنزين صرفه جويي شد . وي 
افزود: مبلغ ريالي اين مق��دار صرفه جويي حدود 

۴۱۰/۴ ميليارد ريال مي باشد . 
سبحان رجب پور ادامه داد: با توجه به فعاليت ۸۷ 
جايگاه سي ان جي در حوزه عملياتي شركت ملي 

پخش فرآورده هاي نفتي منطقه س��اري، مصرف 
بنزين در ش��ش ماهه اول سال ۹۹ نسبت به مدت 
مشابه س��ال قبل ۲۴ درصد كاهش داشته است . 
وي با برش��مردن مضرات زيان بخش اس��تفاده از 
س��وخت هاي فس��يلي و تهديدات آزاد شدن مواد 
آالينده ناش��ي از احتراق اين م��واد، اظهار كرد: با 
استقبال مردم در استفاده از گاز سي ان جي به جاي 
بنزين به غير از صرفه جويي در س��وخت فسيلي، 
خدمات رس��اني بهتر، كمتر ش��دن آلودگي هاي 
زيس��ت محيطي و هواي پاك را ب��ه دنبال خواهد 
داشت . رجب پور مدير منطقه ساري تاكيد كرد: از 
عوامل مهم اقبال استفاده از گاز سي ان جي قيمت 

پايين و در دسترس بودن آن مي باشد .

ويژه



تعادل| 
ش��امخ كل اقتصاد براي مهر 1399 معادل 44.47 
واحد اعالم ش��د كه نس��بت به ماه قبل 2.39 واحد 
كاهش نشان مي دهد. شامخ مهرماه نشانگروضعيت 
ركود در فعاليت اكثر بنگاه هاي اقتصادي به خصوص 
در بخش خدمات و كش��اورزي اس��ت و نس��بت به 
ش��هريورماه)46/86( كاهش در فعاليت بنگاه ها با 
شدت بيش��تري ادامه دارد. براس��اس اين پژوهش 
ش��اخص مديران خريد صنعت در مهر ماه، 52/22 
اعالم ش��ده كه روند افزايش��ي البته با نرخ كمتري 
نس��بت به ماه قب��ل دارد. به غي��ر از موجودي مواد 
اوليه خريداري شده س��اير زيرشاخص هاي اصلي 
تعيين كننده ش��اخص كل، وضعي��ت را بهتر از ماه 
قبل نشان مي دهند. ش��اخص موجودي مواداوليه 
خريداري شده )37/46( با ادامه و افزايش در شيب 
روند كاهش��ي خود طي 6 ماه گذش��ته به كمترين 
مقدار رس��يده اس��ت. با اين حال، رشد قيمت مواد 
اولي��ه )94/82( توليد همچن��ان در مهرماه يكي از 
چالش هاي اصلي فعاليت ه��اي اقتصادي بوده كه 
طي 25 ماه گذش��ته از ش��روع طرح به بيش��ترين 
مقدار خود رسيده اس��ت. به تبع آن قيمت فروش 
محصوالت توليد ش��ده )74/81( در مهرماه نسبت 
به ش��هريور افزايش داشته است. از اين رو، »كاهش 
فروش« به عنوان يك چالش جديد به مشكالت آنها 

اضافه شده است. 

    شاخص كل اقتصاد
ش��اخص مديران خريد )PMI( موسوم به شامخ از 
مهرماه 1397 توسط مركز پژوهش هاي اقتصادي 
اتاق ايران محاسبه و منتشر مي شود و در مهر امسال 
س��يزدهمين دوره ش��امخ كل اقتصاد و بيس��ت و 
پنجمين دوره شامخ بخش صنعت از سوي اين مركز 
منتشر شده است. مركز پژوهش هاي اقتصادي اتاق 
ايران، شاخص ش��امخ كل اقتصاد در مهر 1399 را 
با 2.39 واحد كاهش نس��بت به م��اه قبل 44.47 
واحد اعالم كرد. بر اساس داده هاي تجميع شده در 
گزارش شامخ، در مهر امسال بار ديگر شاخص قيمت 
خريد مواد اوليه و لوازم خريداري ش��ده براي توليد 
ركوردشكني كرده و به بيش��ترين مقدار خود طي 

13ماه گذشته رسيده است.
 در گزارش اخي��ر مركز پژوهش هاي اقتصادي اتاق 
ايران، عدد ش��امخ كل اقتص��اد )44.47( وضعيت 
ركود در فعاليت اكثر بنگاه هاي اقتصادي به خصوص 
در بخش هاي خدمات و كشاورزي را نشان مي دهد 
و حاكي از اين است كه در اين ماه نسبت به شهريور، 
كاهش در فعاليت بنگاه ها با ش��دت بيشتري ادامه 
دارد. همچني��ن در مهر امس��ال، ش��اخص قيمت 
خريد مواد اوليه يا لوازم خريداري شده براي توليد 
به 93.17 واحد رس��يده ك��ه باالترين رقم در طول 
دوره اس��تخراج ش��امخ كل اقتصاد است و بار ديگر 
ركورد بيشترين مقدار خود طي 13 ماهه گذشته را 
شكسته است. از سوي ديگر، بررسي ها نشان مي دهد 
تنگناهاي موجود براي فعاليت هاي اقتصادي باعث 

شده شاخص ميزان استخدام و به كارگيري نيروي 
انساني نيز نس��بت به ماه قبل كاهش پيدا كند و به 
44.51 برس��د. اين كاهش عمدتًا به دليل كاهش 
استخدام در بخش خدمات بوده كه در بحران كرونا 
با بيشترين آس��يب مواجه بوده است. از ديگر نكات 
شامخ كل اقتصاد در مهر 1399، تداوم روند كاهشي 
شاخص ميزان فروش كاالها يا خدمات بوده كه در 
اين ماه به 41.85 واحد رس��يده اس��ت. طبق اعالم 
فعاالن اقتصادي، اين كاهش عمدتًا ناشي از افزايش 

قيمت ها و در پي آن كاهش سفارش ها بوده است.

    شاخص بخش صنعت
اين پژوهش در ادامه شاخص مديران خريد صنعت 
در مهرماه را نيز 52/22 واحد اعالم كرده كه نسبت به 
ماه قبل اندكي كاهش دارد. اطالعات مربوط به بيست 
و پنجمين دوره شامخ صنعت حاكي از اين است كه 
در مهر امسال به غيراز موجودي مواد اوليه خريداري 
شده، ساير زيرشاخص هاي اصلي تعيين كننده شامخ 
صنعت وضعيت بهتري نسبت به ماه قبل دارند. در 
مهر امسال، شاخص موجودي مواد اوليه خريداري 
ش��ده در بخش صنعت به 37/46 واحد رسيده و با 
افزايش شيب روند كاهشي خود طي 6 ماه گذشته 
به كمترين مقدار رسيده  است. همچنين قيمت مواد 
اوليه خريداري شده بخش صنعت به 94/82 واحد 
رسيده كه بيش��ترين مقدار طي 25 ماه گذشته )از 
ش��روع طرح تاكنون( بوده است. به تبع رشد قيمت 
مواد اوليه خريداري ش��ده، شاخص قيمت فروش 
محصوالت توليد ش��ده نيز در مهرم��اه به 74/81 

رس��يده كه باالتر از ش��هريور اس��ت. در اين ميان، 
كمبود مواد اوليه از يك سو و نوسانات شديد قيمتي 
از سوي ديگر باعث شده تا توليدكنندگان مواد اوليه 
موردنياز را در قيمت هاي بس��يار باال تأمين كنند و 
براي جبران اين مساله، قيمت فروش خود را افزايش 
دهند؛ اما هم زمان به واسطه كاهش سفارش ها و افت 
فروش، عماًل تحقق هزينه تمام شده از اين محل نيز 

با مشكالتي مواجه شده است. 
به طوركلي كمبود مواد اوليه و افزايش شديد قيمت ها 
در بخش صنعت كه منجر به افزايش در قيمت فروش 
محصوالت توليد ش��ده نيز شده اس��ت. در مهرماه 
همه توليدكنن��دگان يك صدا از افزايش ش��ديد و 
نابساماني قيمت ارز و كمبود مواد اوليه موردنياز خود 
و همچنين قوانين مخل كسب وكار شكايت داشتند 
و اين موضوع منجر به توقف برخي از خطوط توليد 
شده است. گرچه ازنظر اكثر فعاالن اقتصادي به علت 
نوسانات شديد قيمتي شرايط حتي براي ماه آينده 
قابل پيش بيني نيست؛ بااين حال هم زمان با برگزاري 
انتخابات امريكا كمي انتظارات خوش بينانه نسبت به 

افزايش فعاليت ها در ماه آينده وجود دارد.

    مشكالت اصلي از ديد فعاالن اقتصادي 
اين پژوهش در ادامه به بيان برخي از مش��كالت از 
ديد فعاالن اقتصادي در مهرماه پرداخته اس��ت كه 

به شرح زير است:
 1. عدم وجود نقدينگي براي خريد مواد اوليه، قوانين 
مخل توليد، كمبود س��رمايه در گ��ردش و افزايش 
قيمت ارز )صنايع فل��زي( 2. قوانين مخل صادرات 

در خصوص بازگشت ارز به قيمت نيمايي باعث شده 
تا صادرات براي بس��ياري از توليدكنندگان منطقي 
نباشد. 3. وجود فس��اد، ايجاد موانع در كسب و كار 
به جاي تسهيل كارها توسط وزارت صمت و بورس 
كاال، باعث رانت و رفتاره��اي مافيايي در تخصيص 
مواد اوليه مورد نياز به توليدكنندگان ش��ده است. 
)صنايع ماشين سازي( . 4. افزايش قيمت و كمبود 
نهاده هاي دامي و همچني��ن تعيين قيمت فروش 
محصوالت دامي توليد ش��ده ب��ه قيمت مصوب كه 
بسيار پايين تر از قيمت تمام شده است، باعث شده تا 
فروش نهاده ها در بازار به صرفه تر از توليد محصوالت 
دامي براي توليدكنندگان باشد. )كشاورزي، شكار و 
جنگلداري و ماهيگيري( . 5. همچنان سوء مديريت و 
نداشتن ضابطه توسط بورس و پتروشيمي وجود دارد، 
توليدكننده ها در تأمين مواد اوليه خود در گريدهاي 
مورد نياز از طريق بورس و پتروش��يمي ها به شدت 
مشكل دارند؛ چراكه پتروشيمي گريدهاي مناسب را 
فقط به چند توليدكننده خاص عرضه مي كند و حاضر 
به عرضه به سايرين نيستند، در نتيجه به علت تقاضاي 
باال، قيمت ها هم در بورس كاال افزايش زيادي داشته 
است. )صنايع نساجي( . 6. افزايش شديد قيمت مواد 
اوليه تقاضاي مشتريان و سفارشات جديد را كاهش 
دادهاست. )صنايع الس��تيك و پالستيك( كمبود 
شديد قطعات و ماش��ين آالت مورد نياز براي انجام 
فعاليت و نوسانات شديد قيمتي . )استخراج معدن( . 
7. گراني قيمت پاكت و افزايش ساير هزينه ها، باعث 
افزايش قيمت محصوالت و كاهش تقاضاي مشتريان 

شده است. )كاني غيرفلزي( .
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 تصميم جديد براي
كاهش قيمت گوشت

ايسنا| رييس هيات مديره انجمن صنفي گاوداران 
گفت: درصدديم تدابيري اتخاذ ش��ود تا گوش��ت 
مس��تقيما از توليدكننده به دست مصرف كننده 
برسد، حلقه هاي واسط كاهش يابد و پاي دالالن 
به اين موضوع باز نشود. سيد احمد مقدسي اظهار 
كرد: جلسه اي با ستاد تنظيم بازار برگزار كرديم و 
همه توليدكنندگان و توزيع كنندگان سر يك ميز 
جمع ش��دند تا بتوانيم با اقداماتي فاصله توليد تا 
عرضه گوشت را به حداقل برسانيم؛ به عبارت ديگر 
درصدديم گوشت مستقيما از دست توليدكننده 
به دس��ت مصرف كننده برسد و حلقه هاي واسط 
كاهش يابد و پاي دالالن به اين موضوع باز نشود. 
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا با اين اقدام گوشت 
ارزان تر مي ش��ود؟ گفت: قطعا حذف واس��طه ها 
اثرگذار خواهد ب��ود و قيمت ها كاهش مي يابد. به 
عبارت ديگ��ر 2۰ تا 3۰ هزار توم��ان هر كيلوگرم 
گوش��ت ارزان تر به دست مصرف كننده مي رسد. 
مقدسي در پايان گفت: كارگروه عرضه گوشت گرم 
در ميادين ميوه و تره بار در ستاد تنظيم بازار تشكيل 

شده و بايد جزئيات آن مشخص شود.

كاهش قيمت »برنج، روغن و 
كره« تا يك ماه آينده 

معاون دفتر توزيع و تنظيم بازار وزارت صمت گفت: 
قيمت برنج، روغن و كره به دليل تامين با ارز نيمايي 
با نوسانات ارزي تغيير مي كند. سعيد عباسي صارمي 
در يك برنامه تلويزيوني افزود: امسال براي تامين 6۰ 
ميليون تن كاالي اساسي برنامه ريزي صورت گرفته 
از اين ميان 35 تا 4۰ ميليون از محل كاالهاي توليد 
داخلي تامين مي شود و حدود 2۰ تا 25 ميليون هم 
بايد از طريق واردات تامين ش��ود تا االن علي رغم 
همه مش��كالت تحريم 15 ميليون واردات قطعي 
انجام شده و با توجه به موجودي اي كه در بنادر است 
انشااهلل چيزي كه الزم است از طريق واردات انجام 
مي شود. صارمي درباره كمياب شدن و گراني هاي 
گاه و بيگاه برخي كاالها نيز تصريح كرد: در برخي 
كاالها گراني داريم و دربرخي گران فروشي، قيمت 
گوشت به دليل اينكه قبال براي مدتي با ارز 42۰۰ 
تامين مي شد ثابت بود اما بعد از مدتي براي حمايت 
از توليد داخل و مديريت ارزي نوع ارز نيمايي ش��د 
و اين باعث مي ش��ود قيمت متاثر از نرخ ارز شود، 
البته همه كاالهايي كه با ارز نيمايي وارد مي شوند 
همينطور است. در خيلي از كاالهاي مان هم تغيير 
نوع كااليي داش��تيم »برنج و روغن و كره« تغيير 
ارزي داشتيم و به ارز نيمايي تبديل شده و قيمت آن 
طبيعتا متاثر از نوسانات ارزي است. اما در بخشي هم 
گران   فروشي داريم. در ستاد تنظيم بازار كه شنبه ها 
تشكيل مي شود با تصميمي براي تشديد بازرسي ها 
در كنار سازمان حمايت و صمت استان با همكاري 
تعزيزات تالش مي شود گراني كم شود. وي افزود: 
در اكثر كاالها بحث رقابت بازار را داريم. متاسفانه با 
افزايش نرخ ارز قيمت ها به سرعت اضافه مي شود اما 
در كاهش نرخ اينطور نيست و خيلي تدريجي ارزاني 
رخ مي دهد. من امي��دوارم در يكي دو ماه كاهش 

قيمت ها صورت گيرد.

روغن موتور ۴۰ تا ۵۳ درصد 
گران شد

مه�ر| مطاب��ق ب��ا مج��وز س��ازمان حماي��ت 
مصرف كنندگان و توليدكنن��دگان، روغن موتور 
خودروهاي سبك 4۰ درصد و خودروهاي سنگين 
53 درصد افزايش قيمت يافت. مطابق با اطالعيه 
يكي از ش��ركت هاي توليدكننده روغن موتور كه 
در س��ايت كدال منتشر شده، س��ازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان مجوز افزايش 
قيمت روغن موتور را صادر كرده اس��ت. براساس 
اين اطالعيه، روغن موتور از ديروز 18 آبان ماه براي 
خودروهاي سبك )محصوالت بنزيني( 4۰ درصد 
و براي خودروهاي س��نگين )محصوالت ديزلي( 

53درصد افزايش قيمت يافته است.

۱۱۰ ميليارد تومان تخلف صنفي 
در يك ماه

شاتا| در مهرماه امسال 11 هزار و 577 فقره گشت 
مشترك بازرس��ي از بازار انجام شده كه منجر به 
تشكيل 4943 پرونده تخلف به ارزش حدود 11۰۰ 
ميليارد ريال شده اس��ت. بيش از 11 هزار گشت 
مشترك بازرسي در مهرماه امسال انجام شده كه 
در قالب آن، 5۰۰۰ پرونده به ارزش 11۰۰ ميليارد 
ريال تش��كيل شده است. س��ازمان هاي صنعت، 
معدن و تجارت اس��تان ها در زمان مورد اشاره 35 
درصد از گشت هاي مشترك خود را با اتاق اصناف 
و اتحاديه ها و 18 درص��د را با ادارات كل تعزيرات 
حكومتي انجام داده ان��د. در عين حال، 14 درصد 
گشت هاي مشترك با دانشگاه هاي علوم پزشكي، 
دو درصد با ادارات كل استاندارد، يك درصد با ادارات 
كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و 
3۰ درصد باقي مانده با ساير دستگاه ها انجام شد. 
از مجموع پرونده هاي تخلف متشكله، 29 درصد 
مربوط به گشت با ادارات كل تعزيرات حكومتي، 
27 درصد مربوط به گشت مشترك با اتاق اصناف 
و 44 درصد مربوط به س��اير دستگاه هاي ذيربط 
است و در همين راستا، تعداد گشت هاي مشترك 
برگزار شده با ادارات كل تعزيرات حكومتي 2۰79 
فقره بوده كه منجر به تشكيل 1411 پرونده شده 
است. همچنين 4۰37 گشت مشترك بازرسي با 
اتحاديه ها و اتاق هاي اصناف برگزار شد كه در همين 

راستا 1313 پرونده تشكيل شد.

صادرات مرغ ممنوع شد
شاتا| ستاد تنظيم بازار كشور در راستاي كنترل 
بازار مرغ صادرات اين محصول را ممنوع اعالم كرد. 
ستاد تنظيم بازار كشور به منظور كنترل بازار مرغ 
و جلوگيري از روند افزايش��ي قيم��ت آن در توافق 
انجام شده بين وزارت صمت و وزارت جهاد كشاورزي 
تصميم بر ممنوعيت صادرات مرغ از اول آبان ماه تا 
اطالع ثانوي گرفت. در جلسه اخير ستاد تنظيم بازار 
همچنين مصوب شد با توجه به روند افزايش قيمت 
گوشت قرمز و درخواست انجمن صنفي گاوداران 
مبني بر اختصاص فضاي مناسب براي عرضه گوشت 
گرم )دام سبك و سنگين( با قيمت  مناسب، مقرر 
شد كميته اي با مسووليت دبيرخانه تنظيم بازار و با 
حضور نمايندگان سازمان هاي حمايت، ميادين ميوه 
و تره بار شهرداري تهران، اتحاديه و انجمن ذيربط در 
خصوص در اختيار گذاشتن بارانداز و فضاي مناسب 
توسط سازمان ميادين ميوه و تره بار جهت عرضه 

گوشت گرم اقدام شود.

مرجع عرضه الستيك هاي 
وارداتي مشخص شد 

شاتا| ستاد تنظيم بازار اعالم كرد: الستيك هاي 
سنگين وارداتي بوسيله س��امانه جامع تجارت با 
حواله س��ازمان راهداري و حم��ل و نقل جاده اي 
استان ها عرضه و به فروش مي رسد. براساس اعالم 
س��تاد تنظيم بازار، همانند گذشته الستيكهاي 
س��نگين كه واردات آن ب��ا ارز 42۰۰ توماني بود، 
برپايه محاسبه هاي س��ازمان حمايت و به وسيله 
س��امانه جامع تجارت با حواله س��ازمان راهداري 
و حمل و نقل جاده اي اس��تان ها عرضه مي شوند 
و با قيمت تمام ش��ده واردات به فروش مي رس��د. 
همچنين مصوب شد كه الستيك هاي سواري توليد 
شده با مواد اوليه ارز نيمايي، در چارچوب ضوابط 
سازمان حمايت، مشروط بر اينكه توليد و فروش 
آن )زنجيره توزيع( در س��امانه جامع تجارت ثبت 
شود، توسط واحدهاي توليدي قيمت گذاري شوند. 
رعايت نكردن ثبت اطالعات فروش در سامانه جامع 
تجارت مصداق تخلف عرضه خارج از شبكه بوده و 
دستگاه هاي نظارتي مكلف شده اندتا با متخلفان 

برخورد قانوني كنند.

انتصاب جديد در اصناف
معاون ام��ور صنوف توليدي و نمايش��گاهي اتاق 
اصناف ايران منصوب ش��د. مرتضي هاشمي طي 
حكمي از سوي سعيد ممبيني، رييس اتاق اصناف 
اي��ران، به عنوان مع��اون امور صن��وف توليدي و 
نمايشگاهي اين اتاق منصوب و آيين معارفه با حضور 

مديران اتاق اصناف ايران برگزار شد.

 ورود كميسيون امنيت ملي
 به بررسي عملكرد گمرك 

ايس�نا| نايب ريي��س كميس��يون امنيت ملي 
و سياس��ت خارجي مجلس ش��وراي اسالمي از 
ورود اين كميس��يون به بررسي عملكرد گمرك و 
مباحثي همچون حاشيه نشيني، اعتياد و امنيت 
غذايي و اقتصادي مردم خبر داد. عباس مقتدايي 
در مطلبي در صفحه توييتر خود نوشت: »چرا اكنون 
دامداري هاي ما بايد نياز شديد به نهاده هاي دامي 
داشته باشند و اين نهاده ها در گمرك رسوب كند 
و ترخيص نش��ود؟ ما فكر مي كنيم عامدانه يا غير 
عامدانه برنامه ريزي هايي در اين خصوص صورت 
گرفته است و قطعًا كميسيون امنيت ملي درباره 
عملكرد گمرك ورود مي كند. اين كميس��يون در 
موضوعات حاشيه نشيني، اعتياد و امنيت غذايي 
و اقتصادي مردم هم ورود خواهد كرد.« در همين 
رابطه علي نيكزاد نايب رييس مجلس در جلس��ه 
علني يكشنبه ١١ آبان پارلمان گفت كه خبر موثقي 
دارم كه كاالهاي اساسي در گمرك در حال از بين 
رفتن است. خواهش مي كنم براي ترخيص كاالهاي 
اساس��ي در گمرك فكري كنيد. دولت و مجلس 

دست به دست هم دهند و به فرياد مردم برسند.

 ترخيص كاالها از گمرك 
تسريع شود

  عضو هيات رييس��ه اتاق اصناف ايران گفت: اين 
روزها ش��اهد گراني كاالها هستيم كه اين مساله 
بر وضعيت كس��ب وكار اصناف تاثير گذاش��ته و 
سرمايه اصناف را به نصف كاهش داده است. رسول 
جهانگيري اظهار كرد: در سال هاي گذشته اكثريت 
فروشگاه هاي صنفي مانند لوازم خانگي، مبلمان، 
فرش و… شرايط فروش اقساطي از 12 ماه تا 36 
ماهه داشتند اما شرايط امروز با توجه به نوسان نرخ 
ارز به گونه اي ش��ده كه قيمت ها روز به روز شده و 
كسبه ديگر نمي توانند فروش اقساطي داشته باشند. 
جهانگيري اظهار كرد: زماني نمايندگي هاي خودرو، 
خودرو را يك ساله با اقساط 12 ماهه مي دادند، اما در 
شرايط فعلي اگر خودرويي ثبت نام كنيد، مي گويند 
با قيمت روز محاس��به خواهد ش��د. بنابراين الزم 
است تا مسووالن شرايط بازار امروز را با شرايط قبل 
مقايسه كنند و بدانند كه هيجان هاي تورمي در بازار 
ايجاد شده است. وي افزود:  الزم است تا كاالهايي 
كه در گمرك مي مانند زمان ترخيص آنان تسريع 
شود تا مش��كالت كمتري در بازار ايجاد شود . وي 
افزود: به عنوان نمونه نهاده هاي دامي را دير ترخيص 
مي كنيم و يك دوره توليد مرغ به عقب مي افتد و 
قطعا اين مساله نوسان قيمتي را ايجاد مي كند و يا 
نهاده هاي دامي كه دير ترخيص مي ش��ود دامدار 
مجبور است ميزان نياز خود را از بازار آزاد تهيه كند و 
اين مساله نيز در قيمت تاثيرگذار است و ضروريست 
تا دول��ت زمان ترخيص كاال از گمرك را تس��ريع 
ببخشد و بايد شرايط اين روزهاي بازار را درك كرد.

شامخ مديران خريد صنعت در مهرماه 52/22 اعالم شد

رييس انجمن صنايع خوراك دام و طيور تشريح كرد رييس اتاق اصناف تهران اعالم كرد

دوچالشجديصاحبانكسبوكار

اثر كاهش واردات نهاده ها بر توليدجزئيات جديد فعاليت اصناف از 20 آبان  ماه

رييس اتاق اصناف تهران با اش��اره ب��ه محدوديت و 
ممنوعيت هاي جدي��د فعاليت اصن��اف از 2۰ آبان 
گفت: ضم��ن ادامه تعطيلي مش��اغل گ��روه 3 و 4، 
واحدهاي صنفي گروه شغلي 2 مشمول محدوديت 
زماني براي فعاليت مي شوند. به گزارش اتاق اصناف 
تهران، قاس��م نوده فراهاني با تاكيد ب��ر الزم االجرا 
بودن مصوبات س��تاد ملي كرونا، اظهار داشت: طبق 
مصوبات اخير س��تاد ملي كرونا در شهر تهران به جز 
واحدهاي صنفي مجاز، تمام صاحبان مشاغل گروه 
2 از روز 2۰ آبان ماه بايد س��اعت 18 واحدهاي خود 
را تعطيل كنند؛ ضمن اينكه گروه هاي ش��غلي 3 و 4 
همچنان تعطيل هس��تند. وي در خصوص آخرين 
تصميمات ستاد ملي كرونا در ارتباط با نحوه فعاليت 
اصناف بيان كرد: پيش از اين واحدهاي صنفي گروه 
3 و 4 شامل »تمامي آرايشگاه هاي زنانه، سالن هاي 
زيبايي، تاالره��اي پذيرايي، كافه ه��ا، چايخانه ها و 
قهوه خانه ها« در شهر تهران تعطيل بودند كه همچنان 
تعطيلي آنها به قوت خود باقي است؛ ضمن اينكه تمام 
اصناف شامل گروه ش��غلي 2 از روز 2۰ آبان ماه بايد 
ساعت 18 واحدهاي خود را تعطيل كنند تا بتوانيم 
زنجيره ش��يوع اين بيماري را از بين ببريم. فراهاني 
درباره صنوف مش��مول گروه 2 نيز گف��ت: »مراكز 
خريد، پاس��اژها، مال هاي فروش غيرم��واد غذايي، 

مراكز تهيه و طب��خ غذا با پذيرش مش��تري، مراكز 
فروش ل��وازم خانگي، قنادي و شيريني فروش��ي ها، 
آبميوه و بستني فروش��ي ها، آرايش��گاه هاي مردانه، 
بازار فروش خودرو، فرش و موكت فروشي ها، خدمات 
چاپ ديجيتال، تزئينات داخلي ساختمان، كادويي 
فروشي ها، اسباب بازي فروش��ي ها، عمده فروشي و 
خرده فروشي پوشاك، پارچه فروشي ها، پرده سراها، 
مراكز فروش مبلمان، كيف و كفش، مراكز فروش لوازم 
التحرير، خياطي و خرازي، آتليه و عكاسي ها، مشاوران 
امالك، فروشگاه هاي لوازم آرايشي و بهداشتي و مراكز 
فروش و عرضه خشكبار و آجيل« صنوف گروه شغلي 
2 هس��تند و از تاريخ 2۰ آبان لغايت 2۰ آذر حداكثر 
ساعت فعاليت آنها س��اعت 18 است. وي با اشاره به 
اينكه با تعطيلي واحدهاي صنفي در شهر تهران تردد 
و رفت و آمد شهروندان در سطح شهر بسيار كاهش 
مي يابد، افزود: انتظار داري��م تمام واحدهاي صنفي 
مشمول مصوبه در تهران با رعايت كامل پروتكل هاي 
بهداشتي از ساعت 18 فعاليت خود را تعطيل كنند، 
زيرا كه مصوبات ستاد ملي كرونا براي تمام واحدهاي 
صنفي در سطح كشور و تهران الزم االجراست. فراهاني 
گفت: براين اس��اس با واحدهاي صنفي مشمول اين 
مصوب��ه كه بعد از س��اعت 18 در تهران باز باش��ند، 

برخورد قانوني خواهد شد.

رييس انجمن صنايع خوراك دام و طيور عنوان كرد 
كه بيش از 8۰ درصد از م��واد اوليه توليد پروتئين 
حيواني در كش��ور از محل واردات تامين  مي شود و 
ايجاد محدوديت در تامين مواد اوليه، انگيزه و توان 
توليد را كاهش  مي دهد؛ همان گونه كه در سال جاري 
واردات نهاده ها با مش��كالت جدي مواجه بوده و از 
ميزان آن كاسته ش��ده است. مجيد موافق قديري، 
دليل كمبود نهاده ه��اي دامي و افزايش قيمت اين 
نهاده ها در بازار غيررس��مي را تحريم هاي داخلي و 
خارجي و ايجاد ركود و تنش در حلقه هاي مختلف 
زنجيره تامي��ن پروتئين عنوان كرد و گفت: بيش از 
8۰ درصد از مواد اوليه تولي��د پروتئين حيواني در 
كشور وابسته به واردات است. او در گفت وگو با »اتاق 
بازرگاني تهران« عنوان كرد كه تحريم هاي داخلي 
و خارجي جريان ورود نهاده ه��اي دامي را محدود 
و باع��ث ايجاد ركود و تن��ش در حلقه هاي مختلف 

زنجيره تامين پروتئين شده است. 
او با اش��اره به وضعيت واردات سه نوع نهاده دامي به 
كش��ور گفت: از ابتداي سال 1399 تا دهم آبان ماه، 
ثبت سفارش كنجاله سويا معادل يك ميليون و 3۰۰ 
هزار تن بوده كه اين رقم در مدت مشابه سال 1398 
معادل 9۰۰ هزار تن بوده است به اين ترتيب، ثبت 
سفارش اين نهاده در مدت ياد شده سالجاري نسبت 
به مدت مشابه سال قبل، 42 درصد افزايش يافته و 
تخصيص ارز به واردات كنجاله سويا، 31 درصد رشد 
داش��ته اس��ت. در عين حال تامين ارز براي آن 79 
درصد نسبت به س��ال گذشته بيشتر بوده است. اما 
ارزش ترخيص37 درصد و ترخيص وزني 32 درصد 
افت داشته است. نتيجه آنكه در سال جاري 767 هزار 
تن كنجاله سويا وارد شده و اين رقم در سال گذشته 
يك ميليون و 135 هزار تن بوده است. قديري با بيان 
اينكه ذرت دامي يكي از مهم ترين و استراتژيك ترين 
كاالي وارداتي به كش��ور است، افزود: ثبت سفارش 
ذرت دامي نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 25 
درصد كاهش يافته اما تخصي��ص ارز به اين كاال 9 
درصد افزايش داشته و تامين ارز آن 3 درصد كاهش 
يافته اس��ت. در عين حال، ارزش ترخيص اين كاال 
17 درصد و ترخيص وزني آن 21درصد رشد داشته 

است. بدين ترتيب، در سال جاري معادل 6 ميليون 
و 78 هزار تن ذرت دامي وارد كش��ور شده و در سال 
گذشته اين رقم معادل 5 ميليون و 12 هزار تن بوده 
اس��ت. رييس انجمن صنايع خ��وراك دام و طيور، 
درباره ثبت سفارش جو دامي، نهاده اي كه 5۰ درصد 
از نياز كشور به آن از طريق واردات تامين  مي شود، 
توضيح داد: ثبت س��فارش اين نهاده از ابتداي سال 
تا دهم آبان ماه 1399 نس��بت به مدت مشابه سال 
قبل 85 درصد كاهش يافته اس��ت. بر همين مبنا، 
تخصيص ارز به اين كاال، نس��بت به مدت مش��ابه 
س��ال قبل 57 درصد و تامين ارز42۰۰توماني آن 
55 درصدكاهش داشته است. افزون بر اين، ارزش 
ترخيص اي��ن كاال 44 درصد و ترخي��ص وزني آن 
41درصد افت كرده اس��ت. بدين ترتيب، در س��ال 
1399 معادل يك ميليون و 128 هزار تن جو دامي 
وارد شده و در سال گذشته يك ميليون و9۰1 هزار 
تن جو وارد ش��ده بود. وي افزود: اگر سياست گذار 
اقتصادي نس��بت به تامين ارز و ترخيص جو دامي 
موجود در بنادر كه بعضا 6 ماه از رسوب آنها گذشته و 
البته برنامه ريزي خريد جو فصل جديد اقدام جدي 
نكند، در ماه هاي آينده شاهد اتفاقاتي خواهيم بود كه 
هم اكنون براي كنجاله سويا در حال رخ دادن است. 
قدي��ري همچنين درب��اره وضعيت تولي��د مرغ و 
تخم مرغ تحت تاثير كمبود نهاده هاي دامي گفت: 
توليد مرغ آماده طبخ در آذرم��اه حدود ١58 هزار 
تن و دي ماه حدود 191 ه��زار تن خواهد بود. اما با 
توجه به افزايش نسبتًا زياد قيمت گوشت قرمز كه 
به حدود 2۰ درصد  مي رسد، فشار تقاضا به بازار مرغ 
تسري يافته و اين مساله موجب افزايش قيمت مرغ 
خواهد ش��د. او با بيان اينكه »دامداران، مرغداران و 
كارخانجات توليد خ��وراك دام، در تامين به موقع 
نهاده هاي دامي با مشكالت جدي مواجه اند« ادامه 
داد: واردات دچار محدوديت شده و توزيع نهاده ها نيز 
به موقع انجام نمي گيرد. به همين دليل، دامداران و 
مرغداران نمي توانند به وظايف و تعهداتشان به موقع 
عمل كنند. در نتيجه، ريسك سرمايه گذاري در اين 
صنع��ت افزايش يافته و انگيزه توليد و كس��ب وكار 

كاهش  مي يابد.
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خبرروز

بازگشايي »ِاِورست« پس از ۷ ماه
پس از هفت ماه انتظار، فتح قله هاي رشته كوه »هيماليا« براي كوهنوردان امكان پذير شد. براي نخستين بار در هفت ماه گذشته، فتح بلندترين 
كوه هاي هيماليا در نپال امكان پذير شد. دولت نپال درحالي مجوز ورود گردشگران خارجي به اين كشور را صادر كرده كه با توجه به وضعيت 
نامطلوب گسترش ويروس كرونا در نپال، بازشدن دوباره مرزهاي اين كشور به روي گردشگران خارجي انتقادهايي را به دنبال داشته است. اما 
با بازشدن دوباره مرزهاي »نپال« به روي گردشگران خارجي شهروندان كدام كشورها اجازه ورود به اين كشور را خواهند داشت؟ در حال حاضر 
بازگشايي دوباره مرزها با محدوديت هايي همراه خواهد بود و امكان ورود بيشتر مختص افرادي خواهد بود كه قصد كوهنوردي در رشته كوه هاي 

اين كشور را داشته باشند و فقط كوهنورداني كه از قبل مجوز دريافت كرده باشند مي توانند وارد »نپال« شوند.

كتابخانه

درباره كتاب »جايگاه قدرت در معادالت اقتصادي«
كتاب »جايگاه قدرت در معادالت اقتصادي« نوشته » آدام اوزان« كتابي است درباره اقتصاد متعارف و نقش قدرت در اقتصاد. كتابي كه 
مي تواند گره از راز و رمزهاي اقتصادي در كشورهاي مختلف باز كند. در اين كتاب به اين موضوع پرداخته مي شود كه چرا اقتصاد متعارف، 
اغلب به طور كامل نقش قدرت در تعيين پيامدهاي اقتصادي را ناديده مي گيرد. در اين راستا به چالش هاي اخير علم اقتصاد و مطالعات 
اخير »توماس پيكتي« در كتاب »سرمايه در قرن بيست و يكم«  پرداخته مي شود. سپس دو حوزه از علم اقتصاد، يعني اقتصاد سياسي 
و نظريه بازي همكارانه كه حاصل كارهاي مهم »جان نش« براي مسائل چانه زني است، بررسي مي شود. در ادامه مفهوم سازي قدرت با 

نگاهي به »نظريه قدرت بارتلت« مورد توجه قرار مي گيرد. در پايان يك تابع اقتصاد سياسي، ارايه و كاربردهاي آن شرح داده مي شود.

كوه »قالقيران« از كوه هاي استان ايالم در غرب ايران است. در دامنه اين كوه جنگلي درختان كهنسال بلوط وجود دارد. اين كوه در ۳ كيلومتري شهر ايالم قرار دارد 
و تفرجگاه ششدار نيز در نزديكي آن است. در اطراف اين كوه يك محوطه باستاني مربوط به دوران ساساني وجود دارد. در زبان كردي ايالمي واژه »قال« به معني قلعه 
است و به طور كلي در مناطقي كه در اسم آنها اين واژه به كار رفته است به يك قلعه باستاني در آن محل اشاره دارد. اين محوطه باستاني در ۶ كيلومتري شهر ايالم و 
۷۰۰ متري بخش شمال پادگان نظامي شيشدار قرار دارد و در تاريخ ۹ ارديبهشت ۱۳۸۲ با شماره ثبت ۸۴۳۵ به عنوان يكي از آثار ملي ايران به ثبت رسيده است. 
به لحاظ مردم شناسي نيز اين كوه در ايالم از اهميت فراواني برخوردار بوده و به نوعي در ادبيات شفاهي نماد شهر ايالم به شمار مي آيد. جالب است بدانيد در طراحي 

ميدان آزادي هم از اين كوه الهام گرفته شده است.

مرزپرگهر

جامعه ادامهازصفحهاول

محدوديت چاره كار نيست 
قرنطينه كنيد

مردم بايد حداقل ۲ هفته كامل در خانه بمانند و 
تنها براي كارهاي خيلي ض��روري از خانه خارج 
شوند. اگر اين شرايط را فراهم بياوريم شايد بتوانيم 
تا حدودي زنجيره اين بيماري را حداقل در تهران 
قطع كنيم. البته كه اين تعطيلي و قرنطينه بايد 
در ديگر ش��هرهاي بزرگ ايران هم اجرايي شود. 
بيش از يك ماه است ما در ستاد ملي مقابله با كرونا 
در بخش علمي در اين زمينه هش��دار مي دهيم. 
اما دولت همچنان به رعايت پروتكل ها و محدود 
كردن برخي از مشاغل بس��نده كرده است. اين 
روش اگر مي خواست جواب دهد تا به حال جواب 
داده بود و امروز ما شاهد مرگ روزانه بيش از ۴۰۰ 
نفر در كشور نبوديم. تعداد افراد مبتال شده در يك 
روز هم به باالي ۹ هزار نفر رسيده اين زنگ خطري 
است كه خبر از فاجعه مي دهد. مردم هم بايد باور 
كنند كه رف��ت و آمدهاي غير ضروري و مهماني 
گرفتن و ديد و بازديدها مي تواند جان آنها و ديگر 
عزيزانشان را به خطر بيندازد. كرونا با كسي شوخي 
ندارد. فردي كه مبتال به اين بيماري مي شود، اگر 
ويروس مستقيم به ريه فرد حمله كند بيش از سه 
روز دوام نمي آورد. فراموش نكنيم مبتال ش��دن 
به اين بيماري حتي بعد از بهبودي هم مي تواند 
عوارضي داشته باشد كه البته هنوز دانشمندان 
در مورد آن به يقين نرس��يده اند. ام��ا مردم بايد 
جانب احتياط را رعايت كنند. ۴۵۹ فقط يك عدد 
نيس��ت كه بي خيال از كنار آن بگذريم و اهميت 
ندهيم، ۴۵۹ مرگ يعني اينكه ۴۵۹ خانواده عزادار 
شده اند. يعني ممكن است اين اتفاق خيلي زود 
براي يكي از ما يا نزديكانمان رخ بدهد. نمي توانيم 
بي خيال باشيم. مردم بايد به فكر كادر درمان هم 
باشند، آنها واقعا از جانشان مايه مي گذارند و اگر 
شرايط به همين منوال پيش برود مرگ و مير كادر 
درمان هم ممكن است افزايش پيدا كند و با اين 
وضعيت ش��ايد در مورد تعداد دكتر و پرستار هم 
با مشكل مواجه ش��ويم. همين االن هم بسياري 
از بيمارس��تان ها با كمبود نيرو مواجه اند چرا كه 
بس��ياري از كادر درمان به كرونا مبتال شده ودر 
مرخصي درماني به سر مي برند. اين روزها همه بايد 
دست به دست هم بدهيم و مانع از پيشروي كرونا 
شويم. اما بيش از همه اين دولتمردان هستند كه 
هر چه زودتر بايد خبر تعطيلي تهران را كه البته 
به نظر مي رسد به تصويب هم رسيده اعالم كنند 
تا كمي از تعداد افراد مبتال و تعداد مرگ و مير به 
دليل كرونا در كشور كاسته شود. تمام شهرهاي 
بزرگ در خطر هستند، اگر تمامي شهرهاي بزرگ 
دو تا سه هفته تعطيل ش��وند ما قطعا مي توانيم 
كرونا را عقب برانيم و مانع از پيشروي اين بيماري 
و ابتالي افراد بيشتر به آن شويم. اما همه اين ها به 

همت دولت و مردم بستگي دارد. 

محیطزيست

بنا بر اعالم رييس گ��روه برنامه ريزي، حفاظت و 
پشتيباني دفتر زيس��تگاه هاي سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت از ابتداي س��ال ج��اري تا كنون 
۷۰۱۷ هكتار از مناطق تحت مديريت س��ازمان 
محيط زيس��ت دچ��ار آتش س��وزي ش��د. رضا 
حس��ن هراتي افزود: در حالي ش��اهد اين ميزان 
آتش س��وزي در مناطق چهارگانه محيط زيست 
هس��تيم كه در مدت مش��ابه س��ال گذشته اين 
عدد ۴ هزار و ۷۶۰ هكتار ب��وده، بنابراين حدود 
۳۴ درصد افزايش آتش سوزي داشتيم. او اظهار 
داشت: ۱۸ ميليون هكتار از اراضي كشور شامل 
مناطق مرتعي با عنوان مناطق چهارگانه شامل 
پارك ملي، مناطق حفاظت شده، اثر طبيعي ملي 
و پناهگاه حيات وحش تحت مديريت س��ازمان 
حفاظت محيط زيست قرار دارند كه بر اساس بند 
پ ماده ۶ قانون شكار و صيد، حفاظت و مديريت 
اين مناطق در زمينه هاي تخريب و آتش سوزي 
با سازمان محيط زيست است و بقيه اراضي ملي 

محس��وب مي ش��وند كه مديريت آنها با سازمان 
جنگل ها، مرات��ع و آبخيزداري اس��ت. هراتي با 
بيان اينكه مجموعه مناطق حفاظت شده شامل 
منطقه جنگلي مانند پارك ملي گلس��تان، كوير 
مانن��د پارك ملي كوي��ر و مرتع مانن��د پناهگاه 
حيات وحش موته و يا پارك ملي بمو است، گفت: 
بيشترين علت آتش سوزي سهوي بوده اما عمدي 
و علت طبيعي هم داشتيم، براي عمدي ها پرونده 

قضايي تشكيل شده و درحال رسيدگي هستند 
كه معموال از اواخر بهمن ماه كه آتش س��وزي ها 
كم مي شود بررسي پرونده ها در هر استان جمع 
بندي خواهد ش��د. هراتي افزود: از ابتداي س��ال 
تاكنون اس��تان كرمانش��اه با هزار و ۸۰۲ هكتار 
بيش��ترين آتش س��وزي را در مناطق چهارگانه 
داش��ته و بعد از آن به ترتيب استان هاي فارس، 
بوشهر، تهران، قزوين، خوزستان و مازندران قرار 
دارند. هراتي درباره علت افزايش آتش سوزي در 
مناطق گفت: اواخر اسفند سال گذشته و دو ماه 
اول امسال بارندگي هاي خوبي در كشور داشتيم 
كه باعث ش��د پوشش گياهي در مناطق مختلف 
افزايش يابد، از سوي ديگر مناطق حفاظت شده 
چون تحت مديريت سازمان محيط زيست است 
و چراي دام و ورود و خروج انسان در آنها كنترل 
مي شود از اين رو پوش��ش گياهي خوبي در اين 
مناطق داش��تيم كه باعث شد عامل آتش سوزي 

در اين مناطق آماده باشد.

۷۰۱۷ هكتار از مناطق حفاظت شده در آتش سوخت

هنر

امير توسلي آهنگسازي انيميشن سينمايي »بچه زرنگ« به تهيه كنندگي حامد 
جعفري و كارگرداني هادي محمديان را بر عهده گرفت. امير توسلي، آهنگساز 
باتجربه سينماي ايران، سابقه ساخت موسيقي آثار تلويزيوني فاخري همچون 
مختارنامه و آثار سينمايي بسياري از جمله كافه ستاره، دايره زنگي، اخراجي ها 
۲، گشت ۲، نهنگ عنبر۲، اكسيدان، چهارانگشت، تگزاس، قانون مورفي و ... 
را برعهده داشته است. انيميش��ن سينمايي بچه زرنگ اولين فيلم سينمايي 
انيميشن كانون پرورش فكري كودكان و نوجوان است كه توسط گروه هنرپويا 
و با سرمايه گذاري مشترك كانون پرورش فكري و هنرپويا، آخرين مراحل فني 
توليد و پساتوليد را پشت سر مي گذارد. در خالصه داستان اين انيميشن آمده 
است: محسن پسربچه اي است كه عاشق ابرقهرمان هاي فيلم هاست و هميشه 
تالش مي كند با وسايل ابرقهرماني اش به هركس و هر چيزي كمك كند. او در يك 
اتفاق نادر با حيواني مواجه مي شود كه از گونه حيوانات منقرض شده ايران است. 
محسن تصميم مي گيرد تا به آن حيوان كمك كرده و او را به زادگاهش بازگرداند. 
اما سفر به دِل جنگل، نبرد با شكارچيان و رويارويي با حيوانات منقرض شده ديگر، 

شروع يك ماجراي پيچيده براي محسن است.

امير توسلي براي »بچه زرنگ«
آهنگسازي مي كند

هنر

مدير كل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان قزوين از كسب مقام 
دوم نخستين جشنواره داستان گويي روستا عشاير توسط رها طاهري عضو 
نوجوان مركز فرهنگي و هنري ش��ماره يك اين كانون خبر داد. مژده اروجي 
گفت: اين نوجوان با روايت قصه »مرد و نامرد« از كتاب بررس��ي گويش تاتي 
تاكستان اثر زنده ياد استاد عباس طاهري رتبه دوم اين جشنواره سراسري را 
كسب كرد. او افزود: نخستين جشنواره داستان و قصه گويي روستا و عشاير به 
همت ستاد هماهنگي كانون هاي فرهنگي و هنري مساجد كشور با دريافت 
۴۰۰ اثر از سراسر كشور برگزار شد. اين مسوول گفت: مراسم اختتاميه اين 
جشنواره به صورت مجازي در روستاي شميل در استان هرمزگان كه محور و 
عهده دار برگزاري اين جشنواره بود به پايان رسيد و طي اين مراسم ۲۰ برگزيده 
آن در ۶ بخش آزاد، كودك و نوج��وان، بخش ويژه دفاع مقدس، پدربزرگ و 
مادربزرگ، مسجد روستاي ما و بخش خردسال، معرفي و تقدير شدند. مدير 
كل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان قزوين اضافه كرد: برگزاري 
چنين جشنواره هايي باعث شكوفا شدن هرچه بيشتر استعدادهاي كودكان و 

نوجوان سراسر كشور به ويژه در مناطق روستايي و عشايري مي شود.

نوجوان تاكستاني، رتبه دوم جشنواره 
سراسري قصه گويي را كسب كرد

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترسميروزنامهدردسترساست

هزينه خدمات دهي به بي خانمانان در گرمخانه ها اعالم شد

32 هزار تومان براي هر بي خانمان
هزينه خدمات دهي در گرمخانه ها به 
ازاي هر نفر در شبانه روز به طور متوسط 
حدود ۳۲ هزار تومان اس��ت كه همه 
خدمات اعم از بهداش��تي، پوشاك، غذا، مددكاري 
و نيروهاي انس��اني ك��ه از اين عزي��زان نگهداري 
مي كنند را شامل مي شود. سرپرست سازمان رفاه 
و مشاركت هاي اجتماعي شهرداري تهران درباره 
اظهاراتي مبني بر باال ب��ودن هزينه هاي نگهداري 
در گرمخانه ه��اي پايتخت گفت: بعضا اين س��وال 
مطرح مي شود كه گرمخانه ها گران اداره مي شوند، 
اما بهترين قضاوت درباره اين موضوع شفاف كردن 

هزينه ها است. 
سيد مالك حس��يني به ايلنا گفت: تا سال گذشته 
پذيرش در گرمخانه ها از ساعت ۴ بعد از ظهر آغاز و 
يك تراكم جمعيتي در فضاي پيراموني و مسكوني 
اط��راف گرمخانه ها ايج��اد مي كرد و اين مس��اله 
براي ش��هروندان تا زمان ورود افراد به گرمخانه ها 
نارضايتي به همراه داشت، از طرفي همزماني خروج 
از گرمخانه ها با ش��روع س��اعت كاري صبح باعث 
مي شد، اهالي محله با حجم عظيمي از افرادي كه 
شرايط جسمي خوبي نداشتند و دچار اعتياد بودند، 
مواجه شوند، از همين رو از آبان ماه سال گذشته، با 
پيگيري هاي مستمر معاون امور اجتماعي و فرهنگي 
شهرداري و حمايت شهردار پذيرش در گرمخانه ها 

شبانه روزي شده است. 

     بيش از 3۰ درصد  بي خانمانان طي روز 
در گرمخانه ها مي مانند

سرپرست س��ازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي 
اجتماعي شهرداري تهران افزود: اين اقدام از طرفي با 
كاهش محسوس نارضايتي در محالت همراه بود و از 
طرفي تامين وعده غذاي نهار نيز برعهده گرمخانه ها 
قرار گرفت و اين در حالي است كه بيش از ۳۰ درصد 

افراد در روز هم در گرمخانه ها مي مانند. 
حسيني با تاكيد بر اينكه خدمات خوب و استانداردي 
در گرمخانه ها ارايه مي ش��ود، گفت: در اين زمينه 
خيرين نيز همكاري خوبي با ما دارند و با جذب اين 

كمك ها و پش��تيباني بودجه اي خوبي كه شوراي 
شهر و مجموعه شهرداري در سال جاري انجام داده 
است، تقريبا هيچ فرد بي خانماني در تهران از خدمات 
گرمخانه ها اعم از بهداشتي، تغذيه اي، مددكاري و در 

صورت نياز پزشكي محروم نخواهد بود. 

     اعالم هزينه خدمات دهي
 به ازاي هر نفر  در گرمخانه هاي پايتخت

او درب��اره هزين��ه خدماتي كه به اف��راد حاضر در 
گرمخانه ها ارايه مي شود، گفت: قرارداد ما در سال 
جاري به ازاي هر نفر در شبانه روز به طور متوسط 
حدود ۳۲ هزار تومان اس��ت كه همه خدمات اعم 
از بهداش��تي، پوش��اك، غذا، مددكاري و نيروي 
انساني كه از اين عزيزان نگهداري مي كند را شامل 
مي ش��ود. اين خدمات كه در قالب برون س��پاري 
به موسس��ات داراي مجوز از بهزيستي و از طريق 
مناقصه عمومي ارايه مي شود، تحت نظر مستقيم 
نهادهاي نظارتي بوده و در سامانه هاي مختلفي نيز 

به ثبت رسيده است.
سرپرست س��ازمان رفاه و مشاركت هاي اجتماعي 
ش��هرداري ته��ران افزود: هم��ه اي��ن خدمات با 
هزينه اي انجام مي ش��ود كه براي نمونه يا با هزينه 
خدمات رس��اني در مراكز ماده ۱۶ برابر است و يا در 
مجموع از اين عدد پايين تر اس��ت. خدمات رساني 
در مراك��ز ماده ۱۶ به ازاي هر نفر به غير از نيروهاي 
انساني حدود ۳۰ هزار تومان بوده است، در نتيجه 
ما نه تنها گران اداره نمي كنيم، بلكه مناسب تر نيز 

اداره مي كنيم. 

     آمار پرسنل گرمخانه ها را متعادل كرديم
او در پاس��خ به اين س��وال كه چرا در اين گراني و با 
توجه به تعداد گرمخانه ها هزينه ها كم است، گفت: 
نيروي انساني كه در گذش��ته تراكم زيادي داشته 
اس��ت را متعادل تر كرديم، اما به ج��اي آن از افراد 
متخصص تر و همچنين نيروهاي درون مجموعه 
شهرداري استفاده كرديم. در موضوع تامين غذا هم 
بخشي را از طريق جذب كمك هاي مردمي تامين 
مي كنيم. در واقع تالش كرديم بهره وري را باال ببريم 
و براي خدمات بهتر، هزينه  بيش��تر نكرديم، بلكه 
هزينه ها را متناسب سازي كرديم.حسيني تاكيد 
كرد: اطالعات برخي در اين باره دقيق نبود و شايد 
به دليل كيفيت باالي خدمات تصور بر اين بود كه 
گرمخانه ها نمي توانند در اين س��طح از خدمات با 
چنين هزينه هايي مديريت شوند. اگر افراد و نهادها 
نسبت به اين موضوع ابهام دارند، مي توانند نسبت 
به راستي آزمايي آن اقدام كنند.  سرپرست سازمان 
رفاه و مش��اركت هاي اجتماعي شهرداري تهران با 
بيان اينكه خدماتي كه ارايه مي شود، بسيار جامع 
است، ادامه داد: به گونه اي كه نماينده سازمان جهاني 
بهداشت در بازديد از گرمخانه ها با تعجب به شرايط 
آنها نگاه مي كرد و اينكه كه شهرداري تهران خدمات 

بسيار منحصر به فردي ارايه مي دهد. 

     بي جواب ماندن درخواست 
كمك از نماينده سازمان جهاني بهداشت

او در پاسخ به اين سوال كه آيا درخواست شهرداري 
تهران از س��ازمان جهاني بهداش��ت در اسفند ماه 
سال گذش��ته مبني بر تجهيز گرمخانه ها به ادوات 
درماني و بهداش��تي به نتيجه رسيد يا خير؟ گفت: 
اين درخواست تاكنون به نتيجه نرسيده است. در 
سامان س��راها كه افراد با ش��رايط خاص نگهداري 
مي شوند به دليل شرايط تحريم برخي اقالم مورد 
نياز براي آنها يا قيمت بس��يار بااليي دارند و يا اصال 
امكان تهيه آنها وجود ندارد. ما درخواس��ت كتبي 
خود را به نماينده سازمان جهاني بهداشت در ايران 

فرستاده ايم، اما تاكنون پاسخي دريافت نكرديم.

گزارش

ركورد مرگ روزانه كرونا در ايران به ۴۵۹ نفر رسيد
با فوت ۴۵۹ بيمار ديگ��ر از مبتاليان قطعي به كرونا 
در ۲۴ س��اعت گذشته، ش��مار جانباختگان قطعي 
بيماري كوويد۱۹ در كش��ور به ۳۸ ه��زار و ۲۹۱ نفر 
رسيد و ۲۷ اس��تان همچنان در وضعيت قرمز كرونا 
هستند. سخنگوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي گفت: خوشبختانه تاكنون ۵۲۰ هزار و ۳۲۹ 
نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص 
ش��ده اند. همچني��ن ۵۵۲۳ نفر از بيم��اران مبتال به 
كوويد۱۹ در وضعيت شديد اين بيماري تحت مراقبت 
ق��رار دارند و تاكنون پنج ميلي��ون و ۲۲۴ هزار و ۲۵۲ 
آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است. 
سيما سادات الري افزود: استان هاي تهران، اصفهان، 
قم، آذربايجان شرقي، خراسان جنوبي، سمنان، قزوين، 
لرستان، اردبيل، خوزس��تان، كرمانشاه، كهگيلويه و 
بويراحمد، گيالن، بوشهر، زنجان، ايالم، خراسان رضوي، 

مازندران، چهارمحال و بختي��اري، البرز، آذربايجان 
غربي، مركزي، كرمان، خراسان شمالي، همدان، يزد 
و كردس��تان در وضعيت قرمز قرار دارند. استان هاي 
هرمزگان، فارس، گلستان و سيستان و بلوچستان نيز 
در وضعيت نارنجي و زرد قرار دارند. سخنگوي وزارت 
بهداشت گفت: امروز بيشترين ميزان مرگ روزانه كرونا 

را در ابتداي شيوع اين بيماري در كشور ثبت كرديم. 

كشف ۲۲ هزار ليتر روغن خوراكي قاچاق
 فرمانده مرزباني استان سيستان و بلوچستان از كشف 
بي��ش از ۲۲ هزار ليت��ر روغن خوراكي قاچاق توس��ط 
مرزداران هنگ مرزي جكيگور خبر داد. سردار محمد 
مالشاهي در تشريح اين خبر اظهار كرد: مرزداران هنگ 
مرزي جكيگور حين كنترل خودروهاي باري در محور 
راسك پيشين يك دستگاه كشنده حامل كاالي قاچاق 
را شناسايي و متوقف كردند. او افزود: ماموران در بازرسي 
از اين كاميون مقدار ۲۲ هزار و ۷۲۰ ليتر روغن خوراكي 
قاچاق كه با هدف خروج از كش��ور بارگيري شده بود را 
كشف كردند. سردار مالشاهي با اشاره به دستگيري يك 
متهم تصريح كرد: كارشناس��ان ارزش محموله كشف 
ش��ده را ۳ ميليارد و ۸۶۰ ميليون ريال برآورد كردند كه 
متهم پس از تشكيل پرونده جهت سير مراحل قانوني 

به مراجع قضايي معرفي ش��د. فرمانده مرزباني استان 
سيستان و بلوچستان خاطرنشان كرد: مرزبانان، شبانه 
روز با تالش و جديت در مناطق مرزي استان با اخاللگران 
اقتصادي مقابله مي كنند و اجازه نقض قوانين به كسي را 

نخواهند داد.

متادون در داروخانه هاي منتخب توزيع مي شود
رييس س��ازمان غذا و دارو از توزيع داروي ترك اعتياد 
متادون در داروخانه هاي منتخب خبر داد. محمدرضا 
شانه س��از گفت: از نظر قانوني هر دارويي كه در كشور 
تاييد شده و در فهرس��ت دارويي كشور باشد بايد در 
داروخانه عرضه شود، متادون هم يك داروست كه بايد 
در داروخانه عرضه شود، توزيع اين دارو در مراكز ترك 
اعتياد هنوز قطع نشده اما طبق توصيه سازمان بهداشت 
جهاني بايد اين دارو در داروخانه ها توزيع شود. او افزود: 
دستورالعمل توزيع متادون در داروخانه هاي متتخب 
تدوين ش��ده و قرار اس��ت اين دارو در داروخانه هاي 
منتخب نيز توزيع شود بنابراين زمينه توزيع متادون در 
داروخانه ها فراهم شده و اگر پزشكان و كادر درمان اين 
دارو را براي افراد و بيماران مبتال به اعتياد تجويز كنند، 
زمينه توزيع آن در داروخانه ها فراهم است. متادون يكي 
از داروهاي مخدر است كه براي درمان اعتياد به عنوان 
يك ماده نگهدارنده و جايگزين مواد مخدر براي ترك 
اعتياد معتادان به مواد افيوني مانند ترياك و هروئين 

كارب��رد دارد. مصرف اين دارو براي معت��ادان در دوره 
ترك به سرپايي موجب كاهش عوارض جسمي و رواني 
ناشي از ترك و مهار يا كاهش ميل به مصرف مواد مخدر 
مي شود. پيش از اين شربت متادون فقط در مراكز ترك 
اعتياد سرپايي و داروخانه هاي بيمارستاني به معتادان 
داده مي شد اما با مصوبه جديد ستاد مبارزه با مواد مخدر 
و سازمان غذا و دارو از اين پس معتادان مي توانند بدون 
مراجعه به اين مراكز و با در دست داشتن نسخه پزشك 

اين دارو را از داروخانه هاي منتخب دريافت كنند. 
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