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يادداشت- 1

لطفا به منافع ملي فكر كنيد
واقعي��ت آن اس��ت كه 
ش��هادت ابردانش��مند 
ايراني محسن فخري زاده 
قلب همه ايرانيان وطن 
دوس��ت را به درد آورده 
اس��ت، ام��ا در مواجهه 
با اي��ن حادث��ه و براي 
پيشگيري از وقوع يك 
چنين حوادثي بايد مبتني بر تدبير، هوش��مندي 
و مبتني ب��ر منافع ملي كش��ور عم��ل كرد.اين 
خواسته اي است كه بدون ترديد شهيد فخري زاده 
هم عمر خود را براي آن صرف كرده است. طرحي 
كه نمايندگان مجلس تحت عنوان اقدام راهبردي 
براي لغو تحريم ها در دس��تور كار ق��رار داده اند و 
سيار تحركاتي كه در پارلمان در خصوص تعهدات 
برجامي ايران در حال وقوع است، بيشتر مبتني بر 
احساسات و رويكردهاي هيجاني و غيرتخصصي 
در مواجهه با تحوالت بين المللي اس��ت و احتماال 
سرانجامي هم نخواهد داشت. بايد بدانيم روحاني 
رييس جمهوري و ظريف وزير امور خارجه كشور 
هيچ قدمي را ب��دون هماهنگي با مس��ووالن رده 
باالي كشور برنداش��ته اند. اگر در خاطرتان مانده 
باش��د در ژانويه س��الي كه نهايتا برجام امضا شد، 
در آخرين لحظ��ات امضاي برجام و در ش��رايطي 
كه جان كري به سختي و با پاهاي شكسته راهي 
وين شده بود تا برجام را نهايي كند، ظريف ناگهان 
در آخرين لحظ��ات، مذاك��رات را متوقف كرد، به 
تهران آمد ت��ا آخرين هماهنگي ه��ا را براي اتخاذ 
تصميم نهايي صورت دهد و بعد از آن برجام امضا 
شد. بنابراين موجوديت برجام نه محصول تصميم 
دولت يا ش��خص ظريف بلكه محص��ول تدبير و 
تصميمي اس��ت كه نظام در راس��تاي منافع ملي 
تصميم به اجراي آن گرفته است. اما متاسفانه به 
يك چنين واقعياتي توجه نمي شود يا شايد مصالح 
فردي و جناحي در بطن برخي تصميم س��ازي ها 
جريان داشته باش��د. فراموش نكنيد كه ايران حد 
فاصل س��ال هاي 84 تا 92 به دلي��ل رويكردهاي 
غيرتخصصي در زمره كش��ورهايي قرار گرفت كه 
ذيل فصل هفتم شوراي امنيت سامان ملل متحد 
قرار گرفته است. 6 قطعنامه سنگين عليه كشورمان 
در شوراي امنيت صادر ش��ده بود. كشورهايي كه 
معموال ذي��ل اين فصل قرار مي گيرن��د با جنگ و 
چالش هاي جدي نظامي روبه رو مي شوند. جالب 
اينجاس��ت كه برادر پوتين و برادر پينگ روساي 
جمهور روسيه و چين نيز پاي برگه اين قطعنامه ها 
را امضا كرده بودند. اگر دولت روحاني در اين 8سال 
هيچ دستاورد ديگري هم نداشته باشند همين كه 
توانس��تند ايران را از اين فصل سازمان ملل متحد 
خارج كنن��د، يك دس��تاورد تاريخي محس��وب 
مي ش��ود. در ش��رايط فعلي هم كه ترامپ و دارو 
دس��ته منطقه اي اش احساس شكست مي كنند، 
ايران بايد با اتخاذ تصميماتي معقول و هوشمندانه 
تالش كند تا از دادن بهانه براي حاشيه سازي بيشتر 
عليه كشورمان جلوگيري شود. بر اساس داده هاي 
مس��تند بن س��لمان، بن زائد و بنيامين نتانياهو 
تالش مي كنند تا با سناريو سازي و ايجاد حاشيه، 
ظرفيت هاي ارتباطي جديدي كه ب��راي ايران در 
صحنه بين الملل ايجاد ش��ده را محدود يا مسدود 
كنند. نتانياهو از مدت ها قبل به شهيد فخري زاده 
اش��اره كرده بود و در واقع فرمان ش��ليك را صادر 
كرد. همان طور كه آقاي شمخاني نيز اشاره كردند 
اين آگاهي كه دش��من به دنبال ترور اين ش��هيد 
است وجود داشته است. رويكرد منطقي آن است 
كه نمايندگان بررس��ي هاي تحليل و تخصصي را 
براي محكم تر ك��ردن كمربند امنيتي و حفاظتي 
كشور در دستور كار قرار دهند تا ديگر شاهد يك 
چنين اتفاقاتي نباش��يم. رژيم صهيونيستي اين 
روزها تالش مي كن��د تا خود را ب��ه مرزهاي ايران 
نزديك كند، حضور در امارات، آذربايجان، بحرين 
و... بخش��ي از تالش هاي اين رژيم نامشروع براي 
نزديك شدن به ايران اس��ت. اتفاقا حوزه اي كه بر 
روي آن سرمايه گذاري زيادي شده است، اقتصاد 
و حوزه هاي بازرگاني و نظام پولي و بانكي اس��ت. 
در اين ش��رايط ايران بايد به گونه اي رفتار كند كه 
برنامه هاي دش��منان منجر به نتيجه نشود. بايد 
بدانيم كه نتانياهو به زودي رفتني است، بر اساس 
توافقي كه در نظام سياس��ي رژيم صهيونيس��تي 
صورت گرفته، نتانياهو در 2س��ال ابتدايي پست 
نخس��ت وزيري را در اختي��ار خواه��د داش��ت و 
به زودي ج��اي خود را به فرد ديگ��ري مي دهد. بر 
اين اس��اس نتانياهو تالش مي كند تا در ماه هاي 
پاياني حضورش در پست نخست وزيري براي خود 
در مواجهه با ايران كارنامه اي درس��ت كند. براي 
مواجهه با اين تالش هاي هماهنگ كه براي اجراي 
آن ميلياردها دالر سرمايه گذاري شده، ايران بايد 
تمام ظرفيت هايش را بر اساس يك راهبرد واحد و 
يك سياست هوشمندان داخلي و خارجي به كار 
بگيرد. راهكار مقابله با اين صحنه آرايي خطرناك 
دشمنان در وهله اول بهبود شاخص هاي اقتصادي 
و ارتباطي كشور است.   ادامه در صفحه 6
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 روانشناسي بازار 
و مساله عدم قطعيت

 واكنش منفي بازارها 
به بخشنامه هاي دستوري

 روند صعودي بورس 
تا پايان سال

 سالگرد كرونا 
و هدايت افكار عمومي جهان 

 جا ماندن قدرت خريد
 از تورم

فع��االن اقتصادي كش��ور در 
ش��رايط فعلي با س��ه مساله 
روبه رو هس��تند و ب��راي حل 
اين مس��ائل نيز به سه راه حل 
نياز د ارند. نخس��ت، مس��اله 
عدم قطعيت اس��ت كه فعال 
اقتصادي ت��الش مي كند تا از 
دل افزايش سطح آگاهي هاي 
خود اين عدم قطعيت را به قطعيت بدل كند. در واقع فعال 
اقتصادي از تحليلگران و اساتيد اقتصادي مي خواهند كه 
آينده را برايش پيش بيني پذير كنند. به دليل اين عدم 
قطعيت فعاالن اقتصادي در زندگي روزمره با استرس و 
اضطراب روبه رو هستند و به دنبال راهي براي پايان اين 
اس��ترس مي گردند. اضطراب از دو منظر قابل بررس��ي 
است، يكي از منظر روانشناسي كه مربوط به روانپزشكان 
و تحليلگران امر روان اس��ت و مس��اله بعدي اضطراب 
در محيط هاي كس��ب و كار اس��ت كه در ذيل تخصص 
»روانشناسي بازار« قرار مي گيرد. در ارتباط با اضطراب 
خوب اس��ت، تفكيكي كه متخصصان روانشناسان بازار 
در اختيار م��ن قرار داده اند را براي ش��ما تش��ريح كنم. 
روانشناسان بازار مي گويند، يك اضطراب در كسب و كار 
وجود دارد و يك افسردگي. افسردگي براي زماني است 
كه افراد بازي نمي كنند اما مي بازند.   ادامه در صفحه 3

به عنوان رييس كميس��يون 
اقتص��اد خانه معدن كش��ور، 
اخيرا طرحي از سوي مجلس 
يازدهم در خصوص توس��عه 
توليد زنجيره فوالد به دستم 
رسيد كه بعد از مطالعه ابعاد و 
زواياي گوناگ��ون آن، حقيقتا 
تصور كردم اين الگويي است از 
يك اقتصاد بسته كه 40 سال پيش تهيه شده و در اختيار 
نمايندگان قرار گرفته است. در واقع همه تصميم سازان 
بايد بدانند كه »نمي توان«، »نمي شود« و اساسا »نبايد« 
يك زنجيره را از ابتدا تا انتها از طريق نظارت هاي بس��ته 
و بخش��نامه هاي پي درپ��ي غيرواقع��ي كنت��رل كرد. 
تجربيات اقتصادي بشر در برهه هاي مختلف نشان داده 
است كه بازار به مثابه يك موجود زنده نسبت به تحكم، 
بخشنامه هاي غير واقعي و دستورات از باال واكنش نشان 
مي دهد و آن را پس مي زند. فرقي ندارد اين واكنش هاي 
بخشنامه اي در يك بازار در حوزه توليد طيور و توليد مرغ، 
لبني و... ايجاد ش��وند يا در حوزه صنايع معدني و نقش 
بااليي كه در توليد ناخالص داخلي كشور مي تواند داشته 
باشد. هر اندازه كه اعالم شود مديران دست پاك و افراد 
متخصص در اين زنجيره نظارتي به كار گرفته شده اند، باز 
هم سايه رانت...   ادامه در صفحه 3

نخست بايد گفت كه بورس 
نياز ب��ه هيچ ن��وع حمايت 
مال��ي ن��دارد و حماي��ت 
مالي در زم��ان منفي بودن 
ب��ازار صرفا عوام��ل خروج 
و  س��هامداران  از  برخ��ي 
س��رمايه گذاران را در ب��ازار 
پديد مي آورد. درحال حاضر 
بورس به اعتماد نياز دارد و اين اعتماد نيز با وحدت، 
تصميم سازي درست و يكپارچگي تصميمات حاصل 
مي شود البته كمي زمان بر است، همچنين در بازاري 
كه به طور ميانگين روزانه بيست هزار ميليارد تومان 
معامالت ص��ورت مي پذي��رد اگر واقع بين باش��يم 
متوجه مي شويم كه نه دولت، نه حقوقي هاي بزرگ و 
هيچ فرد ديگر نمي تواند حمايت مالي از بازار سرمايه 
انجام دهد. در حال حاضر پول هاي پارك ش��ده اي 
در كارگزاري ها و اوراق درآمد ثاب��ت وجود دارد و به 
علت اينكه اين س��رمايه گذاران به تصميمات دولت 
و آينده اعتماد ندارند وارد بازار سهام نمي شوند اگر 
اين اعتماد در بازار بطور كامل جذب شود ده ها برابر 
نقدينگي كه صندوق توس��عه به بورس تزريق كرده 
وارد بورس مي شود و اين پول و نقدينگي كامال بي اثر 
ادامه در صفحه 6 مي شود.   

در سالگرد شيوع ويروس كرونا 
در جهان، الزم اس��ت س��وال 
كنيم كه چه شد؟ از كجا آمد؟ 
چرا آمد؟ هدفش چ��ه بود؟ و 
آينده جهان و زندگي انسان ها 
را چگونه رقم خواهد زد؟ اين 
ويروس ساخته كدام اژدهاي 
هفت سري اس��ت كه مرگ 
انسان ها و فروپاشي اقتصاد و زندگي بشر را طلب مي كند؟  
بسياري از مردم جهان به نكات منفي و خسارت بار كرونا 
و در عين حال به نكات مثبت آن و تفكر در مورد زندگي، 
 ارتباطات، وابستگي انسان ها و تجارت جهان به يكديگر 
بارها توجه كرده اند و سعي مي كنند از آن درس بگيرند 
و در عين حال اميدوار باش��ند كه ش��ايد تلنگري بوده 
و رد ش��ود برود و برنگردد.  بسياري از صاحب نظران نيز 
معتقدند كه اگرچه آمارهاي رسمي جهان از 65 ميليون 
مبتال و 1.5 ميليون نفر تلفات كرونا خبر مي دهد اما آمار 
واقعي آن حداقل دو تا سه برابر رقم رسمي است و بسياري 
از مبتاليان حتي متوجه ابتالي خود به اين ويروس نشده 
اما تا سال ها با مشكالت آن مواجه خواهند بود و در نتيجه 
با توجه به ابعاد ابتالي انسان ها به اين ويروس، مي توان 
گفت كه خسارت ها سنگين بوده و تا سال ها ادامه خواهد 
داشت.   ادامه در صفحه 6

اقتصاد اي��ران از چن��د دهه 
قبل با معضالتي مواجه بوده 
كه ب��ا وجود تمام ش��عارها و 
برنامه ه��اي اعالم��ي، هرگز 
پاس��خ يا راه حل قطعي براي 
آنها پيدا نشده اس��ت. تداوم 
اين مشكالت در بستر تاريخي 
ايران موجب ايجاد شرايطي 
شده كه برطرف كردن شان هر روز پيچيده تر و دشوارتر 
مي ش��ود. دولت هاي ايران در طول دوره هاي مختلف 
وابستگي قابل توجهي به درآمدهاي نفتي داشته اند و 
همين موضوع شرايطي خاص را به وجود آورده است. 
اينكه اقتصادي بدون انجام فعاليت هاي مولد به منابع 
درآمدي قابل توجه دس��ت پيدا كن��د، نقدينگي قابل 
توجهي به اقتصاد كشور تزريق مي شود كه نتايج بعدي 
خاص خود را دارد. يكي از اين نتايج افزايش قابل توجه 
نرخ تورم است. با توجه به اينكه اين وابستگي هرگز قطع 
نشده، نتيجه قطعي آن، تداوم نرخ تورم دو رقمي در تمام 
سال هاي گذشته است. اگر نرخ تورم به شكل كوتاه مدت 
باال رود، اقتصاد با شوك مواجه خواهد شد و فشاري به 
معيشت جامعه وارد مي ش��ود اما اگر اين نرخ به شكل 
طوالني مدت باال باش��د، عمال خبري از شوك نيست 
و وضعيت به شكل مداوم بد مي ش��ود. براي مشخص 
شدن نتيجه اين تورم طوالني مدت، نگاهي به وضعيت 
قدرت خريد مردم شرايط را روشن مي كند. چند دهه 
قبل با چند ه��زار تومان پول در ش��هري مانند تهران، 
امكان خريد يك واحد مسكوني وجود داشت و خبري 
از ارقام امروز نبود اما در حال حاضر قيمت يك خانه در 
تهران، به چند ميليارد تومان رسيده و با چند هزار تومان 
حتي امكان خريد مايحتاج روزانه مردم نيز وجود ندارد. 
به دنبال شكل گيري چنين ش��رايطي، دولت مجبور 
مي شود براي جبران قدرت خريد از دست رفته، ميزان 
حقوق و درآمد را افزايش دهد و وقتي پولي جديد تزريق 
مي شود، خود باعث افزايش س��رعت رشد نقدينگي و 
تورم تازه تر مي شود. اين در حالي است كه در بسياري 
از سال ها، ميزان افزايش حقوق ها كفاف رسيدن به تورم 
را نمي دهد و همين موضوع باعث كاهش دوباره قدرت 
خريد مردم مي شود. ديگر نتيجه اين شرايط، كاهش 
قدرت پول ملي است كه امروز به شكل عيني خود را 
نش��ان داده و در در واقع در دولت هاي مختلف ارزش 
پول ملي با سرعتي بس��يار باال كاهش يافته است. در 
چنين بستري اگر راه حلي قطعي براي بهبود اوضاع 
در نظر گرفته ش��ود، مي توان اميدوار بود كه اين روند 
متوقف شود اما در غير اين صورت، حتي با طرح هايي 
مانند حذف صفر از پول ملي نيز نمي توان توقع معجزه 
داش��ت و پس از چند س��ال بار ديگر تورم دو رقمي 
تاثير خود را بر كاهش قدرت مي گ��ذارد و روال غلط 

سال هاي گذشته، ادامه خواهد يافت.

يادداشت روز

كدامهمت؟اون»همت«هايااين»همت«ها؟!
آقاي حس��ين شريفي مجري 
راديو گفت وگ��و از آقاي دكتر 
امير جعفرپور معاون مديركل 
صنايع حم��ل و نق��ل وزارت 
» صمت «  ك��ه در حال حاضر 
نماين��ده محت��رم مجل��س 
ش��وراي اسالمي اس��ت نقل 
قول ك��رده اس��ت در توئيتر، 
مبني بر شناسايي حدود 11 هزار نفر ايراني در كشور كه 
ثروت چند هزارميليارد توماني دارند و تاكنون از س��وي 
توئيت كننده، گوينده و هيچ مرجعي، اين خبر را تكذيب 
نش��ده اس��ت )فايل اين گفت وگو كه در راديو گفت وگو 
مورخ 20 مهر ماه 1399 انجام گرديده اس��ت، از طريق 
پلتفرم » ايران صدا «  قابل دانلود اس��ت( البته شواهد و 
قرائن مطرح در جامعه نيز اقتضا مي كند كه اين نقل قول 
به صحت نزديك است، به خصوص اينكه در دولت قبل 
وزير داراي چند صد ميليارد توماني ثروت مطرح شد و در 
دولت يازدهم نيز وزراي هزار ميليارد توماني مطرح بودند.  
اين موضوع از روند تغييرات ضريب جيني كامال مشهود 
اس��ت، ضريب جيني يك واحد اندازه گيري پراكندگي 
آماري است كه براي س��نجش نابرابري در توزيع درآمد 

يا ثروت يك جامعه آماري اس��تفاده مي ش��ود و هر چه 
اين رقم باالتر برود نش��ان دهنده توزيع  نا برابردرآمدي و 
باالبودن اختالف طبقاتي است، براساس جدول تغييرات 
ضريب جيني كه توسط دولت )سازمان برنامه و بودجه( 
در پيوس��ت لوايح بودجه س��نواتي ارايه مي ش��ود اين 
شاخص از 0.29 در س��ال 1395 به حدود 0.41 در سال 
1397 رسيده اس��ت و به نظر مي رسد با توجه به افزايش 
تورم و نرخ ارز و نيز شيوع كرونا، وضعيت اين نا برابري در 
سال هاي 1398 و 1399 نيز بيشتر تشديد شده است و 
اين امر نشان دهنده نا كارآمدي سياست هاي بازتوزيعي 
نظير ماليات، حق بيمه، عوارض و تعرفه و يارانه است . از 
طرفي به خاطر عدم حذف صفرها از پول ملي كه سال ها 
صحبت آن مطرح اس��ت ولي هنوز محقق نش��ده است 
ارقام و اعداد من��درج در گزارش هاي مال��ي و بودجه اي 
كشور، آنقدرصفر پيدا كرده است كه اعالم آن در جلسات 
و مباحثات دولت و مجلس قدري س��خت ش��ده است 
)صرفنظر از اينكه فرق بين ريال و تومان كه با حذف يك 
صفر صورت مي گيرد، نيز مزيد بر علت شده است( به هر 
تقدير تا چندي پيش كه اعداد كالن بودجه كشور بيشتر 
از 999 هزار ميليارد تومان شد، براي بيان ارقام باالتر از آن 
درجات از عبارت » هزار هزار ميليارد تومان «  يا » ميليون 

ميليارد تومان « استفاده مي ش��د ولي به تازگي شاخص 
جديدي ابداع شده است و در محاورات و مباحثات مربوط 
به ارقام كالن بودجه و مالي دولت به كار گرفته مي شود، به 
نامه » همت «  كه معادل » هزار ميليارد تومان «  است و 
از حروف ابتداي سه كلمه » هزار ميليارد تومان « ساخته 
شده است. نگارنده ماه گذشته در يكي از كميسيون هاي 
مجلس شاهد بودم، نماينده محترم روي تخته  وايت برد   
به جاي 30 هزار ميليارد تومان 30/000/000/000/000 
نوش��ت » 30 همت« . طنز تلخ و البته ظريفي اس��ت كه 
اين عالمت اختصاري، از يك طرف مش��ابه اسم » شهيد 
همت « و نمادي از مديريت دهه اول و نس��ل اول مديران 
كشور است آنها را بايد با بدنه مديريتي فعلي قياس نمود 
)صرفنظر از دگرديسي برخي » همت « ها( و از يك طرف 
به معناي لغوي كلمه » همت « اش��اره دارد كه به معناي 
سعي، تالش، كوش��ش، عزم جزم و اراده قوي است و بايد 
پرسيد  كدام همت ؟ همت ما يا همت اونا ؟! و سواالتي از 

اين دست نيز مطرح است: 
- اگر هر كدام از اين 11 هزار نف��ر، حداقل داراي ثروتي 
معادل هزار ميليارد تومان باشند يعني در كشور باشگاهي 
داريم با 11 هزار » همت « شناسايي شده ؟! و بايد پرسيد 
اگر ماليات بر مجموع درآمد، ماليات بر عايدي س��رمايه، 

ماليات بر ثروت و نظاير آن در كشور اجرايي مي شد، چه 
منابع قابل توجهي براي حمايت از اقشار ضعيف جامعه 

فراهم مي گرديد ؟
-  اگر فرض كنيم )فرض محال كه محال نيس��ت؟!( كه 
اين 11 هزار نفر، ثروت باالتر از هزار ميليارد توماني خود را 
با همت )تالش، پشتكار و عزم جزم و اراده قوي( به دست 
آورده اند و به جاي دوگانه فاسد و صالح كه هر از چند گاهي 
راه مي افتد و تا مي خواهد به نتيجه برسد، عده اي فرياد بر 
مي آورند كه سرمايه ها دارند فرار مي كنند و روند مبارزه با 
فساد را متوقف و تيغ عدالت در مقابل مفسدين را از كار 
مي اندازند، تالش كنيم كه نظام مالياتي صحيح و جامع و 
مانع راه بيندازيم و منابع حاصله را صرف فقرا و محرومين 

نماييم،  بهتر نيست ؟
- چرا مديراني كه » همت «  نكرده ان��د تا اصول متعدد 
قانون اساس��ي و اس��ناد باالدس��تي )سند چش��م انداز، 
سياست هاي كلي نظام( در زمينه تحقق اصل » عدالت 
اجتماعي« به خصوص اصل 43 قانون اساسي را عملياتي 
كنند و رويك��رد متعالي » تقارن پيش��رفت و عدالت« را 
عينيت ببخشند و مديراني كه حتي » همت « نكرده اند 
صفرهاي پول ملي را حذف كنن��د و مديراني كه همت 
نكرده اند يا نمي كنند كه...  ادامه در صفحه 6

محمدحسين اديب

علي حيدري
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جديدترين گ��زارش مركز آمار نش��ان مي دهد كه 
هرچند از س��ال 94 تا ابتداي سال 99، ميزان درآمد 
خانوارهاي ايراني به شكل قابل توجهي افزايش پيدا 
كرده اما به شكل همزمان، هزينه خانوارها نيز افزايش 
يافته و همين امر فش��ار را بر اقشار كم درآمد جامعه 

افزايش داده است.
بر اساس اطالعات ارايه شده در اين گزارش، متوسط 
درآمد ساالنه يك خانوار شهري با افزايش 94 درصدي 
از ۲۷ ميليون و ۸۸۲ هزار تومان در س��ال 94 به ۵4 
ميليون و ۱۰۰ هزار تومان در سال 9۸ رسيده است؛ 
در حالي كه هزينه خالص طي همين مدت با رش��د 
۸۰ درص��دي از ۲۶ ميليون و ۲۳9 هزار تومان به 4۷ 
ميليون و 4۳۷ هزار تومان رس��يده اس��ت. در خانوار 
روستايي هزينه كل از ۱4 ميليون و ۶9۸ هزار تومان 
به ۲۶ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان، هزينه هاي خوراكي 
و دخاني از ۵ ميليون و ۷۷۷ هزار تومان به ۱۰ ميليون و 
۲۶۶ هزار تومان و هزينه هاي غير خوراكي از ۸ ميليون 
و 9۲۰ ه��زار تومان به ۱۵ ميليون و ۸۳4 هزار تومان 

رسيده است.
ارزيابي هاي صورت گرفته از س��وي مركز آمار نشان 
مي دهد كه بر خالف تصور ابتدايي از شرايط موجود، 
ميزان افزايش درآمد صورت گرفته در جامعه، بيش 
از ميزان افزايش هزينه ها بوده اس��ت. اين س��ازمان 
مي گويد كه در يك بازه پنج ساله، ميزان درآمد خانوار 
شهري 9۸ درصد رشد كرده اما در همين مدت ميزان 
هزينه ها، افزايش��ي ۸۰ درصدي داشته است. با اين 
وجود بررسي جزئي تر آمارها از افزايش قطعي هزينه ها 

در ميان اقشار كم درآمد خبر مي دهد.
آنچه كه ارزيابي از شرايط را دشوارتر مي كند، آمارهايي 
است كه از نرخ تورم در ماه هاي گذشته منتشر شده، 
در شرايطي كه از تابستان سال گذشته، نرخ تورم كه 
به مرز 4۰ درصد رسيده بود روند كاهشي خود را آغاز 
كرد و در تابستان سال جاري حتي تا مرز ۲۵ درصد نيز 
كاهش يافته بود، در ماه هاي اخير، نرخ تورم بار ديگر 
صعودي شده و در آبان ماه به مرز ۳۰ درصد بازگشته 
است. در كنار آن نرخ تورم نقطه به نقطه نيز همچنان 
باالي 4۰ درصد اعالم مي شود. يعني در يك بازه زماني 
يك ساله، خانوار براي خريد محصولي ثابت، بايد 4۰ 
درصد هزينه بيشتري بپردازد. در كنار هم قرار دادن 
اين آمارها نشان مي دهد كه احتماال آنچه كه در اين 
آمار پنج ساله به بهبود نسبي شرايط اختصاص داشته 
به سال هاي اجراي برجام، حدفاصل سال هاي 9۵ تا 
9۷ اختصاص داشته و بخش منفي آمارها به دو سال 

اخير باز مي گردد.
آنچه كه مي تواند در آماره��اي بعدي كمك كننده 
باشد، اميد به بهبود دوباره شرايط اقتصادي با توجه 
به باال رفتن شانس كاهش تحريم ها خواهد بود. پس 
از پيروزي بايدن در انتخابات امريكا و وعده او مبني بر 
بازگشت به برجام، اقتصاد ايران از نظر ذهني خود را 
آماده بهبود شرايط كرد و نخستين نتايج آن خود را در 

كاهش نرخ دالر، طال، خودرو و حتي مسكن نشان داد. 
با اين وجود اين تصورات مثبت نياز به اتفاقات واقعي 
دارد و بايد ديد در ماه هاي آينده چه اتفاقي در عرصه 
ديپلماسي رخ خواهد داد اما آمارها مي گويد كه نرخ 
تورم ماهانه همچنان صعودي بوده و همين امر خطر 
افزايش فشار بر اقشار كم درآمد را افزايش داده است.

   كاهش نرخ بيكاري در بهار 99
جمعيت فعال ۱۵ ساله و بيشتر در سال هاي ۱۳9۵تا 
۱۳9۸ داراي روندي صعودي بوده است به طوري كه 
از ۲۵ ميليون و ۷۲۳ هزارنف��ر به ۲۷ ميليون و ۱۶۷ 
هزار نفر رس��يده است. در فصل بهار ۱۳99 جمعيت 
فعال كشور برابر ۲۵ ميليون و 4۶۸ هزار نفر بوده است 
كه نسبت به زمستان ۱۳9۸، ۷۵۶ هزار نفر و نسبت 
به بهار ۱۳9۸، يك ميلي��ون و 9۳۳ هزار نفر كاهش 
داش��ته است. جمعيت فعال ۶۵ س��اله و بيشتر طي 
سال هاي ۱۳9۵ تا ۱۳9۸ روندي صعودي داشته است 
به طوري كه از ۵4۶ هزار نفر به ۶۱۲ هزار نفر رسيده 
است. در بهار ۱۳99 جمعيت فعال ۶۵ ساله و بيشتر 
۵۶۳ هزار نفر بوده است كه نسبت به زمستان ۱۳9۸، 
۷ هزار نفر و نسبت به فصل بهار ۱۳9۸ تعداد ۸۳ هزار 

نفر كاهش داشته است.
جمعيت شاغل كشور در سال ۱۳9۵ برابر ۲۲ ميليون 
و ۵۲۵ هزار نفر و در س��ال ۱۳9۸ برابر ۲۷ ميليون و 
۲۷4 هزار نفر بوده است. تعداد شاغلين كشور در بهار 

۱۳99 براب��ر ۲۲ ميليون و ۶9۳ هزار نفر بوده اس��ت 
كه نس��بت به زمس��تان ۱۳9۸ تعداد 499 هزار نفر 
و نس��بت به فصل مشابه در س��ال ۱۳9۸ تعداد يك 
ميليون و 499 هزار نفر كاهش داشته است. در فصل 
بهار ۱۳99 تعداد جمعيت شاغل مرد و زن به ترتيب 
برابر ۱9 ميليون و ۱۷۳ هزار نفر و سه ميليون و ۷9۰ 
هزار نفر بوده است كه هر دو كاهشي برابر ۳4۲ هزار 
نفر و ۱۳۰ هزار نفر نس��بت به فصل زمستان ۱۳9۸ 
تجربه كرده است. نسبت اش��تغال از سال ۱۳9۵ تا 
۱۳9۸ روندي صعودي داش��ته است به طوري كه از 
۸.۳۷ درصد به 4.۳9 درصد رس��يده است. اين رقم 
در بهار ۱۳99 برابر ۳۶.9 درصد بوده است كه نسبت 
به فصل زمستان ۱۳9۸ مقدار ۰.9 درصد و نسبت به 
فصل بهار ۱۳9۸ مقدار ۲.9درصد كاهش داشته است. 
همچنين اين رقم در به��ار ۱۳99 در بخش مردان و 
زنان به ترتيب برابر ۶۱.۸ و ۱۲.۲درصد بوده است كه 
نسبت به فصل زمستان ۱۳9۸ مقدار ۱.۲ و ۰.۵درصد 
كاهش داشته است. در فصل بهار ۱۳99 اين شاخص 
در نقاط شهري و روستايي به ترتيب برابر ۳۵.۷ و 4۰.۸ 
درصد بوده است كه نسبت به فصل زمستان ۱۳9۸ در 
بخش شهري ۱.۲ درصد كاهش و در بخش روستايي 

بدون تغيير بوده است.
 نرخ بيكاري براي جمعيت ۱۵ ساله و بيشتر در بهار 
۱۳99 برابر 9.۸ درصد بوده است كه نسبت به فصل 
زمس��تان ۱۳9۸ ۰.۸ درصد و نس��بت به فصل بهار 

۱۳9۸، ۱.۱ درصد كاهش داشته است. نرخ بيكاري 
مردان و زن��ان در بهار ۱۳99 برابر 9.۰ درصد و ۱۳.۷ 
درصد بوده اس��ت. ن��رخ بيكاري در نقاط ش��هري و 
روستايي در بهار ۱۳99 برابر، ۱۰.۷درصد و ۷.۳ درصد 
بوده است كه نس��بت به فصل بهار ۱۳9۸ مقدار ۱.۵ 
درصد و ۰.۱ درصد كاهش داشته است. نرخ بيكاري 
جمعيت ۳۵-۱۸ س��اله در بهار ۱۳99، ۱۶.۷ درصد 
بوده كه نسبت به فصل زمستان ۱۳9۸، ۱.۱ درصد و 
نسبت به فصل بهار ۱۳9۸، ۱.۵درصد كاهش داشته 
است. اين نرخ براي مردان و زنان در بهار ۱۳99 برابر 
۱۵ و ۲4.۳ درصد و در نقاط شهري و روستايي برابر 
۱۸ و ۱۲.۷ درصد بوده اس��ت. اين آمار تكرار آماري 
اس��ت كه در بهار س��ال جاري نيز منتشر شده بود و 
نشان از تك رقمي شدن نرخ بيكاري داشت و مركز آمار 
مي گويد اين نرخ در بهار امسال به دست آمده است. اين 
آمار در حالي منتشر شده كه امسال تحت تاثير كرونا 
صاحبان مشاغل آسيب زيادي ديدند و برخي بيكار 
ش��دند اما در آمارهاي كالن مركز آمار از تك رقمي 
شدن بيكاري صحبت مي كند.آمارهاي پنج ساله مركز 
آمار نشان مي دهد كه دو سال اجرايي شدن برجام و 
سه سال بازگشت تحريم ها، موقعيتي متناقض ايجاد 
كرده و احتماال در سال هاي آينده، نيز آنچه كه تكليف 
آمارها را مشخص خواهد كرد، وضعيت ديپلماسي و 
آمارهايي است كه از دل تحريم و عملكرد اقتصادي 

داخلي كشور به دست خواهد آمد.

2 اقتصاد کالنسياست

ايـران   Wed. Dec 2. 2020  1817   چهارشنبه  12     آذر 1399   16 ربيع الثاني 1442  سال هفتم    شماره 

روحاني: 
آرامش اقتصادي  و امنيت خاطر 

مردم  مورد خدشه قرار نگيرد
رييس جمهور گفت: تحريم هاي دشمن اگرچه بدون 
آس��يب و اخالل در اقتصاد كشور و زندگي و معيشت 
مردم نبوده اما دشمن به هدف اصلي ترسيم شده براي 
تحريم  و جنگ اقتصادي كه فروپاشي اقتصاد ايران بوده 
دس��ت نيافت و با قدرت مي توانيم اذعان كنيم كه آثار 
تحريم ها خنثي شده است.حجت االسالم والمسلمين 
حسن روحاني روز سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگي 
اقتصادي دولت با تاكيد بر اينكه اين موفقيت بزرگ در 
سايه مقاومت و ايس��تادگي ملت ايران و سياست ها و 
تدابير اتخاذ ش��ده به دست آمد، اظهارداشت: از جمله 
اهداف مهم دشمن در اين جنگ اقتصادي بر هم زدن 
آرامش جامعه و امنيت خاطر مردم بوده اما دولت با همه 
سختي ها، تمامي تالش خود را به كار گرفته تا مانع نا 
امني رواني و جلوگيري از بي ثباتي فضاي اقتصادي كشور 
شود.رييس جمهور گفت: آنها كه در طول دو و نيم سال 
اجراي سياست ضد ايراني فشار حداكثري نتوانستند به 
هدف متوقف كردن اقتصاد ايران برسند امروز از آرامش 
و روند بهبود در اقتصاد ايران عصباني اند و مي خواهند در 
اين چند هفته امواج منفي به اقتصاد بفرستند.روحاني 
تاكيد كرد: مردم اطمينان دارند كه مقاومت اقتصادي 
نتيجه داده و تحريم كنندگان ناچارند از راه خود برگردند 
به همين جهت پيش بيني ها نسبت به آينده مثبت شده 
و رفتارهاي اقتصادي در بازارهاي مختلف همين را نشان 
مي دهد.رييس جمهور ايجاد نگراني نس��بت به آينده 
كش��ور و برهم زدن آرامش رواني مردم دقيقا بازي در 
ميدان دشمن خواند و تصريح كرد: اگر چه اين سختي ها 
و مش��قات در دوره شيوع كرونا مس��ير را براي دولت 
ناهموارتر مي كرد اما نسبتا توانسته اين موضوع را نيز 
خنثي كند و از اين نظر همه مي بايست مراقب اقدامات و 
اظهارات خود باشند كه آرامش فضاي اقتصادي كشور و 
امنيت خاطر مردم مورد خدشه قرار نگيرد. در اين جلسه 
مباحث مربوط به نهايي كردن قانون بودجه مطرح شد 
و رييس جمهور با اشاره به محورهاي اصلي بودجه سال 
آينده كشور گفت: اليحه بودجه سال ۱4۰۰، راه را براي 
تحرك كشور در مسير پيشرفت و توسعه زيرساخت ها باز 
مي كند. روحاني اظهارداشت: حفظ و تقويت روند توسعه 
كشور و همزمان حمايت از قشرهاي ضعيف مبناي اصلي 
تدوين بودجه در سال آينده بوده و با تالش هاي صورت 
گرفته در س��ال جاري و ريل گذاري هاي انجام ش��ده 
مي توانيم افق پيش روي اقتصاد كشور و معيشت مردم 
را روش��ن تر و رو به بهبود ترسيم كنيم.روحاني افزود: 
اميدواريم با برطرف شدن برخي تنگناها، مسير توسعه 
كشور در سال آينده آهنگ پرشتاب تري به خود گيرد. 
روحاني متكي نبودن به نفت در بودجه جاري سال آينده 
را از ديگر متغيرهاي مثبت اين بودجه برشمرد و گفت: 
دولت با محاسبات دقيق و با توجه به تجارب به دست 
آمده در فرايند مقابله با تحريم هاي س��خت اقتصادي 
تحميل شده به كشور، برنامه ريزي هاي الزم را انجام داده 

كه اين امر دستاورد بزرگي است.

بانك مركزي برنامه اي دقيق براي 
حمايت از صادرات داشته باشد

 جلسه كارگروه رفع موانع جهش توليد به رياست معاون 
اول رييس جمهور برگزار شد. اسحاق جهانگيري در اين 
جلسه از توسعه صادرات به عنوان موتور محرك بخش 
توليد ياد كرد و گفت: توس��عه ص��ادرات از مهم ترين 
عوامل تحقق جهش توليد اس��ت؛ چرا كه وقتي بازار 
صادراتي براي يك محصول وجود داشته باشد، انگيزه 
سرمايه گذاري و توليد براي آن محصول ايجاد مي شود. 
معان اول رييس جمهور اف��زود: در حال حاضر برخي 
محص��والت توليدي كش��ور از بازار مح��دودي براي 
عرضه برخوردار هس��تند كه اگر بسترهاي الزم براي 
صادرات اين محصوالت و اتصال به بازارهاي بزرگ تر 
فراهم شود، ش��اهد رقابت و به تبع آن افزايش توليد، 
بهبود قيمت و ارتقاي كيفيت اين دس��ت محصوالت 
خواهيم بود.وي با بيان اينكه توسعه صادرات مي تواند 
جهشي مثبت در توليد رشته هاي صنعتي و كشاورزي 
ايجاد كند، اظهار داش��ت: البته الزم اس��ت با تدوين 
قوانين و مقررات روشن و شفاف در حوزه صادرات، اين 
اطمينان در صادركنندگان ايجاد شود كه با تصميمات 
لحظه اي و اعم��ال محدوديت هاي ناگهاني، خللي در 
برنامه ريزي هاي توليدي و صادراتي آنها ايجاد نمي شود.

جهانگيري با تاكيد بر لزوم حمايت از صادركنندگان 
از س��وي بانك مركزي و ديگر دس��تگاه هاي مرتبط، 
خاطرنشان كرد: بانك مركزي بايد برنامه اي دقيق براي 
حمايت از صادركنندگان بازارهاي هدف داشته باشد 
تا امكان رقابت صادركنندگان ايراني با صادركنندگان 
ساير كش��ورها در جذب بازارهاي هدف فراهم شود. 
معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه رويكرد جدي 
دولت حمايت از توسعه صادرات محصوالت كشاورزي 
است، افزود: بايد سياست گذاري و برنامه ريزي دقيقي 
براي صادرات محصوالت كشاورزي توسط دستگاه هاي 
ذي ربط تدوين تا ضمن تامين بازار داخلي، س��ازوكار 
مش��خصي براي نحوه توليد و ص��ادرات محصوالت 
كش��اورزي فراهم ش��ود. وي خواس��تار شناسايي و 
رفع مس��ائل و تنگناهاي اصلي صادرات محصوالت 
كشاورزي شد و گفت: بايد برنامه اي جدي و دقيق براي 
حمايت از صادرات محصوالت كشاورزي و نيز تكميل 
زيرساخت هاي صادرات اين محصوالت داشته باشيم 
به گونه اي كه آثار مثبت آن در كوتاه مدت قابل مشاهده 
باشد. در اين جلس��ه كه وزراي جهاد كشاورزي، امور 
اقتصادي و دارايي و نمايندگان عضو كارگروه از مجلس 
شوراي اسالمي و قوه قضاييه نيز حضور داشتند، برخي 
احكام و پيشنهادات وزارت جهاد كشاورزي براي جهش 
توليد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر ش��د 
دستگاه هاي ذي ربط دستورالعمل و برنامه اي دقيق براي 
توسعه صادرات محصوالت كشاورزي، نحوه حمايت 
بانك مركزي از صادر كنن��دگان و راهكارهاي تحقق 
جهش توليد در بخش كشاورزي تدوين و در جلسات 

آتي كارگروه مطرح كنند.

مهار تورم به همكاري مجلس
و دولت نياز دارد

به اعتقاد كارشناسان اقتصادي، موتور رشد نقدينگي 
همچنان روش��ن اس��ت و براي مهار ت��ورم بايد خلق 
نقدينگي توسط بانك ها متوقف شود اما براي رسيدن 
به اين هدف دولت، مجلس و بانك مركزي با يكديگر 
همكاري نمي كنند و با تصميمات و تصويبات عجوالنه 
و غيركارشناسي به ميزان تورم و نقدينگي دامن مي زنند. 
آخرين آمار بانك مركزي از نقدينگي نشان مي دهد كه 
ميزان نقدينگي در شهريور ماه از ۲۸۰۰ هزار ميليارد 
تومان گذشته و به رقم ۲۸9۵ هزار ميليارد تومان رسيده 
است. س��هم پول و شبه پول از اين ميزان نقدينگي به 
ترتيب ۶۰۰ هزار و ۷۰۰ ميليارد و دو هزار و 9۵۱ و ۱9۰ 
ميليارد تومان كه هر يك نسبت به شهريور پارسال ۸۰.۲ 
و ۲۸ درصد افزايش يافته است. از سوي ديگر، ميزان پول 
و شبه پول در شهريور امسال در مقايسه با اسفند سال 
گذشته به ترتيب 4۰.۶ و ۱۲.۲ درصد رشد داشته اند. 
همچنين، ميزان نقدينگي در پايان ش��هريور امسال 
در مقايسه با شهريور پارسال ۳۶.۲ درصد و نسبت به 
اسفند سال گذشته معادل ۱۷.۱ درصد افزايش يافته 
است. در اين ميان، اقتصاددانان معتقدند كه نظام بانكي 
منش��أ افزايش تورم است و به جاي كنترل يا سركوب 
افزايش قيمت ها كه معلول تورم هستند، بايد ماشين 
خلق نقدينگي در نظام بانكي كش��ور خاموش شود.

آن ها كسري بودجه دولت، تداوم خلق پول توسط نظام 
بانكي و تشديد بدهي دولت به نظام بانكي را از جمله 
عوامل موثر بر رشد نقدينگي نمي دانند.اين اظهارات 
درحالي اس��ت ك��ه نمايندگان مجل��س در روزهاي 
گذشته طرح هايي چون تامين كاالهاي اساسي، تامين 
مسكن و توزيع قير رايگان را مطرح و تصويب كرده اند و 
كارشناسان اقتصادي به آثار تورمي آنها هشدار بوده اند 
كه توجهي نشد و بر ميزان تورم و نقدينگي افزوده شد.در 
اين زمينه، تيمور رحماني - يك كارشناس اقتصادي - 
در پست اينستاگرامي خود گفته است كه اقتصاددانان 
گاليه مي كنند كه بانك مركزي بايد با كنترل نقدينگي، 
تورم را كنترل كند و بانك مركزي تالش مي كند گوش 
كند. بالفاصله فعاالن بخش خصوصي گاليه مي كنند 
كه با محدود كردن اعتبارات گلوي توليدكنندگان فشار 
داده مي شود.  در يادداشت وي آمده است: بانك مركزي 
گاليه مي كند و مي گويد اعتبار را بگيريد و دست از سر 
ما برداريد. طرفداران فقرا گاليه مي كنند كه دولت به 
جاي تخصيص منابع به سرمايه داران بايد براي حمايت 
از قشرهاي آسيب پذير اسبق )له شده سابق و پودر شده 
فعلي( منابع اختصاص دهد. دولت گاليه مي كند و با 
روش هاي هيپنوتيزم مانند متكي به خلق نقدينگي و 
البته با بوق و كرنا و منت چند شاهي صرف برنامه هاي 
حمايت از فقرا مي كند. اين كارشناس اقتصادي در 
ادامه نوشته است: نمايندگان مجلس غر مي زنند و 
انواع طرح هاي بلعيدن نقدينگي تصويب مي كنند 
كه نهايتا بر اثر همه موارد فوق رشد نقدينگي و تورم 
تداوم مي يابد. نقطه سرخط و پاراگراف عينا تكرار 
مي ش��ود. حاال هي بگوييد علم اقتصاد از فيزيك 

ساده تر است.

   ايجاد خزانه داري الكترونيكي
وزير ام��ور اقتص��ادي و داراي��ي با بي��ان اينكه تمام 
شركت هاي بورسي مي توانند مجامع خود را  الكترونيكي 
برگزار كنن��د، از ايجاد خزان��ه داري الكترونيك خبر 
داد.فرهاد دژپس��ند در جلسه ش��وراي عالي فناوري 
اطالعات با حضور رييس جمهوري و در جريان افتتاح 
س��امانه هاي اقتصادي اظه��ار كرد: امروز س��ه پروژه 
مهم وزارت امور اقتصادي و دارايي در راس��تاي تحقق 
اقتصاد هوش��مند و دولت الكترونيك رونمايي ش��د. 
وي با اش��اره به اينكه اين س��ه پ��روژه وزارت اقتصاد 
يعني سامانه خزانه داري الكترونيك، سامانه برگزاري 
الكترونيك مجامع شركت ها و سامانه پرداخت سود 
سهام شركت ها پروژه هاي بسيار مهمي است، گفت: 
اين پروژه ها به منظور تسهيل روابط بين دستگاه هاي 
دولتي، دستگاه هاي دولتي با شركت ها و پيمانكاران 
و دس��تگاه هاي دولتي يا خزانه ب��ا كاركنان دولت به 
بهره برداري رسيده اس��ت.وزير اقتصاد با بيان اينكه 
پروژه اول مربوط به س��امانه خزانه داري الكترونيك 
است، افزود: در خزانه داري سه مبحث، سامانه جامع 
حسابداري كل خزانه و خزانه معين استان ها و مديريت 
حقوق و دستمزد كاركنان دولت، نظام جامع مديريت 
بدهي ها و مطالبات عمومي دولت و سامانه جامع اموال 
دولتي وجود دارد.وي در اي��ن رابطه ادامه داد: بحث 
مديريت حقوق و دس��تمزد كاركنان دولت يكي از 
وظايف مهم هر ماه��ه در وزارت اقتصاد بوده و براي 
نظ��ام جامع مديريت بدهي ه��ا و مطالبات عمومي 
دولت نيز به صورت فصلي گ��زارش جامعي تهيه و 
به مراجع ذي ربط ارس��ال مي ش��ود و سامانه جامع 
اموال دولتي نيز از اموال و دارايي هاي دولت در سطح 
كش��ور و مقياس منطقه اي حكايت دارد كه همگي 
در قالب خزانه داري كل كشور سازماندهي شده و در 
حال حاضر به صورت خزانه داري الكترونيكي كاماًل 
مديريت مي شود.طبق اعالم وزارت اقتصاد، دژپسند 
با بيان اينكه تا چند سال قبل براي گرفتن تخصيص 
بودجه در پايان هر ماه و چند روز پاياني هر س��ال با 
يك صف طوالني از نمايندگان دستگاه هاي اجرايي 
در وزارت اقتصاد مواجه بودي��م، تصريح كرد: امروز 
خوش��بختانه به اين صورت نيست و با الكترونيكي 
كردن و استقرار سامانه خزانه داري الكترونيك اين 
مش��كالت برطرف شده اس��ت .در حال حاضر ۲۲۰ 
هزار فقره حساب سنتي جمع شده و به بانك مركزي 
منتقل شده اس��ت و همچنين ۷۸ هزار فقره دسته 
چك س��نتي كه سابق مبادله مي ش��د، جمع آوري 
ش��ده و حواله الكترونيكي جايگزين آن شده است.
وي به استقرار سامانه وجه الكترونيك اشاره و اظهار 
كرد: تا امروز حقوق ۲.۵ ميليون نفر از كاركنان دولت 
به صورت الكترونيكي و متمركز پرداخت مي شود كه 
اين كار به جلوگيري از وجود حساب هاي موازي، نشت 
اطالعات مالي و جلوگيري از تأخير در پرداخت حقوق 

و دستمزد كمك زيادي كرده است.

گزارش جديد مركز آمار از وضعيت اشتغال در ايران

هزينه خانوار در پنج سال، 80 درصد افزايش يافت

كمالوندي: 

عدم اجراي پروتكل الحاقي باعث ابهام در برنامه هسته اي مي شود
س��خنگوي س��ازمان انرژي اتمي با بيان اينكه اجراي 
پروتكل الحاقي هيچ مشكلي را در روند برنامه غني سازي 
ايجاد نمي كند در عين حال تاكيد كرد كه عدم اجراي 
پروت��كل الحاقي باعث ترديد و ابهام نس��بت به برنامه 
هس��ته اي ايران مي ش��ود.بهروز كمالوندي در جلسه 
علني مجلس در جريان بررس��ي كليات طرح »اقدام 
راهبردي براي لغو تحريم ه��ا و صيانت از حقوق ملت 
ايران« با تبريك و تسليت شهادت مظلومانه دانشمند 
هس��ته اي و دفاعي دكتر محسن فخري زاده و تبريك 
سالروز مجلس گفت: در اين شرايط سخت آنچه مهم تر 
از همه چيز اس��ت حفظ و تقويت انس��جام ملي است. 
دش��من از تمامي امكاناتش از جمله فشار اقتصادي و 
ترور و سياست هاي شيطاني عليه جمهوري اسالمي 
ايران اس��تفاده مي كند. الزم است براي انسجام، اميد 
را در بين مردم تقوي��ت كرد، تزريق نااميدي در جهت 
منافع كشور نيست و مايوس كردن مردم باعث مي شود 

در زمين دشمن بازي كنيم.وي افزود: يكي از نقاط قوت 
كشور صنعت هس��ته اي است كه مايه مباهات افتخار 
و اقتدار است. صنعت هس��ته اي امروز شاداب و فعال 
كار خودش را ادامه مي دهد. متاسفانه برخي افراد چه 
آگاهانه و چه ناآگاهانه پيشرفت هاي صنعت هسته اي 
را زير س��وال مي برند و مي گويند كه اين صنعت نابود 
شده است. بهترين دليل نادرستي اين ادعا طرح امروز 
اس��ت.كمالوندي يادآور شد: شما توقع داريد در مدت 
كوتاهي اقداماتي مثل نصب ۱۰۰۰ سانتريفيوژ  اي آر۶ 
توسط اين سازمان انجام شود يا انتظارات ديگر مربوط 
كارخانه اورانيوم فلزي و فعال كردن بسياري از بخش ها 
كه خودش دليلي بر اين است كه اين صنعت به صورت 
ش��اداب به كار خود ادامه مي دهد.سخنگوي سازمان 
انرژي اتمي با اشاره به اظهارات خود در كميسيون هاي 
امنيت و انرژي خاطرنش��ان كرد: اگر برخي به نابودي 
صنعت هسته اي اشاره مي كنند سه موضوع را مي گويند؛ 

يكي راكتور آب سنگين اراك است يكي از مواردي كه 
قبال در همين طرح بود و آن را كنار گذاش��تند احياي 
قلب راكت��ور اراك در مدت 4 ماه ب��ود؛ من مي خواهم 
بگويم اين كار در دو ماه هم قابل انجام است. قلب راكتور 
كه مي گويند سيمان ريخته اند و نابود شده با داليلي كه 
آقاي صالحي توضيح داد كامال واضح است كه قابل احيا 
است.وي همچنين ادامه داد: راكتوري كه ۶ كامپوننت 
اصلي مثل ماشين سوخت گذار، اتاق فرمان، پمپ هاي 
اصلي، پمپ هاي خنك كننده، مدار دوم و غيره و ذالك 
را نداشت. يا بحث كاهش سانتريفيوژها كه امروز اين 
امكان را داريم كه هم سانتريفيوژهاي قديم و هم جديد 
را نصب كنيم و كاهش ذخاير كه در حال حاضر چيزي 
حدود ۳۸۰۰ كيلو م��واد داريم كه با قبال 4 تا ۱۰۰ تن 
داشتيم تفاوت آنچناني ندارد.كمالوندي با بيان اينكه در 
اكتشاف از معدل 4 تن به 4۰ تن رسيده ايم اضافه كرد: 
در اكتشاف صدها هزار كيلومتر اكتشاف و استخراج شده 

و براي اولين بار دو س��ال پيش بعد از ۱۰ سال كارخانه 
تبديل را داشتيم كه يو اچ اف توليد كرد؛ در حالي كه ۱۰ 
سال خوابيده بود. در حوزه غني سازي تيل هايي كه از 
آن استفاده نمي شد را به كار برديم و كار جديدي بود كه 
باعث شد ۲۵ تا ۳۰ تن كيك زرد و مواد جديدي داشته 
باشيم.سخنگوي سازمان انرژي اتمي با بيان اينكه برق 
هسته اي نيروگاه اول كامال توسط پرسنل ايراني اداره 
مي شود گفت: دو نيروگاه جديد در حال ساخت است. 
در پزشكي هسته اي هم راديو داروهايي صادر مي شود. 
وي در پايان خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه من بايد 
نظر دول��ت را هم مطرح كنم عرض مي كنم كه اجراي 
پروتكل الحاقي هيچ مشكلي را در روند غني سازي ايجاد 
نمي كند، اما عدم اجراي آن باعث ترديد و ابهام نسبت به 
برنامه هسته اي ايران خواهد شد و به همين دليل احتماال 
در مواد، نماينده وزارت خارجه مالحظات خود را نسبت 

به اين موضوع مطرح خواهد كرد.

سخنگوي دولت: 

مجلس نمي تواند به برجام ورود كند
سخنگوي دولت با بيان اينكه تصميم گيري درباره برجام 
و فعاليت هاي هسته اي از اختيارات شوراي عالي امنيت 
ملي اس��ت و مجلس حق ورود ن��دارد اظهار اميدواري 
كرد كه اين مساله در بررسي مصوبه مجلس در شوراي 
نگهبان مورد توجه ق��رار گيرد.علي ربيعي در ابتداي 
نشست خبري هفتگي خود با اشاره به حادثه تروريستي 
كه منجر به شهادت شهيد فخري زاده شد، اظهار كرد: 
روز جمعه حادثه تلخ به روش��ي بزدالنه جامعه ايران را 
متاثر كرد. دولت شهادت فرزند جامعه علمي ايران را به 
مقام معظم رهبري، مردم شريف و صبور، جامعه علمي 
كشور و خانواده ايشان تبريك و تسليت عرض مي كند.

وي ادامه داد: اين ترور وحش��يانه پ��دري را از خانواده 
خود، دانش��مندي را از جامعه دانشگاهي و شهروندي 
افتخار آفرين را از ملت ما گرفت اما هرگز نخواهد توانست 

به هدفي فراتر از اين دست بيابد.
وي ادامه داد: قطعًا تروريست ها به اهداف خود نخواهند 
رس��يد. دانش هس��ته اي -دفاع��ي ما ترور ش��دني و 
برگشت پذير نيست. مردم ما هم نه تنها متاثر از عمليات 
رواني اين ترور قرار نگرفتند بلكه هوشمندتر و متحدتر 

نس��بت به منافع ملي و در برابر دش��منان واقعي ملت 
ما ش��ده اند.ربيعي گفت: اين ترور نش��ان داد كه كامال 
حساب شده و با برنامه ريزي قبلي براي دستيابي به چند 
هدف طراحي و اجرا شد. اول؛ به هم زدن آرامش رواني 
جامعه، نااميد كردن مردم از دستيابي به پيروزي در به 
عقب راندن فشار حداكثري. دوم؛ ايجاد سردرگمي در 
استراتژي ايران و واداشتن به بازي در زمين دشمن .سوم؛ 
برهم زدن امنيت منطقه و مسدود كردن روزنه هاي صلح 
و آرامش و چهارم؛ به هم خوردن فضاي امنيت جهاني 
با توجه به تغييرات پيش رويي كه فرصتي براي احقاق 
حقوق ملت ايران فراهم مي آورد و اين تروريست ها خود را 
بازنده آن مي بينند.وي يادآور شد: تروريست ها به ضعف 
بنيادي خود آگاهند و مي دانند موتور پيش��رفت هاي 
علمي ايران را نمي توانند متوقف كنند و در مقابل عزم و 
اراده ايران و ايفاي نقش موثر در صلح، امنيت و جامعه 
جهاني و باز داش��تن اي��ران از برخ��ورداري از فناوري 
صلح آميز هسته اي، اقدامي زبون و حقيرانه سامانه دادند.

سخنگوي دولت گفت: تروريست ها با شگرد شيطاني 
س��عي در جبران ضعف خود دارند. آنها در همراهي با 

پادوهاي رسانه اي خود مي كوشند با بزرگنمايي اقدام 
حقارت آميزش��ان و الپوشاني نيات سياسي پليدشان 
به ذهن و اراده ما رخنه كنند كه البته چنين اجازه پيدا 
نكرده و نخواهند كرد.ربيعي در پاسخ به پرسشي درباره 
طرح نمايندگان مجلس شوراي اسالمي مبني بر اقدام 
فوري براي لغو تحريم ها گفت: در جلس��ه روز يكشنبه 
دولت جناب آقاي اميري معاون پارلماني رييس جمهور 
طرح نمايندگان محترم را در دولت مطرح كردند. اعضاي 
محترم دولت در رابطه با موضوع بحث و بررسي كردند.

وي ادامه داد: به نظر دولت، موضوع از اختيارات شوراي 
عالي امنيت ملي اس��ت و مس��ووليت هر گونه تصميم 
درباره برجام و برنامه هاي هسته اي براساس اصل ۱۷۶ 
قانون اساسي فراقوه اي بوده است، هيچ نهاد و قوه اي به 
تنهايي نمي تواند خارج از اين چارچوب اقدام كند و به 
نظر مي رسد مجلس هم نمي تواند در اين موضوعات وارد 
شود و قطعا شوراي نگهبان در مورد اين طرح به اين موارد 
توجه خواهد كرد و به محدوديت هاي قانوني، مالحظات و 
مصلحت هاي ملي توجه خواهد شد.ربيعي گفت: آنچه در 
عنوان طرح نمايندگان محترم آمده، برداشتن تحريم ها 

است. انباش��ت اورانيوم با غناي ۲۰ درصد و همين طور 
ع��دم اجراي پروت��كل الحاقي منجر به دايمي ش��دن 
تحريم ها مي شود، در اين صورت به مذاكرات هسته اي 
و برجام نيازي نمي بود. ما قبل از برجام، پروتكل الحاقي 
را اجرا نمي كرديم و صدها كيلوگرم اورانيوم با غناي ۲۰ 
درصد در اختيار داشتيم اما همچنان ذيل سخت ترين 
تحريم هاي چندجانبه ش��وراي امنيت س��ازمان ملل 
متحد بوديم. بنابراين اگر ه��دف از طرح آن طور كه در 
عنوان آن آمده اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها باشد، 
بر اس��اس تجربه هاي پيشين، اين طرح شامل كيفيت 
غني سازي و عدم اجراي پروتكل الحاقي، كمكي به لغو 
تحريم ها نمي كند.ربيعي يادآور شد: امروز بيش از ۳ تن 
اورانيوم غني شده در اختيار داريم و ماهانه بين ۲۵۰ تا 
۳۰۰ كيلوگرم اورانيوم غني شده توليد مي كنيم كه اين 
ميزان تقريبا و حدودا با ظرفيت توليد كشور قبل از برجام 
برابري مي كند. بنابراين برجام تاثيري بر حجم و كميت 
عددي اورانيوم غني شده هم نداشته است. به اين ترتيب، 
هيچگونه جاي نگراني نيست. اميدواريم هر تصميمي 

گرفته مي شود، همه جوانب آن سنجيده شود.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
روز سه ش��نبه 11 آذر 99، نرخ فروش دالر صرافي 25170، 
خري��د دالر 24170، ف��روش ي��ورو 30100 و خريد يورو 
29100 تومان اعالم شد. همچنين نرخ دالر سنا 24636، 
حواله نيما 25402، دالر آزاد 26100، يورو 30800 تومان، 
درهم 7220، تومان معامله شد.  به دنبال اعالم دالر 26 هزار 
توماني و اونس طال به قيمت 1796 دالر، قيمت طال و سكه 
افزايش يافت و سكه وارد كانال 12 ميليون توماني شد. قيمت 
طالي 18عيار هرگرم يك ميليون و 100 هزار تومان، قيمت 
س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد 12 ميليون و 170 هزار 
تومان، مظنه هر مثقال طال 4 ميلي��ون و 760 هزار تومان، 
قيمت سكه تمام بهار طرح قديم 11 ميليون تومان، نيم سكه 
بهار آزادي 6 ميليون و 100 هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي 
4 ميليون تومان و سكه گرمي 2 ميليون و 350 هزار تومان 
معامله شد. يكي از فعاالن بازار ارز گفت كه قيمت صرافي ها با 
افزايش قيمت بازار آزاد به 26 هزار تومان افزايش يافت و قيمت 
فروش دالر در صرافي ها با افزايش نسبت به قيمت هاي پاياني 
روز كاري قبل 25 هزار و 420 تومان و قيمت خريد دالر نيز 
با اختالف 1000توماني نسبت به قيمت فروش، 24 هزار و 
420 تومان تعيين شده است. قيمت يورو نيز با افزايش نسبت 
به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل مع��ادل 30 هزار و 350 
تومان و قيمت خريد يورو نيز 29 هزار و 350 تومان اعالم شده 
است. نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و 
بازار متشكل ارزي متغير است و متناسب با نوسانات بازار آزاد 
در طول روز چند بار تغيير مي كند.قيمت دالر در صرافي هاي 
بانكي با افزايش نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل 25 
هزار و 420 تومان تعيين شده است.تشديد نوسانات ارزي 
موجب شد بازارس��از تصميم جدي براي مديريت عرضه و 
تقاضا بگيرد و بر همين اساس عالوه بر افزايش عرضه در بازار 
با برداشتن سقف فروش در سامانه نيما، ازسرگيري فروش ارز 
سهميه اي، آزاد شدن فروش ارز پتروشيمي ها در صرافي هاي 
غيربانكي و كاهش اختالف دالر در بازار رسمي و آزاد مقدمات 
كاهش نوسانات قيمتي را در بازار ارز فراهم كرد.اونس جهاني 
طال نيز با افزايش نسبت به روز گذشته به قيمت يك هزار و 
796 دالر و 89 سنت معامله شد.طي دو هفته گذشته قيمت 
سكه و طال متأثر از بازار ارز روند كاهشي داشت و نوسان ارزي 
و سير نزولي قيمت ارز روي بازار طال نيز تأثير گذاشت. بررسي 
روند معامالت ارزي در روزهاي اخير نشان مي دهد كه كاهش 
ريسك هاي برون زا، حضور پرقدرت بازارساز و تقويت عرضه 
اسكناس در بازار متشكل ارزي به منظور مديريت نوسان نرخ 
ارز، باعث افت قيمت ها در بازار ارز و همچنين بازار طال شده 
بود. به گزارش رويترز، در حالي كه نگراني ها در مورد افزايش 
موارد ابتال به كرونا س��بب خنثي شدن خوش بيني ناشي از 
ساخت واكسن كرونا شده و بار ديگر سرمايه گذاران را نسبت به 
حضور در بازار طال عالقه مند ساخته است، قيمت فلز زرد ديروز 
شاهد افزايش بود. قيمت هر اونس طال با 0.46 درصد افزايش 
به 1785 دالر و 5 سنت رسيد. قيمت فلز زرد در معامالت آتي 
براي تحويل در ماه فوريه ب��ا 0.34 درصد افزايش به 1787 
دالر رسيد. روز دوشنبه فلز زرد شديدترين افت ماهانه در طي 
4 سال گذش��ته را تجربه كرد و به پايين ترين رقم از دوم ماه 
جوالي يعني 1764 دالر و 29 سنت رسيد. يك مقام ارشد 
دولت امريكا روز دوشنبه گفت، برخي از شهروندان امريكايي 
ممكن است قبل از كريسمس واكسن كرونا را دريافت كنند. 
اين خبر س��بب شد تا ارزش س��هام در بورس هاي آسيايي 
افزايش يابد. اما عاملي كه سبب تضعيف مجدد چشم انداز 
اقتصادي شد، عبور تعداد مبتاليان جديد به كرونا در امريكا از 
مرز 1.1 ميليون نفر در هفته گذشته بود.اكنون سرمايه گذاران 
روي سخنان جرومي پاول، رييس فدرال رزرو امريكا در كميته 
بانكي سنا متمركز شده اند كه حاوي سرنخ هايي در مورد مسير 

آينده سياست هاي پولي بانك مركزي امريكا خواهد بود.

   حذف دالر امريكا
 از تجارت با سازمان شانگهاي

نخست وزير روسيه اعالم كرد جايگزين كردن دالر با ارزهاي 
ملي در تجارت بين كشورهاي سازمان همكاري شانگهاي 

يكي از محتمل ترين زمينه هاي همكاري است.به گزارش 
راش��اتودي، ميخاييل ميشوستين، نخس��ت وزير روسيه 
اعالم ك��رد جايگزين كردن دالر با ارزه��اي ملي در تجارت 
بين كشورهاي س��ازمان همكاري شانگهايSCO يكي از 
محتمل ترين زمينه هاي همكاري است.ميشوس��تين روز 
دوشنبه در نشست سازمان همكاري شانگهاي گفت: ايجاد 
جايگزين هاي مستقل براي دالر مس��اله مهمي است. وي 
افزود: ما گسترش اقدامات درباره تسويه حساب هاي متقابل 
با ارزهاي ملي را اميدواركننده مي دانيم.وي همچنين تأكيد 
كرد كه اعضاي اين سازمان بايد روي يك رويكرد هماهنگ 
در اين زمينه كار كنند و در مورد سازوكار بودجه پروژه هاي 
SCO  بيشتر بحث كنند.در اجالس سران سازمان همكاري 
شانگهاي كه اوايل ماه جاري ميالدي برگزار شد، يكي از اعضاي 
اين گروه، قزاقستان، نيز از تقويت تجارت ارزهاي ملي بين 

شركا حمايت كرد.

    سامانه محورشدن تخصيص ارز
خواسته همه فعاالن اقتصادي

بانك مركزي اعالم كرده به منظور ش��فافيت بيش��تر در 
تخصيص ارز و براي دوري از مداخالت فراقانوني، فرآيند 
تخصيص ارز را كامال سامانه محور كرده است؛ اقدامي كه 
با واكنش مثبت فعاالن بخش خصوصي مواجه شده است 
تا بدين شكل راه هرگونه س��فارش پذيري در اين فرايند 
بس��ته ش��ده و تخصيص و تامين ارز بر اساس سهميه و 
اولويت گذاري وزارتخانه هاي ذيربط انجام شود.سامانه رفع 
تعهدات ارزي بانك مركزي نيز عملكرد دريافت كنندگان 
ارز را رصد مي كند و در ص��ورت تخلف، بانك هاي عامل 
مكل��ف به برخورد قانوني هس��تند و در بانك مركزي نيز 
واردكنندگاني كه به تعهدات ارزي خود پايبند نباشند، در 
فهرست سياه قرار خواهند گرفت و از تخصيص دوباره ارز 
به آنها جلوگيري مي شود.همچنين ستاد تنظيم بازار در 
جلسه 9 آذر مصوب كرده كه از ثبت سفارش و تخصيص 
ارز به واردكنندگاني كه تعهدات ارزي صادراتي خود را ايفا 
نكرده اند، جلوگيري به عمل  آيد. بر اس��اس اين مصوبه از 
ثبت سفارش و تخصيص ارز به واردكنندگاني كه مهلت 
رفع تعهد ارزي آنها منقضي ش��ده و كمت��ر از 10 درصد 
تعهدات ارزي خود را ايفا كرده اند به صورت سيس��تمي 
ممانعت خواهد شد؛ تصميماتي كه به گفته عباس آرگون، 
نايب رييس كميس��يون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني 
تهران در جلوگيري از هدررفت منابع ارزي موثر اس��ت و 

مي تواند آن دسته از واردكنندگاني كه ارز دريافت كرده، 
اما به داليل سودجويانه مايل به واردات كاال يا بازگرداندن 
ارز حاصل از صادرات كااليي نيس��تند را قاعده مند كند.

واردكنندگاني كه ارز حاصل از صادرات خود را به كش��ور 
بازنگردانده اند شامل دو بخش هستند؛ بخشي كه نيتي 
براي بازگشت ارز حاصل از صادرات به كشور ندارند كه اين 
اقدام آنها نكوهيده و ناپسند است و موجب مي شود تا ارز 
از كشور خارج شود. در شرايطي كه كشور در مضيقه ارزي 
قرار دارد اين اقدام نيازمند پيگيري و برخورد است و موجب 
مي شود تا افرادي كه ارز ارزان در اختيار آنها قرار گرفته، اما 
كااليي وارد نكرده يا ارز حاصل از صادرات را برنگردانده اند، 
قاعده من��د ش��وند.بخش ديگ��ري از واردكنندگاني كه 
موفق به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به كش��ور 
نشده اند، درگير در معضالت و مشكالتي هستند كه آنها 
را در بازگرداندن ارز صادراتي ناكام گذاش��ته است. كشور 
در شرايط تحريم است و محدوديت هايي در نقل و انتقال 
پ��ول و جابه جايي ب��ار و كاال وج��ود دارد.وقتي مبادالت 
و معام��الت تجاري در ش��رايط عادي ص��ورت مي گيرد 
گشايش ال سي و مبادالت به گونه اي است كه هر دو طرف 
مكلف به انجام تعهدات خود هستند، اما وقتي معامالت 
به دليل محدوديت هاي تحريمي به صورت »تراس��ت« 
صورت گرفته، مشكالتي نيز به وجود آمده مثال صرافي ها، 
مبادالت مالي را به درس��تي انجام نداده اند يا مش��كالت 
اجرايي ديگري ناشي از تحريم به وجود آمده است.از سوي 
ديگر محدوديت هاي ناشي از كرونا و وقفه اي كه در تجارت 
و صادرات يا تكميل چرخه و فرآيند آن صورت گرفته نيز از 
داليلي بوده كه موجب شده طي ماه هاي گذشته برخي از 
تجار، واردكنندگان يا صادركنندگان موفق به بازگرداندن 
ارز حاصل از صادرات نشوند يا فرآيند واردات كاال به كشور 
كند شود. البته صادركنندگاني كه سال گذشته صادرات 
خود را انجام داده اند بايد تاكنون تعيين تكليف مي شدند، 
مگر اينكه مش��كالت خاصي وجود داش��ته باشد. برخي 
از تجار با اس��تفاده از شيوه »تراس��ت« كااليي خريداري 
كرده اند كه موفق به واردات آن به كشور نشده اند بنابراين 
محدوديت هاي ناشي از تحريم و كرونا در كنار آن دسته 
از افرادي كه به صورت عمدي، عزمي براي بازگرداندن ارز 
صادراتي يا كاال به كش��ور ندارند از جمله داليلي است كه 
موجب شده است مضيقه ارزي تشديد شود.كشور بايد به 
سمتي حركت كند كه نظام چندنرخي ارز و ارز ارزان قيمت 
از بي��ن برود. توق��ف عرضه ارز ارزان قيم��ت خودبه خود 

موجب مي ش��ود تا داليل و انگيزه هاي سوءاستفاده از آن 
نيز از ميان برداشته شود. طبيعي است كه قيمت ها بايد 
براساس مكانيسم بازار تعيين شود و ارز نيز بايد به نرخ روز 
در اختيار متقاضيان قرار گيرد.ارز چندنرخي زمينه ساز 
بروز رانت است و ممكن است سوءاستفاده ها موجب شود 
تا ارز از كشور خارج شود درحالي كه به ازاي آن كااليي به 
كشور وارد نشده است.جامعه هدف و اقشاري كه نيازمند 
به كاالهاي ارزان هس��تند بايد به صورت مستقيم از اين 
كمك ها بهره بگيرند و ارايه ارز ارزان قيمت و 4200 توماني 
زمينه ساز بروز رانتي است كه برخي از مشكالت كنوني را به 
وجود آورده است.در دنياي مدرن، پيشرفته و آي تي محور 
كنوني ايجاد سامانه هاي دقيق اطالعاتي براي شناسايي 
گروه هاي هدفي كه نيازمند حمايت هاي دولتي هستند، 
كار چندان پيچيده اي نيست و نبايد در اتخاذ سياست ها به 
شيوه آزمون و خطا حركت شود.نظام اقتصادي كشور بايد 
به سمت ارز تك نرخي و قيمت گذاري براساس مكانيسم 
بازار حركت كند و با شناس��ايي گروه هاي هدف و اقشار 
آسيب پذير بتوان كمك هاي مورد نظر را به صورت مستقيم 
در اختيار آنها قرار داد.بايد مش��خص شود كه به صورت 
دقيق چه ميزان ارز خروجي به كش��ور بازنگشته و در اين 
ميان محدوديت هاي ناشي از بسته شدن مرزها و كندشدن 
فرآيند تجارت ناشي از كرونا نيز بايد در نظر گرفته شود.
سامانه محورشدن و ايجاد شفافيت خواسته تمامي فعاالن 
اقتصادي است و هرچه ش��فاف تر عمل شود و امضاهاي 
طاليي از بين برود، به روان تر شدن و تسهيل امور تجاري 
و اقتصادي كمك بيشتري خواهد كرد.يكي از مشكالت 
كنوني تعدد بخشنامه ها است؛ تصميمات بايد كارشناسي 
اتخاذ ش��ود و از آزمون و خطا پرهيز ش��ود. طبيعي است 
براي رسيدن به چنين شرايطي دستگاه هاي مختلف بايد 
از نقطه نظرات فعاالن اقتصادي استفاده كنند. اگر نظرات 
فعاالن و تشكل ها جمع آوري و تصميم گيري شود، طبيعي 
است كه مشكالت اجرايي را از بين خواهد برد.اقتصاد در 
شرايط تحريم و كرونا نيازمند توجه به واقعيت ها و بسترهاي 
اجرايي قوانين اس��ت و بايد متناس��ب با محدوديت ها و 
مشكالت قاعده ، قانون و مقررات تعيين كرد. وي يكي ديگر 
از موضوعات مهم در فرآيند تجارت را ثبات قوانين عنوان 
كرد و افزود: بطور مثال اگر قانون يا بخشنامه اي براي يك 
محدوده زماني 8 ماهه وضع مي شود، نبايد پس از چند ماه 
ناديده گرفته شود يا دستخوش تغيير شود و در مجموع 
شرايط براي فعاليت هاي اقتصادي مشخص و معين باشد.
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حاجي ها به بانك نروند
س��ازمان حج و زيارت اعالم كرد: ب��ه هيچ عنوان نياز 
نيست زائران براي دريافت وجوه مازاد هزينه حج 98 به 
بانك مراجعه حضوري داشته باشند. به گزارش ايسنا 
سازمان حج و زيارت با صدور اطالعيه اي درباره وجوه 
مازاد هزينه هاي حج تمتع 1398 توضيحاتي داد. در 
اين اطالعيه آمده اس��ت: »پيرو اعالم قبلي س��ازمان 
حج و زيارت مبني بر اس��ترداد وجوه مازاد هزينه هاي 
حج، به اطالع مشرف شدگان به سرزمين وحي در حج 
1398 مي رساند با هماهنگي قبلي، اداره كل سازمان و 
روش هاي بانك ملي طي دستورالعملي به شعب بانك 
ملي سراسر كش��ور اعالم كرده است كه وجوه مذكور 
به حساب هاي فعال به نام حجاج گرامي در بانك ملي 
منتقل شده و امكان برداشت به روش هاي معمول و به 
صورت غيرحضوري وجود دارد و به هيچ عنوان نياز به 
مراجعه حضوري به بانك نيست. آن دسته از افرادي كه 
داراي حساب فعال در بانك ملي نيستند، وجه مربوطه 
در حساب افتتاح شده به نام آنان نگهداري مي شود و 
زمان و مهلت خاصي براي برداشت آن تعيين نشده است 
و باتوجه به شرايط جاري اين دسته از افراد كه تعداد آنها 
قابل توجه نيست مي توانند به صورت تدريجي با ارايه 
كارت ملي نسبت به برداشت وجه اقدام كنند.« محمد 
آزاد � معاون توسعه مديريت و منابع سازمان حج و زيارت 
� قبال درباره اين وجوه توضيح داده بود: »با توجه به اينكه 
همه ساله هزينه سفر زائران براساس نرخ تمام شده و 
مصوبه كميته نرخ گذاري از متقاضيان تشرف به حج 
تمتع دريافت مي شود، مابه التفاوت به حساب زائران 
واريز مي شود. حال كه حسابرسي حج تمتع 98 به پايان 
رسيده، بنا به دستور رييس سازمان حج و تأييد نماينده 
ولي فقيه در امور حج و زيارت مقرر شد به تناسب گروه 
قيمتي كاروان ها، مازاد دريافتي به حساب زائراني كه در 
سال 98 به سرزمين وحي مشرف شده بودند واريز شود. 

تسهيالت كرونايي براي ۷۰ درصد 
از واحدهاي معرفي شده 

بان��ك مركزي اعالم ك��رد: از مجم��وع واحدهاي 
معرفي ش��ده به بانك ها براي دريافت تسهيالت 
مربوط به كسب و كارهاي آس��يب ديده از كرونا، 
365 هزار و 841 واحد مع��ادل حدود 70 درصد 
واحدها تسهيالت مذكور را دريافت كرده اند. قرار 
براين است كه تسهيالت با نرخ 12 درصد پرداخت 
شوداز مجموع 533 هزار و 752 واحد معرفي شده 
به بانك ها به منظور دريافت تسهيالت مربوط به 
كسب و كارهاي آسيب ديده از شيوع بيماري كرونا، 
365 هزار و 841 واحد تسهيالت مذكور را دريافت 
كرده و پرونده مابقي واحدها نيز در دست بررسي و 
تكميل مدارك و وثايق است.روابط عمومي بانك 
مركزي اعالم كرد: بر اس��اس مصوبات ستاد كرونا 
مقرر شده اس��ت براي كمك به صاحبان كسب و 
كارهايي كه به دليل شرايط ناشي از شيوع بيماري 
كرونا در فعاليت خود دچار مشكل شده اند )با ثبت 
نام متقاضي در سامانه كارا وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي و تاييد سامانه مذكور و معرفي به بانك( 
تسهيالت با نرخ 12 درصد پرداخت شود كه در اين 
رابطه تا تاريخ 1399/9/10 بالغ بر 533 هزار و 752 
واحد به بانك هاي عامل معرفي شده اند.الزم به ذكر 
است كليه واحدهاي مذكور تا تاريخ اشاره شده به 
شعب بانك ها و موسسات اعتباري عامل مراجعه 
كرده اند كه از اين تع��داد، 365 هزار و 841 واحد 
با ميزان اش��تغال 620 هزار و 931 نفر در مجموع 
مبلغ 76.933 ميليارد ريال تسهيالت دريافت كرده 
و پرونده مابقي واحدهاي كسب و كار نيز در دست 

بررسي و تكميل مدارك و وثايق است.

بيت كوين در قله دوام نياورد
پس از ثبت ركورد تاريخي جديد، ارزش بيت كوين 
كمي ريزش كرد. به گزارش سي ان بي سي، سرانجام 
پس از چند رفت و برگشت متوالي بيت كوين موفق 
ش��د ركورد تاريخي قبلي خود را كه متعلق به سال 
2017 بود بش��كند و مجددا تاريخ سازي كند با اين 
حال در ادامه روند معامالت، كمي از قيمت اين ارز 
كاسته شد هرچند كه بازدهي روزانه آن مثبت باقي 
ماند.  بازدهي هفتگ��ي محبوب ترين ارز ديجيتالي 
جهان به 6.94 درصد رسيده است. طي 24 ساعت 
گذشته بيت كوين با ثبت صعود 6.1 درصدي به 19 
هزار و 202.72 دالر رسيد. باالترين ركورد ثبت شده 
ارزش بيت كوين مربوط به روز س��ي ام نوامبر سال 
2020 ب��وده كه در آن اين ارز ب��ه قيمت 19 هزار و 
857.03 دالر رس��يد. ركورد قبلي اين ارز مربوط به 
دسامبر 2017 بوده است هر چند پس از آن ريزش 
شديدي در اين ارز به ثبت رسيد. بيت كوين امسال را 
رويايي سپري كرده و ارزش آن نسبت به ابتداي سال 
حدود 1.77 برابر افزايش يافته اس��ت. معامله گران 
ارزهاي ديجيتالي مدعي هستند كه شرايط با سال 
2017 متفاوت است و اين ارز مي تواند حتي كانال 
20 هزار دالري را نيز بشكند. ارزش بازار بيت كوين 
در حال حاضر بيش از 360 ميليارد دالر است. كريگ 
ارالم- تحليل گر ارش��د بازار در موسسه اواندا گفت: 
رون��د اصالحي بيت كوين خيل��ي طوالني نخواهد 
بود و در كوتاه مدت انتظار داريم بيت كوين سقه 20 
هزار دالري را بشكند.برخي از معامله گران معتقدند 
بيت كوين پتانسيل شكستن سقف 100 هزار دالري 
را نيز در طوالني مدت دارد.  البته صعود قيمتها در بازار 
ارزهاي ديجيتالي محدود به بيت كوين نبود و قيمت 
بسياري از ارزهاي ديجيتالي ديگر افزايشي بود؛ به 
گونه اي كه اتريوم با 8.33 درصد افزايش به 600.72 
دالر، بي��ت كوين كش ب��ا 9.77 درص��د صعود به 
309.24 دالر، اليت كوين با 9.11 درصد افزايش به 
85.41 دالر، مونرو با 4.52 درصد جهش به 127.13 
دالر، دش با 5.86 درصد پيشروي به 112.49 دالر، 
زدكش با 5.36 درصد صعود به 77.90 دالر و ميكر با 

5.9 درصد افزايش به 554.66 دالر رسيد.

سامانه محورشدن تخصيص ارز از سوي بانك مركزي و واكنش مثبت فعاالن اقتصادي

سكه وارد كانال ۱۲ ميليوني شد

واكنش منفي بازارها به بخشنامه هاي دستوري

روانشناسي بازار  و مساله عدم قطعيت

 فس��اد و ويژه خواري در فضاي اقتصادي مورد بحث ايجاد 
خواهد ش��د. اين روزها اقتص��اد ايران بيش��تر از هر زمان 
ديگري تحت سيطره ذينفعان اقتصادي قرار دارد. منظور 
از اين ذينفعان كساني است كه به نوعي در اين بازارها داراي 
منفعت يا مزايايي هستند. ممكن است ذينفعي در زنجيره 
پايين دس��تي فوالد فعال باشد و ذينفع ديگري در زنجيره 
باالدس��تي فوالد فعاليت بكند، طبيعي است كه اين افراد 
چنانچه امكان اثرگذاري در تصميم س��ازي هاي كلي اين 
صنعت را داشته باشند به گونه اي عمل مي كنند كه منافع 
خود و افراد نزديك به خود را تامين كنند. اين طبيعت و ذات 
انسان ها است كه مبتني بر نظام توجيه گري به جاي منافع 
عمومي به منافع فردي يا گروهي فكر مي كنند. شخصي كه از 
انجمن توليد كنندگان حضور دارد، طبيعي است اگر به دنبال 

استيفاي منافع نزديكان خود باشد. علم اقتصاد براي پرهيز 
از يك چنين بحراني، پيشنهاد افزايش شفافيت و مقابله با 
انحصار را مي دهد. دوگانه اي كه مديران اقتصادي كمترين 
توجه ها را به آنها دارند. واقع آن اس��ت كه زنجيره اقتصادي 
ايران با جهان پيراموني به دليل تحريم ها قطع ش��ده است 
براي اتص��ال دوباره به اين زنجيره جهاني نيازمند طرح ها و 
ايده هايي هستيم كه در نهايت كشور را در اتمسفر بين المللي 
به عنوان يك بازيگر اثرگذار معرفي كند. اين در حالي است كه 
نظام تصميم سازي هاي اقتصادي كشور در مجلس به گونه اي 
عمل مي كند كه نه تنها چش��م اندازي از اتصال مستمر به 
اقتصاد جهاني تصويرسازي نمي شود، بلكه در بسياري از موارد 
مشكالت كشور را افزايش خواهد داد. اين روند بخشنامه اي 
نه فقط به بازار فوالد يا خودرو و...آس��يب مي زند، بلكه ساير 

بخش هاي توليدي و نظام بازارهاي كشور را نيز دستخوش 
تكانه مي كند. زماني كه فعاالن اقتصادي و سرمايه گذاران هر 
روز با دامنه وسيعي از بخشنامه هاي متفاوت و قوانين متضاد 
مواجه شوند به اين نتيجه مي رسند كه اقتصاد ايران هنوز 
آماده فعاليت هاي نوين اقتصادي نيست و مبتني بر الگوهاي 
از رده خارج اقتصادي عمل مي كند. مثال عيني يك چنين 
روندهاي غيرمعقولي را در بازارهاي خودرو، سرمايه، ارز و... 
نيز به عينه مشاهده مي كنيم. در شرايطي كه طي دهه هاي 
گذش��ته ميلياردها دالر براي توسعه صنعت خودروسازي 
سرمايه گذاري ش��ده اما هنوز اين صنعت نتوانسته جايگاه 
مورد نظر مردم و مسووالن را به دست بياورد. چرا؟ چون اين 
صنعت نه بر اساس متدهاي مديريتي نوين، بلكه بر اساس 
بخشنامه هاي دستوري اين دولت يا آن دولت و قرار گرفتن 

ذينفعان در مركز تصميم سازي هاي كليدي مسائل خود را 
تداوم بخشيده اس��ت و نتيجه يك چنين نظام دستوري و 
بخش��نامه اي در صنعت خودرو اين شده كه هر همه جاي 
دنيا يك خودروي خارجي 2010 حدود 7هزار دالر است كه 
به ريال حدود 210ميليون تومان قيمت خواهد داشت، اما 
همين خودرو را ايرانيان بايد با قيمت 1ميليارد و 700ميليون 
تومان خريداري كنن��د. اين نش��انه هايي از اثرات مخرب 
رويكردهاي انحصاري در اقتصاد است كه متاسفانه اين روزها 
مجلس نيز در حال ترويج و گسترش اين شيوه است. به نظرم 
وظيفه نخبگان اقتصادي، تحليلگران و رسانه ها براي تشريح 
تبعات خطرناك يك چنين رويكردهايي در اقتصاد كليدي 
اس��ت. از طريق اين نظام آگاهي بخشي در جامعه است كه 

مي توان، گفتماني متناسب با توسعه را در كشور ايجاد كرد.

اگر راهكارهايي كه در فضاي رسانه اي و شبكه هاي اجتماعي 
را آناليز كنيد، بيش از 99درصد تحليل هاي ارايه شده، يك 
پيام بيشتر ندارد. يعني دستور توقف به فعاليت هاي اقتصادي 
مي دهند. بس��ياري از تحليل ها پيامش اين است كه شما به 
عنوان فعال اقتصادي اينقدرها هم كه فكر مي كنيد، بدبخت 
نيستيد، بلكه بسيار بدبخت تر هستيد. آنقدرها هم كه فكر 
مي كنيد اوضاع بدنيست، بلكه اوضاع بدتر است، اينقدرها كه 
فكر مي كنيد از تورم، جا نمانده ايد، بلكه بسيار بيشتر جا مانده ايد 
و... مجموعه اين تحليل ها در مخاطب افسردگي ايجاد مي كند 
و اين پيام را مي دهد كه فعاليت اقتصادي نكنند. در حالي كه 
رويكرد عاقالنه در يك اقتصاد پويا آن است كه به اين پرسش 
پاسخ دهد كه در ش��رايط بحراني و پرنوسان چطور مي توان 
ارزش افزوده ايجاد كرد و بيشتر پول درآورد. چطور مي توان در 
همين شرايط بحراني، كارها را گسترش داد و به سمت پيشرفت 

گام برداشت. مردم نيازي به تزريق افسردگي ندارند به اندازه 
كافي در كش��ور و فضاي مجازي در گوش فعاالن اقتصادي 
خوانده مي شود كه كار نكنيد و توقف كنيد. اما بايد راهكارهايي 
را پيدا كرد كه در همين ش��رايط پول درآورد و ارزش افزوده 
ايجاد كرد. نخستين قدم براي تحقق يك چنين دستاوردي، 
حل مساله اضطراب است. هرچند افسردگي براي كسب و كار 
سم است، اما از اضطراب گريزي نيست، منتها مي شود اضطراب 
را كاهش داد. اگر از من س��وال شود كه اضطراب را به وسيله 
چه روشي در ذهن فعال اقتصادي كاهش دهيم، اولين پاسخ 
بنده اين است كه فعال اقتصادي بايد استراتژي داشته باشد. 
استراتژي يعني كارهايي كه نبايد انجام دهد و برنامه مفهومي 
است كه فعال اقتصادي بايد در دستور كار قرار دهد. تحقيقي 
كه موسسه رتبه سنجي شيكاگو انجام داده حاكي از آن است 
كه 80 درصد فعاليت هاي اقتصادي افراد شكست خورده مربوط 

به فعاليت هايي است كه نبايد انجام مي شده، اما صورت گرفته 
است. يعني 80 درصد انرژي فعال اقتصادي صرف اموري شده 
كه اساس نمي بايست انجام مي گرفته، بنابراين طبيعي است كه 
اضطراب و شكست ايجاد شود. من به عنوان متخصص ريسك 
به مخاطبان مي گويم كه فعال اقتصادي بايد استراتژي داشته 
باشد تا اضطراب كمتر شود. يعني اداره شركت بايد سيستم 
داشته باشد. سيستم سامان يافته اضطراب را كاهش مي دهد. 
سيستم يعني اينكه مدير يك شركت هر سوالي داشت زماني 
پاسخ آن، قائم به حضور يك فرد مشخص در اتاق آقاي رييس 
نباشد، اگر اينگونه شد اين معنا را دارد كه اين شركت، سيستم 
ندارد.مديران بايد بتواند پرس��ش هاي مرتبط با كسب و كار 
خود را به راحتي از طريق لپ تاپ و از دل يك ساختار معقول و 
پويا دريافت كند. بايد بدانيم، اگر كسي ميلياردها دالر سرمايه 
داشته باشد اما سيستم نداشته باشد، به مروز همه سرمايه اش 

را از دست خواهد داد. بنابراين ايجاد سيستم سامان يافته يكي 
از مهم ترين المان هايي است كه مي تواند بنگاه ها را در مسير 
رشد قرار دهد و از اضطراب فعاالن اقتصادي جلوگيري كند. 
من بر اس��اس تجربه ام مي گويم، كاهش بيشتر از 90 درصد 
از اضطراب هايي كه فعاالن اقتصادي در حوزه كس��ب و كار 
دارند، در گرو مديريت ريسك است. رويكردي كه در فضاي 
اقتصادي ايران كمتر به آن توجه مي شود و نتايج مخرب آن 
گريبان اقتصاد كشور را مي گيرد. بنابراين در شرايط فعلي يكي 
از مهم ترين پرونده هاي پيش روي اقتصاد كشور، دست يافتن 
به راهكارهايي اس��ت كه بتوان بر اساس آن حتي در شرايط 
بحراني نيز پ��ول درآورد و ارزش افزوده ايجاد كرد. اين امر در 
گرو كاهش اضطراب فعاالن اقتصادي است و براي رسيدن به 
اين آرامش بايد مديريت ريسك و سيستماتيك كار كردن در 

اقصاد ترويج شود.

ادامه از صفحه اول

اخبار

صعود دالر در معامالت جهاني
ارزش دالر مقابل بيش��تر ارزهاي اروپايي و آس��يايي 
افزايش يافت. شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل 
سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت 
ديروز با 0.2 درصد افزايش نسبت به روز گذشته آن در 
سطح 91.815 واحد بسته شد. نرخ برابري هر فرانك 
سوييس نيز معادل 1.104 دالر اعالم شد.در تازه ترين 
دور از معامالت، پوند با 0.32 درصد افزايش نسبت به 
روز قبل خود و به ازاي 1.335 دالر مبادله ش��د. يورو 
0.08 درصد پايين رفت و با باقي ماندن در كانال 1.19 
به 1.195 دالر رس��يد.در معام��الت بازارهاي ارزي 
آسيايي، هر دالر با 0.18 درصد افزايش به 104.294 
ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به 
ازاي 1.359 دالر مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر 
معادل 6.576 يوان چين اعالم شد. به گزارش رويترز، 
چشم انداز اقتصادي جهان رو به بهبود است و اين مساله 
به نوبه خود باعث كاهش دارايي هاي امن تر و افزايش 
تقاضا براي دارايي هاي پرريسك ش��ده است. در ماه 
نوامبر، رشد بخش توليدات چين به باالترين سطح خود 
در طول سه سال اخير رسيده است و اين مساله مي تواند 
نقش رهبري چين در رهبري رشد اقتصادي جهان را 
تقويت كند.از سوي ديگر در اروپا زمان براي انگليس و 
اتحاديه اروپا به سرعت در حال گذشتن است و طرفين 
هنوز نتوانسته اند به توافقي بر سر چارچوب روابط آينده 
خود با يكديگر برسند. نخست وزير اسكاتلند با انتقاد از 
روند فعلي مذاكرات برگزيت از برگزاري همه پرسي 
استقالل اين منطقه از انگليس دفاع كرده است. دو سال 
پيش همه پرسي استقالل اسكاتلند شكست خورد اما 
نظرسنجي هاي فعلي حاكي از افزايش شمار طرفداران 
استقالل از انگليس است.  حساسيت بازارهاي مالي 
نسبت به خبر توسعه واكسن كرونا بيشتر شده است؛ 
چرا كه اگر توليد انبوه اين واكسن ها بيشتر از حد انتظار 
طول بكشد يا واكسن ها اثربخشي الزم را در بين تمامي 
سنين و گروه ها نداشته باشند، احتماال شاهد اعمال 
جديد قرنطينه ها و تعطيلي كسب و كارها خواهيم بود؛ 
به ويژه آنكه اين قرنطينه ها هزينه اقتصادي كامال قابل 
توجهي دارند. براي مثال، يك مدل س��نجي صورت 
گرفته توسط مدرسه كس��ب و كار پاريس و دانشگاه 
ميالن ايتاليا نشان مي دهد كه بين ماه هاي مي تا مارس 
قرنطينه سراسري به ميزان 168 ميليارد دالر به اقتصاد 
امريكا خسارت زده اما جان حدود 29 هزار نفر را نجات 
داده است. اين بدان معني است كه تقريبا به ازاي جان 
هر شهروند امريكايي حدود 6 ميليون دالر هزينه به 
اقتصاد امريكا تحميل شده اس��ت.  احتمال تقويت 
سياست حمايتي بانك مركزي امريكا در ماه دسامبر با 
توجه به باقي ماندن ريسك كرونا شدت گرفته است و 
اگر چه شماري از مديران ارشد اين نهاد احتمال تغيير 
رويكرد محسوس در كوتاه مدت را رد كرده اند اما ممكن 
است باهدف جلوگيري از موج ورشكستگي كسب و 
كارها در امريكا، بانك مركزي امريكا بيش از پيش در 
بازارهاي مالي مداخله كند. از سوي ديگر با توجه به اعالم 
برنامه برخي از دولت هاي اروپايي نظير انگليس براي 
استقراض بيشتر، انتظار نمي رود چشم انداز اقتصادي 
اروپا نيز چندان روشن باشد و چين موتور محرك رشد 

اقتصادي خواهد بود. 

تاكيد جهانگيري بر حمايت 
بانك مركزي از صادركنندگان 

معاون اول رييس جمهور گفت: بانك مركزي بايد 
برنامه اي دقي��ق براي حماي��ت از صادركنندگان 
بازاره��اي هدف داش��ته باش��د تا ام��كان رقابت 
صادركنندگان ايراني با صادركنندگان ساير كشورها 
در ج��ذب بازارهاي هدف فراهم ش��ود.معاون اول 
رييس جمهور در جلسه كارگروه رفع موانع جهش 
توليد كه صبح روز )سه شنبه( به رياست وي برگزار 
شد، از توسعه صادرات به عنوان موتور محرك بخش 
توليد ياد كرد و گفت: توسعه صادرات از مهم ترين 
عوامل تحقق جهش توليد است چراكه وقتي بازار 
صادراتي براي يك محصول وجود داش��ته باش��د، 
انگيزه س��رمايه گذاري و توليد ب��راي آن محصول 
ايجاد مي ش��ود.در حال حاض��ر برخي محصوالت 
توليدي كشور از بازار محدودي براي عرضه برخوردار 
هستند كه اگر بس��ترهاي الزم براي صادرات اين 
محصوالت و اتصال به بازارهاي بزرگ تر فراهم شود، 
شاهد رقابت و به تبع آن افزايش توليد، بهبود قيمت 
و ارتقاء كيفيت اين دست محصوالت خواهيم بود.
معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه توسعه صادرات 
مي تواند جهشي مثبت در توليد رشته هاي صنعتي 
و كشاورزي ايجاد كند، اظهار داشت: البته الزم است 
با تدوين قوانين و مقررات روشن و شفاف در حوزه 
صادرات، اين اطمينان در صادركنندگان ايجاد شود 
كه با تصميمات لحظه اي و اعمال محدوديت هاي 
ناگهان��ي، خلل��ي در برنامه ريزي ه��اي توليدي و 
صادراتي آنها ايجاد نمي ش��ود.جهانگيري با تاكيد 
بر لزوم حماي��ت از صادركنندگان از س��وي بانك 
مركزي و ديگر دس��تگاه هاي مرتبط، خاطرنشان 
كرد: بانك مركزي بايد برنامه اي دقيق براي حمايت 
از صادركنندگان بازارهاي هدف داشته باشد تا امكان 
رقابت صادركنندگان ايراني با صادركنندگان ساير 
كشورها در جذب بازارهاي هدف فراهم شود.وي با 
تاكيد بر اينكه رويكرد جدي دولت حمايت از توسعه 
صادرات محصوالت كشاورزي اس��ت، افزود: بايد 
سياست گذاري و برنامه ريزي دقيقي براي صادرات 
محصوالت كش��اورزي توسط دستگاه هاي ذيربط 
تدوين تا ضمن تامين بازار داخلي، سازوكار مشخصي 
براي نحوه توليد و صادرات محصوالت كش��اورزي 
فراهم ش��ود. معاون اول رييس جمهور خواس��تار 
شناسايي و رفع مسائل و تنگناهاي اصلي صادرات 
محصوالت كش��اورزي ش��د و گفت: بايد برنامه اي 
جدي و دقيق براي حمايت از صادرات محصوالت 
كشاورزي و نيز تكميل زيرساخت هاي صادرات اين 
محصوالت داشته باشيم به گونه اي كه آثار مثبت آن 

در كوتاه مدت قابل مشاهده باشد.
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روابط عمومی شرکت فوالد خوزستان

نوبت دوم 

گروه بورس|
وضعيت عرضه خودرو در بورس كاال همچنان نا بس��امان 
اس��ت و تقريبا هرروز يكي از مس��ووالن دراين خصوص 
اظهارنظر مي كنند و آخرين اخبار حاكي از آن اس��ت كه 
نمايندگان مردم ساز و كار چگونگي اجراي اين طرح را نيز 
تعيين كرده اند. به طوري كه هر فرد در طول سال تنها يك 
بار مي تواند از بورس كاال خودرو بخرد و اجازه فروش آن تا 
دو سال بعد را نخواهد داشت. همچنين كارشناس بورسي 
در اين خصوص گفته بودند كه خودروهايي كه با تيراژ باال 
وارد كشور مي شوند و همچنين خودروهاي توليد داخل، 
در بس��تر بورس كاالي ايران مورد معامله قرار مي گيرند. 
در طرح نمايندگان مجلس قيمت پايه اي خواهيم داشت 
كه اين قيمت پايه، توسط شوراي رقابت تصويب و تعيين 
مي شود، با قيمت پايه روي تابلوي بورس قرار خواهد گرفت 
و متقاضيان روي قيمت پايه با يكديگر رقابت خواهند كرد. 
افرادي كه بهترين قيمت را داده باشند برنده رقابت مي شوند 
و خودرو  به آن اشخاص تعلق مي گيرد. تقريبا دوسال است 
كه عرضه و فروش خودرو صفر و نو در كشور دچار بحران شده 
و اين بحران ناشي از سوءمديريت، قيمت گذاري دستوري 
و توزيع نامناسب و عدم شفافيت است و در اين ميان شاهد 
يك اختالف قيمتي شديد در ميان قيمت مصوب و قيمت 
بازار هستيم كه در اين ميان دالالن سود و خودروسازان و 
مردم زيان مي كنند و به همين دليل توليدكنندگان خودرو 
نيز با كمبود نقدينگي مواجه شده اند و در نهايت ميزان توليد 
خودرو كاهش و تعادل ميان عرضه و تقاضا از بين رفته است. 
از بين رفتن تعادل ميان عرضه و تقاضا فضاي خريد و فروش 
خودرو را ملتهب كرده اس��ت و اين موضوع باعث شده كه 
خودرو به يك كاالي سرمايه اي تبديل شود. در اين ميان 
تنها دالالن هستند كه سود مي برند و كارخانجات و مردم 
نيز با قيمت هاي باور نكردني مجبور به خريد و فروش اين 
كاال هستند. چندوقتي مي شود كه مسووالن سعي دارند 
بازار خودرو را از اين وضعيت نجات دهند و راه نجات را نيز 
عرضه اين كاالي مصرفي در بورس مي دانند اما؛ قبل عرضه 
بايد تكليف وضعيت اين كاال مشخص شود و قيمت گذاري 
مناسبي توسط دولت در بازار خودرو صورت گيرد تا خودرو 
نيز به ماهيت گذشته خود يعني يك كاالي مصرفي بازگردد.

    عدم شفافيت؛ ریشه مشكالت اقتصادي
بهروز محبي نجم آبادي، عضو كميسيون برنامه و بودجه 
مجلس شوراي اسالمي درباره طرح تحول بازار و صنعت 
خودرو مي گويد: ريش��ه بس��ياري از مشكالت اقتصادي 
كشور عدم شفافيت اس��ت. اقتصاد غير شفاف مشكالت 
زيادي را ايجاد كرده و هر بار گريبان يك بخش از اقتصاد را 
مي گيرد.وي اضافه مي كند: درحال حاضر نوبت به خودرو 
رسيده است. بازار خودروي كشور غير شفاف و تاريك است. 
با عرضه خودرو در بورس كه هدف اصلي طرح تحول بازار و 
صنعت خودرو هم هست، بازار خودرو كشور شفاف مي شود. 
نماينده مردم س��بزوار با بيان اينكه بازار خودرو با بورس 
آرامش پيدا مي كند، مي گويد: مجلس معتقد است با عرضه 
خودرو در بورس، بازار خودروي كشور آرامش پيدا مي كند، 
قيمت هاي كاذب حاشيه بازار مديريت و با سوداگري هاي 
اين بخش مقابله مي شود. وي ادامه مي دهد: درحال حاضر 
س��وداگران با هدف كسب س��ود در كوتاه مدت وارد بازار 
خريد و فروش خودرو مي شوند و با خريد كدملي افراد در 
قرعه كشي هاي خودرو سازان شركت مي كنند. درخصوص 

عرضه خودرو در بورس كاال مطالعات پژوهشي زيادي انجام 
شده، كميسيون صنايع و معادن مجلس هم اين موضوع را با 
جديدت پيگيري مي كند. محبي در ادامه تصريح مي كند: 
با عرضه خودرو در بورس به دليل مابه التفاوت قيمت كف 
عرضه با قيمت معامله، منابع مالي ايجاد خواهد ش��د كه 
در توسعه حمل ونقل عمومي و افزايش كيفت خودروها 
هزينه مي ش��ود. در اين صورت دالل ها ديگر نمي توانند 
سود زيادي را نصيب خودشان كنند و با فرصت طلبي آنها 
مقابله مي شود. اين موضوع عالوه بر ساماندهي بازار خودرو، 
خودروس��ازان را هم در توليد خودروي با كيفيت كمك 
خواهد كرد و مشكالت مالي آنها هم كاهش پيدا مي كند. 
با عرضه و فروش خودروي صفر در بورس كاال، شفافيت در 
قيمت گذاري به صورت كامل صورت مي پذيرد. ضمنا با 
حضور مردم در اين بازار، قيمت منطقي هر خودرو كشف 
شده و سبب قطع شدن دست دالالن از سودجويي هاي 
كالن اين بازار خواهد شد. از طرفي با توجه به اينكه طبق 
طرح مجلس، اختالف قيمت پايه و كشف شده در بورس 
كاال، در جهت باالرفتن كيفيت، تيراژ، ايمني خودرو و 
غيره به خودروسازان برمي گردد، مي توان انتظار داشت 
شركت هاي خودروسازي، براي رسيدن به سود بيشتر 
و خروج از زيان دهي، اين پارامترها را در خط مشي خود 

لحاظ كرده تا بتوانند از اين مشوق ها استفاده نمايند.

    خودروهاي كم تيراژ 
از عرضه در بورس معاف شدند

روح اهلل ايزدخواه، مسوول كارگروه خودرو كميسيون صنايع 
و معادن مجلس شوراي اسالمي در مورد طرح ساماندهي 
بازار خودرو اظهار مي كند: براي خارج شدن بازار خودرو از 
س��وداگري، موضوع عرضه خودرو در بورس كاال در قالب 
طرح س��اماندهي صنعت خودرو مطرح شد كه البته اين 

طرح ب��راي خودروهاي پرتيراژ اس��ت و خودروهاي كم 
تيراژ مستثني شده اند. وي اضافه مي كند: خودروسازهاي 
صد در صد خصوصي نيز از اين طرح معاف ش��ده اند. تا به 
نوعي تشويقي براي خودروسازان خصوصي كه متعلق به 
دولت يا نهادها نيس��تند، باشد. عضو كميسيون صنايع و 
معادن مجلس مي گويد: با عرضه خودرو در بورس، تقاضا 
نيز مديريت مي شود .چراكه مش��خص مي شود كه چه 
كساني در اولويت خريد خودرو هستند. ايزدخواه با اشاره به 
مخالفين اين طرح تصريح مي كند: دولت يا حداقل بخشي 
از دولت با عرضه خودرو در بورس مخالف است همچنين 
طرح مخالفاني بين نمايندگان مجلس نيز دارد. وي اضافه 
مي كند: ما در مورد عرضه خودرو در بورس كاال با مسووالن 
بورس مذاكره كرده ايم. بورس مي تواند اين عرضه را مديريت 
كند فقط نياز به به روزرساني نرم افزار خود دارد. اما از نظر 
فني امكان پذير است و حتي در بعضي موارد راحت تر نيز 
است. چراكه خريد خودرو مانند فوالد يا غيره نيست كه به 
صورت حجمي خريداري شود. فقط به علت بيشتر بودن 
مقدار تقاضا در حوزه خودرو نياز به بروزرساني نرم افزار دارد. 
مسوول كارگروه خودرو كميسيون صنايع و معادن مجلس 
شوراي اسالمي خاطرنشان مي كند: مسووالن بورس كاال با 
اينكه سقف و كف قيمت توسط دولت تعيين شود مخالف 
هستند و مي گويند اگر قرار است با قوانين و قواعد بورس 
كاال خودرو عرضه شود موافق هستند اما اگر قرار باشد دولت 
دخالت كرده و سقف و كف قيمت تعيين كند با اين موضوع 
مخالفت دارند. وي در مورد واردات مشروط خودرو مي گويد: 
واردات خودرو نبايد براي كشور تعهدات ارزي ايجاد كند. 
به همين دليل واردات مشروط به اين است كه ارز مورد نياز 
از طريق صادرات قطعات و خودرو و همينطور فروش نفت 
خام تامين شود. البته پول هاي بلوكه شده دولت در ديگر 
  A كشورها مشمول اين طرح نمي شوند. خودروهاي كالس

و B در اولويت واردات هستند تا لوكس و گران قيمت نباشند. 
اگر وارداتي هم صورت مي گيرد به نفع مردم باشد تا واردات 

بتواند روي بازار خودروهاي پرتيراژ تاثير بگذارد. 
وي اضافه مي كند: در شرايط تحريمي كه ما به راحتي امكان 
فروش نفت را نداريم، واردات خودرو از محل صادرات نفت 
خام مي تواند به موضوع فروش نفت نيز كمك كند. ايزدخواه 
در مورد نحوه قيمت گذاري خودرو در بورس كاال مي گويد: 
شوراي رقابت تعيين مي كند كه چه خودروهايي مشمول 
اين طرح ش��وند چراكه شوراي رقابت هم باالدستي و هم 
بي طرف است. قيمت گذاري قيمت پايه نيز به عهده سازمان 
حمايت گذاشته مي شود، آنها دستورالعمل تعيين قيمت و 
اشراف به اين حوزه دارند. بعد از تعيين قيمت پايه، اين رقابت 
در بورس كاال است كه مشخص مي كند در نهايت خودرو به 
چه قيمتي فروخته شود. وي افزود: با اجراي اين طرح خودرو 
گران تر نمي شود، اما لزوما در كوتاه مدت ارزان تر نيز نخواهد 
شد. سوداگري در بازار خودرو به سرعت كاهش پيدا كرده و 
حذف مي شود. در ميان مدت به يك بازار متعادل خواهيم 
رسيد. چرا كه تقاضاي كاذب حذف شده و مصرف كننده 
واقعي در بازار باقي مي ماند. از طرف ديگر خودروسازان نيز 
مي تواند تيراژ خودرو خود را باال ببرد. ايزدخواه خاطرنشان 
كرد: شنيده مي ش��ود كه بعضي مي گويند اگر خودرو در 
بورس كاال عرضه شود به طور حتم گران مي شود، اما اينطور 
نيس��ت. همانطوركه در بورس قيمت ها افزايش مي يابد، 
كاهش نيز مي يابد و اين طور نيست كه هميشه روند آن 
صعودي باشد. از طرف ديگر هم نمي شود پيش بيني كرد كه 
حتما خودرو ارزان تر خواهد شد. به هرحال كشور در شرايط 
تورمي است و نمي توانيم بگوييم خودرو سريعاً ارزان خواهد 
شد. اما مسلم است كه قيمت خودرو باالتر از آنچه االن در 
بازار اصلي است نمي رود، بلكه روند كاهشي پيدا خواهد كرد 

و انشااهلل در ميان مدت به تعادل خواهيم رسيد.

»تعادل« وضعيت عرضه خودرو در بورس كاال را بررسي مي كند

عرضه اي به قيمت شفافيت

شاخص كل بورس روزگذشته با 7730 واحد افزايش رقم 
يك ميليون و 473 هزار واحد را ثبت كرد. شاخص كل با 
معيار هم وزن نيز با 2114 واحد افزايش به رقم 419 هزار 
و 907 واحد رسيد. امروز دو ميليون معامله به ارزش 162 
هزار و 296 ميليارد ريال در بازار بورس انجام شد. شاخص 
كل فرابورس هم با 107 واحد افزايش رقم 18 هزار و 369 
واحد را ثبت كرد و معامله گران اين بازار يك ميليون معامله 
به ارزش 74 هزار و 183 ميليارد ريال انجام دادند. در نهايت 
شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران در پايان معامالت 
روز گذشته 0.5درصد رشد داشت، شاخص هم وزن نيز 

0.5درصد صعود ك��رد. آخرين قيمت 253نماد حداقل 
سه درصد نس��بت به قيمت روز قبل آنها افزايش يافته و 
176نم��اد با كاهش بيش از س��ه درصدي قيمت همراه 
بوده اند. افزايش س��هام حقيقي ها در 97 نماد و افزايش 
سهام حقوقي ها در 149 نماد به بيش از يك ميليارد تومان 
رس��يد كه جمع تغيير مالكيت حقيقي ها 890 ميليارد 
تومان و تغيير مالكيت حقوقي ها هزار ميليارد تومان بود. 
در روز گذشته بازار حقيقي ها حدود 140 ميليارد تومان 
وارد بازارسهام كردند و ارزش كل معامالت خرد نيز به 19 
هزار و 830 ميليارد تومان رسيد و حقوقي ها هم 23 درصد 

يعني چهار هزار و ميليارد تومان سهام خريداري كردند و 
مازاد خريد خود را به يك درصد از كل معامالت رساندند. 
بيش��ترين تزريق پول در بازار سهام توسط حقوقي ها در 
گروه هاي »بانك ها و موسس��ات اعتب��اري«، »خودرو و 
ساخت قطعات« و »فلزات اساسي« رقم خورد و حقيقي ها 
نيز خريدار س��هام در گروه هاي »فرآورده هاي نفتي« و 

»اطالعات و ارتباطات« بودند.

    افزایش سرمایه 97 درصدي
مجمع عمومي فوق العاده شركت ملي صنايع مس ايران كه 
با حضور 70 درصد از سهام داران حقوقي و حقيقي شركت 
مس برگزار شد، افزايش 97 درصدي سرمايه »فملي« به 
عنوان بزرگ ترين افزايش تاريخ سرمايه بورس از محل 
سود انباشته در حضور عباس نعيمي به عنوان نماينده 
سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران )ايميدرو( تصويب 
شد. اردشير سعدمحمدي با اعالم اين خبر، اظهار كرد: 
پس از اخذ مجوزهاي الزم از بازرسان قانوني، هيات مديره 
شركت و سازمان بورس كشور، مراحل افزايش سرمايه 
شركت ملي مس ايران از 10 هزار و 140 ميليارد تومان 
به 20 هزار ميليارد تومان نهايي شده است و تاييد آن در 
مجمع عمومي فوق العاده ارايه شد. اين افزايش سرمايه با 
حمايت سهامداران عمده از جمله ايميدرو از محل سود 
انباشته در راستاي تامين مالي طرح هاي توسعه و با هدف 
تحقق جهش توليد انجام شد. سعدمحمدي با اشاره به 
اينكه ارزش بازار نماد »فملي« 255 درصدي نسبت به 
ابتداي سال جاري رشد داشته است، گفت: سود خالص 
شركت مس در شش ماهه نخست سال جاري 78 درصد 
بيش از مدت مشابه در سال گذشته بوده است. همچنين 
سهام مس ايران از ابتداي س��ال جاري تا پايان آبان ماه 
بازدهي 259 درصدي نصيب سهامداران خود كرده است.

    بازگشایي پاالیش، بدون دامنه نوسان
مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار 
تهران در پيام ناظر اين نماد، اعالم كرد: تمامي اشخاص 
دارنده واحدهاي اين صندوق براي انجام معامالت ثانويه 
بايد با طي فرآيندهاي مربوط، اقدام به اخذ كد بورس��ي 
كنند. همچنين اشخاصي كه واحدهاي صندوق به پرتفوي 
سرمايه گذاري آنها اضافه نشده، الزم است درخواست تغيير 
كارگزار ناظر را براي كارگزار خود ارسال كنند. شايان ذكر 
است، بازگشايي نماد معامالتي صندوق سرمايه گذاري 

پااليش يكم )پااليش( بدون دامنه نوسان بوده است. اين 
صندوق از نوع سرمايه گذاري در سهام با مديريت غيرفعال 
بوده و تعداد واحدهاي سرمايه گذاري عادي پذيره نويسي 
شده آن 1، 324، 173، 348 واحد است. مبلغ اسمي هر 
واحد 100.000 ريال، موسس آن شركت ملي پااليش و 
پخش فرآورده هاي نفتي ايران و متولي آن موسسه ارقام 
نگر آريا اس��ت. همچنين، مدير صندوق شركت تامين 
سرمايه نوين، حسابرس آن موسسه حسابرسي بهراد مشار 
و بازارگردانش »مطاصندوق« اس��ت. شايان ذكر است، 
مدير صندوق از 5 درصد از منابع نقد باقي مانده جهت انجام 
فعاليت بازارگرداني در قالب بازخريد واحدها به نام صندوق 
اس��تفاده خواهد كرد و ش��رايط بازارگرداني نيز با دامنه 
مظنه حداكثر 5 درصد است. حداقل سفارش انباشته نيز 
 براي اين نماد 000، 500 واحد و حداقل معامالت روزانه

 000، 000، 2 واح��د اس��ت. همچني��ن حداقل تعداد 
واحدهاي قابل خريداري توسط هر كد معامالتي حقيقي-

حقوقي، يك واحد است و حداكثر تعداد واحدهاي قابل 
خريداري توس��ط هر كد معامالت��ي حقيقي-حقوقي 
نامحدود اس��ت. نحوه تس��ويه و پاياپاي معامالت نيز به 

روش T+2 است.

    نخستين عرضه اوليه بعد از دوماه
عطا تفضلي مديرعامل ش��ركت چوب خزر كاس��پين 
درخصوص عرضه اوليه روز گذشته بازار گفت: مجموعه 
توليدي چوب خزر كاسپين از زيرمجموعه هاي سازمان 
تامين اجتماعي )شستا( محسوب مي شود و در سال 69 
تاسيس شده است. وي با بيان اينكه شركت چوب خزر 
كاسپين در سال 87 از سهامي خاص به عام تبديل شد، 
افزود: شركت طي 5 مرحله افزايش سرمايه در حال حاضر 
داراي سرمايه اسمي 200 ميليارد ريالي است. تفضلي با 
اشاره به اينكه صنعت توليد MDF در ايران صنعت نوپايي 
به ش��مار مي رود و قدمت 15 س��اله دارد، اظهار داشت: 
شركت چوب خزر كاسپين س��االنه در حدود 55 تا 56 
هزار مترمكعب MDF توليد مي كند و در سال گذشته با 
تمام ظرفيت به توليد 58 هزار مترمكعب از اين محصول 
دست پيدا كرد. مديرعامل شركت چوب خزر كاسپين 
ادامه داد: بر اساس آمار قطعي سال 98 ميزان نياز كشور 
به توليد MDF حدود 2.4 ميليون مترمكعب بوده كه 
1.8 ميليون مترمكعب آن در داخل توليد شده و مابقي از 

طريق واردات تامين شده است.

چراغ سبز بورس براي سهامداران

اقبال داخلي به 
پتروخوراك هاي بورس انرژي

بع��د از معام��الت بزرگ بنزي��ن در ماه ه��اي قبل، 
رخدادهاي بورس انرژي با مخابره كمتري همراه شد 
تا شايد ريسك هاي معامالت بزرگ را پوشش دهد. 
اين در حالي است كه بازگشت مديران بورس انرژي به 
عرصه رسانه به معني آن است كه مخاطرات احتمالي 
سر و سامان پيدا كرده و شايد باز هم بتوان به خبرهاي 
بزرگ در اين بازار رس��مي خوش بين ب��ود. اما بازار 
داخلي بورس انرژي هم در سكوت خبري معامالت 
صادرات��ي، نقش آفريني برجس��ته تري پيدا كرده تا 
جايي كه عرضه خوراك مصرفي صنايع پايين دستي 
پتروپااليشگاه ها در بورس انرژي از تقاضا فراتر رفته 
است. اقبال مصرف كنندگان خوراك و فرآورده هاي 
پااليش��گاهي در رينگ داخلي ب��ورس انرژي را بايد 
جدي گرفت كه يكي از موتورهاي درون س��وز رشد 
و توسعه بورس انرژي است. حجم معامالت خوراك 
مصرفي مصرف كنندگان داخلي كشور از طريق رينگ 
داخلي بورس انرژي ايران با رشد 105 درصدي نسبت 
به دوره مشابه سال 98 همراه است كه مصداق عيني 
اين رشد درونزاست. ارزش اين معامالت هم با افزايش 
99 درصدي به نسبت س��ال قبل همراه شده است. 
سيدعلي حس��يني، مديرعامل بورس انرژي ايران از 
رشد 99 درصدي ارزش معامالت رينگ داخلي بازار 
هيدروكربوري و فرآورده هاي پتروپااليشي اين بازار 
در 8 ماه امسال خبر داد و گفت: رينگ داخلي بورس 
انرژي ايران به بس��تري مطمئن براي تامين خوراك 
مصرفي توليدكنندگان كش��ور تبديل ش��ده است. 
سيدعلي حسيني با اشاره به آخرين وضعيت معامالت 
خوراك مصرفي مجتمع هاي پتروپااليشي و صنايع 
پايين دستي كش��ور در رينگ داخلي بورس انرژي 
ايران اظهار كرد: از ابتداي امسال تاكنون حجم عرضه 
خوراك مصرفي صنايع پايين دس��تي پتروپااليشي 
كش��ور از طريق رينگ داخلي بورس انرژي ايران به 
بيش از يك ميليون و 71 هزار و 184 تن رس��يده كه 
شامل 401 هزار تن ميعانات گازي، بيش از 29 هزار 
و 218 تن نفت س��فيد و بالغ بر 640 هزار و 700 تن 
نفتا اس��ت.وي با بيان اينكه حجم معامالت خوراك 
مصرفي توليدكنندگان داخلي كشور از طريق رينگ 
داخلي بورس انرژي ايران با رشد 105 درصدي نسبت 
به دوره مشابه س��ال 98 همراه اس��ت، افزود: اقبال 
توليدكنندگان صنعت��ي و مصرف كنندگان داخلي 
فرآورده هاي نفتي به بازار هيدروكربوري بورس انرژي 
حكايت از اطمينان بخشي بستر معامالت اين بازار و 
نقش آفريني شفاف و كارآمد بورس انرژي در تامين 
خوراك مصرفي صنايع داخلي دارد. به طوري كه اين 
بازار توانسته است از اين مسير ضمن تحقق شعار سال 
جاري، مبني بر تحقق جهش توليد، در تامين منصفانه 
خوراك صنايع داخلي كشور پيشگام باشد.به گفته 
مدير عامل بورس انرژي ايران ارزش ريالي معامالت 
خوراك مصرفي صنايع داخلي در بازار فيزيكي بورس 
انرژي ايران طي س��ال جاري تا ابتداي آذرماه با رشد 
99 درصدي نسبت به دوره مشابه سال گذشته به رقم 
3 هزار و 425 ميليارد تومان بالغ شده است.وي افزود: 
طي اين دوره، حجم معامالت در رينگ داخلي بورس 
انرژي ايران بالغ بر 748 هزار و 700 تن بود كه شامل 
معامالت 359 هزار ت��ن ميعانات گازي، 26 هزار تن 
نفت سفيد و 364 هزار تن نفتا در اين تاالر معامالتي 
اس��ت. در اين بين حجم معامالت نفتا با 107 درصد 
رشد نسبت به دوره مشابه سال گذشته، ارزشي بالغ 
بر 2 ه��زار و 65 ميليارد تومان را ب��راي اين بازار رقم 
زده اس��ت. معامالت نفت سفيد نيز به عنوان يكي از 
اصلي ترين خوراك مصرفي صنايع داخلي كشور در 
8 ماه امسال ارزشي بالغ بر 171 ميليارد تومان برجاي 
گذاشته است. حجم معامالت ميعانات گازي اما با رشد 
135 درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل، ارزشي 
برابر با 1190 ميليارد تومان را از طريق اين بازار براي 
خود رقم زده كه از افزايش 81 درصدي آن نسبت به 
8 ماه سال 1398 حكايت دارد. براين اساس در حالي 
تا ابتداي آذرماه سال قبل بالغ بر 365 هزار و 304 تن 
خوراك مصرفي ش��امل ميعانات گازي، نفت سفيد 
و نفتا به ارزش 1722 ميليارد تومان معامله ش��د كه 
از ابتداي امس��ال تا ابتداي آذر ماه، اين رقم با افزايش 
105 درصدي در حجم معامالت و رشد 99 درصدي 
در ارزش معامالت به ترتيب به 748 هزار و 715 تن به 

ارزش 3425 ميليارد تومان دست يافته است. 

رونمایي سامانه مجامع 
الكترونيك و پرداخت سود سهام

فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به 
افتتاح سامانه خزانه داري الكترونيك، گفت: امروز سه 
پروژه مهم وزارت امور اقتصاد و دارايي در زمينه دولت 
الكترونيك رونمايي شد، پروژه هاي بسيار مهمي كه 
به منظور روابط بين دستگاه هاي دولتي، دستگاه هاي 
دولتي با شركت ها و پيمانكاران و دستگاه هاي دولتي يا 
خزانه با كاركنان دولت به بهره برداري رسيد. ما در اين 
پروژه زمينه اي را فراهم كرديم تا امروز حقوق دو و نيم 
ميليون نفر از كاركن��ان و كارمندان دولت يكپارچه و 
متمركز و به صورت الكترونيكي پرداخت شود، همچنين 
از امروز امكان جمع آوري تمامي دسته چك هاي سنتي 
جمع فراهم شده و همه حساب هاي سنتي دستگاه هاي 
اجرايي نيز در بانك مركزي متمركز شده است. وي ادامه 
داد: با افتتاح اين سامانه ها زمينه كلي براي حداقل سازي 
رفت و آمدها و كاهش به كارگيري نيروهاي متعدد در 
دستگاه هاي اجرايي فراهم مي شود، از طرفي تمام اموال 
و دارايي هاي دولت در س��امانه اي ثبت مي شود كه در 
پي آن قابليت عرضه در كاربردهاي مختلف مشخص 
مي شود. وزير اقتصاد و دارايي گفت: امروز سامانه مجامع 
الكترونيك نيز رونمايي شد؛ با گسترش بازار سرمايه و 
ميليوني شدن دارندگان كد بورسي و همچنين با توجه 
به پراكندگي جغرافيايي گسترده سهامداران نياز به 
برگزاري الكترونيكي مجامع ش��ركت هاي بورسي به 
صورت الكترونيكي داشتيم، تا نيازي به طي مسافت هاي 
طوالني از سوي س��هامداران براي شركت در مجامع 
نباشد و همچنين حجم باالي سهامداران مان مانع از 
برگزار نشدن مجامع شركت ها به صورت اصولي نشود 
و خوشبختانه هم زمينه الكترونيكي شدن و هم وضع 
قوانين و مقررات الزم فراهم شد. دژپسند تصريح كرد: 
سامانه سوم، سامانه پرداخت سود سهام است؛ به دليل 
پراكندگي سهامداران در مناطق مختلف كشور، نيازي 
نيست كه براي دريافت سود حداقلي و يا بيشتر هزينه 
كرده و به دفتر مركزي مراجعه كنند، اين سامانه براي 
توزيع سود اين شركت ها به صورت الكترونيكي فراهم 
شد تا مانع از تحميل زحمت زياد به سهامداران شود. 
وي افزود: اين س��امانه ها افتتاح شده است تا يكسري 
خدمات خاص به س��هامداران ش��ركت هاي بورسي، 
دستگاه هاي دولتي و كاركنان و طلبكاران يا پيمانكاران 
دولت ارايه دهد. وزير اقتصاد و دارايي خاطرنشان كرد: 
اين سه سامانه پازل هايي از مجموعه اي جامع هستند 
كه كم كم رونمايي و در خدمت مردم قرار خواهد گرفت.

 عرضه صكوك اجاره
 10 هزار ميليارد ریالي شستان

غالمرضا ابوترابي، مديرعامل شركت مديريت دارايي 
مركزي بازار سرمايه اعالم كرد با مجوز سازمان بورس و 
اوراق بهادار، صكوك اجاره شركت سرمايه گذاري تجاري 
شستان )سهامي خاص( به مبلغ 10 هزار ميليارد ريال 
از طريق شركت فرابورس ايران در روز شنبه 15آذر 99 
عرضه عمومي مي شود. وي افزود: شركت سرمايه گذاري 
تجاري شس��تان به عنوان باني، در نظر دارد بخشي از 
منابع مالي مورد نياز خود را براي سرمايه گذاري جهت 
طرح احداث واحدهاي يوتيليتي و آفسايت شركت آب 
نيروي مكران در قالب اوراق اج��اره و از طريق فروش 
بخشي از سهام شركت س��رمايه گذاري غدير به نهاد 
واسط )شركت واسط مالي اسفند يكم( و سپس اجاره 
به ش��رط تمليك آنها، تامين كند. مديرعامل شركت 
مديريت دارايي مركزي بازار سرمايه اظهار داشت: اين 
اوراق 4 ساله و با نرخ 18 درصد است كه اجاره بهاي آن 
هر سه ماه يك بار از طريق شركت سپرده گذاري مركزي 
اوراق بهادار و تس��ويه وجوه پرداخت مي شود. وي در 
خصوص اركان انتشار اين اوراق توضيح داد: بانك هاي 
تجارت و كارآفرين به ترتيب پرداخت 78 و 22 درصد از 
مبلغ اصل اوراق در سررسيد را ضمانت كرده اند. ضمنا 
پرداخت بخشي از اقساط مربوط توسط بانك تجارت و 
بخشي ديگر از طريق توثيق سهام شركت سرمايه گذاري 
غدير و شركت توكاريل تضمين شده است. بازارگرداني 
و تعهد پذيره نويسي اين اوراق بر عهده شركت تامين 

سرمايه كاردان است.

عرضه اوليه سهام شركت ليزینگ 
اقتصادنوین در بورس

عليرضا بلگوري، مديرعامل بانك اقتصادنوين با اشاره 
به اقدامات اين بان��ك در رعايت الزامات ابالغي مواد 
16 و 17 قانون رفع موانع توليد، گفت: در اين ارتباط 
شركت هايي كه امكان عرضه در بازار بورس و فرابورس 
را داشتند، انتخاب ش��دند كه با هماهنگي سازمان 
بورس و اوراق بهادار اقدامات الزم در جهت واگذاري 
اين شركت ها در حال انجام و پيگيري است. مديرعامل 
بانك اقتصادنوين افزود: در اين راستا اقدامات اوليه در 
جهت پذيرش شركت ليزينگ اقتصادنوين انجام شده 
اس��ت و در حال حاضر در انتظار درج نماد و بالفاصله 
تكميل مدارك و عرضه س��هام اين شركت هستيم 
كه پيش بيني مي كنيم در آينده اي نزديك به انجام 
خواهد رس��يد. او همچنين درباره وضعيت عملياتي 
و س��ودآوري ش��ركت ليزينگ اقتصادنوين گفت: از 
منظر س��ودآوري، سود خالص اين ش��ركت در دوره 
شش ماهه منتهي به پايان ش��هريورماه سال جاري 
در مقايسه با دوره مشابه س��ال قبل 48 درصد رشد 
داشته است. همچنين سود عملياتي آن در شش ماه 
نخس��ت سال جاري در مقايس��ه با دوره مشابه سال 
قبل رشدي نزديك به 55 درصد را تجربه كرده است. 
مبلغ تسهيالت ارايه شده در حوزه خودروهاي سبك 
و سنگين و تجهيزات نيز با رشدي بالغ بر 285 درصد 
نسبت به دوره مشابه سال قبل همراه بوده است. اين 
در حالي است كه با وجود رشد قابل توجه تسهيالت 
اعطايي و شرايط ويژه ناشي از شيوع ويروس كرونا و 
ركود كسب وكار، نسبت معوقات به مانده تسهيالت 
طي دوره يادش��ده نس��بت به دوره مشابه سال قبل 

بهبود يافته است. 



گروه راه و شهرسازي|
روز يكشنبه هفته جاري، مجلس شوراي اسالمي در جريان 
اصالح قانون »ماليات بر ارزش افزوده« اختيارات تعيين 
عوارض شهري را به وزارت كشور محول كرد. اين مصوبه 
اما ديروز با اعتراض شديد اعضاي شوراي شهر تهران مواجه 
شد. محسن هاشمي، رييس شوراي اسالمي شهر تهران 
در پايان دويست پنجاه و دومين جلس��ه شورا با اشاره به 
موضوع مصوبه اخير مجلس گفت: بر اساس قوانين تصويب 
عوارض در شهر بر عهده شوراها است اما گويا در مصوبه قبلي 
مجلس شوراي نگهبان با اين موضوع مخالف بوده و ايرادي 
به مصوبه مجلس داشته به صورتي كه شوراي شهر را براي 
تصويب عوارض دخيل ندانسته و از اين رو، مصوبه به مجلس 
شوراي اسالمي برگشت داده مي شود و متاسفانه مجلس 
شوراي اسالمي نيز بدون آنكه برداشت درستي از اين امر 
داشته باشند بر نظر شوراي نگهبان صحه گذاشتند. لذا بايد 

با پيگيري هاي الزم حقوق شوراها را زنده كنيم.

مصوبهايكهنهادشوراهاراتضعيفميكند
محمد ساالري، رييس كميسيون شهر سازي و معماري 
شوراي اسالمي شهر تهران نيز با انتقاد از كاهش اختيارات 
شوراهاي شهر در اليحه مصوب »ماليات بر ارزش افزوده« 
گفت: تصميم روز يكش��نبه مجلس با هيچ يك از اصول 
حكمروايي شهري همخواني نداشته و رويكردي سرتاسر 
تضعيف كننده نهاد شوراها و اصل جمهوريت نظام محسوب 
مي شود. ساالري در دويست و پنجاه و دومين جلسه شورا 
ضمن گراميداش��ت ياد و خاطره آيت اهلل شهيد مدرس 
به عنوان شخصي ساده زيس��ت، مدبر، شجاع، متعهد و 
آزاديخواه كه تا پاي جان برعهد و ميثاق خود با مردم وفادار 
ماند و تصويري روشن و واضح از شاخصه هاي نمايندگي 
مردم در مجلس را در تاريخ كشورمان رقم زد و همچنين 
تبريك روز مجلس شوراي اسالمي، نكاتي را در خصوص 
تصميم روز يكش��نبه 9 آب��ان 99 نمايندگان مجلس در 

خصوص اختيارات نهاد شوراهاي شهر كشور تذكر داد.
ساالري توضيح داد: اظهارنظر كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اس��المي در خصوص اليحه عودت شده از سوي 
شوراي نگهبان تحت عنوان »اليحه ماليات بر ارزش افزوده« 
در روز يكشنبه 9 آبان 99 در صحن علني مجلس مطرح 
ش��د و عينا به تصويب رسيد. تصميمي فوق العاده مهم و 
تعيين كننده در تاريخ كشور و البته فوق العاده تاثيرگذار در 
تضعيف جايگاه نهاد شوراها كه به واسطه چالش هاي مبتال به 
كشور كمتر مورد توجه قرار گرفت. وي ادامه داد: بر اساس 
ماده ۵۳ اصالحيه اين قانون، وزارت كشور از اين پس و راسا 
نسبت به ابالغ عناوين، ماخذ و حداكثر نرخ عوارض شهري 
در كل كشور اقدام خواهد كرد، بدين معنا كه بر اساس اين 
متن، وزارت كشور هر ساله عناوين عوارض قابل دريافت و 
ماخذ شامل منشأ اخذ، فرمول و ضوابط مربوطه به عالوه 
حداكثر نرخ قابل افزايش را براي تمامي ش��وراهاي شهر، 
فارغ از آنكه شوراي ابر كالن شهري 9 ميليون نفري همچون 
تهران باشد يا شوراي شهري كه تازه به نصاب جمعيت الزم 

براي شهر بودن رسيده، تعيين و ابالغ خواهد كرد.
اين عضو شوراي شهر تهران با اشاره بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون 
تشكيالت وظايف انتخابات ش��وراهاي اسالمي كشور و 
انتخاب ش��هرداران مصوب ۱ خرداد سال ۷۵ و اصالحات 
و الحاقات بعدي آن اظهار كرد: بر اساس اين بند تصويب 
لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و 
ميزان آن، جز الينفك وظايف شوراها قيد شده و به تاييد 
شوراي نگهبان رسيده است. حال با تصويب اين قانون كه 
نسبت به قانون قبلي موخر محسوب مي شود، شوراهاي 
شهر عماًل به ماشين امضاي لوايح عوارضي شهرداري ها كه 

بر اساس عناوين و فرمول ها و نرخ هاي تعيين شده از جانب 
وزارت كشور و به صورت كاماًل تمركز گرا تعيين مي شوند، 
بدل خواهند شد. ساالري افزود: اين تصميم با هيچ يك از 
اصول حكمروايي ش��هري همخواني نداشته و رويكردي 
سرتاسر تضعيف كننده نهاد شوراها و اصل جمهوريت نظام 
محسوب مي ش��ود، اين در حالي است كه بر اساس اصل 
هفتم از قانون اساس��ي جمهوري اسالمي ايران، شوراها، 
مجلس شوراي اسالمي، شوراي استان، شهرستان، شهر، 
محل، بخش روستا و نظاير اينها از اركان تصميم گيري و اداره 
امور كشور هستند و موارد طرز تشكيل و حدود اختيارات 
و وظايف ش��وراها را، اين قانون و قوانين ناشي از آن معين 
مي كند. در همين راستا نيز قانون موسوم به قانون شوراها 
در خردادماه س��ال ۷۵ به تصويب مجلس وقت رسيده و 
منجر به شكل گيري شوراها به عنوان ركن ركين جمهوريت 
نظام شده است. ساالري با بيان اينكه ظرفيت شوراها به 
عنوان مردمي ترين نهاد تعريف شده در ساختار كشور طي 
سنوات گذشته هيچگاه به حد كافي مورد توجه و عنايت 
قرار نگرفته و همواره معضل تقليل يافتگي شوراهاي شهر 
به شوراي شهرداري مطرح بوده و مورد انتقاد قرار گرفته 
است، گفت: اكنون با اتخاذ چنين تصميمي خطر تضعيف 
حكمروايي مبتني بر خواست و اراده مردم كه بنيادي ترين 
محور و افتخار نظام محس��وب مي شود، بيش از هر زمان 
ديگر در آستانه آسيب است. وي ادامه داد: با كمال تاسف 
بايد اذعان داشت در شرايطي كه شوراهاي شهر و روستا 
طي دهه هاي گذشته منش��أ خير و بركات بسياري براي 

آحاد هم وطنان در اقصي نقاط كشور بودند و اكنون پس از 
گذر از مراحل يادگيري و تجربه و رسيدن به مرز پختگي، 
در سياس��ت گذاري و تصميم گي��ري عقب گرد عجيبي 
صورت گرفته به گونه اي كه شوراهاي سراسر كشور بايد 
هر ساله چشم به ابالغيه سازمان شهرداري ها و دهياري ها 
بدوزند تا ببينند بر اساس منافع دولت حاكم چه تصميمي 
براي منابع و درآمدهاي حكومت هاي محلي اتخاذ خواهد 

شد. به اين ترتيب عماًل با كاريكاتوري نمايشي از پارلمان 
شهري مواجه خواهيم بود. ساالري تاكيد كرد: آنچه اكنون 
ضرورت دارد، پيگيري همه جانبه و مكاتبه روساي شوراهاي 
كالن شهرهاي كشور خطاب به رياست محترم مجلس كه 
خود تسلط قابل توجهي بر نقش و اهميت جايگاه شوراها 
دارد، اس��ت و اينجان��ب به عنوان نماينده م��ردم در نهاد 
شوراها از اعضاي محترم شوراي نگهبان خواستار تجديد 
نظر در خصوص اين تصميم هستم و از همه همكارانم در 
شوراي شهر تهران و سراسر كشور، جناب آقاي مهندس 
هاشمي رفس��نجاني به عنوان رييس ش��وراي پايتخت، 
دكتر پيروز حناچي به عنوان ش��هردار پايتخت و شوراي 
عالي استان ها وهمچنين جناب آقاي دكتر قاليباف رييس 
محترم مجلس شوراي اسالمي به عنوان شخصي كه ۱2 
سال سكان مديريت شهري تهران را بر عهده داشته،  تقاضا 
دارم كه در راستاي صيانت ازجايگاه مديريت شهري كشور 
تمام ظرفيت خود را به كار ببندد. در تحولي ديگر، رييس 
كميسيون فرهنگي- اجتماعي شوراي اسالمي شهر تهران 
گفت: يكي از مش��كالتي كه در خصوص اجراي قانون در 
حوزه ش��هرداري تهران وجود دارد، آن اس��ت كه شوراي 
اسالمي شهر تهران با تمام تالش و كار كارشناسي و پيگيري، 
زحمت تهيه طرح ها و لوايح را متحمل شده و نهايتا مصوبه اي 
جهت اجرا ابالغ مي ش��ود، اما متأسفانه شهرداري تهران 
نسبت به اجراي اين مصوبات بي توجهي مي كند؛ بطوريكه 
مصوبات شوراي اسالمي شهر تهران پس از گذشت حدود 
يك سال همچنان ابالغ نمي شود. محمد جواد حق شناس 
در جريان دويست و پنجاه و دومين جلسه شورا ضمن عرض 
تبريك و تهنيت بمناسبت سالروز تصويب قانون اساسي 
گفت: يكي از بزرگ ترين مظلومان تاريخ انقالب اسالمي 
متاسفانه قانون اساسي است. قانون اساسي مانند قرآني 
شده كه بر طاقچه گذاشته مي شود و به هنگام عروسي و عزا 
از آن ياد مي كنيم. قانون اساسي در اين روزها كمتر مورد 
توجه تصميم گيران و تصميم سازان و كساني هست كه اين 
امانت بزرگ به آنان سپرده شده است. عضو شوراي شهر 
تهران گفت: يكي از مشكالتي كه در خصوص اجراي قانون 
در حوزه شهرداري تهران وجود دارد، آن است كه شوراي 
اسالمي شهر تهران با تمام تالش و كار كارشناسي و پيگيري، 
زحمت تهيه طرح ها و لوايح را متحمل شده و نهايتا مصوبه اي 
جهت اجرا ابالغ مي ش��ود، اما متأسفانه شهرداري تهران 
نسبت به اجراي اين مصوبات بي توجهي مي كند؛ بطوريكه 
مصوبات شوراي اسالمي شهر تهران پس از گذشت حدود 

يك سال همچنان ابالغ نمي شود. 
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حناچينايبرييس
سازمانمتروپليسشد

ش��هرداري تهران در مراسم انتخابات دوره اي سازمان 
بين المللي مترو پليس به عنوان نايب  رييس اين سازمان 
انتخاب ش��د. به گزارش ايلنا، پيروز حناچي، شهردار 
تهران در مراسم انتخابات دوره اي سازمان بين المللي 
متروپليس در نتيجه رأي گيري از اعضا عنوان نايب رييس 
اين سازمان را براي يك دوره سه ساله كسب كرد. مجمع 
عمومي كالن ش��هرهاي جهان روز دوشنبه با حضور 
شهردار تهران و ساير شهرداران كالن شهرهاي دنيا از 
۵قاره برگزار شد. بر اساس اين گزارش در اين نشست كه 
به صورت مجازي برگزار شد، شهردار گوانگجو و شهردار 
بوگاتا بطور مشترگ به عنوان رييس و پيروز حناچي 
شهردار تهران به همراه شهرداران برلين، مونته ويدئو، 
بارس��لون، خائوتنگ و مونترال به عنوان نايب رييس 
انتخاب شدند. همچنين ژان لوك وانراس از بروكسل 
عنوان خزانه دار اين سازمان را كسب كرد و محمدرضا 
كاليي ش��هردار مشهد، ميگل گاريدو از سانتياگو، سو 
جونگ هوپ شهردار سئول و پابلو ژاوكين شهردار روزاريو 
نيز به عنوان معاونان منطقه اي اين س��ازمان انتخاب 
شدند. شهردار تهران همچنين به عنوان رييس كارگروه 
بازآفريني شهري و معماري براي سه سال آينده در اين 

سازمان بين المللي انتخاب شد و فعاليت خواهد كرد.

اثرخدماتغيرحضوريدر
كاهشآلودگيهوايپايتخت

محمد فرجود، مديرعامل سازمان فاواي شهرداري 
تهران با حضور در رويداد بين المللي كليماتون كه به 
صورت مجازي برگزار شد، ارايه خدمات غيرحضوري 
در پايتخت را يكي از مهم ترين عوامل كاهش سفرهاي 
درون ش��هري و كاهش آلودگي هوا عن��وان كرد. به 
گزارش ايسنا، محمد فرجود در اين رويداد بين المللي 
با اشاره به زندگي نزديك به ۶۵ درصد از جمعيت دنيا در 
شهرها گفت: چالش هاي اقليمي و زيستي از مهم ترين 
معضالت شهرهاست و تهران هم از آسيب هاي زيستي 
در امان نبوده و مشكالتي چون ترافيك و آلودگي هوا 
چندين سال است كه در تهران وجود دارد. با توجه به 
متوليان متفاوت و متعدد در تهران، رسيدن به راهكاري 
بهينه، نيازمند رويكرد سيس��تمي و نگاهي جامع و 
كالن نگر دارد. فرجود رسيدن به شهري پايدار، شاد و 
سالمت با رفت و آمد روان و كيفيت زندگي روزافزون 
را چشم انداز برنامه »تهران هوشمند« توصيف كرد و 
افزود: عالوه بر چشم انداز ترسيم شده، برنامه تهران 
هوشمند پنج سرفصل مهم دارد كه شامل خدمات 
الكترونيك و ديجيتال و شهروند هوشمند، نوآوري 
در ش��هر و تهران نوآور، تحول ديجيتال شهرداري، 
توس��عه خدمات ايمني، انرژي و محيط هوشمند و 
همچنين توسعه حمل و نقل پاك و هوشمند است. 
دو سرفصل آخر مستقيما در موضوع انرژي و محيط 
زيست پايتخت اثرگذار هستند. دبير شوراي راهبردي 
تهران هوش��مند در ادامه به برنامه هاي ش��هرداري 
تهران در حوزه هاي بهينه سازي مصرف انرژي، توسعه 
انرژي هاي پاك، پايش وضعيت محيط زيست تهران، 
آبياري هوشمند در بوستان هاي پايتخت و مديريت 
هوشمند ترافيك با استفاده از تحليل داده اشاره كرد. 
وي گفت: در زمينه استفاده از حمل و نقل پاك تاكيد 
و توجه بسياري به دوچرخه در برنامه تهران هوشمند 
شده است. تشويق شهروندان به استفاده از حمل و نقل 
عمومي و پاك با روش هاي كارآمد از ديگر برنامه هاي 
اين حوزه اس��ت. همچنين در نظر داريم شبكه اي از 
سنسورها را براي پايش آلودگي تهران در شهر به كار 
بريم. او در ادامه با اشاره به توسعه ساختمان هاي سبز 
در ش��هرداري تهران افزود: مصرف انرژي و آب را در 
ساختمان هاي شهرداري پايش مي كنيم و سعي در 
استفاده از برچسب انرژي براي ساختمان هاي اداري 

داريم كه از اهميت بسياري برخوردار است.

آمادگيبراي
حملواكسنهايكرونابهكشور

مديرعامل هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران با بيان 
اينكه دولت وظيفه انتقال واكسن هاي وارداتي كرونا به 
كشور و عمليات توزيع ميان استان ها را به ايران اير واگذار 
كرده، گفت: مقدمات كار فراهم شده است. كاپيتان امير 
عليرضا برخور در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: عمليات 
واردات واكس��ن هاي كروناي خريداري شده از سوي 
دولت و عمليات توزيع ميان استان هاي مختلف از سوي 
دولت و وزارت راه و شهرسازي به هواپيمايي جمهوري 
اسالمي واگذار شده و هما مس��ووليت آن را پذيرفته 
است؛ مقدمات كار فراهم شده و هر زماني كه به ما اعالم 
شود، اين واكسن ها را به كشور منتقل خواهيم كرد. وي 
افزود: قرار نيست هواپيماي خاصي براي اين جابه جايي 
واكسن ها در نظر گرفته شود؛ بلكه آنچه طراحي شده، 
تعبيه مكان كوچكي در ۵ فروند هواپيماس��ت؛ چون 
واكسن هاي وارداتي، حجم آن چناني ندارند. كاپيتان 
برخور گفت: درجه حرارت و دماي باكس هاي حاوي 
واكسن كرونا را ستاد ملي مبارزه با كرونا به ايران اير ابالغ 
مي كند ولي احتماالً با يخ خشك عمليات خنك سازي 
در ط��ول پرواز را انجام مي دهي��م بنابراين هواپيماي 
خاصي براي اين منظ��ور در نظر نداريم بلكه محفظه 
انتقال آن ويژه است. مديرعامل هواپيمايي جمهوري 
اس��المي ايران درباره كشور مبدا واكس��ن ها، با ابراز 
بي اطالعي از اين موضوع، در خصوص توزيع واكسن ها 
در كشور با استفاده از پروازهاي داخلي هما، گفت: اگر 
مراكز تصميم گيري اعالم كنند كه محموله ها به چه 
شهرها يا استان هايي بايد بروند، ايران اير اين وظيفه را 
عهده دار مي شود؛ اما توزيع آن در شهرهاي كوچك تر 

برعهده ستادهاي استاني باشد.

ارايهتسهيالتباكارمزدخاص
بهكارگرانمتقاضيمسكنملي

مع��اون وزير راه و شهرس��ازي اظهار داش��ت: طبق 
تفاهم نامه اي كه با وزارت كار داش��تيم فارغ از تمام 
امتيازات و تسهيالت ارايه شده در طرح مسكن ملي، 
امتيازات ويژه اي و تسهيالت خاصي به كارگران داده 
مي شود و پيش��نهاد ارايه تسهيالت با كارمزد خاص 
و تس��هيالت در مصالح را داده ايم و منتظر هستيم تا 
وزارت كار نتايج آن را اعالم كند. محمود محمودزاده در 
گفت وگو با ايلنا درباره وام صد ميليون توماني كارگران 
براي خريد مسكن اظهار داشت: اخيرا تفاهم نامه اي 
ب��ا وزارت كار براي تامين منابع مالي خريد مس��كن 
كارگران بازنشس��تگان و مستمري بگيران داشتيم. 
طبق اين تفاهم نامه وام صد ميليون توماني به واجدان 
شرايط ارايه مي ش��ود كه كارگراني كه در طرح اقدام 
ملي مس��كن ثبت نام كردند در اولويت دريافت اين 

وام هستند.

ساالري: كاريكاتوري نمايشي از پارلمان شهري باقي مانده است

انتقاد شوراي شهر از مصوبه مالياتي مجلس
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٭   مشخصات مناقصه :
مبلغ برآوردشماره ثبت در پایگاه ملی مناقصاتشماره تقاضا/ مناقصهنام مناقصه گزار

Tender No.: FP/17-99/080-1شرکت ملی حفاری ایران
Indent No.:43-22-990394805528.901.78318.635.400.000

٭  نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه :

توزیع اسناد 
توسط شرکت

توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا ده روز پس از آن ادامه خواهد داشتتاریخ شروع دریافت

محل دریافت
آدرس: اهواز -  بلوار پاسداران- باالتر از میدان فرودگاه -  شرکت ملی حفاری ایران- ساختمان پایگاه عملیاتی -  طبقه 
اول -  س�الن 113 -  اداره تدارکات خارجی کاال- خانم نادری- آقای سنگ بهرام -  شماره تماس : 06134148615- 

061-34148656

نحوه دریافت

1- ارائه فیش واریزی به مبلغ 000ر190 ریال به حساب شماره 4001114004020491  تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد 
شرکت ملی حفاری ایران نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

) IR 520100004001114004020491 شماره شبا ( 
2- درخواست رسمی متقاضی )باذکر نام دقیق( مبنی بر دریافت اسناد مناقصه

تحویل اسناد به 
شرکت

14 روز پس از آخرین روز دریافت استعالمهای ارزیابی کیفیآخرین مهلت

اهواز- بلوار پاسداران باالتر از سه راه فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران – ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول محل تحویل
پارت B – اتاق 107- دبیرخانه کمیسیون مناقصات- شماره تماس 341485690 061– 34148580 061

٭   روش ارزیابی کیفی مناقصه گران :
بر اساس کسب حداقل امتیاز )50( مربوط به معیارهای موجود در استعالمهای ارزیابی کیفی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل می شود انجام می گردد.روش ارزیابی

تعادل نوبت اول  99/9/11 و نوبت دوم 99/9/12

٭  تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(:
932.000.000 ریال / 3.301 یورومبلغ تضمین

انواع تضامین قابل قبول
  ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی

  اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636 تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران 
) IR 350100004001114006376636 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران) شماره شبا

90 روز ) و برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد.(مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

شركت ملي حفاري                             اريان 
سهامي خاص

تجديدآگهیمناقصهدومرحلهای)بهصورتنيمهفشرده(
شركت ملي نفت                             اريان 

نوبت دوم

1399.4933 موضوع مناقصه :خرید مربوط به:
QUICK LATCH CEMENT HEAD )BY INSTALLMENT(

٭تذکر : با توجه به بخشنامه شماره 98/665/138 مورخ 1398/04/03 معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت مبنی بر بکارگیری سامانه تدارکات الكترونیکی دولت 
)ستاد( ثبت نام کلیه متقاضیان حضور در مناقصات ، مزایدات شرکت ملی حفاری ایران در پایگاه setadiran.ir   می باشد.

اداره تدارکات خارجی کاال

محسن هاشمي، رییس شوراي اسالمي شهر تهران در حاشیه نشست دیروز این شورا درباره 
موضوع تراكم فروشي به بیمارس�تان هاي تامین اجتماعي گفت: برخي از این بیمارستان ها 
پایان كار نداش�تند و امروز بدهي هاي آنها در قبال پروانه س�اخت با بدهي هاي شهرداري به 
تامین اجتماعي در حال تهاتر اس�ت و هیچ تراكم فروش�ي اي صورت نگرفته است. هاشمي 
همچنین در پاسخ به سوالي مبني بر اینكه آیا براي آزاد شدن اوراق مشاركت شهرداري تهران 
به بیمارس�تان هاي تامین اجتماعي تراكم فروش�ي صورت گرفته است، گفت: چنین چیزي 
صحت ندارد، برخي از بیمارستان هاي تامین اجتماعي پایان كار ندارند و عوارض هم پرداخت 
نكرده اند. چون شهرداري به تامین اجتماعي بدهي دارد مبلغ عوارض و بدهي ها در حال تهاتر 
است. هاشمي افزود: برخي از این بیمارستان ها بسیار عظیم هستند نظیر بیمارستان میالد و 
پایان كار ندارند و ش�اید در این ساخت و سازها تخلفاتي هم صورت گرفته باشد كه براي اخذ 
پایان كار تمامي این موارد مورد بررسي قرار خواهند گرفت، از این رو، براي دریافت پایان كار 
باید عوارض پرداخت كنند كه این عوارض با بدهي هاي شهرداري تهران تهاتر مي شود. استعالم 
اوراق مش�اركت از تامین اجتماعي گرفته كه آیا شهرداري بدهي به این سازمان دارد. این امر 

مشكل ما را رفع مي كند لذا هیچ تراكم فروشي اي صورت نگرفته است.

حاشيه شورا
تكذيب تراكم فروشي  به  تامين اجتماعي 



پيش��رفت تكنولوژي باعث سادگي زندگي شده و به 
لطف انقالب ديجيت��ال زمين به يك دهكده جهاني 
تبديل شده است اما اين تحول بي دردسر نيز نبوده و 
كالهبرداران بسياري وارد صحنه شده اند. كالهبرداري  
در دنياي ديجيتال در حال افزايش است و كالهبرداران 
عمدتا موسسات مالي را هدف قرار مي دهند. محافظت 
از بانك ه��ا در مقابل دزدي حس��اب، دزدي هويت و 
نشت اطالعات پيچيده ش��ده است زير مجريان نيز 
اس��تراتژي هاي خود را بهبود مي بخشند. تشخيص 
كاراكتر نوري )OCR( مي تواند به ش��ركت ها براي 
تاييد هويت و جلوگيري از كالهبرداري كمك كند. 
سازمان ها در هر قسمتي به دليل افزايش باج افزار ها 
و رخنه هاي اطالعاتي امنيت خود را از دست داده اند. 
با توجه به افزايش تعداد كالهبرداري ها، ش��ركت ها 
به سيستم هاي تاييد قدرتمند به واسطه تكنولوژي 
OCR روي آورده اند كه تنها به كاربران موثق و احراز 
هويت شده اجازه وجود خواهد داد. اين سيستم ها به 
شركت ها اجازه خواهند داد كه پيش از ايجاد مشكل 
كالهبرداران را فيلتر كنند. بخش بانكداري همانند 
يك معدن طال براي كالهبرداران محسوب مي شود و 
از بخش هاي مختلف مانند پول شويي، دزدي هويت و 
ديگر كالهبرداري ها ضررهاي زيادي را متحمل خواهد 
شد. دولت هاي كشور هاي مختلف مقررات محكمي را 
در حوزه شناخت مشتري و پول شويي در زيرمجموعه 
خود پياده سازي كرده اند. بدون سيستم تاييد مناسب 
و تبعيت از اين قوانين فعاليت در اين بخش دش��وار 
است. به همين دليل سازمان ها براي استخراج كارآمد 
اطالعات از تكنولوژي OCR اس��تفاده مي كنند. در 
حال حاضر بانك ها زير فشار زيادي براي اجراي قوانين 

و در عين حال رفاه مشتريان خود قرار دارند.

     تشخيص كاراكتر نوري )OCR( چيست
تش��خيص كاراكت��ر ن��وري )OCR( تكنول��وژي 
پيشرفته اي است كه به شركت ها و افراد اجازه مي دهد 
اطالعات مستندات را با دقت بيشتر و در عرض چند 
ثانيه اس��تخراج كنند. يك نرم اف��زار OCR به افراد 
اجازه مي دهد تا اطالعات و مس��تندات را استخراج و 
آن را به فرمت قابل اس��تفاده ماشيني تبديل كنند. 
تكنولوژيOCR مدت ها است كه در بازار وجود دارد 
اما سازمان ها به تازگي و طي چند سال گذشته نياز به 
اين تكنولوژي را حس كرده اند. اين تكنولوژي به بخش 
مهمي از عمليات هاي سازماني تبديل شده است. طبق 
گزارشات به دس��ت آمده بازار جهاني OCR تا پايان 
س��ال ۲۰۳۰ به ۷۰ ميليون دالر خواهد رسيد. بدون 
شك اين موضوع حاصل پيشرفت تكنولوژي است. 
ش��ركت ها نفع زيادي از تكنولوژي OCR مي برند و 
تجربه مناسبي را در اختيار كاربران خود قرار مي دهند. 
به عالوه شركت ها از اين تكنولوژي براي تاييد هويت و 

جلوگيري از كالهبرداري استفاده مي كنند.

     تكنولوژي OCR مبتني بر هوش مصنوعي
پيش تر اس��تخراج اطالع��ات و تبدي��ل آن به زبان 
ماشيني كار دش��واري بود. ساعت ها براي تاييد يك 
مستند زمان نياز بود و كاركنان دش��واري زيادي را 
متحمل مي شدند. تضمين دقت اين كار نيز به دليل 
خطا هاي انساني غيرممكن بود. با تشخيص كاراكتر 
نوري اوضاع تغيير كرده است و نتايج دقت و بازدهي 
 OCR زمان��ي بااليي پيدا كرده اند. ي��ك تكنولوژي
مبتني بر هوش مصنوعي اطالعات را كس��ب كرده و 

آن را به زبان ماشيني تبديل مي كند. پيش پردازش 
 OCR سعي مي كند عمليات تشخيص كاراكتر را براي
انجام دهد. تكنولوژي OCR تصاوير را به شكلي چند 
بعدي درك مي كند و در نتيجه تصوير اين مستند با 
تكنيك هايي در مرحله پردازش بهينه سازي خواهد 
شد. پس از استفاده از تكنولوژي براي ايجاد تمايز بين 
متن و پس زمينه، OCR متن را از تصوير به دس��ت 
آمده اس��تخراج مي كند. اين تكنولوژي با استفاده از 
الگوريتم هايي كه تمپلت مستند و چارچوب كلي آن را 
شناسايي مي كنند، فرم مورد نظر را پر خواهد كرد. پس 
از بهينه سازي تصوير، داده هاي مستند در دو مرحله 
استخراج مي شوند؛ دسته بندي و نمايان سازي. براي 
بخش دسته بندي، شبكه هاي عصبي يادگيري عميق 
براي شناس��ايي تمپلت ها و بخش هاي تعريف  شده 
براي اين مستند استفاده مي شوند. پس از شناسايي 
اين نرم افزار محتويات مس��تند را استخراج مي كند. 
براي مث��ال در يك فرم ثبت ن��ام بانكي، بخش هاي 
مربوط به نام، تاريخ تولد و غيره شناس��ايي شده و با 
داده هاي مربوط پر مي شوند. پس از تكميل استخراج 
اطالعات و داده ها، س��ازمان ها بايد بررسي كنند كه 
آيا اين اطالعات به دس��ت آمده صحيح است يا خير. 
اس��تخراج داده هاي غلط براي ش��ركت هايي كه با 
اطالعات حساس سروكار دارند بسيار خطرناك است. 
براي مثال استخراج نادرست شماره حساب ممكن 
است به از دست رفتن يك حساب بانكي منتهي شود. 
بنابراين مرحله پس پردازش به تاييد داده ها از طريق 

تكنيك هاي NLP مي پردازد.

    مزيت OCR براي بانكداري
صنع��ت بانكداري دايما در خطر جراي��م مالي از جمله 
 OCR پول شويي و تصاحب حساب قرار دارد. تكنولوژي
به ميزان قابل توجهي مي تواند به بانكداري در شناسايي 
كاالهب��رداران كمك كند زي��را اين نرم اف��زار هرگونه 
مستندات غيرمجازي را مشخص مي كند. مزاياي مهم 

نرم افزار تشخيص كاراكتر نوري در ادامه بيان مي شود. 
جهان تكنولوژي آس��ودگي را به صنايع مختلف آورده 
اس��ت و OCR مجهز به هوش مصنوعي فرايند تاييد 
اطالعات را به ويژه در بانك ها ساده سازي مي كند. ديگر 
نيازي نيس��ت كه كارمندان براي استخراج اطالعات از 
تمامي مس��تندات و تاييد آن زمان زيادي صرف كنند. 
همه چيز به صورت نرم افزاري انجام مي گيرد و كاركنان 
تنها بر اين تكنولوژي نظارت دارند. در حالي كه پردازش 
دستي چندين روز زمان مي برد، OCR تنها طي چند 

دقيقه كار خود را انجام مي دهد.

    تشخيص كاراكتر نوري
زمان را كاهش مي دهد

در روش اس��تخراج و پردازش، تاييد اطالعات حداقل 
يك هفته زمان نياز خواهد داش��ت. ي��ك كارمند بايد 
اطالعات را از مشتري دريافت كند. سپس اين مستندات 
را با دقت بررسي و داده هاي مورد نظر را استخراج كند. 
پس از استخراج اين اطالعات به زباني ماشيني تبديل 
مي ش��وند. با اين حال تشخيص كاراكتر نوري متكي بر 
هوش مصنوعي اطالعات را استخراج كرده و آن را به زبان 
ماشيني تبديل مي كند و اين فرايند تنها در چند ثانيه 
انجام مي گيرد. از اين رو كاركنان زمان كمي را براي تاييد 

اطالعات صرف خواهند كرد.

   كاهش هزينه تاييد اطالعات
پيش تر ش��ركت ها تيم هايي را براي تاييد مشتريان 
اس��تخدام مي كردند. به عالوه تجهي��زات مورد نياز 
براي انج��ام اين فراين��د نيز هزينه باالي��ي دارند. با 
معرفي هوش مصنوعي OCR، بانك ها بس��ياري از 
هزينه هاي خود از جمله استخدام و تهيه تجهيزات را 
كاهش داده اند. به همين دليل OCR نه تنها در زمان 
صرفه جويي مي كند بلكه به ويژه براي بخش بانكداري 
مقرون به صرفه اس��ت. از آنجايي ك��ه كالهبرداران 
امروزي از روش هاي پيچيده اي براي رسيدن به اهداف 

خود استفاده مي كنند مواجهه با آنها يك امر رايج است. 
مستندات جعلي چيز رايجي هستند و با تاييد دستي 
نمي توان مستندات دستكاري شده را تشخيص داد. از 
اين رو بانك ها نيز به چيزي بيشتر از يك تحليل ساده 
نياز دارند. تكنولوژي تشخيص كاراكتر نوري در همين 
مرحله به كار خواهد آمد و ب��ه داد صنعت بانكداري 
مي رسد. اين تكنولوژي مي تواند مستندات دستكاري 
شده را طي چند ثانيه شناسايي كند و درنتيجه بانك ها 
مي توانند كالهبرداران را پيش از مشكل س��از شدن 
شناسايي كنند. بعالوه جذب مشتريان معتبر ديگر 
مساله اي محسوب نمي شود و تجربه مشتري نيز به 

سادگي قبل خواهد بود.

OCR تكنولوژي   
جلوگيري از كالهبرداري را ساده تر مي كند

پول شويي، دزدي حساب، بانكداري باز، ارز هاي مجازي 
و دزدي مالياتي بخشي از كالهبرداري هاي رايج صنعت 
بانكداري هس��تند. براساس گزارش وبس��ايت آماري 
Statista، انگلس��تان در سي س��ال گذشته دو سوم از 
شاخه هاي بانكداري خود را تعطيل كرده است و امريكا 
۹ هزار و اروپا ۶ هزار ش��اخه بانكداري خود را به ويژه در 
بانكداري ديجيتال به دليل كالهبرداري بانكي تعطيل 
كرده اند. دولت ه��اي جهان قوانين مختلفي را در حوزه 
KYC/AML اعمال مي كنند و تبعيت از اين مقررات 
بدون سيستم تاييد اطالعات نيرومند تقريبا غيرممكن 
است. يك تكنولوژي ش��ناخت كاراكتر نوري مي تواند 
در پيروي از اي��ن قوانين به بانك ها كمك كند. به عالوه 
قانونگذاران نيز در سرتاس��ر جه��ان قوانين محكمي را 
در حوزه KYC و AML اعمال كرده اند و تبعيت از اين 
قوانين موضوع كار دشواري اس��ت. روش تاييد سنتي 
اطالعات بس��يار زمان بر و هزينه بر اس��ت. تكنولوژي 
شناخت كاراكتر نوري جلوگيري از كالهبرداري، تبعيت 
از قوانين، كاهش زمان و هزينه و جذب مشتريان معتبر 

را براي بانك ها ساده كرده است.
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لطفا به منافع ملي فكر كنيد
باي��د برتري هاي اي��ران در بخش هاي سياس��ي و 
ديپلماس��ي در ح��وزه اقتص��ادي و معيش��تي نيز 
گس��ترش پيدا كند تا رژيم صهيونيس��تي نتواند، 
ويترين فروشگاه هاي كشورهاي منطقه را از كاالهاي 
توليدي خود پر كند. خبري اخيرا در فضاي بين المللي 
مطرح شد كه در ايران بازتاب هاي مناسبي پيدا نكرد، 
بر اس��اس اين خبر، پادشاه عربستان اعالم كرده اگر 
نظام بين الملل تضمين هاي جدي ب��راي ايجاد دو 
كشور در سرزمين هاي اشغالي بدهد، عربستان آماده 
است روابط خود را با رژيم صهيونيستي بهبود بخشد. 
اين در حالي اس��ت كه موضوع تشكيل ۲كشور در 
سرزمين هاي اشغالي از جمله امور بديهي و غيرقابل 
انكار است. به عبارت روشن تر عربستان تالش مي كند 
از ظرفيت نظام بين الملل براي پيشبرد راهبردهاي 
ماجراجويانه خود در منطقه بهره ببرد. در ايران چه 
واكنش��ي به اين تحوالت داده مي شود؟ نمايندگان 
مجلس طرحي را تصويب مي كنند كه خروجي معناي 
آن ب��راي نظام بين الملل، خ��روج از ان پي تي و عدم 
اجراي پروتكل الحاقي تعبير و تفسير مي شود. يعني 
عربستان بدون ظرفيت هاي ديپلماسي به دنبال ايجاد 
پتانسيل هاي ارتباطي بين المللي براي تصميمات 
خود اس��ت. در اي��ران اما به گونه اي عمل مي ش��ود 
كه ظرفيت هاي ارتباطي كش��ور در معرض نوسان 
و تكانه هاي منفي قرار مي گي��رد. با اين توضيحات 
معتقدم كه مجموعه نظام تصميم سازي كشور بايد بر 
اساس يك راهبرد مشخص كه مقام معظم رهبري آن 
را ترسيم و تشريح كرده اند، فرايند تحقق منافع ملي را 
دنبال كنند و از رفتارهاي تندي كه بيشتر در راستاي 
منافع دشمنان كشور است، خودداري شود. فراموش 
نكنيم شهدايي از جنس شهيد محسن فخري زاده، 
جان عزيز خود را به دست گرفتند تا مردم اين كشور 
در نهايت سربلندي و افتخار، قله هاي رشد و موفقيت 
را ط��ي كنند.  اي كاش نمايندگان قبل از هر اقدامي 
ابتدا متن قطعنامه هاي ش��ديداللحن سازمان ملل 
متحد را بخوانند، بعد برجام را دقيق مطالعه كنند، بعد 
درباره سود و زياني كه كشور از اين سند بين المللي 
برداشت كرده است، اظهارنظر كنند. آقايان، خانم ها 
لطفا به منافع ملي كشور و مطالبات مردم فكر كنيد، 

بعد تصميم بگيريد.

كدام همت ؟ اون » همت«  ها 
يا اين » همت«  ها ؟!

تكليف هجي، خوانش و به كارگيري اعداد داراي ۹ صفر 
)بيليون در مقياس كوچك يا ميليارد در مقياس بزرگ( 
و 1۲ صفر )تريلي��ون در مقياس كوچك يا بيليارد در 
مقياس بزرگ( در ارقام ريال و تومان را مشخص كنند 
و مديراني كه نتوانستند در فرهنگستان ادب فارسي 
معادلي براي به كارگيري محاوره اي اين ارقام و مبالغ 
بس��ازند، چرا از عالمت اختصاري » همت«  استفاده 
مي كنند كه نام نسلي از مديران خاكي و ساده زيست را 

ياد آوري مي كند ؟
به هر تقدير به نظر مي رسد كه بايد يك نفر شبيه اون 
»همت «  ها پيدا شود و » همت «  كند و از اين » همت« 
ماليات بگيرد و نظام مالياتي جامع و مانعي را طراحي و 
به مورد اجراء بگذارد تا هم يكي از وظايف اصلي حاكميت 
)از منظر تجارب موفق و آموزه هاي ديني، ملي و جهاني( 
يعني اصل » توازن اجتماعي « محقق شود و هم با اعمال 
سياست هاي بازتوزيعي موثر، هدفمند و هوشمند مانع 
برهم خوردن » توازن اجتماعي« شده و از بروز شكاف 
و گسست درآمدي فاحش بين طبقات مختلف جامعه 

جلوگيري نمايد . 
بديهي است ش��كل گيري نظام مالياتي جامع و مانع، 
عالوه بر تحق��ق عدالت اجتماعي، ثم��رات و بركات 
ديگري نظير شفافيت، محاسبه پذيري، حذف رانت، 
واقعي سازي قيمت ها، هدفمند سازي و هوشمند سازي 
يارانه ها و... را به دنبال داشته و زمينه را براي تنظيم گري، 
نظارت و سالم س��ازي محيط كس��ب و كار و ... فراهم 
مي سازد. بشرطي كه كار دست اون » همت«  ها باشد نه 

اين » همت«  ها. ايدون باد .

 روند صعودي بورس 
تا پايان سال

اين تزريق يك هزار ميلياردي نيز در زمان بدي صورت 
پذيرفت و نتوانست تاثير و نمودي بر روي بازار بگذارد. 
مهم ترين نكته اين است كه بورس و بازار سرمايه نياز به 

يك اعتمادسازي دارد.
عرض��ه داراهاي دولت نيز كمي حاش��يه دار بود و 
دولت به بازار سرمايه به عنوان يك منبع تامين مالي 
كوتاه مدت نگاه نكند و بايد به مكانيزيم بازار سرمايه 
و نقش خود در بازار سرمايه احترام بگذار و به خروج 
نقدينگي از بازار سرمايه نپردازد. صندوق هاي دارا 
و پااليش��ي يكي از عواملي بود كه اعتماد مردم را 
نسبت به بازار سرمايه سلب كرد و اين سلب اعتماد 
اغلب در نمادپااليشي يكم به چشم مي خورد و اگر از 
اين صندوق ها حمايت هاي الزم تا رسيدن به ارزش 
ذاتي صورت نگيرد، بي اعتمادي در بازار سهام كمي 
عميق تر از گذشته مي شود و دولت، اعتماد مردم 
نسبت به بازار سرمايه را از دست مي دهد. اگر با اين 
شرايط داراس��ومي در بازار عرضه نشود استقبالي 
صورت نمي گيرد و حتي ممكن است شرايط بازار 
را به سمت و سوي نزول بكشاند. وضعيت بازار سهام 
نيز مطلوب اس��ت و اين روزها ورود پول خوبي توسط 
حقيقي ها به بازار انجام مي گيرد و اين موضوع روند را 
براي بازار پديد مي آورد اما؛ در اينجا ريسك بزرگ به نام 
بودجه وجود دارد و دولت مي تواند از اين طريق اعتماد 
بيشتري نسبت به بازار سرمايه جلب نمايد چراكه؛ در 
بودجه پارامترهاي تاثيرگذار بر روي بورس وجود دارد 
و اگر دولت نس��بت به بازار سرمايه ديد حمايتي دارد 
بايد عمال در بودجه كش��ور اين موضوع را نشان دهد. 
اگر بودجه به نفع و به حمايت از بازار س��رمايه نوشته 
شود مي توان بازار سهام را تاپايان سال صعودي ديد اما؛ 
درغيراين صورت وضعيت بورس كمي ناگوار مي شود.

اروپا از رشد شركت هاي بزرگ 
فناوري در بازار جلوگيري مي كند

اتحاديه اروپا سعي دارد با وضع قوانيني سرعت رشد 
شركت هاي بزرگ فناوري و قدرت سلطه آنها بر بازار 
را كنترل كند. ب��ه گزارش مهر به نقل از گيزموچاينا، 
اتحاديه اروپا تصميم دارد با تصويب يك قانون جديد 
از گس��ترش بيش از حد پلتفرم هاي آنالين يا قدرت 
گرفتن بي رويه آنان براي مقابله با رقبايشان، جلوگيري 
كند. به گفته مارگرت وستاگر، كميسيونر رقابت اين 
اتحاديه، قانونگذاران خواهان تحقيقاتي در رفتارهاي 
پيشين پلتفرم ها، جريمه ها و شبهات درباره رفتارهاي 
غيرقانوني شركت هاي بزرگ فناوري هستند. همچنين 
رقباي شركت هاي بزرگ با موانع زيادي روبرو هستند از 
جمله آنكه مدت زمان زيادي طول مي كشد تا شكايات 
بررسي و با رفتارهاي ضدرقابتي مقابله شود. اين تاخيرها 
خساراتي جبران ناپذير به كسب وكارشان مي زند. عالوه 
بر آن مقامات اتحاديه اروپا تصميم دارند هفته آينده 
پيشنهاداتي را منتشر كنند كه به قانونگذاران اجازه 
مي دهد درباره شركت هايي كه سريع رشد مي كنند و 
قدرت سلطه در بازار مي يابند، تحقيقاتي انجام دهند. 
نمونه اي از اي��ن موارد گوگل و فيس بوك هس��تند. 
وستاگر در اين باره اعالم كرد اين روشي آينده نگرانه 
براي اجراي قوانين رقابت در بازار است. به بيان ديگر 
ملزومات شركت هاي بزرگ تر براي عرضه عمومي سهام 
خود در بورس سختگيرانه تر از رقباي كوچك تر خواهد 
بود. حتي ممكن است اين ملزومات شركت هاي بزرگ 
را مجبور كند اطالعات را با رقبايش��ان يا قانونگذاران 

اتحاديه اروپا به اشتراك بگذارند.

۴۰ درصد خانه هاي روستايي 
جهان اينترنت ندارند

گزارش جدي��د اتحاديه بين المللي مخابرات نش��ان 
مي دهد كه ۴۰ درصد خانه هاي روس��تايي در سراسر 
جهان فاقد دسترس��ي به اينترنت هستند. به گزارش 
مهر به نقل از زد دي نت، بر اساس همين گزارش ميزان 
دسترسي به اينترنت در خانه هاي شهري تقريباً دو برابر 
ميزان دسترسي به اينترنت در خانه هاي روستايي است. 
اين آمار كه مربوط به سال ۲۰1۹ است نشان مي دهد 
حدود ۷۲ درصد از خانه هاي شهري در سراسر جهان به 
اينترنت دسترسي دارند. اما اين رقم در مورد خانه هاي 
روستايي به حداكثر ۳۸ درصد مي رسد. گزارش يادشده 
حاكي است ميزان دسترس��ي به اينترنت در مناطق 
شهري كشورهاي در حالت توسعه ۲.۳ برابر بيشتر از 
ميزان دسترسي به اينترنت در نقاط روستايي است. در 
مقابل اين شكاف در كشورهاي توسعه يافته بسيار كمتر 
است و به ترتيب ۸۷ و ۸1 درصد از خانه هاي شهري و 
روستايي در اين كشورها به اينترنت دسترسي دارند. 
گزارش يادش��ده نشان مي دهد 1۷ درصد از جمعيت 
مناطق روستايي جهان در مناطق فاقد پوشش تلفن 
همراه زندگ��ي مي كنند و 1۹ درص��د از كل مناطق 
روستايي تحت پوشش خدمات تلفن همراه تنها به نسل 
دوم خدمات مخابراتي سيار دسترسي دارند كه پوشش 

اينترنت بسيار ضعيفي را در دسترس قرار مي دهد.

هشدار ۳۲ گروه به بايدن درباره 
انحصارگري شركت هاي فناوري

۳۲ گروه و س��ازمان از بايدن خواسته اند تحت تاثير 
شركت هاي فناوري بزرگ قرار نگيرد. به گزارش مهر، 
۳۲ سازمان فعال در حوزه آنتي تراست )ضدانحصار( و 
حمايت از مشتريان، حمايت از كارگران و گروه هاي 
مرتبط در نامه اي از جو بايدن رييس جمهور انتخابي 
امريكا خواسته اند، هرگونه تاثيرپذيري از شركت هاي 
بزرگ فناوري را رد كند. در اوايل ماه جاري فاش شد 
تعداد مديران ارشد شركت هاي فناوري از منتقدان آنها 
در تيم انتخابي بايدن بيشتر است و اين امر نشان دهنده 
تأثيرگذاري عده اي خاص در سياست هاي دولت خواهد 
بود. در اين نامه از بايدن خواس��ته شده مديران ارشد، 
البي گران و مشاوراني كه با شركت هاي بزرگي مانند 
فيس بوك، آمازون، گوگل، اپل و مايكروسافت همكاري 
مي كنند را از تيم خود حذف كند. اين گروه ها معتقدند 
روش هاي تجاري ش��ركت هاي مذكور در نهايت به 
مشتريان و اقتصاد امريكا خسارت مي زند. در بخشي از 
نامه آمده است: ما معتقديم دولت شما بايد با تهديدهاي 
انحصارگري از سوي شركت هاي بزرگ مقابله كند. اما به 
هرحال زماني مي توان چنين انتظاري داشت كه دولت 

شما با طرفداران اين شركت ها همكاري نكند. 

ويژه

تقدير از همراه اول توسط
وزير ارتباطات و استاندار زنجان

وزير ارتباطات و استاندار زنجان از انجام ١٠٠ درصدي 
تعهدات همراه اول در اين اس��تان تقدي��ر كردند.  به 
گزارش اداره كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات س��يار 
ايران، در جلسه آنالين صبح سه شنبه ١١ آذرماه كه با 
موضوع توسعه پوشش اينترنت پرسرعت در روستاهاي 
استان زنجان و باحضور محمدجواد آذري جهرمي وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات، فتح اهلل حقيقي استاندار، 
حجت االس��الم علي خاتمي نماينده ولي فقيه و امام 
جمعه استان زنجان و جمعي از مديران وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات، همراه اول و شركت مخابرات ايران 
برگزار شد، وزير ارتباطات و فناوري اطالعات، استاندار 
و امام جمعه زنجان بابت انج��ام ١٠٠ درصدي برنامه  
تعهدي و تالش هاي همراه اول براي بهره مند ش��دن 
روستاهاي استان مذكور از اينترنت پرسرعت اين اپراتور 
تقدير كردند.   همراه اول در سال  جاري، ٧٠ سايت نسل 
٣ و ۴ را در ٩۵ روستا و جمعيتي بالغ بر ٣٨٠٠٠ نفر را از 
محل اعتبار خدمات عمومي اجباري ارتباطات و فناوري 

اطالعات )uso( راه اندازي كرده است. 

فناوري تشخيص كاراكتر نوري مبتني بر هوش مصنوعي بانكداري را متحول خواهد كرد
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سالگرد كرونا  و هدايت افكار عمومي جهان 
خسارت هاي سنگين مالي و اقتصادي نيز اقتصاد جهان 
را در ركود فرو برده و افت شاخص هاي بورس، رشد منفي 
اقتصاد كشورهاي جهان، و هزاران تريليون دالر انتشار 
پول و تزريق نقدينگي براي تامين زندگي، پرداخت وام به 
واحدهاي اقتصادي و... موضوعاتي است كه در سال هاي 
آينده نيز زندگي اقتصادي بشر را تحت تاثير قرار مي دهد. 
انسان ها و خانواده هاي بسياري در يك سال اخير تالش 
كردند كه با تح��رك كمتر، در خانه مان��دن، قرنطينه 
شهرها، دوركاري، كاهش مراجعه به مكان هاي شلوغ و... 
خسارت ها را كاهش دهند و در اين دوران گوشه گيري 
و تنهايي و نب��ود دورهمي ها و رفت و آمدها، موضوعات 
مختلفي را در ذهن خود مرور كردند و به ماهيت، مفهوم 
زندگي، دنياي امروز و نق��ش بازيگران اصلي آن يعني 
فناوري، رسانه ها و ش��بكه هاي اجتماعي، شركت هاي 

بزرگ و قدرت هاي اقتصادي جهان توجه كرده اند.
آنچه مسلم است دنياي امروز و تجارت جهاني، ميليون ها 
سفر در روز، ميليون ها مهاجر و تبعه كشورهاي مختلف 
كه دور از وطن زندگي مي كنند و... همگي در س��رعت 
سرسام آور ابتداي ويروس اثر گذاشت و ظرف چند ماه 
تمام جهان را آل��وده كرد و اضطراب و ترس را به خانه ها 
و كش��ورها و دولت ها برد. اما هدف چي��ن چه بود؟ آيا 
مي خواهد خود را قدرت اول جهان كند و امريكا را تضعيف 
كند؟ آيا مي خواهد دنيا را بترساند تا همه حساب ببرند و 
به حرفش گوش دهند؟با اين حال، در اقتصاد كشورهاي 
پيش��رفته غرب، ك��ه آزادي عمل اجتماع��ي و تحرك 
اقتصادي و فعاليت بيش��تر داشته اند، دقيقا متناسب با 
سهم آنها از توليد ناخالص جهان، سهم بيشتري در آمار 

ابتال و تلفات انساني داشته اند. 
امري��كا با ۲۵ درصد توليد اقتصادي جهان، بيش��ترين 
ابتال و تلفات را داشته و با ۲۷۴ هزارنفر بيشترين تلفات 
را داشته است. برزيل كش��ور پر جمعيت و با اقتصاد در 
حال ظه��ور نيز با 1۷۳ هزار، هند كش��ور پرجمعيت و 
يكي از اقتصادهاي مطرح جهان با 1۳۸ هزار، مكزيك با 

1۰۵ هزار و انگليس با ۵۸ هزار نفر و در رتبه هاي بعدي 
فرانس��ه و آلمان و بقيه قرار داشته اند. ايران نيز به دليل 
سوءمديريت ها و تمركز جمعيت و اقتصاد در شهرهايي 
مانند تهران و خرده فرهنگ ها، جزو كشورهايي بوده كه 

تلفات قابل توجهي داشته است. 
به عبارت ديگر، متناس��ب با س��هم كش��ورها در رشد 
اقتصادي و توليد ثروت و تجارت جهاني، به دليل تحرك 
باالي اقتص��اد و جامعه آنها، ابتالي بيماري و تلفات نيز 
بيشتر بوده اس��ت و امريكا خسارت بيشتري نسبت به 
بقيه كشورها داشته اس��ت. جالب اين است كه چين با 
وجود آنكه مبدا ويروس بوده و دومين اقتصاد جهان است 
آمار كمتري داشته، كره جنوبي و  ژاپن نيز آمار كمتري 
از كشورهاي غربي داش��ته اند. اين موضوع مي تواند به 
فرهنگ و شكل زندگي، فرمانبري، نظم پذيري و قانون 
مندي يا اقدامات مسووالن اين كشورها مربوط باشد و 
مي تواند حاصل عدم اطالع رساني دقيق و به موقع و پنهان 
كاري باش��د كه برخي آمار را عمدا اعالم نكنند. در كنار 
اين موضوع، برخي گفته اند كه چين بالفاصله واكسن و 
داروي كافي در اختيار بيماران گذاش��ته و با روش هاي 
س��ختگيرانه، فاصله اجتماعي و قرنظينه ايجاد كرده و 
برخي گفته اند كه اي��ن ويروس هدفمند براي نژادهاي 

ديگر در كشورهاي غربي ساخته شده است. 
عده اي از ناظران سياس��ي نيز معتقدند كه اين ويروس 
توسط چين و يكسال قبل از انتخابات امريكا وارد جهان 
شد تا كل مناسبات سياس��ي و بازيگران امريكا را دچار 
چالش كند و دامي براي ترام��پ پهن كند تا با افزايش 
تلفات ومنفي ش��دن رش��د اقتصادي و آمار بيكاري و... 
انتقادها از ترامپ، او را سرنگون كند و به نفع دموكرات ها و 
چپ گرايان در امريكا باشد. جالب اين است كه انتشار خبر 
توليد واكسن كرونا نيز چند روز بعد از انتخابات امريكا 

منتشر شد تا تبليغاتي براي ترامپ نباشد.
در كنار اين ديدگاه ها، رفتار رسانه هاي جهان، شبكه هاي 
اجتماع��ي، روزنامه ها و فضاي مجازي و ش��ركت هاي 

چندمليت��ي و ثروتمندان و غول ه��اي تجاري نيز قابل 
ارزيابي و تحليل اس��ت. اينكه چرا موضوع كرونا، عمال 
به ابزاري براي تضعيف دولت ها و رقابت هاي سياس��ي 
تبديل شد و چرا مس��ووليت آن و تلفات و خسارت ها از 
سوي رس��انه ها كمتر مورد توجه قرار گرفت و كمترين 
انتقادها متوجه چين بود. اما بيشترين انتقادها متوجه 
دولت هاي امريكا و اروپا بود. حتي به عوامل و كساني كه 
در گسترش ويروس در كشورهاي مختلف نقش داشتند، 
توجه كمتري شده و نوك انتقاد رسانه ها عمدتا متوجه 
دولت هاي حاكم بر كشورها بوده است.به نظر مي رسد 
كه حافظه رانه هاي جهان نيز قادر به پرداختن به مسائل 
يكسال پيش نيست و بيشتر انتقادها را متوجه دولت ها 
در مسائل روزمره مي دانند و انتقاد مي كنند تا تسهيالت 
بدهند، بخش درمان را تقويت كنند، واكسن توزيع كنند، 
به مردم كمك مالي كنند، قرنظينه كنند و... با توجه به 
اين نكات، خوب است يكسال بعد از كرونا، به اين پرسش 
پاسخ دهيم، كه افكار عمومي جهان را چه كساني و چگونه 
شكل مي دهند؟ بازيگران اصلي دنياي امروز، تجارت و 
اقتصاد و سياست چه كساني هستند؟ رسانه هاي بزرگ 
جهان براي چه كساني و كدام شركت ها كار مي كنند و 
چه منافع و قدرت هايي را حمايت مي كنند؟چرا رسانه ها، 
از كرونا بهانه اي براي حمله و انتقاد به دولت هاي جهان 
از امريكا گرفته تا اروپا و خاورميانه پيدا كردند؟ كرونا چه 
ماموريتي داشت؟ آيا براي تقويت احزاب چپ كشورهاي 
جهان و چپ بين الملل آمده است و ماموريت اصلي آن 
س��رنگوني ترامپ بود؟آيا تضعيف اقتصاد امريكا و اروپا 
هدف اصلي بود و كش��ورهايي مانند ايران نيز با تلفات 
و خس��ارت هاي آن دست به گريبان ش��دند؟ آيا هدف 
تقويت برخي شركت هاي چندمليتي، نوعي همكاري 
تازه بين چين، و ش��ركت هاي فناوري امريكا بود تا بازار 
مصرف دنيا را بيش از اين تسخير كنند؟ مردم جهان بايد 
ارزيابي دقيق تري از رفت��ار دولت ها، به خصوص چين، 
رفتار رسانه هاي جهان، به خصوص رسانه هاي امريكا، 

و شركت هاي چند مليتي داشته باشند. زيرا جنگ هاي 
آينده جنگ ويروس و رسانه ها و فضاي مجازي است و 
عده اي با كمك ويروس، شبكه هاي اجتماعي، نرم افزارها، 
غول هاي رس��انه اي و فناوري به دنبال حاكم ش��دن بر 
جهان، بازارهاي مصرف، و افكار مردم هس��تند و افكار 
عمومي را آن طور كه مي خواهند ش��كل مي دهند و به 
گونه اي ترس ايجاد مي كنند كه حتي امكان فرياد زدن 
نداشته باشند. بايد از ويروس به چه كسي انتقاد كرد كجا 

فرياد كرد و از چه كسي شكايت كرد؟ 
آنها با ايجاد ترس، انتش��ار اخب��ار و اطالعاتي كه صالح 
بدانند، فروش فناوري و تس��خير افكار و دست و زبان و 
گ��وش آدم ها، آنها را كنترل مي كنن��د؟ امروز از طريق 
گوشي هاي موبايل، حتي رسانه هاي جمعي، روزنامه ها، 
روشنفكران و تحليلگران را از مردم دور كرده اند و مردم 
حتي امكان خواندن يك مقاله تحليلي در هفته را ندارند 
و به شدت سرگرم گوشي هاي خود هستند و هر كس را 
كه مشاهده مي كنيد با گوشي خود سرگرم است و عمال 
هدايت جهان را نرم افزارها و غول هاي اينترنتي به دست 
گرفته اند. در عصر انفجار اطالعات، حتي رييس جمهور 
امريكا نيز نمي تواند توئيت كند و از انتخابات انتقاد كند 
زيرا رس��انه ها برچس��ب مي زنند يا منتشر نمي كنند، 
دعواهاي حقوقي ني��ز در محاكم راه به جايي نمي برد و 
اصل دادخواهي و ش��كايت نيز تضعيف شده است. اين 
نكات نشان مي دهد كه جهان تغيير كرده و قدرت هاي 
پنهان اقتصادي، سياسي و رسانه اي بر جهان حكومت 
مي كنند. خبري از امپرياليس��م غرب نيس��ت، نوعي 
همكاري بين المللي شكل گرفته كه به اژدهاي هفت سر 
مي ماند. جنگيدن ب��ا چنين ا ژده��اي پيچيده اي كه 
اقتصاد، رسانه، شبكه اجتماعي و شركت هاي فناوري آن 
را ساخته اند كار دشواري است و آنها با يك موجود ريز، 
مردم جهان را مدت ها سرگرم مي كنند. مردم جهان بايد 
هوشيار باشند و زندگي چند هزارساله و سنت ها و اخالق 

را به اين اژدها نبازند. 

ادامه از صفحه اول



تعادل|
گمرك ايران براي مقابله با احتكار كاالها سه دستورالعمل 
مه��م صادر ك��رد. معاون فن��ي گمرك، روز گذش��ته در 
بخشنامه اي به گمركات اجرايي اعالم كرد كه با صاحبان 
كاالهايي كه در انجام تشريفات گمركي و ترخيص تعلل 
مي ورزند يا تمايلي به خروج كاالهايشان ندارند، در چارچوب 
تعيين شده برخورد شود. يعني بنابر اين دستورالعمل جديد، 
در صورت عدم اقدام به موقع، كاال مشمول قوانين متروكه 
شده و از مصاديق احتكار به ش��مار مي رود و با آن برخورد 
قضايي خواهد شد. جزييات اين بخشنامه نشان مي دهد، 
چنانچه كااليي هنوز اظهار نش��ده، در صورت تأييد بانك 
مركزي مبني بر عدم تبادل اس��ناد خريد و انتقال وجه به 
فروشنده مهلت توقف حداكثر ۲ ماه قابل تمديد است وپس 
از پايان مهلت، متروكه اعالم خواهد شد. اما در مورد كاالهايي 
كه به گمرك اظهار شده يا در حال انجام تشريفات گمركي 
هستند، اگر بررسي ها نشان از عدم وجود دليل قانوني صاحب 
كاال جهت پرداخت حقوق ورودي و ترخيص قطعي باشد، به 
صاحب كاال اخطار و ۲۰ روز زمان براي ترخيص داده مي شود 
و چنانچه اقدام نكند، كاال متروكه خواهد ش��د. همچنين 
براساس بند ۳ اين دستورالعمل، در رابطه با كاالهايي كه به 
گمرك اظهار شده و پس از انجام تشريفات گمركي براي آنها 
پرونده الكترونيكي و مجوز بارگيري صادر شده و يك مهلت 
يك ماهه به صاحبان كاال داده شده تا نسبت به خروج اقدام 
كنند؛ در غيراين صورت فقط 7 روز به آنها فرصت ترخيص 

داده مي شود واگر اقدام نكنند، كاال متروكه خواهد شد. 

   آخرين  وضعيت كاالهاي مانده  در گمرك 
براساس آخرين آمار اعالمي از سوي گمرك ايران، بيش از 
سه ميليون و ۶۸۸ هزار تن كاالي اساسي در بنادر موجود 
است و همزمان ۵۴ شناور حاوي كاالهاي اساسي در بنادر 
در حال تخليه يا منتظر در لنگرگاه هستند. در كنار كاالهاي 
دپو شده در حال حاضر ۲۹ شناور در اسكله در حال تخليه 
است كه حاوي 7۲۹ هزار و ۹۸۱ تن كاال شامل » جو، سويا، 
ذرت، دانه هاي روغني، الستيك و گندم« است. همچنين 
۲۵ شناور در لنگرگاه هاي بنادر است كه موجودي كاالهاي 
اساسي آن به بيش از يك ميليون و ۱۱۱ هزار تن مي رسد و 
اقالمي مانند »غالت، كك، ذرت، گندم، جو، دانه هاي روغني 
و حبوبات« در اين ش��ناورها وجود دارد. بنابراين براساس 
آماري كه گمرك در اختيار »ايسنا« قرار داده است، مجموع 
كاالهاي اساسي موجود در بنادر و شناورهاي در حال تخليه 
و شناورهاي منتظر در لنگرگاه ها به حدود پنج ميليون و ۵۲۲ 
هزار و ۲۲۳ تن مي رسد. در رابطه با جزييات ۳.۶ ميليون تني 
موجود در بنادر )غير از كاالهاي موجود در شناورها( نشان 
مي دهد كه بيش��ترين موجودي مربوط به ذرت با بيش از 
۱.۶ ميليون تن است. در ساير اقالم نيز بيش از ۲۴7.۲ هزار 
تن گندم، ۲۸۸.۵ هزار تن جو، ۳۱۹ هزار تن سويا، ۱۰7.۸ 
هزار تن برنج، ۲۰۹.۹ هزار تن شكر، ۴۹۲.7 هزار تن روغن 
خام و ۳۳۹.۸ هزار تن دانه هاي روغني موجود است. اما در 
بين بنادر بيش��ترين موجودي كاالهاي اساسي با بيش از 
۲.۶ ميليون تن به بندر امام خميني )ره( اختصاص دارد. در 
بندر اميرآباد ۳۰۴.۶ هزارتن، نوشهر ۱۵۱.7 هزارتن، انزلي 
۱۲۳.۸ هزارتن، شهيد رجايي ۳7۹.۳ هزارتن، بوشهر ۱.۰۹ 
هزارتن، چابهار ۲۳.۱ هزارتن، آستارا ۱۰.۵ هزارتن، فريدون 
كنار ۳۲.۳ هزارتن، بندر لنگه ۱.۶هزارتن و شهيد باهنر ۱.۱ 

هزارتن كاالي اساسي موجود است.  اين در حالي است كه 
پس از مصوبه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت براي كاهش 
رس��وب كاالها در گمركات بنادر، يعني از ۱۱ آبان ماه كه 
مصوبه شكل اجرايي به خود گرفته است، بنابر آمار اعالمي از 
سوي متوليان گمركي، تا كنون حدود ۴ ميليون تن كاالي 
اساس��ي و مواد اوليه توليد از گمرك ترخيص شده است. 
با اين حال اما هن��وز برخي از صاحبان كاالها اقدامي براي 
خروج كاالهايشان از گمرك نكرده اند. اين در حالي است كه 
گمرك بارها  به صاحبان اين كاالها هشدار داده كه نسبت به 
انجام تشريفات گمركي و ترخيص كاالي خود اقدام كنند.  
از همين رو، روز گذشته گمرك ايران يك بار ديگر با ابالغ 
بخشنامه اي جديد به صاحبان كاالها هشدار داده است. اين 
بخشنامه كه ناظر بر سه دستورالعمل مهم است، روز گذشته 
از سوي مهرداد جمال ارونقي معاون فني گمرك به گمركات 

سراسر كشور ابالغ شده است. 

   يك: كاالهايي كه هنوز اظهار نشده اند
طبق اعالم معاون فني گمرك ايران، در رابطه با كاالهايي 
كه هنوز به گمرك اظهار نشده اند، در صورت تأييد بانك 
مركزي مبني بر عدم تبادل اسناد خريد و انتقال وجه به 
فروشنده مهلت توقف حداكثر تا دو ماه توسط گمرك و در 
مناطق توسط سازمان مسوول منطقه قابل تمديد است.

از اين رو، مراجع تحويل گيرنده كاال مكلف اند پس از پايان 
مهلت توقف مراتب را جهت انجام تشريفات متروكه اعالم 
كنند. در اين بند ابالغي آمده است: »وفق مصوبات ابالغي 
از جمله مصوبه شعام، مهلت توقف كاالهاي وارده به كليه 
مبادي ورودي كشور، اعم از سرزمين اصلي يا مناطق آزاد 
و وي��ژه اقتصادي )كه به منظور ورود به س��رزمين اصلي 
يا مصرف در مناطق مزبور وارد مي ش��ود( دو ماه تعيين 

گرديده است. درصورت تأييد بانك مركزي مبني بر عدم 
تبادل اسناد خريد و انتقال وجه به فروشنده، مهلت توقف، 
حداكثر تا دو ماه توسط گمرك، و در مناطق، توسط سازمان 
مسوول منطقه قابل تمديد است. مراجع تحويل گيرنده 
كاالها مكلف اند پس از پايان مهلت توقف، مراتب را با رعايت 
ساير مقررات جهت انجام تشريفات متروكه به گمرك اعالم 
نمايند. بنابراين گمركات كشور ضمن پيگيري و تأكيد 
مراتب فوق به مراجع تحويل گيرنده، درخصوص كاالهايي 
كه از سوي مراجع مذكور به عنوان كاالهاي متروكه اعالم 
شده است، با رعايت كليه قوانين و مقررات مربوطه، فهرست 
اين كاالها را به همراه اظهارنامه هاي مربوطه به سازمان 

جمع آوري و فروش اموال تمليكي ارسال نمايند.«

   دوم: كاالهاي اظهار شده 
يا در حين انجام تشريفات گمركي 

در بند دوم دستوارالعمل معاون فني گمرك ايران آمده 
است، اگر بررسي ها نشان از عدم وجود دليل قانوني صاحب 
كاال جهت پرداخت حقوق ورودي و ترخيص قطعي باشد 
آنگاه به وي طي اخطاري ۲۰ روز زمان براي ترخيص داده 
مي شود و اگر اقدام نكند اين كاال نيز متروكه خواهد شد. 
جزئيات بيش��تر اعالمي در مورد كاالهاي اظهار شده يا 
كاالهايي كه در حال انجام تش��ريفات گمركي هستند، 
به اين ش��رح اس��ت: » گمركات اجرايي كشور نسبت به 
احصاء و استخراج كليه اظهارنامه هاي درجريان مربوط 
به گمرك مربوطه اقدام و در هر مورد بررسي نمايند چرا 
صاحب كاال يا نماينده قانوني وي نسبت به ادامه تشريفات 
گمركي و ترخيص قطعي كاال اقدام ننموده است؟چنانچه 
رسيدگي هاي معمول حاكي ازعدم وجود معاذير قانوني 
صاح��ب كاالجهت پرداخت حق��وق ورودي و ترخيص 

قطعي كاال باشد ضمن ابالغ اخطار سيستمي به صاحب 
كاال در اجراي مفاد تبص��ره ۳ ماده ۵۴ آيين نامه اجرايي 
قانون امور گمركي جهت ترخيص كاالي اظهاري ظرف 
حداكثر ۲۰ روز و اعالم اينكه چنانچه صاحب كاال در مهلت 
اعالمي جهت ادامه تش��ريفات گمركي مراجعه ننمايد 
كاالي موضوع اظهارنامه مشمول مقررات متروكه خواهد 
شد، درصورت عدم اقدام ظرف موعد مقرر، نسبت به انجام 

تشريفات متروكه اقدام نمايند.« 

   سوم: كاالهاي اظهارشده كه براي آنها 
پروانه الكترونيكي و  مجوز  بارگيري  صادر شده 

بند ديگر اين دستوراالعمل، به كاالهايي كاالهاي كه به 
گمرك اظهار و پس از انجام تشريفات گمركي براي آنها 
پرونده الكترونيكي و مجوز بارگيري صادر شده اختصاص 
دارد. براساس اين دستورالعمل، صاحبان كاال ظرف يك ماه 
 بايد نسبت به خروج اقدام كنند، در غير اين صورت فقط

 7 روز به آنها فرصت ترخيص داده مي ش��ود. چنانچه در 
مهلت در نظر گرفته نشده، اقدام نكنند كااليشان متروكه 
خواهد شد و نتيجه به دفاتر ستادي گمرك ايران جهت 
جلوگيري از اعمال هرگونه تسهيالت به اين صاحبان كاال 
اعالم گردد. اين در حالي است كه اقدام به عدم ترخيص به 
موقع و خروج كاال پس از يك ماه از مجوز بارگيري مي تواند 
از مصاديق احتكار به شمار آيد و اسامي اين صاحبان كاال 
جهت هر گونه دستور به مراجع قضايي از جمله دادستان 
محترم شهرستان و مراجع نظارتي مرتبط اعالم خواهد شد. 
در پايان نيز آورده است كه اقدام فوري درخصوص صاحبان 
كاالهايي كه نسبت به اخذ كد رهگيري بانك عامل اقدام 
 كرده اما تاكنون اقدام به ترخيص قطعي كاال نكرده اند، نيز 

مشمول همين بند مي شوند.
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افت 32 درصدي قيمت خودروها
ف�ارس |  در ح��ال حاضر معامالت در ب��ازار خودرو 
در س��طح پاييني قرار دارد و قيمت ها همچنان رو به 
كاهش است. روند كاهشي قيمت ها به دنبال افت نرخ 
ارز طي هفته هاي اخير صورت گرفته و همچنان ادامه 
دارد. در اين وضعيت خريداران همچنان منتظر افت 
بيشتر قيمت ها هستند.سعيد موتمني، رييس اتحاديه 
نمايشگاه داران خودرو در اين مورد به خبرنگار فارس 
گفت: ريزش قيمت دالر از ۲۵ روز پيش تا حاال باعث 
افت قيمت خودرو در بازار ش��ده به ط��وري كه در اين 
مدت شاهد كاهش ۲۵ تا ۳۲ درصدي قيمت خودرو 
در بازار بوده ايم.وي تصريح كرد: اين افت قيمت عالوه بر 
خودروهاي داخلي شامل خودروهاي وارداتي و مونتاژي 
نيز شده است.موتمني با بيان اينكه در حال حاضر بازار 
خودرو و نمايشگاه داران تعطيل هستند، افزود: بازار ارز 
و بازار خودرو ارتباط نزديكي با يكديگر دارند و با كاهش 
نرخ ارز ش��اهد افت قيمت خودروها نيز بوديم. اين در 
حالي است كه تا پيش از اين با افزايش قيمت دالر، قيمت 
خودرو نيز افزايش پيدا مي كرد، هرچند معامالت قابل 

توجهي در بازار صورت نمي گرفت.

3 رسته صنفي
به گروه شغلي يك اضافه شد

اتاق اصناف ايران | در پي رايزني هاي انجام شده از 
سوي اتاق اصناف ايران، با توجه به برخي ابهامات ايجاد 
شده در خصوص  سه رس��ته شغلي، كميته امنيتي، 
اجتماعي و انتظامي ستاد ملي مديريت بيماري كرونا 
نسبت به تعيين تكليف آنها پاسخ داد. بر اين اساس و 
برابر هماهنگي به عمل آمده با وزارت بهداشت، درمان و 
آموزشي پزشكي در حاشيه جلسه چهل و هشتم كميته 
امينتي، اجتماعي و انتظامي، مشاغل صنفي »تامين 
كنندگان مواد شيميايي جهت عرضه مواد ضد عفوني 
و نياز كارخانجات دارويي، بيمارستان ها، آزمايشگاه ها و 
صنايع مختلف«، »عرضه كنندگان ابزار و يراق مشتمل 
بر تامين كنندگان مواد و مصالح ايزوگام، قطعات پمب و 
ابزار مورد نياز صنايع« و »فروشندگان و عرضه كنندگان 
قطعات و لوازم يدكي كشاورزي« در گروه شغلي يك 
قرار گرفته و در تمامي شهرستان هاي كشور با وضعيت 
قرمز، نارنجي يا زرد مجاز به فعاليت هستند. گفتني 
است، پيش از اين نيز با پيگيري هاي اتاق اصناف ايران، 
فعاليت سازندگان و فروشندگان عينك هاي طبي به 

گروه شغلي يك افزوده شد. 

 كاغذ بازي در بازارگاه
 مانع توزيع به موقع نهاده ها

عضو اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي دام و طيور ايران 
گفت: كاغذبازي مديران س��امانه بازارگاه براي تاييد 
عرضه نهاده هاي دامي در بازار تمامي حلقه هاي تامين 
تا مصرف نهاده هاي دامي را متضرر كرده است. به گزارش 
اوندا، حميد رضا روحي با اعالم اين مطلب اظهار كرد: 
در شرايطي كه بازار معطل عرضه نهاده هاي دامي است 
شدت بروكراسي در سامانه بازارگاه براي توزيع اين كاالها 
از يك سو به تشديد بر هم خوردن نظم بازار نهاده هاي 
دامي به دليل عدم عرضه دامن مي زند و از سوي ديگر 
هزينه هاي واردكنندگان را افزايش مي دهد. وي افزود: 
در حالي كه مرغداران و دامداران براي تامين خوراك 
دام خود معطل هستند؛ ميسر نشدن امكان توزيع به 
موقع نهاده هاي دامي در سامانه بازارگاه از سوي مديران 
مربوطه موجب شده است تا واردكنندگان و صنايعي كه 
نهاده هاي دام و طيور مواد اوليه آنها محسوب مي شود، 
متضرر ش��وند. اين فعال اقتصادي ادام��ه داد: واردات 
كاالهاي اساسي به كش��ور با توجه به شرايط تحريم 
اقتصادي؛ سخت و هزينه بر است اما فعاالن اقتصادي 
با پذيرفتن تمامي ريسك ها در اين مسير وارد شده و 
محموله ها را به بنادر و گمركات كش��ور رسانده اند اما 
به دليل برخي سوء مديريت ها و طوالني بودن فرآيند 
كاغذبازي ميان مديران سامانه بازارگاه امكان توزيع اين 
كاالها در بازار وجود ندارد. او گفت: واردكنندگان زماني 
كه محموله هاي نهاده هاي دامي را به بنادر و گمركات 
مي رسانند براي اينكه امكان عرضه در سامانه بازارگاه 
را داشته باشند بايد از مديران مرتبط با سامانه بازارگاه 
تاييد اوليه را دريافت كنند اما گاهي اوقات مدت زمان 
براي اخذ اين تاييديه به يك هفته نيز مي رسد كه اين 

مساله به كمبود نهاده هاي دامي در بازار دامن مي زند.

قيمت ماسك سه اليه پزشكي 
اعالم شد

ش�اتا | بنابر تصميم ستاد لجستيك مقابله با كرونا، 
قيمت ماسك سه اليه پزشكي استاندارد مورد تاييد 
س��ازمان غذا و دارو ب��ه ۱۰۰۰ توم��ان كاهش يافت. 
همچني��ن حداكثر ن��رخ فروش از س��وي واحدهاي 
توليدي به مراك��ز درماني و ش��ركت هاي پخش نيز 
۸۰۰۰ ريال تعيين شد كه البته فروش به قيمت هاي 
پايين تر در اين ش��رايط حس��اس قابل تشكر و تقدير 
است. با توجه به برنامه ريزي هاي انجام شده در راستاي 
افزايش توليد محصوالت مرتب��ط با مقابله با ويروس 
كرونا مقرر ش��د جهت رفاه عموم مردم اي��ران و الزام 
استفاده از ماسك در كش��ور و با توجه به شرايط قرمز 
در برخي استان ها، سازمان غذا و دارو با فوريت نسبت 
به اتخاذ تدابير الزم براي توزيع ماسك هاي موجود در 
محل انبار واحدهاي توليدي و شركت هاي پخش در 
مراكز درماني و داروخانه هاي سراسر كشور اقدام نمايد. 
همچنين با توجه به افزايش حجم توليدات داخلي و 
ذخيره سازي هاي مناسب انجام شده در زمينه توليد 
انواع ماسك و در راستاي حمايت از مصرف كنندگان 
در ش��رايط حس��اس كنوني، حداكثر قيمت مصرف 
كننده انواع ماسك س��ه اليه پزشكي استاندارد مورد 
تاييد س��ازمان غذا و دارو به هزار تومان كاهش يافت و 
تمام مراكز عرضه از جمله داروخانه ها، فروشگاه هاي 
زنجيرهاي و اينترنتي و ... مكلف به رعايت حداكثر نرخ 

مصوب تعيين شده است. 

 پلمب ۷۹ واحد صنفي 
فروش مرغ به دليل گرانفروشي 

ايسنا | معاون نظارت وبازرسي سازمان صمت تهران 
اعالم كرد كه طي 7۲ ساعت گذشته ۶۵ واحد صنفي به 
دليل تخلف عرضه خارج از شبكه و گران فروشي و ۱۴ 
واحد به دليل رعايت نكردن نكات بهداشتي پلمب شده 
است. سعيد محمدي پور از اجراي طرح تنظيم بازار مرغ 
و برخورد با متخلفين از هش��ت تا ۱۰ آدر ماه خبر داد 
و گفت: در س��ه روز ياد شده بيش از ١٣٦٥ بازرسي از 
واحدهاي صنفي توليدي و توزيعي مربوط به مرغ انجام 
شده كه ازاين تعداد، ۴۳۲ پرونده تخلف به ارزش ۴۶۳ 
ميليون و ۵۰۰ هزار تومان تنظيم و به تعزيرات حكومتي 
ارسال ش��ده اس��ت.همچنين به گفته وي بر اساس 
دستور قضايي و با هماهنگي پليس اقتصادي در سه روز 
گذشته ۶۵ واحد صنفي به دليل تخلف عرضه خارج از 
شبكه و گران فروشي و ۱۴ واحد به دليل رعايت نكردن 
نكات بهداشتي پلمب شده است.به گزارش ايسنا، از 
هفته گذش��ته قيمت مرغ گرم در خرده فروشي هاي 
سطح شهر تهران به بيش ۳۰ هزارتومان رسيد. اين در 
حالي است كه اواخر مهر ماه كارگروه تنظيم بازار استان 
تهران قيمت هر كيلوگرم م��رغ گرم را ۲۰ هزار و ۴۰۰ 
تومان تصويب كرده بود. در نهايت مقرر شد براي تنظيم 
بازار اين محصول، مرغ منجمد به قيمت هر كيلو ۱۵ هزار 
تومان در فروشگاه هاي زنجيره اي، ميادين ميوه و تره بار و 
واحدهاي صنفي توزيع كننده مرغ و مرغ گرم به قيمت 
كيلويي ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان در ميدان اصلي و اقماري 
ميوه و تره باره شهرداري توزيع شود و سهم استان تهران 
روزانه تا س��قف ٣٠٠ تن مرغ گرم تعيين شده است.
همچنين روز گذشته اعالم شد كه واحدهاي دريافت 
كننده سهميه مرغ ملزم به نصب بنر با قيمت مصوب 
١٨ هزار و ٥٠٠ تومان شده اند و توليدكنندگان نيز بايد 
اطالعات توليد، خريد و فروش اين كاال را در سامانه جامع 
تجارت ثبت و رصد كنند. سهميه واحدهاي صنفي نيز 
از طريق معرفي اتحاديه با ارايه ليست روزانه تاييد شده 
و با نظارت كامل بر تحويل گوشت مرغ با نرخ مصوب 

تحويل خواهد شد.

بزرگ ترين افزايش سرمايه 
تاريخ بورس در مس رقم خورد

 ايميدرو| بزرگ ترين افزايش سرمايه تاريخ بورس در 
راستاي سياست هاي دوسال اخير ايميدرو، به تصويب 
مجمع عمومي فوق العاده ش��ركت ملي مس رسيد. 
شركت ملي صنايع مس ايران با هدف اجراي سياست 
ايميدرو در تأمين مالي پروژه هاي توسعه اي با استفاده از 
سود انباشته، اقدام به برگزاري مجمع عمومي فوق العاده 
با مديريت ايميدرو كرد كه در آن سهامداران به اتفاق آرا، 
به افزايش سرمايه ۱۰ هزار ميليارد توماني رأي دادند. 
بدين ترتيب بزرگ ترين افزايش سرمايه تاريخ بورس، در 
اين مسير و براي تأمين مالي طرح هاي توسعه اي شركت 
مس، رقم خورد. ايميدرو از دو س��ال گذشته تاكنون 
تنوع بخشي در تأمين مالي پروژه ها را براي شركت هاي 
بزرگ معدن و صنايع معدني كليد زده كه روز دوشنبه 
۱۰ آذرماه جاري، بزرگ ترين آن به ثمر نشست. اكنون 
شركت ملي صنايع مس ايران به عنوان شركتي با سرمايه 

۲۰ هزار ميليارد توماني شناخته مي شود.

»كوييك.اس« زمستان امسال 
وارد بازار مي شود

گروه خودروسازي سايپا اعالم كرد با انتقال قالب از شركت 
خارجي به سايپا توليد مدل فيس ليفت محصول كوييك 
)كوييك.اس( اواخر آذرماه آغاز و اين خودرو زمس��تان 
امسال وارد بازار كشور مي ش��ود. تغيير در زمان بندي 
پروژه توليد كوييك.اس و طوالني شدن زمان آغاز توليد 
انبوه اين محصول به دليل تأكيدات كيفي و روند جديد 
اين گروه در ارتقا كيفيت قطع��ات و محصول نهايي و 
همچنين محدوديت هاي ناشي از اجراي پروتكل هاي 
بهداشتي با هدف جلوگيري از شيوع ويروس كرونا در 
يكي از شركت هاي قالب سازي خارجي است كه با دستور 
مديريت ارشد گروه سايپا اين موضوع به صورت مستمر 
پيگيري شده و ضمن بهبود كيفيت مورد نظر، قالب سازي 
نهايي اين محصول فيس ليفت در شركت خارجي به اتمام 
رسيده و آماده انتقال به داخل كشور است. مركز تحقيقات 
و نوآوري صنايع خودرو سايپا در اين خصوص اعالم كرد 
تاكنون چندين دستگاه از اين محصول با قطعات نهايي 
از قالب هاي اصلي در اين مركز توليد شده و تست هاي 
تأييديه آن نيز به پايان رسيده است، همچنين بر اساس 
رويه هاي كيفي داخلي سايپا، مراحل دريافت تأييديه 
از نهادهاي ناظر از جمله نيروي انتظامي براي ش��ماره 
گذاري، تأييديه از شركت بازرسي كيفيت و استاندارد 
ايران و نيز مجوز ش��ماره گذاري تا انته��اي دي ماه ۹۹ 
به پايان رس��يده و كوييك.اس در بهمن ماه ۹۹ به بازار 
عرضه مي ش��ود. در خصوص خودرو ساينا. اس )ديگر 
محصول جديد فيس ليفت پلت فرم X۲۰۰ سايپا( نيز 
به اطالع مشتريان مي رساند كه اين محصول هم اكنون 
در خط توليد شركت سايپا سيتروئن در حال توليد انبوه 
بوده وليكن جهت عرضه به بازار صرفاً در انتظار تعيين و 
اعالم قيمت از سوي شوراي رقابت است.  سازمان فروش 
گروه خودروسازي سايپا نيز اعالم كرد كه وجه واريزي 
مشتريان محترم در پيش فروش هاي اين محصوالت 
مشمول س��ود مش��اركت و همچنين جريمه تأخير 
خواهد شد و گروه خودروسازي سايپا در اين خصوص 
نيز نسبت به ايفاي تعهدات خود اقدام خواهد كرد. اين 
سازمان توضيح داده كه گروه خودروسازي سايپا با هدف 
رضايتمندي و پاسخ به نياز ضروري برخي از مشتريان 
به خودرو، طرح تبديل و پيشنهاد صدور دعوتنامه هاي 
خودروهاي مشابه و جايگزين اين محصوالت و تحويل 
آنها را نيز داده اس��ت اما اين اقدام، يك امر پيشنهادي و 
كاماًل اختياري است و در صورت عدم تمايل مشتريان 
به تغيير م��دل خودروهاي خود؛ محصوالت ثبت نامي 
بالفاصله پس از توليد انبوه و تأمين، تحويل مشتريان 

محترم خواهد شد.

گمرك ايران براي مقابله با احتكار كاالها سه دستورالعمل مهم صادر كرد

اخطار پاياني به صاحبان كاالهاي دپويي

رييس ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز تشريح كرد

مسير پرچالش تكميل سامانه جامع تجارت 
تعادل | رييس ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز با بيان اينكه 
اگر سامانه جامع تجارت به صورت كامل فعال شود انقالبي 
در تجارت ما رخ خواهد داد، گفت: در خصوص تكميل اين 
سامانه مقاومت، منافع و ديدگاه هاي مختلفي وجود دارد.

علي مويدي خرم آب��ادي با حضور در برنامه گفت وگوي 
ويژه خبري دوش��نبه شب شبكه دو سيما ضمن عرض 
تسليت شهادت دانشمند برجسته كشور، شهيد محسن 
فخري زاده با اش��اره به اينكه در سال ۸۱ با دستور رهبر 
معظم انقالب ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز شكل 
گرفت، افزود: تا سال ۹۲ فاقد قانون براي مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز بوديم و در سال ۹۲ با پيگيري دولت و مجلس وقت 
قانون خاص مبارزه با قاچاق كاال و ارز وضع شد. به گزارش 
ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز، رييس ستاد مركزي 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز با اشاره به اينكه شاهكار اين قانون، 
موضوع پيشگيري است افزود: در مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز به صراحت راه اندازي سامانه ها با هدف 
شفاف سازي، روان سازي و ايجاد يك تجارت امن و سالم 
ذكر شده اس��ت.مويدي گفت: برنامه اي كه در سال ۹7 
طراحي شد مربوط به چگونگي عملياتي كردن سامانه ها 
بود كه اكنون بعد از سه س��ال با يك تالش شبانه روزي 
بخش��ي از اين دستاورد توسط رياست جمهوري افتتاح 

ش��د.وي افزود: در فرآيند طراحي س��امانه ها چهار گام 
تحليل، طراحي، پياده سازي و استقرار را تعريف كرديم كه 
البته امروز در مرحله استقرار هستيم.رييس ستاد مركزي 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز گفت: در طول سه سال نزديك 
به ۱۳ هزار نفر ساعت كار توسط ۲۶ دستگاه عضو ستاد 
انجام گرفته است و سامانه ها از نظر طراحي، پياده سازي 
و استقرار آماده شد و بسياري از آنها با هم مرتبط شده اند.

وي افزود: براي اس��تفاده ۱۰۰درصدي از اين سامانه ها 
موض��وع داده ها را پيش رو داريم كه البته دسترس��ي به 
بخش عمده آن فراهم ش��ده، به ط��وري كه خروجي آن 
در فرآيند تجارت خارجي كاماًل محسوس است.مويدي 
درباره كارت بازرگان��ي ادامه داد: در مرحله صدور كارت، 
موضوع اعتبارسنجي و سطح بندي عملياتي شده است.

وي با بيان اينكه يكي از دستاورد هاي بزرگ اين سامانه ها، 
س��اماندهي كارت بازرگاني بود گفت: در گذشته و در هر 
نقطه از كشور به نام هر ش��خصي با مسووليت حقوقي و 
حقيقي كارت بازرگاني صادر مي شد، ولي در حال حاضر با 
اين ساماندهي اهليت و شايستگي يك فرد با عنوان بازرگان 
بايد مشخص شود سپس كارت متناسب با سطح فعاليت 
آن صادر شود.مويدي افزود: در گام بعدي، بازرگانان ثبت 
س��فارش مي كنند كه در اين مرحله سامانه كاماًل فعال 

است و در مرحله عمليات ارزي هم ارتباط با بانك مركزي 
به صورت آنالين )برخط( از طريق درگاه س��امانه جامع 
تجارت انجام مي ش��ود.وي افزود: تج��ارت خارجي ما تا 
مرحله گمرك كامال شفاف و به روز است، اما پس از آن به 
دليل وسعت دامنه كارها با مشكل مواجه مي شود.مويدي 
در خصوص تكميل اين سامانه با بيان اينكه مقاومت، منافع 
و ديدگاه هاي مختلفي در اين مس��ير وجود دارد گفت: 
اطالعات چندين ساله دستگاه ها بايد در اين سامانه قرار 
گيرد.وي از تعيين ۲7۵ تكليف براي دستگاه هاي عضو 
س��تاد خبر داد و افزود: براي وزارت راه و شهرس��ازي ۵۶ 
تكليف، وزارت جهاد حدود ۵۰ تكليف، وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��كي نزديك به ۴۰ تكليف و ناجا ۴ 
تكليف در اين سامانه مشخص شده كه از بين دستگاه ها 
ناجا اولين دستگاهي است كه صددرصد تكاليفش را انجام 
داده است. همچنين به گفته او، قاچاق؛ نتيجه قوانين كهنه 
است و اگر بخواهيم از قاچاق رهايي پيدا كنيم بايد قوانين، 
ضوابط و ابزارهاي به روز در اختيار داشته باشيم.مويدي در 
ادامه به اجراي موفق طرح رجيستري تلفن همراه اشاره 
كرد و افزود: در حال حاضر حتي يك گوشي تلفن همراه 
قاچاق امكان فعال ش��دن در كشور را ندارد.رييس ستاد 
مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز درباره آخرين وضعيت ارتباط 

پنجره واحد گمرك با سامانه جامع تجارت گفت: در حال 
حاضر تمام اقدامات بازرگانان از طريق درگاه سامانه جامع 
تجارت انجام مي شود و با تالش هاي انجام شده، اين امور از 
عهده وزارت اقتصاد و گمرك برداشته شده است.او گفت: 
زماني كه تجارت انجام نمي شود، ورود نزديك به ۳۰۰۰ كاال 
به كشور ممنوع مي شود و تورم در كشور به اوج مي رسد 
موضوع قاچاق پررنگ مي شود.وي با رد برخي مستندهاي 
پخش شده نسبت به موضوع قاچاق افزود: مثاًل در موضوع 
دام در شرايطي هستيم كه عالوه بر توليد بي سابقه  اجازه 
خروج دام را هم نداديم.رييس ستاد مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز ادامه داد: در سال ۹7 يك ميليارد دالر واردات گوشت 
داشتيم و در سال ۹۸، ۵۰۰ ميليون دالر و در حال حاضر به 
رقم صفر رسيده ايم.مويدي تصريح كرد: البته ما معتقديم 
كه نبايد حتي يك رأس قاچاق دام داشته باشيم.وي افزود: 
در اين ستاد، ۲۶ دستگاه تالش مي كنند تا موضوع قاچاق 
به صفر برسد.مويدي اين نكته را نيز مورد اشاره قرار داد كه 
موضوع اعالم پته به سامانه ها در گمرك با مشكل مواجه 
اس��ت كه در صورت حل شدن اين مساله بخش تجارت 
خارجي ما متصل به ش��بكه خواهد شد.مويدي در پايان 
ابراز اميدواري كرد: در تاريخ ۹۹.۱۱.۱۱ شاهد تكميل اين 

سامانه جامع تجارت خواهيم بود.

نايب رييس كميسيون اقتصاد سالمت اتاق تهران: 

۳۰ درصد داروهاي وارداتي ايران از امريكاست
نايب رييس كميسيون اقتصاد سالمت اتاق تهران درباره 
آخرين اطالعات از واردات واكسن كرونا به ايران اظهار 
داشت: همانطور كه در رسانه هاي خارجي اعالم شده 
است دو ش��ركت امريكايي توليدكننده واكسن كرونا 
درخواست توزيع واكس��ن را دادند و پس از بررسي ها 
احتماال از يك هفت��ه ديگر اجازه توزيع واكس��ن در 
امريكا را خواهند داشت.ناصر رياحي با بيان اينكه توليد 
واكسن در كشورهايي مانند هند هم مراحل آخر خود 
را مي گذراند، گفت: برخي از كش��ورها اين واكسن ها 
را پيش خريد كرده اند.نايب رييس كميسيون اقتصاد 

سالمت اتاق تهران با تاكيد بر اينكه خوشبين نيستيم 
در ايران مردم پيش از عيد واكسن را دريافت كنند، به 
»ايلنا« گفت: اخباري درباره آماده باش ناوگان حمل 
و نقل هوايي براي واردات واكسن منتشر شده و شايد 
شرايط براي واردات تغيير كرده  است كه اطالعات آن را 
ما در دست نداريم.رياحي با تاكيد بر اينكه موضوعاتي 
مانند تحريم يا نقل و انتق��االت پول هيچ مانعي براي 
واردات واكسن ايجاد نمي كند، گفت: تحريم نمي تواند 
مانع واردات واكس��ن كرونا ش��ود.وي در پاسخ به اين 
س��وال كه بنابراين چرا براي واردات واكسن آنفلوآنزا 

دچار مشكل بوديم اظهار داشت: براي تامين واكسن 
آنفلوآن��زا بايد در آبان ماه س��فارش واكس��ن را داد تا 
شهريورماه سال بعد آن ميزان واكسن را تحويل دهند 
چراكه در اين مدت بايد س��ويه هاي مختلف آنفلوآنزا 
كه در مناطق مختلف بومي است جمع آوري و تركيب 
آن واكسن نهايي است كه به افراد تزريق مي شود. اين 
واكسن ها دو الي سه ماه قابل مصرف هستند و بعد از آن 
ديگر نمي توان اين واكسن را استفاده كرد. نايب رييس 
كميسيون اقتصاد سالمت اتاق تهران ادامه داد: بنابراين 
در شرايطي كه ماهانه ۱۵۰ ميليون يورو خرج واردات 

دارو و تجهيزات دارويي مي كنيم، گير تهيه پول واكسن 
كرونا نخواهيم بود البته چه بهتر كه پول واكس��ن را با 
پول هاي بلوكه شده تهاتر كنيم.رياحي ادامه داد: سه 
كش��ور امريكا، كانادا و انگليس كه اعالم كردند قبل از 
پايان سال ۲۰۲۰ تزريق واكسن كرونا را آغاز مي كنند 
ابتدا فقط كادر درمان و بعد از سه درصد از جمعيت را 
واكسينه مي كنند و بعد پنج درصد ديگر از جمعيت در 
صف واكس��ن قرار مي گيرند كه در همين كشورهاي 
صاحب دانش واكسن كرونا، واكسينه كردن تمام مردم 

حداقل ۶ماه به طول مي انجامد.
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خبرروز

۳۸۲ فوتي جديد كرونا در كشور 
سخنگوي وزارت بهداشت با اعالم شناسايي ۱۳هزار و ۸۸۱ مورد جديد كوويد۱۹ در كشور طي ۲۴ ساعت گفت: خوشبختانه تاكنون بيش 
از ۶۷۷ تن از بيماران بهبود يافته اند. از دوشنبه تا سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹ و بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۱۳ هزار و ۸۸۱ بيمار جديد 
مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه دو هزار و ۲۳۷ نفر از آنها بستري شدند. وي گفت: مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۹۷۵ 
هزار و ۹۵۱ نفر رسيد. الري ادامه داد: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت، ۳۸۲ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 
اين بيماري به ۴۸ هزار و ۶۲۸ نفر رسيد. به گفته وي، خوشبختانه تاكنون ۶۷۷ هزار و ۹۶۳ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص 

شده اند. الري افزود: ۵۸۴۰ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در وضعيت شديد اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند. 

كتابخانه

»چامه« ويژه م . مويد منتشر شد
چهاردهمين شماره از دوماهنامه ادبي »چامه« با عكس روي جلد م. مويد منتشر شد. محوريت هر شماره از مجله »چامه« يكي از شاعران يا 
نويسندگان است. در اين شماره با محمدحسين مهدوي، با نام هنري »م.مويد« گفت وگوي مفصلي شده است و تعدادي از شاعران و نويسندگان 
نيز درباره شخصيت شعري او مقاله هايي نوشته اند كه قاسم آهنين جان، صابر امامي، ساعد باقري، افشين عالء، اسكندر صالحي، حامد پورشعبان، 
مهدي مهدوي، ضياءالدين خالقي، حميدرضا شكارسري و موسي بيدج از جمله آنان هستند. اين شماره از »چامه« مثل ديگر شماره هاي آن 
از هفت بخش اساسي شكل گرفته است؛ داستان، شعر، گفت وگو، ويژه نامه، چامك، ترجمه و شعر امروز. بخش داستان »چامه« چهاردهم را 

شهناز كاملي، سارا خسروي، بهاره حجتي، حديث سلحشور و ساحل رحيمي پور، زيرنظر محمدجواد جزيني نوشته اند. 

میراثنامه

رس��يدن به تپه تاريخي كه با جست وجو در اينترنت و 
كتاب هاي مرتبط به تاريخ منطقه هم چيز زيادي از آن به 
دست نمي آيد كار راحتي نيست؛ به خصوص وقتي مردم 
محلي هم چيز زيادي از آن نمي دانند و سِر ندانستن شان 
راه را بي راهه مي كنند. جست وجو درباره  محوطه  تاريخي 
»اغالن تپه« در يكي از روستاهاي دهستان رامجين از 
بخش چهارباغ شهرستان ساوجبالغ استان البرز فقط 
به ثب��ت ملي اين محوطه  تاريخي اش��اره دارد و هيچ؛ 
تاريخي كه قديمي هاي اين منطقه از سهيليه  امروزي 
يا »آغچه حصار« آن را قلعه اي مي نامند كه زيرگذري 
به ناكجاآباد داشته است. هر چند نوجواناِن چند خيابان 
آن طرف تر از اين تپه  بزرگ تاريخي، آشنايي چنداني با 
گذشته  خود ندارند و از وجود چنين تپه اي بي اطالع اند، 
اما بزرگي خود تپه راحت تر ناآش��نا را به مسير درست 
مي رساند. به نظر مي رسد ديگر نيازي به تعيين فيزيكي 
عرصه براي تپه نيست، مالكان خانه هاي قرارگرفته در 
اطراف تپه، با ساخِت خانه هايشان دور تا دور محوطه راه 
را براي نفس كشيدن اين محوطه بسته اند، و تنها بخش 
باقي مانده از ساخت وس��ازها نيز به مكاني براي تخليه  
نخاله هاي ساختماني تبديل شده است، آن هم درست 
زيِر تابلويي كه با آرم ميراث فرهنگي به قانون مجازات 
براي مخربان محوطه هاي تاريخي اشاره مي كند؛ هر 
چند بخش هايي از آن نيز با بلوك و خط كش��ي هاي 
ساختماني منتظر س��اخِت خانه اي جديد هستند. از 
تكراري ترين مشكِل اين روزهاي تپه هاي تاريخي يعني 

تبديل آنها به مكاني براي پيست موتورسواري جواناِن 
محلي مي شود كه بگذريم و رِد پاي حضوِر قاچاقچيان و 
حفاري هاي انجام شده روي محوطه را ناديده بگيريم، يا 
حتي حضور حيواناِت اهلي و محلي مانند سگ هايي كه با 
ايجاد حفره هايي براي خود خانه اي درست كرده اند، اين 
تپه  تاريخي مانند ديگر محوطه هاي تاريخي با مشكالت 
بزرگ تري نيز دست و پنجه نرم مي كند. در حالي كه در 
طول چند سال گذشته يكي از مشكالت محوطه هاي 
تاريخي كه در كنار يا حتي روي عرصه  آنها روس��تا يا 
خانه هايي س��اخته شده، آزادس��ازي آن منطقه بوده 
است، اما به نظر مي رسد هنوز متوليان ميراث فرهنگي 
در استان هاي مختلف نتوانسته اند از اين تجربه استفاده 
ك��رده و با تعيين عرصه و حريم به موق��ع و ابالغ آن به 
متوليان شهري، از هر نوع ساخت وساز در اين محوطه ها 
جلوگيري كنند. اصال مشخص نيست مساحت اين تپه  
تاريخي چه اندازه بوده كه مردِم امروزي منطقه معتقدند 
بخش زيادي از آن صاف شده و احتماال امروز ديگر جزو 

حياط و خانه هاي مردم منطقه قرار گرفته است. مرِد 
۶۵ س��اله  زنجاني كه ۴۵ سال است در همسايگي اين 
محوطه  تاريخي زندگي مي كند و به هر خانه  ساخته شده 
در عرصه  تپه كه اش��اره مي كند آن را جزئي از امالك 
خاندان خود و همسرش مي داند، مي گويد: قديمي ترها 
مي گفتند اين جا قلعه بوده است و در گذشته هاي دور 
مردم در اين بخش كه امروز به تپه تبديل شده زندگي 
مي كردند و راهي در زير زمين داشت كه مردم با اسب و 
االغ از آن رد شده و به مسافت هاي دورتري مي رفتند. 
او خود و چند همس��ايه  محدودي را كه به نام شان هم 
اشاره مي كند، مالكان اصلي زمين هاي اين تپه  تاريخي 
كه امروز ديگر به عرصه  محوطه تبديل شده اند، مي داند 
و تاكيد دارد كه س��ند مادر اين زمين ه��ا را در اختيار 
دارند. نمي توان گفت اين محوطه  تاريخي هنوز توسط 
ميراث فرهنگي شناسايي نشده است، دست كم ششم 
مهر ۱۳۹۴ يداله حيدري باباكمال - سرپرست هيات 
باستان شناس��ي اين محوطه - اين محوطه تاريخي را 
شش هزارساله دانس��ته و از انجام گمانه زني به منظور 
تعيين عرصه و پيشنهاد حريم »اغالن تپه« به پژوهشگاه 
ميراث فرهنگي و گردشگري خبر داده بود. او در آن زمان 
گفته بود: از شمال اين تپه، جاده  آسفالته »آغچه حصار 
– اغالن تپه« مي گذرد. همچنين خانه هاي مسكوني 
سمت شمال، شمال غرب و شمال شرق و زمين هاي 
كشاورزي سمت جنوب و غرب تپه آسيب زيادي را به 

عرصه و حريم تپه وارد آورده است.

پولدارها راه نفِس اين تپه تاريخي را بسته اند!

پايیزهزاررنگحاشیهزايندهرود:هرفصلیازساليادآوررنگوحسوحالخاصخودبودهامافصلهزاررنگپايیزيادآوررنگهایطاليی،
زردونارنجیوبرگريزانهایزيباست.طبیعتحاشیهزايندهرودازشهرباغبهادرانازتوابعشهرستانلنجاناستاناصفهانتاروستایبنو

هورهدراستانچهارمحالوبختیاریدرفصلپايیزبهيکیاززيباترينمناطقگردشگریايرانتبديلمیشود.

مرزپرگهر

جامعه خبر

تامين ۴۰۰ تيم پزشكي براي 
شناسايي بيماران كرونايي 

فرماندار تهران از تامين ۴۰۰ تيم پزش��كي براي 
شناس��ايي بيماران كرونايي در محالت خبر داد. 
عيسي فرهادي درباره اينكه با توجه به ورود به فصل 
زمستان و پيش بيني امكان تشديد ابتال به بيماري 
كرونا همچنان نيازمند اس��تمرار محدود س��ازي 
تجمعات، توجه به هش��دارها در زدن ماس��ك و 
رعايت پروتكل هاي بهداش��تي هستيم، گفت: تا 
كرونا وجود دارد و ش��رايط به همين صورت است، 
از تجمع��ات اجتماعي، دورهمي ه��اي فاميلي و 
خانوادگي، عروسي و عزاداري بايد پرهيز كرد. بايد 
توجه داشت تا مشكلي براي كسي با برگزاري اين 
نوع تجمعات ايجاد نشود. وي ادامه داد: با برگزاري 
دورهمي و مهماني ممكن است، جان يك يا چند 
نفر به خطر بيفتد و اين اصال منطقي نيس��ت، در 
حالي كه مي توانيم در اين زمان كه گرفتار بيماري 
كرونا هستيم از تجمعات و دورهمي ها پرهيز كنيم.

برگزاري آنها مشكالتي را براي نزديكان و اقوام ايجاد 
مي كند. اگر كس��ي در اين جمع ها مبتال باش��د و 
ندانسته باعث بيماري اعضاي فاميل وخانواده شود، 
قطعا شادي ما از دورهمي ها و برگزاري عروسي دوام 
نخواهد داشت و اين شادي تبديل به غم و نگراني 
و ناراحتي از دست دادن عزيزان مي شود. فرماندار 
تهران تاكيد كرد: بنابراين بايد تا زماني كه اطمينان 
كامل حاصل شود كه مشكلي از لحاظ انتشار ويروس 
در جامعه وجود ندارد و درمان و واكسن آن قطعي 
است از تجمعات در مترو، اتوبوس، تجمعات دورهمي 
و سفرهاي غيرضروري خودداري كنيم. فرهادي با 
اشاره به تعطيلي دو هفته اي در تهران گفت: ما به 
دنبال اين نيستيم كه كسب و كار مردم را تعطيل 
ك��رده و راه امرار و معاش م��ردم را ببنديم و نگران 
اين موضوع هستيم، اما زماني كه مجبور مي شويم 
مانند همين دو هفته به ناچار بايد تعطيل كنيم، لذا 
اگر رعايت كنيم مي توانيم از تعطيلي هاي اجباري 
نيز جلوگيري كنيم. وي با اشاره به پيش بيني آمار 
باالي فوتي هاي كرونا در اواسط آذرماه اظهار كرد: 
س��ايت هاي معتبر دنيا پيش بيني كرده بودند كه 
در آذرماه تعداد فوت شدگان ما بر اثر كرونا به ۸۰۰ 
و حتي هزار نفر خواهد رس��يد، اما در حال حاضر 
مي بينيم كه با همين رعايت مردم به سرعت آمار 
فوتي ها در حال كاهش است و خداراشكر با كاهش 
آمارها روبرو هستيم و بايد از مردم كه همراهي الزم 
را با ما داشتند، تشكر كرد. معاون استاندار تهران با 
بيان اينكه كسبه بازار بزرگ تهران همراهي بسيار 
خوبي در اين مدت با ما داشتند، تصريح كرد: مردم 
در اين مدت بين ۹۰ تا ۹۷ درصد همكاري الزم را در 
اجراي طرح ها داشتند و دو الي سه درصد باقي مانده 
نيز شامل افرادي مي شد كه به هرحال در خيابان 
فرعي به داليلي رعايت نكرده اند، اما عمده بازاريان 
و كسبه همراهي الزم را داشتند. همچنين در طرح 
ممنوعيت تردد از ساعت ۲۱ بازهم شاهد همراهي 
خوب مردم بوديم. فرهادي با اشاره به آمار ترددها 
خاطرنشان كرد: براس��اس آمار پليس راهور تردد 
خودروها از تهران به شمال بين ۹۰ تا ۹۵ درصد در 

مقايسه با گذشته كاهش داشته است. 

تبعات كرونا بر ارايه خدمات ايدز 
رييس مركز مديريت بيماري هاي واگير 
وزارت بهداش��ت با اش��اره به آثار س��وء 
كوويد-۱۹ بر خدمات جاري س��المت 
به وي��ژه در خدمات اف��راد HIV گفت: 
هنوز ۱.۵ درصد مبتاليان ايدز از بيماري 
خود اطالع ندارند. محمدمهدي گويا در 
نشست روز جهاني ايدز گفت: هنوز ۱.۵ 
درصد مبتاليان به اين بيماري از ابتالي 

خود آگاه نيستند. همچنين حداقل ۱.۳ درصد مبتاليان 
به خصوص كودكان و نوجوانان در طول پاندمي كوويد 
۱۹ در مقاطعي پيشگيري و درمان خود را رها كرده اند. 
وي ب��ا بيان اينكه در س��ال ۲۰۱۹ ح��دود ۶۲ درصد 
مبتاليان جديد از ميان جمعيتهاي كليدي بوده اند، 
افزود: حتي قبل از پاندمي كوويد۱۹ هم پيشرفت ها در 
زمينه اين بيماري راكد شده بود. اهداف ۹۰-۹۰-۹۰ 
)بخصوص ۹۰ درصد اول( پيشرفت چنداني نداشته 
است و دچار ركود شده است. گويا همچنين به عوارض 
سالمتي، اقتصادي و اجتماعي درازمدت كوويد ۱۹ در 
افراد مبتال به عفونت HIV اشاره كرد و گفت: گروه هاي 
آسيب پذير در معرض آسيب بيشتري قرار گرفته اند. 
آثار س��وء اقتصادي و اجتماعي كوويد ۱۹ بيش��تر از 
هم��ه، افراد آس��يب پذير و جمعيت ه��اي كليدي را 

هدف قرار داده اس��ت و الزم است آنها را 
دريابيم. رييس مركز مديريت بيماري هاي 
واگير وزارت بهداش��ت همچنين گفت: 
كوويد۱۹ بر روي خدمات جاري سالمت 
به خصوص افراد مبتال به HIV )كاهش 
دسترس��ي به خدمات، از هم گسيخته 
شدن خدمات مراقبت و درمان( آثار سوء 
داشته اس��ت. با توجه به تداوم موج هاي 
جديد كوويد۱۹، اگ��ر HIV و TB در طي پاندمي به 
درستي مديريت نش��ود، مرگ هاي ناش��ي از اين دو 
بيماري دو برابر مي شود. وي همچنين گفت: در بسياري 
از مناطق جهان خدمات اساسي پيشگيري از HIV مثل 
PMTCT وكاهش آسيب به شدت آسيب ديده است. 
تعداد كودكان مبتال افزايش يافته است و انجام تست با 
 Mental محدوديت جدي مواجه شده است. خدمات
health در بعضي مناطق جهان متوقف شده است. 
در مجموع سقوط كيفيت خدمات يك واقعيت است 
كه بايد آن را جدي گرفت. وي تاكيد كرد: همه گيري 
كووي��د-۱۹ فعال ادامه داش��ته و آثار س��وء اقتصادي 
و اجتماعي آن افزاي��ش مي يابد. ما ني��از داريم براي 
محافظت اقتصادي و اجتماعي از جمعيت هاي كليدي 
در طي اين پاندمي ابتكارات جديدي در پيش بگيريم.

هشدار: پيامك جعلي پرداخت وجه براي تاييد اكانت »شاد« 
مدي��ركل دفت��ر فن��اوري اطالع��ات و 
ارتباطات وزارت آموزش و پرورش نسبت 
به پيام هايي كه در شبكه شاد براي برخي 
اولياء ارسال و در آن خواسته شده وجهي 
براي تاييد اكانت ش��اد پرداخت ش��ود، 
هشدار داد و خواست كه خانواده ها به هيچ 
عنوان توجهي به اينگونه پيام ها نداشته 
باشند. محمود حبيبي در گفت وگو با ايسنا، 

در اين باره اظهار كرد: قبال هم در قالب اطالعيه هايي در 
اين باره هشدار داده بوديم. خانواده ها نبايد به اين پيام ها 
اعتنا كنند. وي افزود: شاد يك بستر پيام رسان است و 
در بستر يك پيام رسان ممكن است از اين سوءاستفاده ها 
رخ دهد. ما نمي توانيم روند را متوقف كنيم؛ پيام مي آيد 
ولي مخاطب بايد خودش هوشيار باشد و بداند كه هر 
پيامي از س��وي آموزش و پرورش نيس��ت. استفاده از 
شبكه ش��اد براي دانش آموزان رايگان است و وجهي 

بابت تاييد اكانت ي��ا ديگر موارد دريافت 
نمي شود. مديركل دفتر فناوري اطالعات 
و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش با بيان 
اينكه سعي كرديم تا حدي كه مي توانيم 
اين افراد را شناسايي كرده و جلوي انتشار 
چنين پيام هايي را بگيري��م گفت: اما به 
هرحال تعداد پيام ها زياد است و ممكن 
است از اين دست پيام ها هم رد و بدل شود. 
مخاطب بايد آگاه باشد؛ ما سعي مي كنيم هشدار هاي 
الزم را بدهيم. حبيبي درباره مشكالت اخير شبكه شاد 
و كاهش س��رعت آن در برخي ساعات نيز اظهار كرد: 
مقداري از مشكالت كاهش يافته ولي هنوز كامل حل 
نشده است. مشكل زيرساخت فني شاد را داشتيم كه 
بايد ارتقاء يابد. تعداد سرورها افزايش يافته و مشغول كار 
هستيم؛ اميد است تا پايان هفته به نتايج خوبي برسيم. 

ارتقاي زيرساخت ها را در دست پيگيري داريم. 

سير نزولي پذيرش بيمارستاني بيماران كرونا در تهران 
استاندار تهران از س��ير نزولي پذيرش 
بيماران كرونايي در بيمارس��تان هاي 
تهران خبر داد. انوش��يروان محس��ني 
بندپي در جلسه فرمانداران استان تهران 
و فرمانده عمليات مديريت بيماري كرونا 
در تهران كه به صورت ويدئو كنفرانس 
برگزار ش��د ضمن قدردان��ي از فعاليت 
فرمانداران، روساي شبكه هاي بهداشت 

و درمان، سپاه، بسيج، هالل احمر، شهرداري گفت: 
بر اساس اعالم سازمان بهداشت جهاني سالمت تعهد 
سياسي همه اركان حاكميت است. در تامين سالمت 
همه اركان حاكميت اع��م از خصوصي و دولتي بايد 

پاي كار باشند كه حفظ و ارتقاي سالمت 
محقق ش��ود. وي افزود: در مورد كرونا 
نيز باي��د اين موضوع م��ورد توجه قرار 
گيرد. ۲۵ دس��تگاه در كنار فرماندهي 
عمليات مديريت بيماري كرونا شرايطي 
را فراهم كرده اند كه استان تهران مشكل 
عدي��ده اي در پذيرش بيمار نداش��ته 
باشد. كرونا يك تهديد است و مشكالت 
بس��ياري از جمله مش��كالت اقتصادي، برهم زدن 
آرامش و ... را ايجاد كرده اما براي استان تهران مي تواند 
شرايطي را فراهم كند كه به عنوان يك فرصت نگاهي 

به زيرساخت هاي بهداشتي استان داشته باشيم.
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دانش آموزاني كه براي اينترنت به تپه ها مي روند 
اي��ن روزه��ا تصاوي��ر زي��ادي از رفتن 
دانش آموزان به تپه ه��ا و ارتفاعات براي 
دسترسي به اينترنت و استفاده از امكان 
آموزش آنالين، منتشر مي ش��ود. تصاويري كه البته 
منجر به اتفاق خاصي براي همه دانش آموزان محروم از 
اينترنت نشده و گاهي پخش شده تصوير دانش آموزان 
يك روستا باعث شده وزير ارتباطات به خاطر واكنش 
گس��ترده فضاي مجازي نظر لطفي به آن روس��تاي 
خاص داش��ته باش��د و از آب گل آلود، ماهي اي براي 
تبليغات بگي��رد.  مديركل آموزش و پرورش اس��تان 
كرم��ان درباره وضعيت دانش آم��وزان در اين مناطق 
گفت: در دوره متوس��طه اول تعداد چهار هزار و ۵۱۰ 
دانش آموز داش��تيم كه امسال اقدام به ترك تحصيل 
كردند كه دو هزار و ۲۶۰ نفر آنها جذب تحصيل شدند 
و همچنان دو هزار و ۲۵۰ نفر در ترك تحصيل هستند. 
احمد اسكندري نس��ب مديركل آم��وزش و پرورش 
استان كرمان در گفت وگو با خبرنگار ايلنا، در واكنش 
به ويدئوي پخش ش��ده از روستاي صوالن شهرستان 
قلعه گنج استان كرمان كه نشان مي دهد دانش آموزان 
براي دستيابي به اينترنت و استفاده از اپليكيشن شاد در 
ارتفاعات روستا و در يك آلونك هستند، گفت: مشكل 
اصلي ما در اين استان زيرساخت هاي اينترنتي است، 
زيرا در اين روستا و يك سري از روستاهاي ديگر اينترنت 
آنتن دهي ندارد. متاس��فانه اين وضعي��ت فقط براي 
روس��تاي صوالن نيست، بلكه روستاهاي ديگري هم 
هستند كه دانش آموزان در آنجا روي تپه ها و ارتفاعات 
مي نشينند تا بتوانند به شبكه شاد متصل شوند. وي 
ادامه داد: البته ما صحبت هاي زيادي با وزارت ارتباطات 
داش��تيم و آنها نيز همكاري خوبي با ما داش��تند. آنها 
تقريبا به دو هزار و ۲۰۰ روستا كه فاقد امكانات بودند، 
رسيدگي كردند، اما به هر حال آنها نيز دستشان بسته 
است، زيرا بايد يك سري زيرساخت ها تقويت شود كه 
البته تحريم ها نيز بي اثر نبوده است. مديركل آموزش 
و پرورش اس��تان كرمان بيان كرد: اينترنت در برخي 

نقاط ضعيف اس��ت و ش��خص مجبور است حداقل با 
جابه جايي يا رفتن به ارتفاعات، از اينترنت اس��تفاده 
كند. روستاهايي كه داراي بيش از ۲۰ خانوار هستند، 
همگي اينترنت دارند، اما بعضا در مركز شهر نيز ممكن 
است يك نقطه اي كور بوده و اينترنت در آنجا ضعيف 
باشد. اسكندري نسب در پاسخ به اين سوال كه آيا قول 
مساعدت از سوي وزارت ارتباطات براي روستاهايي از 
جمله صوالن دريافت نكرده ايد؟ گفت: بله، زماني كه 
ويدئو را اس��تاندار براي من ارسال كردند ما نيز سريعا 
روس��تا را شناس��ايي كرديم تا بتوانيم به وضعيت آن 
رس��يدگي كنيم. البته از پيش مسووالن قلعه گنج به 
اداره كل فناوري و ارتباطات نامه زده بودند كه وضعيت 
اينترنت روستاي صوالن مورد توجه قرار بگيرد و اكنون 
قرار شده كه اين موضوع پيگيري شود. وي در پاسخ به 
اين سوال كه چند درصد از دانش آموزان استان كرمان 
به شبكه شاد متصل نشده اند؟ گفت: اكثر دانش آموزان 
ما به شبكه شاد وصل هستند، اما آن درصدي كه هنوز 
وصل نش��ده اند در روس��تاهايي هستند كه جمعيت 
آنها زير ۱۰ نفر اس��ت. تا جايي كه امكان داشته باشد، 
آموزش ها به صورت تلويزيوني ارايه مي شود يا خودمان 
براي دانش آموزان بسته هاي مكتوب آموزشي توليد 
مي كنيم و در اختيارشان قرار مي دهيم. البته معلماني 
داريم كه فداكارانه به اين دانش آموزان در فضاهاي باز 
آموزش مي دهند. مديركل آموزش و پرورش اس��تان 
كرمان ادام��ه داد: آموزش آنالين در ش��اد به صورت 

لحظه اي اس��ت و به خاطر بار ترافيكي كه دارد ساعت 
آموزش در آن با هم متفاوت است. در برخي ساعات در 
شاد نزديك به ۸۰ درصد دانش آموزان فعال هستند و 
در برخي ساعات هم شايد به ۶۰ درصد رسيده باشد، اما 
بيش از ۷۰ درصد دانش آموزان ما در شاد فعال هستند. 
وي بيان كرد: هرچه به سمت بعد از ظهر مي رويم سرعت 
شاد بهتر و ترافيك آن كمتر مي شود. به همين خاطر 
وزارت آموزش و پرورش ساعت آموزش براي هر مقطعي 
را مش��خص كرده است و اين موجب شده كه وضعيت 
تقريبا بهتر شود. اسكندري نسب گفت: از سال گذشته 
براي ۵ هزار نفر از دانش آموزان ترك تحصيلي اين استان 
تفاهم نامه اي با موسسه خيريه مشيز امضا كرديم كه 
اين تعداد را تحت پوشش قرار دهند، اما امسال آمار به 
نسبت كمتر است و همچنين اخيرا تفاهم نامه ديگري 
با وزارت كشور را امضا كرده ايم كه دانش آموزان بازمانده 
از تحصيل را جذب كند. همچنين آم��وزش از راه دور 
براي ۱۱ شهرستان استان كه كمتر توسعه يافته بودند 
را فعال كرديم، به هر حال در تالشيم كه همه اين افراد را 
شناسايي كرده و به چرخه تحصيل بازگردانيم. مديركل 
آموزش و پرورش اس��تان كرمان با اش��ار به اينكه آمار 
دانش آموزان اتباع در اس��تان كرمان آمار قابل توجهي 
است، گفت: آمار دانش آموزان اتباع نيز در استان كرمان 
بسيار زياد است و ما تعداد ۳۴ هزار دانش آموز اتباع در 
استان داريم. به همين جهت امكان دارد اغلب افرادي كه 
در ليست بازمانده از تحصيل قرار دارند، يا از استان كرمان 
مهاجرت كرده، يا فوت شده يا ازدواج كرده باشند. وي در 
پاسخ به اين سوال كه آيا آماري از دانش آموزاني كه به علت  
عدم دسترسي به آموزش مجازي اقدام به ترك تحصيل 
كرده اند يا از تحصيل باز مانده اند، داريد؟ گفت: س��ال 
گذشته تعداد ۶۵ هزار دانش آموز در مقطع پيش دبستاني 
داشتيم كه امسال اين تعداد بايد براي ثبت نام در مقطع 
اول ابتدايي ثبت نام مي كردند، تا اين لحظه تعداد سه 
 هزار و ۶۷۷ نفر معادل ۹۵/۵ درصد از اين آمار هنوز براي 

ثبت نام در مقطع اول ابتدايي اقدام نكرده اند.

گزارش

هنر

مراسم يادبود و گراميداش��ت كامبوزيا پرتوي با بيان 
خاطراتي از اي��ن هنرمند و انتقاد از ش��رايط موجود 
سينما و از دست رفتن بزرگان سينما و همچنين لزوم 
توجه بيشتر به هنرمندان پيشكسوت و پيگيري اكران 
و نمايش آخرين فيلم اين هنرمند »كاميون« برگزار 
شد و همچنين پيشنهاد شد تا مجمع گردآوري آثار 
پديدآورندگان فرهنگ و سينما به وجود بيايد. مراسم 
يادبود و گراميداشت كامبوزيا پرتوي دوشنبه شب ۱۰ 
آذرماه به همت كان��ون كارگردانان به صورت مجازي 
برگزار ش��د. اين مراس��م مجازي ميزبان هنرمنداني 
چون رخش��ان بني اعتماد، فرش��ته طائرپور، بهمن 
فرمان آرا، رسول صدر عاملي، عليرضا تابش، فريدون 
جيراني، تورج اصالني، غزل شاكري، كسري پرتوي، 
كاوه پرتوي، جهانگير كوثري، نسرين مرادي، فرهاد 
توحيدي، فرشته صدرعرفايي، مسعود كرامتي، نادر 
مقدس بود كه به صورت زنده يا با ارس��ال صدا درباره 
ابعاد مختلف هنري پرتوي، س��خناني را بيان كردند. 
مازيار ميري كه اجراي اين مراسم مجازي را بر عهده 
داش��ت در بخش هاي مختلف اين گفت وگو به بيان 
سال هاي فعاليت اين هنرمند و حساسيت هاي او روي 
فيلمنامه هايش اشاره كرد و گفت: فيلمنامه اي به من 
داده بود تا به يك تهيه كننده بدهم اما قبل از انجام يك 
جراحي مهم به من گفت اين كار را نكنم، زيرا بايد بخشي 
را تغيير دهند و بعد كه آن را كامل كرد دوباره بنا شد تا 
به انجام بقيه پروسه آن بپردازيم. محسن اميريوسفي 
رييس كانون كارگردانان درباره كامبوزيا پرتوي بيان 

كرد: او كارش را بس��يار جدي مي گرف��ت و در طول 
۴۰ سال اخير تعداد آثار بسيار زيادي از او به جا مانده 
است. در روزها و سال هاي كامبوزيا پرتوي را از دست 
داديم كه بيش از هر دوره ديگري به يك انسان خالق 
با ايده هاي جديد نياز داشتيم. نسرين مرادي همسر 
كامبوزيا پرتوي با بيان اينكه اين هنرمند مانند استاد او 
نيز بوده، گفت: سينماي ايران دغدغه هميشگي پرتوي 
بود و براي آن كم نمي گذاشت. ولي با دلي پر از بين ما 
رفت. او براي فيلم آخرش »كاميون« بسيار اذيت شد و 
و همين عاملي بود براي هر روز فرسوده تر شدن  او. براي 
مجوز فيلمش بسيار دوندگي كرد و خيلي ها مانع شدند. 
اين اواخر ه��م به دنبال اكران آنالين آن بود كه باز هم 
امكانش حاصل نشد. پرتوي حتي وقتي در بيمارستان 
بود مي گفت بايد كارهايم به سرانجام برسانم و همچنان 
مشغول نوشتن و پيگيري كارهايش بود. كاوه پرتوي و 
كسري پرتوي فرزندان اين فيلمساز فقيد نيز در اين 
مراس��م مجازي به ابعاد ديگري از زندگي و شخصيت 
اجتماعي، خانوادگي و س��ينمايي اين هنرمند اشاره 

كردند. سپس عليرضا تابش مديرعامل فارابي با اشاره 
به تقدير از پرتوي كه در جشنواره فيلم هاي كودك و 
نوجوان اخير به دبيري او برگزار ش��د، بيان كرد: اين 
بزرگداشت در روحيه او كه مدتي بود با بيماري دست 
و پنجه نرم مي كرد، تاثير بسيار خوبي داشت. او در آبان 
ماه با وجود درگيري با كسالت و بيماري فيلم نامه اي به 
نام »آينده بچه ها« در حوزه كودك و نوجوان براي من 
فرستاد. او جزو پيشگامان سينماي كودك و نوجوان 
بود و آثار ايشان، تجسم غايي هدف سينماي كودك 
در دهه ۶۰ و ۷۰ بود. با س��اختن فيلم »كاميون« اين 
نظرگاه را ارايه داد كه در پناه عشق، هيچ آوارگي وجود 
ندارد و شور و حال نوجوانانه  و شناخت دقيقش از نسل 
نوجوان، به خلق آثاري چون »من ترانه ۱۵ سال دارم« 
و »فراري« كه بر اساس فيلمنامه هاي او ساخته شدند، 
رسيد. مسعود كرامتي از دوستان قديمي پرتوي نيز در 
س��خناني گفت: او آدم پرتالشي بود و هميشه طرح و 
فيلمنامه آماده داشت آن هم در شرايطي كه مي دانيم 
چقدر كار كردن سخت اس��ت و اگر در جاي ديگري 
به دنيا آمده بود، ش��ايد بيشتر قدر او را مي دانستند. او 
كارگرداني را بيشتر از ديگر حرفه ها دوست داشت به 
همين دليل به س��مت فيلمنامه نويسي و كارگرداني 
رفت. ما با رفتن اين آدم يك بار ديگر كسي را از دست 
داديم كه مي توانس��تيم تاثير بيش��تري از او بگيريم. 
بسياري از هنرمندان ما مانند بهرام بيضايي، امير نادري، 
هوشنگ گلشيري و ... را ديگر در كشور خودمان نداريم و 

رفتن كامبيز اين دردها را براي من بيشتر كرد. 

براي فراموش نكردن »پرتوي« و »پرتوي ها« در سينما
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