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يادداشت- 1

 رمزگشايي از نرخ ارز
 در بودجه 

اين روزها جدال كالمي 
عجيب��ي در خص��وص 
ايده ه��اي دول��ت براي 
تعيين نرخ ارز در بودجه 
و اينكه آيا اين تصميم به 
معناي نظام تك نرخي 
محاف��ل  در  اس��ت 
اقتص��ادي و رس��انه ها 
ب��ه راه افتاده كه ب��ه نظرم ضروري اس��ت از منظر 
تحليلي بررسي شود تا مشخص شود كه ايجاد نظام 
تك نرخي چه ملزوماتي نياز دارد. نخستين نيازهاي 
يكسان سازي، بهره مندي از ظرفيت هاي ارزي قابل 
توجه است كه در ش��رايط فعلي اقتصاد ايران يك 
چنين ظرفيت هايي ندارد. من فكر نمي كنم زماني 
دولت نرخ ارز را حول و حوش11هزار و500تومان 
در بودجه 1400تعيين كرده، اين به معني باش��د 
كه دولت قصد دارد ارزهايش را به اين نرخ به فروش 
برساند، ضمن اينكه هيچ ارتباطي با يكسان سازي 
ن��رخ ارز نيز در اين تصميم مش��اهده نمي ش��ود. 
يكسان سازي الزاماتي دارد كه در حال حاضر هيچ 
نشانه اي در خصوص اجراي آن مشاهده نمي شود. 
ممكن است دولت بخواهد اين نرخ را جايگزين ارز 
4200 توماني براي تامين اقالم اساسي كند، ولي 
بقيه نيازهاي ارزي كش��ور را نمي ت��وان با اين نرخ 
پاس��خ داد. چرا كه دولت نمي تواند پاسخگو تقاضا 
با اين نرخ باشد. دولتي كه نرخ ارز را پايين تر از نرخ 
بازار نگه دارد و اين فاصله عميق شود، يعني فاصله 
ارز دولتي با ارز بازار افزايش داشته باشد مشكالتي 
كه اقتصاد ايران در اثر تزري��ق ارز4200 توماني با 
آن مواجه ب��وده، دوباره تكرار خواهد ش��د. الزامات 
يكسان سازي نرخ ارز اين است كه در وهله نخست 
با نرخ بازار شروع شود. همه تقاضا را پوشش دهد و 
از سوي ديگر امكان هر نوع سفته بازي و سوداگري 
از تفاوت نرخ ارز را در سيستم مسدود كند. ضمن 
اينكه ص��ادرات و واردات به نحوي انجام ش��ود كه 
به مطالبات تج��ار و صادركنندگان را پاس��خ دهد 
و س��رمايه گذاري جديد هم در يك روند مس��تمر 
صورت بگيرد. اگر اين الزامات و بسترس��ازي هاي 
الزم انجام شود، در آن صورت مي توان اميدوار بود 
كه يكسان سازي در اقتصاد بر اساس يك سازوكار 
اصولي انجام پذيرد. ولي اينك��ه دولت يك عددي 
را در بودج��ه اع��الم كند و برخي تص��ور كنند كه 
با اعالم دولت، موضوع يكسان س��ازي اجرا ش��ده 
است، اشتباه اس��ت. براي تحليل درست بايد روز 
اول اعالم يكسان سازي بررس��ي شود تا مشخص 
ش��ود ايا دولت مي تواند به تقاضاي گس��ترده بازار 
پاس��خ دهد. آيا در حالي كه دالر در بازار آزاد باالي 
20هزار تومان اس��ت، دولت با اع��الم ارز 11هزارو 
500توماني، مي تواند به سمت يكسان سازي نرخ 
ارز حركت كند؟ مس��لما پاس��خ منفي است، اگر 
خاطرتان مانده باشد، هم در برهه هاي پاياني دهه 
60 با نرخ 175توماني و هم در دوران اخير با اعالم 
ارز 4200توماني اعالم شده، تقاضاهايي در سيستم 
بانك مركزي ثبت شد كه عواقب خطرناك آن هم 
در زمان ارز ش��ناور 175توماني مشاهده شد و هم 
در اواخر دهه 90 با تخصي��ص دالر 4200توماني 
مشكل ساز شد. زماني كه بانك مركزي با تقاضاهاي 
ارزي بيش از ظرفيت خود مواجه شد. ضمن اينكه 
فراموش نكنيد هميش��ه ن��رخ ارز در بودجه يك 
برآورد و پيش بيني براي تخمين هزينه ها اس��ت 
و معنا و مفهوم خاص ديگري ن��دارد. البته ممكن 
است نشانه اي از كف قيمت ارزي تعبير شود، به اين 
معنا كه نرخ ارز، پايين تر از اين رقم وجود ندارد.اگر 
ميانگين نرخ ارز نيمايي در سال 98 حدود 8هزار و 
500باشد و در سال99 به ميانگين 17هزار تومان 
رس��يده باش��د )يعني بين 24 تا 14ه��زار تومان 
فروخته شده(، نرخ 11هزار و 500تومان تلفيقي از 
نرخ خريد كاالهاي اساسي و س��اير اقالم مورد نياز 
كش��ور مثل نهاده هاي دامي و ماشين آالت است.

اما اگر دولت بخواهد يكسان سازي را آغاز كند بايد 
با باالترين نرخ ارز در بازار اين يكسان سازي را آغاز 
كند. طبيعي اس��ت از هر كارشناس واقعي اقتصاد 
بپرسيد كه آيا با يكسان سازي نرخ ارز موافق است 
يا نه؟ پاسخ مي دهد كه يكسان سازي منطقي ترين 
رفتار اقتصادي اس��ت، اما ضرورت اساسي در آغاز 
اين حركت آن اس��ت كه دولت بتواند به مجموعه 
تقاضاهاي بازار پاسخ دهد. يعني هر شخصي بتواند 
به اندازه ريالي ك��ه دارد، ارز مورد نظرش را دريافت 
كند. وقتي اين بستر الزم ايجاد نشده، طبيعي است 
كه هر حركتي براي يكسان سازي نرخ ارز به نتايج 
مورد نظر نخواهد رسيد. اگر اقتصاد ايران مشكالت 
بيروني اش را حل كند، روزي 3ميليون بشكه نفت 
بفروش��د، ارز حاصل از فروش نفت را نيز به داخل 
بازگرداند. 45ميليارد هم صادرات غيرنفتي داشته 
باشد، از سوي ديگر واردات بي رويه كشور مديريت 
شود، مي توان به سمت يكسان سازي نرخ ارز حركت 
كرد و اميد داشت كه اين تصميم، نتايج مورد نظر 
تصميم سازان، كارشناس��ان اقتصادي و در نهايت 

مردم را ايجاد كند.

كمال  سيدعلي

»تعادل« بررسي مي كند؛تورم دوباره به 30 درصد نزديك شد

پرواز  قيمت ها  درآبان
 »تعادل« وضعيت 

بازارسرمايه را در فصل پاييز 
بررسي مي كند

»تعادل« گزارش مي دهد

مسوول سياست خارجي 
اتحاديه اروپا 

تعطيلي كه 
به نفع بورس 

مي شود!

بازتاب 
محدوديت هاي 

كرونايي در 
مناسبات شهري

 احياي برجام 
 آسان 

نخواهد بود

 اولين روز تعطيالت دو هفته اي 
در تهران چگونه گذشت

شلوغ مانند گذشته
ترافيك، ازدحام   و مغازه هايي كه قانون را دور زدند
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 دوهفته كليدي
 بورس 

 سرنوشت مسكن 
در آذر نيمه تعطيل

 اهداف فراموش شده 
تورم و بيكاري

 100 هزار تومان 
درد را  دوا  نمي كند

 برندگان و بازندگان اقتصاد 
در دوران جديد

چشم انداز پيش روي بورس 
به عنوان يك��ي از اركان مهم 
اقتصاد كش��ور چ��ه خواهد 
ش��د؟ اين پرسشي است كه 
اين روزها بيشترين فراواني 
را در مي��ان پرس��ش هاي 
مخاطبان و فعاالن اقتصادي 
دارد. به فراخور كارشناسان 
اقتصادي نيز موضوع را از جنبه هاي مختلف بررسي 
مي كنند. ام��ا در حالي كه اين روزه��ا همه نگاه ها به 
تحوالت امريكا اس��ت و فعاالن اقتص��ادي تحوالت 
برآمده از تغيير دول��ت در اياالت متحده را بررس��ي 
مي كنند، محتمل ترين سناريوي پيش روي شاخص 
كل مي تواند اين باشد كه ش��اخص با حفظ محدوده 
حمايتي 1 ميلي��ون و 270 و 1ميلي��ون و 200هزار 
تومان��ي مي تواند يك حركت رو به ب��اال در قالب يك 
ايكس موج يا موج بي از يك كاركش��ن ت��ا محدوده 
مشخص شده داشته باش��د. در يك چنين شرايطي 
شاهد بهبود وضعيت بازار هستيم . اتمسفري كه آرام 
آرام، ترس و بي اعتمادي در حال از بين رفتن اس��ت 
و احتماال با حف��ظ وضعيت فعل��ي، )در صورت عدم 

بروز اتفاقات پيش بين��ي نش��ده!( ورود نقدينگي از 
بازارهاي موازي و همچنين بخش هاي ديگر بازار نظير 
صندوق هاي با درآمد ثابت در هفته هاي آتي ش��دت 
خواهد گرفت. البته مجموعه اين تحوالت مثبت در 
صورتي بروز خواهد كرد كه تصميم سازان از ارتكاب 
اعمالي كه ممكن اس��ت فضاي اميدبخ��ش فعلي را 
خدشه دار س��ازد، خودداري كنند.  در شرايط فعلي، 
تمركز بازار بر سهامي است كه بيشترين ريزش ها را 
ثبت كردند و طبيعي است كه ابتدا اين گروه ها مورد 
توجه قرار گيرند. بايد توجه كرد كه در كنار اين عامل 
بازار با احتياط كامل در ابتدا س��راغ سهم هايي رفته 
است كه نقدشونده هم باش��ند. به عبارت ساده تر در 
مراحل ابتدايي فعاالن اقتصادي ترجيح مي دهند كه 
با ريس��ك كمتري فعاليت هاي اقتصادي را پيگيري 
كنند. اما بدون ترديد اين روند با بيرون آمدن بيشتر 
فعاالن اقتصادي از الك دفاعي دچار دگرگوني خواهد 
شد. با ريكاوري قيمت اين گروه ها، كم كم سهامداران 
ساير گروه ها و نمادهاي ديگر هم شاهد بهبود وضعيت 
معامالت خود و صف خريد سهام خواهند بود. با اين 
تحوالت فعاليت ها در بازار با پويايي بيش��تري همراه 
خواهد بود. همان طور كه عرض كردم شاخص حدود 

300 الي 400 هزار واحد در مرحله اول رشد خواهد 
كرد و به محدوده سرنوشت ساز 1 ميليون و550 الي 
1ميليون و 600هزار واحد خواهد رسيد. چندين اقدام 
خوب هم توسط س��ازمان بورس و اوراق بهادار انجام 
شد كه به نظرم به روند بازار كمك كرد كه اميدواري 
به آينده را در اين خصوص بيش��تر كرد. از جمله الزام 
به بازارگرداني، بهبود ضريب اعتبارات و از همه مهم تر 
توقف فروش سهام عدالت كه يك تصميم جريان ساز 
براي بورس است و جلوي نوس��انات غيرعادي بازار را 
هم خواهد گرفت. موضوعي ك��ه هرچند هنوز بطور 
رسمي در خصوص آن اطالع رساني نش��ده، اما روند 
كلي بازار گوياي يك چنين تحوالتي است.بازارهاي 
موازي كم كم به خواب زمستاني خواهند رفت و ركود 
بزرگ تري را تجربه خواهند كرد. موضوع ديگر خبري 
اس��ت كه در خصوص افزايش س��قف صندوق هاي 
با درآمد ثابت منتشر ش��ده و آقاي همتي بار ديگر بر 
رش��د صندوق هاي با درآمد ثابت تاكيد كرده اند و به 
نوعي از توسعه اين صندوق ها حمايت كرده اند. از چند 
جهت اين رويداد، خبر بسيار بسيار خوبي براي بورس 
اس��ت: اول؛ ظاهرا در سطح نظارتي، توافقي بين نهاد 
ناظِر بازار پول و سرمايه به وجود آمده است كه رشد و 

تعادل هر دو بازار، به صورت همزمان حفظ شود و اين 
دو بازار به جاي رقابت، مكمل يكديگر باشند. نقدينگي 
بانك ه��ا مي توان��د در صندوق هاي تح��ت مديريت 
بانك ها اداره شود )صدور واحدها از داخل شعبه هنوز 
تاييد نشده ولي مي تواند دوباره احيا شود( و نقدينگي، 
تحت كنترل بانك باشد، از طرفي به راحتي مي توان 
نقدينگي را در كمترين زمان جهت بهبود بازدهي وارد 
صندوق هاي بورس��ي كرد. دوم؛ اين يك آشتي بين 
بانك و بورس است و بخش قابل توجهي از نقدينگي 
صندوق هاي با درآم��د ثاب��ت را در زمان هاي بهبود 
بورس به سمت بازار س��رازير خواهد كرد. سوم؛ عمال 
منافع بانك و بورس با اين كار به يكديگر گره مي خورد 
و رش��د هر دو بازار ب��ه ديگري كم��ك خواهد كرد. 
افزايش س��پرده ها به افزايش ورود پول به صندوق ها 
كمك مي كند و افزايش بازده��ي بورس باعث بهبود 
بازدهي مشتريان بانك ها خواهد شد. چهارم؛ ُحسن 
ديگر اين موضوع گ��ردش نقدينگي در بورس و بانك 
اس��ت كه در صورت ثب��ات تصميم گيري ها و اعمال 
محدوديت ه��اي ماليات��ي ب��ازاِر خودرو و مس��كن، 
همزمان با رش��د بورس، باع��ث از رون��ق افتادن اين 

بازارهاي موازي خواهد شد. 

با م��وج غم انگي��ز جوالن و 
تركتازي كرونا در كش��ور؛ 
از ابت��داي آذرم��اه ط��رح 
محدوديت ه��اي فعالي��ت 
در بس��ياري از بخش هاي 
اقتصاد كش��ور اجرا خواهد 
ش��د و اي��ن محدوديت ها 
بس��ياري از بازارها را نيمه 
تعطيل خواهد كرد. با فعال ماندن بازار بورس در دو 
هفته پيش رو؛ روزهاي آتي مقطع تعيين كننده اي 
براي بازارمالي كشور است و شايد آغازي باشد براي 

بازگشت اميد و رونق به بورس افسرده تهران: 
1- بيش از 90 درصد معامالت در نمادهاي محوري 
بازار در روزهاي اخير توسط اشخاص حقيقي صورت 
گرفت. اين يكي از اميدبخش ترين خبرهاي ممكن 
براي بورس غم زده ماست و نويد بازگشت اطمينان 
به معامله گران خرد اما عظيم را مي دهد. بس��ياري 
از اقدامات فراگير حاكميتي از جمل��ه الزام بانك ها 
به حضور در بازار بورس، الزام به بازارگرداني توس��ط 
ناش��رين و تزريق منابع صندوق توسعه ملي همگي 
از حيث حجم؛ عظيم و وس��يعند. اما بي ترديد اين 
معامله گران خردند كه با رفتار خود اطمينان و ثبات 
را به بازار تزريق مي كنند.   ادامه در صفحه 03

1- در پي آغاز محدوديت هاي 
كرونايي كه از سوي ستاد ملي 
مبارزه با كرونا اعالم شده است، 
از ديروز مشاغل غيرضروري 
از جمله دفاتر مش��اور امالك 
به م��دت دو هفت��ه تعطيل 
شدند اما همان طور كه ديروز 
حسن روحاني، رييس جمهور 
اعالم كرد، احتمال تداوم اين تعطيالت در صورت عدم 
دس��تيابي به موفقيت نيز وجود خواهد داش��ت. در اين 
حال، فعال بنگاه هاي معامالت ملكي همچون فروردين 
ماه سال جاري كه تا 23 فروردين تعطيل بودند، به مدت 
دو هفته تعطيل خواهند شد و از همين رو، هيچ معامله اي 
انجام نخواهد شد. از اين رو، انتظار مي رود تعداد معامالت 
در آذر ماه به شدت كاهش يابد. در اين حال، پيش بيني 
مي شود به محض باز شدن بازار مسكن در نيمه دوم آذر يا 
هفته هاي بعد از آن، معامالت معطل مانده، انجام شود و 

حجم معامالت افزايش يابد.
2- اگر چه تعطيالت دو هفته اي بنگاه هاي معامالتي 
به عنوان عامل��ي اثرگذار در انج��ام و ثبت معامالت 
ملكي به شمار مي رود و به عبارتي دست هر دو طرف 
عرضه و تقاضاي ملك در اين دو هفته بسته خواهد 
بود، اما از آنجا كه ...  ادامه در صفحه 06

اقتص��اد اي��ران در ط��ول 
س��ال هاي گذش��ته آنقدر 
و  روزان��ه  مش��كالت  ب��ا 
كوتاه مدت دس��ت و پنجه 
نرم ك��رده كه هي��چ گاه به 
مسائل كليدي و زيرساختي 
نرسيده اس��ت. نتيجه اين 
شرايط اين اس��ت كه ما هر 
سال مي بينيم شاخص هاي كالني مانند تورم، رشد 
اقتصادي، بيكاري و بسياري از ديگر از مسائل كالن 
با مشكل مواجه هس��تند و هيچ راهكاري براي آنها 
وجود ندارد.  وقتي نگاه به مس��ائل كالن اقتصادي 
كوتاه مدت باش��د، طرح هايي كه در دستور كار قرار 
مي گيرند نيز نه تنها ت��وان بهبود اوض��اع را ندارند 
كه حتي برخي از آنها به دشوار ش��دن دوباره اوضاع 
منجر مي ش��وند. در چنين ش��رايطي مي بينيم كه 
حتي نهادهاي كالني مانند بان��ك مركزي وقتي از 
برنامه هاي خود براي كاهش تورم صحبت مي كنند، 
هيچ نقشه راه و هيچ مسير مشخصي ارايه نمي كنند. 
وقتي چند ماه قبل بانك مركزي اعالم كرد كه قصد 
دارد نرخ تورم را ب��ه 22 درصد برس��اند، براي همه 
كارشناسان اين س��وال ايجاد شد كه چگونه چنين 
اتفاقي رخ خواهد داد؟  ادامه در صفحه 06

در اين ش��رايط اقتصادي كه 
مردم براي تامين حداقل هاي 
زندگ��ي ه��م ب��ا مش��كالت 
مختلفي دس��ت و پنجه نرم 
مي كنند، اعالم اينكه دولت به 
يك سوم از مردم كمك 100 
هزار توماني مي كند، مساله اي 
اس��ت كه هم آبروي م��ا را در 
مجامع بين المللي مي برد و هم دولت را در داخل بي اعتبار 
مي كند. اگر اقتصاد ايران اقتصادي آزاد بود كسي از دولت 
انتظار نداشت، اما در ش��رايطي كه دولت تمام اقتصاد را 
در دس��ت دارد و تمام قيمت ها را باال و پايين مي كند، در 
اين ش��رايط بحراني هم وظيفه دارد كه به مردم در حد 
نيازشان كمك كند. اين كمك تنها پرداخت پول نقد به 
افراد نيست. دولت مي تواند با اعالم معافيت هاي مالياتي، 
به تعويق انداختن اقساط بانك ها، نگرفتن هزينه آب و برق 
و گاز و پرداخت حق بيمه درماني حداقل براي دو ماه به 
اين وضعيت سر و سامان بدهد، ضمن اينكه در نظر گرفتن 
حداقل حقوق ب��راي هر خانواده كم ي��ا بي بضاعت نيز از 
وظايفي است كه برعهده دولت است. اينكه رييس جمهور 
در چنين شرايط بحراني كه اقتصاد كشور واقعا وضعيتي 
اسف بار دارد، از كمك ماهيانه 100 هزار تومان به هر نفر 
صحبت مي كند، جاي تعجب دارد.   ادامه در صفحه 8

اگر از من س��وال ش��ود كه 
سرنوش��ت دالر چه خواهد 
ش��د؟ من پاس��خ مي دهم 
كه اي��ن موض��وع در ايران 
اول ب��ه اين بس��تگي دارد 
ك��ه دولت كس��ري بودجه 
خ��ود را چط��ور جب��ران 
مي كن��د. اگر دول��ت براي 
جبران كس��ري بودجه س��راغ منابع بانك مركزي 
برود؛ موضوع متفاوت خواهد ش��د و تبعات مخربي 
در اتمس��فر اقتصادي ب��روز خواهد كرد. امس��ال تا 
اين زمان دولت هرچند هنوز مستقيما سراغ منابع 
بانك مركزي نرفته اس��ت، اما بايد ب��ه يك واقعيت 
توجه كرد فكر مي كني��د بانك ها از كجا اوراق قرضه 
دولت را خريداري مي كنند؟ به شكل ساده موضوع 
اين اس��ت كه دولت كس��ري بودجه خود را از محل 
استقراض از بانك ها تامين مي كنند. بانك ها چطور 
اين منابع را تامين مي كنند؟ بانك ه��ا از پول چاپ 
ش��ده اس��تفاده مي كنند. البته هم��ه مي دانيم كه 
بانك ه��ا پول چ��اپ نمي كنند و اج��ازه يك چنين 
عملي را ندارن��د، اس��كناس را تنها بان��ك مركزي 
مي تواند چاپ  كند. اما س��ودي ك��ه در حال حاضر 
ساختارهاي بانكي به س��پرده گذاران مي دهند، في 
الواقع ش��رايطي را ايجاد مي كند كه انگار پول چاپ 
ش��ده اس��ت. توجه كنيد كه في الواقع چ��اپ پول 
مي كنند، نه در عمل. بانك كه حق چاپ اس��كناس 
را ندارد، اما زماني كه بانك ها يك چنين س��ودهايي 
را به س��پرده گذاران مي دهند، اين سودها همان اثر 
چاپ اسكناس توسط بانك مركزي را دارند. پس در 
واقع ساده شده قضيه اين است كه بانك ها پول چاپ 
مي كنند، دولت هم 3درصد دريافتي از اين س��ودها 
دارد و از اين طريق كس��ري بودج��ه خود را جبران 
مي كند. اين ساده شده موضوع پيچيده اي است كه 
ش��ايد درك آن براي عموم مردم ساده نباشد. حاال 
هم كه گفته شده اين س��ودها را پرداخت نخواهيم 
كرد، يعني نرخ ه��ا را باال بردند و بان��ك مركزي با 
مصوبه 3درصدي كل قضيه را تحت كنترل درآورد. 
پرسشي كه ممكن است با اين توضيحات به ذهن ها 
خطور كند، آن اس��ت كه در آينده وضعيت بازارها 
و شاخص هاي اقتصادي در اين معادله چه خواهد 
شد؟ هيچ مش��كلي وجود نخواهد داش��ت، بانك 
مركزي به محض اينكه احس��اس كند اين رقم كم 
است و پاسخگوي نيازها نيست، 3درصد را تبديل 
به 4درصد مي كند تا جلوي بروز مشكالت را بگيرد. 
يعني نه قضيه غيرعادي است، نه در تامين بودجه 
مس��اله ايجاد مي كند و نه مي توان گفت كه دولت 
ديگر نخواهد توانس��ت نيازهاي بودجه اي خود را 
ادامه در صفحه 06 جبران كند. 
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 احياي برجام 
آسان نخواهد بود

مسوول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا ديدگاهش را 
درباره مسير جو بايدن رييس جمهور منتخب امريكا 
براي تعامل با ايران و بازگش��ت به توافق هس��ته اي را  
بيان كرد. مجله تايم درباره انتخابات امريكا و تاثير آن 
بر تعامالت اين كش��ور نوش��ت: بايدن گفته است كه 
دوباره به توافق هس��ته اي ۲۰۱۵ ايران كه ش��امل ۱۲ 
س��ال مذاكره با اياالت متحده، اتحاديه اروپا، سازمان 
ملل، روسيه و چين اس��ت، خواهد پيوست. ترامپ در 
س��ال ۲۰۱۸ اياالت متحده را از توافق بيرون كشيد و 
درواق��ع كل توافق را نابود كرد. س��پس اياالت متحده 
تحريم هاي س��ختگيرانه اي را اعمال ك��رد، صادرات 
نفت ايران، مايه حيات اقتص��ادي آن را متوقف كرد و 
هر شركتي را كه در ايران سرمايه گذاري انجام مي دهد 
را تهديد به ممانعت از فعاليت تج��اري و اقتصادي در 
امريكا كرد. اين تهديد ش��ركت هاي عظيم اروپايي، از 
جمله خودروساز فرانسوي پژو- سيتروئن و توتال غول 
انرژي را مجبور به رها كردن سرمايه گذاري هاي بزرگ 
در ايران كرد. جوزپ بورل، مس��وول سياست خارجي 
اتحاديه اروپا با وجود تعهد بايدن به توافق هس��ته اي 
ايران در گفت وگو با مجله تايم مي گويد كه »احياي آن 
اكنون آسان نخواهد بود، به اين دليل كه امضاكنندگان 
مي توانند در مورد لغو مجدد آن توسط رييس جمهور 
آينده اي��االت متحده محتاط باش��ند« .  مجله تايمز 
مي نويسد: از زمان خروج ترامپ در سال ۲۰۱۸، ايران 
برنامه هس��ته اي خود را تس��ريع كرده اس��ت كه لغو 
تحريم هاي اياالت متحده را براي دولت بايدن دش��وار 
خواهد كرد، چي��زي كه ايران به عنوان پيش ش��رط 
 توقف دوباره برنامه غني سازي اورانيوم به آن نياز دارد.

 بورل در اين باره به تايم مي گويد: اين توافق فقط يك 
توافق هسته اي نيست. اين يك توافق اقتصادي است و 
ايران انتظ��ار دارد مبادله اي براي متوقف كردن برنامه 
هسته اي خود داش��ته باشد. او همچنين با بيان اينكه 
مذاكرات مقدماتي مي تواند به سرعت پس از تحليف 
بايدن اتفاق بيفتد، ادعا كرد: اين توافق تنها راه ممانعت 
ايران از تبديل شدن به يك قدرت هسته اي است. فكر 
نمي كنم راهكار ديگري باشد. مسوول سياست خارجي 
اتحادي��ه اروپا در ادامه اين گفت وگو اظهار كرد: ش��ما 
هرگز تاريخ را به عقب نخواهي��د برگرداند. طي چهار 
س��ال رييس جمهوري دونالد ترامپ، كه اتحاديه اروپا 
را»دشمن« توصيف و تعرفه هايي بر كاالهاي اروپايي 
وضع كرد، اين احساس دايمي را براي اروپايي ها به جاي 
گذاش��ت كه حمايت اياالت متحده لزوما قابل اعتماد 
نيست. ترامپ نوعي بيداركننده بوده است و من فكر 
مي كنم ما بايد بيدار بمانيم، ما نمي توانيم بگوييم خب 
ترامپ ديگر نيس��ت، ما مي توانيم به حالت قبلي خود 
برگرديم.  تايم همچنين مطرح كرد: تقريبا همه رهبران 
اتحاديه اروپا با ارس��ال پيام هاي حسن نيت، پيروزي 
بايدن را جشن گرفتند. اما در پشت صحنه، در روزهاي 
اخير مقامات اتحاديه اروپا همچنين در مورد محتاط 
بودن در مورد اياالت متحده هشدار داده اند، زيرا نظرات 
ملي گرايانه ترامپ آشكارا در ميان امريكايي ها از حمايت 
قوي برخوردار است و اين نظرات مي تواند در انتخابات 
رياست جمهوري بعدي در سال ۲۰۲۴ مجددا مطرح 
شوند.  اين مجله در بخش ديگري از گزارشش نوشت: 
كلمن بون، وزير مش��اور فرانس��ه در امور اروپا، جمعه 
گذشته در مجمع صلح پاريس در يك نشست مجازي 
با مشاركت رهبران، ديپلمات ها و مقامات جهاني گفت: 
آنچه كه منجر به انتخاب دونالد ترامپ در چهارس��ال 
پيش شد، همچنان باقي است. اين نوع ناراحتي از جهاني 
شدن، اين ترس از چين و اين نگراني از چندجانبه گرايي 

همچنان وجود دارد.

 كاالهاي اساسي ارزان تر 
به دست مردم مي رسد

رييس مجلس گفت: در طرح معيشت تالش كرديم 
كاالهاي اساس��ي راحت تر و ارزان تر و با كمك مالي 
مس��تقيم به تك تك خانوارها به وي��ژه خانوارهاي 
مس��تضعف ك��ه در جغرافي��اي دورتري هس��تند، 
برس��د و بر همين اس��اس اصال مهم نيست اين كار 
از سوي مجلس انجام مي ش��ود يا دولت. محمدباقر 
قاليباف رييس مجلس ش��وراي اسالمي روز شنبه 
اول آذر در آيي��ن افتت��اح، رونماي��ي و آغاز عمليات 
اجرايي پروژه هاي شهرداري قم اظهار داشت: امروز 
در راستاي انجام وظيفه ما و براي رفاه مردم و زندگي 
خوب و مناس��ب براي مردم عزيزمان به ويژه در اين 
پروژه هاي عمراني، فرهنگ��ي و تفريحي و خدماتي 
در اس��تان قم، اين پروژه ها را افتت��اح مي كنيم. وي 
با تبريك هفته بس��يج افزود: بسيج بدون شك تبلور 
عيني حضور مردم به صورت س��ازمان يافته در همه 
عرصه هاي خدم��ت و تالش و مجاهدت در كش��ور 
اس��ت. رييس مجلس تصريح كرد: امروز مي بينيم 
كه بسيج در عرصه س��المت در ميادين حاضر بوده 
و در كنار همه پزشكان و پرستاران انصافا مجاهدانه 
و ايثارگرانه شبانه روز تالش مي كنند. قاليباف گفت: 
امروز گزارشي كه مسووالن قمي به من ارايه كرده اند 
مبني بر اينكه س��رانه فضاي س��بز در قم به ۲۰ متر 
مربع رسيده بسيار خوش��حال كننده است، چراكه 
من سابقه و تجربه مس��ووليتي ام در گذشته همين 
موضوعات بوده و به همه مديران اليقي كه اين زحمت 
را كش��يدند تبريك مي گويم. وي تصري��ح كرد: در 
شرايط كرونايي كش��ور چالش هاي گذشته مانند 
آلودگي هوا، آلودگي صوتي و كمبود فضاي س��بز را 
فراموش كرده ايم و رسيدن ۲۰ مترمربع فضاي سبز 
قم را به همه مسووالن تبريك مي گويم. وي افزود: 
مادر دو فشار جدي در كش��ور قرار داريم كه تحريم 
و كرونا اين فشارها اس��ت. حق مطلب آن است كه 
بگوييم در اين دو فش��ار جدي و سنگين كه بر دوش 
مردم كشورمان اس��ت  مردم ما نجيبانه و مجاهدانه 
در مقابل اين دو فشار بزرگ مقاومت و تحمل كردند 
و مش��اهده كرديم كه چگونه طرح ترامپ كه فشار 

حداكثري بود را شكست دادند.

تحليل شاخص هاي بازاركار 
در بهار 99

مرك��ز پژوهش هاي مجلس طي گزارش��ي به تحليل 
شاخص هاي بازار كار در فصل بهار ۱۳۹۹ پرداخت.

به گزارش مركز پژوهش هاي مجلس، دفتر مطالعات 
اقتص��ادي اين مركز در گزارش��ي با عن��وان »تحليل 
ش��اخص هاي ب��ازار كار در فصل به��ار ۱۳۹۹« آورده 
اس��ت؛ بررس��ي وضعيت بازار كار ايران در بهار ۱۳۹۹ 
نشان دهنده كاهش ۱/۱ درصدي نرخ بيكاري نسبت 
به بهار ۱۳۹۸ اس��ت؛ اما با توجه به اينكه در اين فصل، 
جمعيت غيرفعال افزايش قابل توجهي داشته است، لذا 
كاهش نرخ بيكاري به دليل كاهش نرخ مشاركت بوده 
و بهبود اين شاخص نمي تواند بهبود وضعيت بازار كار 
را نش��ان دهد؛ در واقع در چنين شرايطي نرخ بيكاري 
ش��اخصي كامال گمراه كننده براي تحليل آثار شيوع 
ويروس كرونا بر بازار كار است. نتايج بررسي ها در گزارش 
مركز پژوهش هاي مجلس نشان مي دهد از آنجايي كه 
در ايران شاغلين مزد و حقوق بگير درصد كمي از كل 
شاغلين را تشكيل مي دهند و عمده شاغلين به صورت 
كاركن مستقل فعاليت مي كنند، تأثير شيوع ويروس 
كرونا بر بازار كار نيز به جاي آنكه در افزايش نرخ بيكاري 
قابل مشاهده باشد، در افزايش جمعيت غيرفعال و كاهش 
نرخ مشاركت نمايان شده است. نتايج محاسبات نشان 
مي دهد در صورتي كه افراد شاغل و بيكار اضافه شده به 
جمعيت غيرفعال همچنان در بازار كار باقي مي ماندند، 
نرخ بيكاري در بهار ۱۳۹۹ به ج��اي ۸/۹ درصد اعالم 
 ش��ده توس��ط مركز آمار ايران به ۲۴ درصد مي رسيد.

براساس اين گزارش در حال حاضر دولت دو سياست 
پرداخت تسهيالت بانكي و بيمه بيكاري را جهت مقابله با 
بحران بيكاري ناشي از بيماري كرونا مصوب و اجرا نموده 
است. در گزارش مركز پژوهش هاي مجلس بر اساس 
بررسي مس��تندات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
درخصوص عملكرد دو سياست مذكور نشان مي دهد 
كه از سياست پرداخت بيمه بيكاري به نسبت پرداخت 
تسهيالت، استقبال بيشتري شده است، چراكه دولت 
با عدم تعريف و لحاظ مكانيسم هاي تشويقي حفظ و 
صيانت از شاغلين براي بنگاه هاي اقتصادي، سياست 
پرداخت بيمه بيكاري را در مقابل سياس��ت پرداخت 
تسهيالت قرار داده است و به جاي اينكه اين دو سياست 
مكمل يكديگر باشند جانشين هم شده اند. ضمن آنكه 
همچنين به رغم هدف حمايتي اين دو سياست، مناطق 
و استان هاي محروم به نسبت ساير استان ها، بهره مندي 
كمتري داشته اند. يكي از مهم ترين داليل اين امر باال 
بودن سهم اش��تغال غيررسمي در استان هاي محروم 
كشور است كه در صورت ادامه اين شرايط و عدم توجه 
در اين خصوص، در آينده محروميت اين استان ها بيشتر 

و عميق تر خواهد شد.

 افزايش يارانه 30 ميليون نفر
به 200 تا 900 هزار تومان در ماه

در حالي دولت تصميم ب��ه پرداخت كمك ۱۰۰ هزار 
توماني بالعوض براي ۳۰ ميليون نفر گرفته كه در اين 
حالت با يارانه نقدي و كمك هاي معيش��تي دريافتي 
خانوارهاي مشمول به ۲۰۰ هزار تا بيش از ۹۰۰ هزار 
تومان افزايش پيدا مي كند. به گزارش ايسنا، با توجه 
به محدوديت هايي كرونايي و تحت تاثير قرار گرفتن 
برخي مشاغل كه كاهش درآمد خانوارها به خصوص 
خانوارهاي فاقد درآمد ثابت از تبعات آن است، بار ديگر 
در دولت تصميم گيري شد تا براي بخشي از خانوارها 
كمك هايي در نظر گرفته شود. براين اساس، آن طور 
كه رييس جمهور اعالم كرده مقرر شد تا براي حدود ۳۰ 
ميليون نفر ماهانه و طي چهار ماه آينده در هر ماه ۱۰۰ 
هزار تومان بالعوض پرداخت شود. از سوي ديگر براي 
۱۰ ميليون خانواده نيز وام يك ميليون توماني در نظر 
گرفته شده اس��ت. از اظهارات رييس جمهور اين طور 
بر مي آيد كه در جمعيت ۳۰ ميليون نفري اعالم شده 
براي هر نفر ۱۰۰ هزار تومان پرداخت مي شود و گرچه 
توضيحات كاملي در مورد ۳۰ ميليون نفر ارايه نشده 
است، ولي احتماال اينگونه خواهد بود كه از بين دريافت 
كنندگان يارانه نقدي و كمك هاي معيشتي ۳۰ ميليون 
نفر مشمول پرداخت كمك ۱۰۰ هزار توماني هستند.

اين در حالي است كه اكنون حدود ۷۸ ميليون نفر در ماه 
يارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ توماني دريافت مي كنند و از سال 
گذشته و با افزايش قيمت بنزين دولت حدود ۶۰ميليون 
نفر از بين يارانه بگيران را انتخاب كرد كه ماهانه رقمي 
بين ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومان براي آنها تحت عنوان كمك 
معيشتي پرداخت مي كند كه به تفكيك خانوارها از اين 
قرار است؛ براي خانواده هاي يك نفره ۵۵ هزار تومان، 
دو نفره ۱۰۳ هزار، سه نفره ۱۳۸ هزار، چهار نفره ۱۷۲ 
هزار و پنج نفره و بيشتر ۲۰۵ هزار تومان است. اگر براي 
۳۰ ميليون نفري كه براي پرداخت ۱۰۰ هزار توماني 
گزينش ش��ده اند يارانه نقدي و كمك معيشتي هم 
پرداخت شود كه احتماال اينگونه خواهد بود پرداختي 
آنها از بابت يارانه نقدي دولت بين ۲۰۰ تا بيش از ۹۰۰ 
هزار تومان اس��ت. براين اساس، براي خانوار يك نفره 
كه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان يارانه نقدي، ۵۵ هزار تومان 
كمك معيشتي و ۱۰۰ هزار تومان كمك بالعوض كرونا 
دريافت مي كند در مجموع تا پايان سال هر ماه حدود 
۲۰۰ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت خواهد ش��د. به اين 
ترتيب براي خانوار دو نفره مجموع دريافتي ۳۹۳ هزار 
تومان، خانوار سه نفره ۵۷۴ هزار و ۵۰۰ تومان، خانوار 
پنج نفره ۷۵۴ هزار تومان، خانوار پنج نفره ۹۳۲ هزار 
و ۵۰۰ تومان و براي ساير خانوارهاي با جمعيت بيشتر 
نيز رقم كمك معيش��تي ثابت اما به تناسب افراد رقم 
يارانه نقدي و پرداخت ۱۰۰ هزار توماني افزايش پيدا 
مي كند. پرداخت كمك ۱۰۰ ه��زار توماني در حالي 
صورت مي گيرد كه اخي��را رييس جمهور به نوبخت، 
رييس سازمان برنامه و بودجه - ابالغ كرده بود كه براي 
طرح حمايتي دولت از اقشاركم برخورداري كه در اثر 
تعطيلي كسب و كارشان در زمان اعمال محدوديت ها 
دچار آسيب مي شوند، اقدام كند. از اين رو، سازمان برنامه 
و بودجه تامين منابع و مسووليت پرداخت كمك هاي 

۱۰۰هزار توماني را برعهده خواهد داشت.

مركز آمار جديدترين گ��زارش خود از وضعيت نرخ 
تورم كشور در آبان ماه را منتشر كرده كه نشان دهنده 
باال رفتن دوباره قيمت ها در دومين ماه پاييز اس��ت. 
نرخ تورم كه از آخر تابستان امسال بار ديگر صعودي 
ش��ده بود، همچنان حرك��ت خود به س��مت نرخ 
۳۰ درصد را ادامه داده و تورم س��االنه به ۲۹ درصد 

رسيده است.
منظور از نرخ تورم ساالنه، درصد تغيير ميانگين اعداد 
ش��اخص قيمت در يك س��ال منتهي به ماه جاري، 
نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم ساالنه 
آبان ماه ١٣٩٩ براي خانوارهاي كشور به ٢٩,٠ درصد 
رسيده كه نس��بت به همين اطالع در ماه قبل، ١,٨ 

واحد درصد افزايش نشان مي دهد.
نرخ تورم در ابتداي تابس��تان امس��ال به حدود ۲۵ 
درصد رس��يده بود كه پايين ترين عدد در مقايسه با 
بيش از يك سال گذشته را نشان مي داد. با اين وجود 
با باال رفتن نرخ تورم ماهانه و رسيدن به آن به بيش از 
۶درصد، اين خطر را گوشزد كرد كه اگر تغييري جدي 
در مسير كاهش تورم ايجاد نشود، كار در آينده دشوار 
خواهد شد. در شهريور ماه نرخ تورم ماهانه بار ديگر 

ركورد زد تا عمال افزايش دوباره تورم را قطعي كند.
در چنين چارچوبي، بار ديگر نرخ تورم ساالنه افزايشي 
شد و س��رانجام در آبان ماه به ۲۹ درصد رسيد تا در 
صورت تداوم همين روند، احتمال رسيدن تورم در 
پايان پاييز به ۳۰ درصد بس��يار باال باشد. همچنين 
نرخ تورم ساالنه براي خانوارهاي شهري و روستايي به 
ترتيب ٢٩,٠ درصد و ٢٨.٨ درصد مي باشد كه براي 
خانوارهاي ش��هري ١,٧ واحد درصد افزايش و براي 
خانوارهاي روستايي ٢.١ واحد درصد افزايش داشته 
اس��ت. دامنه تغييرات نرخ تورم س��االنه در آبان ماه 
١٣٩٩ براي دهك هاي مختل��ف هزينه اي از ٢٦,٣ 
درصد براي دهك اول تا ٣٥.٢ درصد براي دهك دهم 
است. در حوزه تورم نقطه به نقطه نيز شرايط همچنان 
رو به بد شدن است. منظور از نرخ تورم نقطه اي، درصد 
تغيير عدد شاخص قيمت، نسبت به ماه مشابه سال 
قبل مي باش��د. نرخ تورم نقطه اي در آبان ماه ١٣٩٩ 
به عدد ٤٦,٤ درصد رسيده است؛ يعني خانوارهاي 
كش��ور به طور ميانگين ٤٦.٤ درصد بيش��تر از آبان 
١٣٩٨ براي خريد يك »مجموعه كاالها و خدمات 

يكسان« هزينه كرده  اند.
نرخ تورم نقطه اي آبان ماه ١٣٩٩ در مقايس��ه با ماه 
قبل ٥,٠ واحد درصد افزايش يافته است. نرخ تورم 
نقطه اي گ��روه عمده »خوراكي ها، آش��اميدني ها و 
دخانيات« با افزاي��ش ١٦,١ واحد درصدي به ٥٦.٦ 
درص��د و گروه »كاالهاي غي��ر خوراكي و خدمات« 
با كاهش ٠.١ واحد درصدي به ٤١.٨ درصد رسيده 
اس��ت. اين در حالي اس��ت كه نرخ ت��ورم نقطه اي 
ب��راي خانوارهاي ش��هري ٤٥,٧ درصد مي باش��د 
كه نسبت به ماه قبل ٤,٤ واحد درصد افزايش داشته 
است. همچنين اين نرخ براي خانوارهاي روستايي 
٥٠,٣ درصد بوده كه نس��بت به ماه قبل ٨,١ واحد 
درصد افزايش داشته است. باال رفتن نرخ تورم نقطه 

به نقطه نش��ان دهنده آن است كه ميزان فشاري كه 
بر اقش��ار كم درآمد جامعه وارد مي ش��ود همچنان 
رو به افزايش اس��ت و با رس��يدن اين نرخ به مرز ۵۰ 
درصد، يعني عمال مردم براي خريد محصوالت مورد 
نيازش��ان، بايد ۵۰ درصد بيش��تر نسبت به گذشته 

هزينه كنند.
اين در حالي اس��ت كه با وجود تالش هايي كه براي 
افزايش حقوق و دس��تمزد صورت گرفته، هيچ يك 
از ارقام افزايش يافته، متناسب با افزايش هزينه هاي 
نبوده است. آنچه كه اين شرايط را دشوارتر كرده، روند 
افزايش قيمت در رده كاالهاي خوراكي و آشاميدني 
اس��ت. در گروه عمده »خوراكي ها، آش��اميدني ها و 
دخانيات« بيشترين افزايش قيمت نسبت به ماه قبل 
مربوط به گروه »س��بزيجات« )گوجه فرنگي، پياز، 
فلفل دلمه اي، لوبيا سبز، سيب زميني(، گروه »گوشت 
قرمز و گوش��ت ماكيان« )مرغ ماش��يني، گوش��ت 
گاو يا گوساله، گوش��ت گوسفند(، گروه »روغن ها و 
چربي ها« )روغن نباتي جامد، كره غيرپاس��توريزه، 
روغن مايع(، گروه »ميوه و خشكبار« )نارنگي، موز، 
انگور( مي باشد. در گروه عمده »كاالهاي غير خوراكي 
و خدمات«، گروه »هتل و رستوران« )غذاهاي آماده(، 
گروه »مبلمان و لوازم خانگي« )بخاري گازي، انواع 
ش��وينده، لوازم پالستيكي آش��پزخانه( بيشترين 
افزايش قيمت را نسبت به ماه قبل داشته اند. همچنين 
گروه »حمل ونقل« )انواع اتومبيل سواري( نسبت به 

ماه قبل كاهش قيمت داشته است.
اين آمار در حالي به دست آمده كه در ماه هاي قبل، 

علت بخشي از افزايش نرخ تورم، باال رفتن قيمت ارز 
و خودرو بود و اين امر اين اميدواري را به وجود آورده 
بود كه فشار مستقيم بر اقشار مختلف مردم، چندان 
افزايش نيابد اما در ماه گذش��ته با توجه به تغييرات 
ش��كل گرفته در بازار ب��ه دنبال پي��روزي بايدن در 
انتخابات امريكا، قيمت بعضي از كاالها كه وابسته به 
دالر بودند كاهش يافت و باال رفتن همزمان نرخ تورم 
نشان از آن دارد كه احتماال كاالهاي مصرفي افزايش 

بيشتري را تجربه كرده اند.
آنچه كه وضعيت تورم در ماه هاي بعد را با اما و اگرهاي 
بيش��تر همراه مي كند، باال بودن همچنان نرخ تورم 
ماهانه است. منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغيير 
عدد شاخص قيمت، نسبت به ماه قبل مي باشد. نرخ 
تورم ماهانه آبان ١٣٩٩ به ٥,٢ درصد رسيده كه در 
مقايسه با همين اطالع در ماه قبل، ١.٨ واحد درصد 
كاهش داشته است. تورم ماهانه براي گروه هاي عمده 
»خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« و »كاالهاي 
غير خوراكي و خدمات« به ترتيب ١٣.٠ درصد و ١.٦ 

درصد بوده است.
اين در حالي است كه نرخ تورم ماهانه براي خانوارهاي 
شهري ٤,٧ درصد مي باشد كه نسبت به ماه قبل، ٢.٤ 
واحد درصد كاهش داشته است. همچنين اين نرخ 
براي خانوارهاي روستايي ٧.٦ درصد بوده كه نسبت 

به ماه قبل ٠.٧ واحد درصد افزايش داشته است.
هرچند نرخ تورم ماهانه نسبت به مهر ماه كاهش پيدا 
كرده اما همچنان عدد نسبت به معيارهاي استاندارد 
فاصله اي قابل توجه دارد. در صورتي كه دولت قصد 

داشته باشد نرخ تورم را كاهشي كند، بايد نرخ تورم 
ماهان��ه به مرز يك درصد برس��د و در صورتي كه بنا 
رسيدن به ايده آل هايي مانند تورم تك رقمي باشد، 

بايد اين نرخ به صفر برسد.
نرخ تورم در حالي دوباره ب��ه مرز ۳۰ درصد نزديك 
ش��ده، كه اميدهايي براي بهبود اوض��اع در ماه هاي 
بعد به وجود آمده است. با كنار رفتن ترامپ از ابتداي 
بهمن، بايدن به عنوان رييس جمهور امريكا كار خود را 
آغاز خواهد كرد. او وعده داده كه به برجام باز مي گردد 
و اين به معني كاهش فشار تحريم ها بر ايران خواهد 
بود. هرچند فاصله اي طوالني تا آن زمان باقي مانده و 
با توجه به عهدشكني دولت امريكا، مشخص نيست 
چگونه مقدمات مذاكره دوباره فراهم خواهد شد اما 
صرف پيروزي دموكرات ها نخستين نتايج خود را در 
بازارهايي كه به ارز وابسته هستند نشان داده است. 
نرخ ارز كه حتي از مرز ۳۰ هزار تومان نيز گذشته بود، 
بار ديگر به كانال ۲۵ هزار تومان بازگشته و همين امر 
مي تواند روي بازارهايي كه مس��تقيما به ارز وابسته 
است تاثيرات خود را نشان دهد و در ماه هاي بعد در 
ساير بازارها نيز احتمال بروز اين تغيير وجود خواهد 
داشت. در صورت كاهش تحريم ها، دست دولت در 
استفاده از ارزهاي بلوكه شده و در آمدهاي صادراتي 
بازتر خواهد شد و همين امر مي تواند خود را در كاهش 
نرخ تورم نشان دهد. با اين وجود فعال خبري قطعي از 
كاهش تحريم ها نيست و حركت تورم نيز نشان از آن 
دارد كه هنوز اقتصاد ايران، واكنش مثبتي به تحوالت 

احتمالي نشان نداده است.

تعادل بررسي مي كند؛تورم دوباره به 30 درصد نزديك شد 

پرواز قيمت ها در آبان

رييس جمهور خبر داد  

كمك بالعوض دولت به 30 ميليون ايراني
رييس جمهور با اشاره به اينكه در نظر داريم با اقدامات 
حمايتي مردم را در شرايط فعلي كمك كنيم، اعالم كرد: 
امروز مصوب شد كه براي نزديك به ۳۰ ميليون نفر تا 
پايان سال در هر ماه، ۱۰۰ هزار تومان بالعوض بدهيم 
و هم براي ۱۰ ميليون خانوار وام يك ميليون توماني در 

نظر گيريم كه بازپرداخت ۳۰ ماهه دارد.
حجت االسالم و المس��لمين حسن روحاني در جلسه 
س��تاد ملي مقابله با كرونا با بيان اينكه امروز آغاز طرح 
جامعي است كه بايد در شهرهاي قرمز، زرد و نارنجي 
اجرايي و عملياتي شود، اظهار كرد: ما دوره بسيار سختي 
در كرونا داش��تيم كه اسفند پارسال و فروردين امسال 
بود اما از ارديبهشت كه شرايط بهتر شد تا االن، مواجه با 
موج دوم كرونا و بعد موج سوم كرونا شديم و تصميم به 

تعطيلي هوشمند شهرها گرفتيم.
وي افزود: هدف اصلي از اين كار اين اس��ت كه ش��يوع 
ويروس را كنترل و افرادي كه مبتال مي شوند را زودتر 
شناس��ايي كنيم و آناني كه بايد قرنطينه شوند هم در 
اين مس��ير قرار گيرند. رييس جمهور با بيان اينكه ما 
بايد همه پروتكل ها را رعايت كنيم تا فش��ار اقتصادي 
بر كسب وكارهايي كه از امروز ممنوع مي شوند، زودتر 
برطرف شود، اظهار كرد: اگر در اين دو هفته هم خداي 
نكرده به نتيجه مطلوب نرسيم. ممكن است باز هم اين 
تعطيلي ادامه يابد. پس عالوه بر رعايت پروتكل ها براي 
سالمتي خود و خانواده و كاهش فشار بر كادر درمان، 
بايد براي رفع تعطيلي مشاغل هم به رعايت پروتكل ها 
توجه كنيم. روحان��ي با انتقاد از افزايش دورهمي هاي 
خانوادگي در ماه ه��اي اخير، گفت: قبال مطرح بود كه 
اگر كسي مبتال باشد و در جمع خانوادگي كه معموال 
با استفاده نكردن از ماسك هم همراه مي شود، عطسه 
يا سرفه كند، مي تواند ۵۰ نفر را مبتال كند. به خصوص 
كه ممكن است در خانه ها سيستم تهويه مناسبي هم 
وجود نداش��ته باش��د. حتي گفته مي شود حرف زدن 
فردي كه مبتالست نيز مي تواند منجر به انتقال ويروس 
ش��ود. وي با تاكيد بر اينكه همه دستگاه هاي انتظامي 
باي��د در رعاي��ت پروتكل هاي بهداش��تي در دو هفته 
اخير همكاري الزم را داش��ته باشند، اظهار كرد: همه 
دس��تگاه هاي دولتي و غيردولتي بايد در امر انجام اين 
كار همكاري كنند و فقط به نيروهاي انتظامي يا دولتي 
سپرده نشود. همه نيروهاي بسيج و معتمدان محلي نيز 

بايد براي هدايت افراد مبتال به مراكز تست گيري كمك 
كنند و نيز نيازهاي روزمره كساني كه در خانه بستري 
هستند را با كمك خود برطرف سازند. روحاني يادآور 
شد: اطالع رساني به موقع و شفاف و روشن تصميمات 
ستاد ملي كرونا و قرارگاه و خود وزارت بهداشت بايد به 
سرعت در اختيار مردم قرار گيرد تا بدانند شرايط چگونه 
است. همچنين بايد مردم را اقناع كنيم كه هيچ راهي 
جز رعايت توصيه و پروتكل وجود ندارد. رييس جمهور 
با بيان اينكه به سمت انجام تست ۱۰۰ هزار نفري در روز 
مي رويم، تاكيد كرد: بايد تجمع و تردد را كاهش دهيم؛ 
در بعضي مناطق ناچار به تعطيلي شديم تا شدت تجمع و 
تردد كمتر شود. همچنين امروز صحبت شد و قرار است 
قرارگاه بررسي كند تمام افرادي كه بيرون مي آيند حتما 
كارت شناس��ايي همراهشان باشد تا كساني كه مبتال 
هس��تند از ورود به اماكن عمومي باز داشته شوند. وي 
با بيان اينكه صداوسيما بايد براي ساعات فراغت مردم 
و در خانه ماندنش��ان برنامه هاي مفرحي داشته باشد، 
گفت: همچنين بايد فرزندان ما كه در خانه ها هستند 
امر آموزش را از طريق صداوسيما دنبال كنند و با معلمان 
خود در ارتباط باشند. روحاني با اشاره به اينكه در نظر 
داريم با اقدامات حمايتي مردم را در شرايط فعلي كمك 
كنيم، تصريح كرد: امروز مصوب شد كه براي نزديك به 
۳۰ ميليون نفر تا پايان سال در هر ماه، ۱۰۰ هزار تومان 
بالعوض بدهيم و هم براي ۱۰ ميليون خانوار وام يك 
ميليون تومان��ي در نظر گيريم. همچنين برخي موارد 

حمايتي ديگر نيز وجود دارد.
رييس جمهور در پايان گفت: اگر مردم رعايت كنند و 
با مدارا نس��بت به اين ويروس عمل كنند حتي به يك 
ساعت تعطيل نيز نياز نداريم. اميدوارم كه در دو هفته 

پيش رو نتايج مثبتي به دست آيد و شرايط بهتر شود.

معاون اقتصادي رييس جمهور تشريح كرد: 

تصميمات حمايتي دولت از كسب و كارها
محمد نهاونديان گفت: عمليات اجرايي وصول ماليات 
مس��تقيم تا بهمن ماه متوقف خواهد شد، براي صدور و 
تمديد پروانه كسب و كارهاي اقتصادي، اشخاص حقيقي 
نياز ب��ه اخذ گواهي پرداخت مالياتي نخواهند داش��ت. 
محمد نهاونديان معاون اقتصادي رييس جمهور در مورد 
تصميمات حمايتي دولت در زمينه اقتصادي گفت: بعضي 
از اين تصميمات قبال در اس��فند ماه و فروردين امسال 
كه كرونا آغاز ش��د براي دوره سه ماهه اعمال شده بود. 
نهاونديان تاكيد ك��رد: با توجه به اينكه محدوديت هاي 
ش��ديد وجود دارد لذا بايد يك فكري براي آثار و تبعات 
اقتصادي آن مي كرديم. وي با اش��اره به اينكه اين طرح 
داراي ۱۴ محور است، اظهار داش��ت: دو مورد از اين ۱۴ 
تصميم مربوط به خانوارها، ۹ مورد براي عموم كس��ب 
و كار ها و س��ه مورد هم براي كس��ب و كارهاي شديدا 
آسيب پذير اس��ت. رييس كارگروه اقتصادي ستاد ملي 
مبارزه با كرونا، در مورد تصميمات براي خانوارها، تصريح 
كرد: بر اساس منطقه تصميم كه تعطيلي در شهرهاي 
با وضعيت قرمز براي گروه ۲، ۳ و ۴ اعمال مي ش��ود و در 
شهر هاي نارنجي براي كسب و كارهاي چهار و سه هستند 
خانوارهايي كه درآمدش��ان از غير از درآمد ثابت است 
بيشتر صدمه مي خورند، اين خانوارها شناسايي شدند 
كه حدود ۳۰ ميليون نفر از جامعه را تحت پوش��ش قرار 
مي دهد كه دو اقدام براي آنها خواهد شد. وي افزود: شبيه 
آن يك ميليوني كه در ابتداي سال به خانوارها پرداخت 
شد، به افراد مورد نظر تخصيص پيدا مي كند كه به صورت 
تسهيالت است و در واقع كارمزد مربوطه آن را دولت تقبل 
كرده است و اقساط ۳۰ ماهه آن از محل پرداخت يارانه و 
معيشتي كه در آينده تعلق خواهد گرفت و خود خانوار نياز 
به پرداخت از جيب خود ندارند. نهاونديان در اين زمينه 
اضافه كرد: دوم از آذرماه تا پايان سال ماهانه به هر كدام از 
اعضاي خانوار معادل ۱۰۰ هزار تومان به سرپرست خانوار 
پرداخت مي شود كه جبران قسمتي از اين كاهش درآمد 
را بكند كه ان شاهلل با دعاي هم وطنان بتوانيم از اين شرايط 
خارج شويم. وي در مورد اقدامات ستاد براي كسب و كارها 
افزود: عمليات اجرايي وصول ماليات مستقيم تا بهمن ماه 
متوقف خواهد ش��د، براي صدور و تمديد پروانه كسب و 
كارهاي اقتصادي اش��خاص حقيقي نياز به اخذ گواهي 
پرداخت مالياتي نخواهند داشت. نهاونديان تصريح كرد: 
در مورد اظهارنامه ماليات ارزش افزوده كه هر سه ماه بايد 

واحدهاي اقتصادي پر كنند، تسليم آن براي دوره سوم و 
چهارم سال ۹۹ يك ماه تمديد مي شود كه در اين مدتي 
كه كسب و كارها تعطيل هستند اين فشار زماني از روي 
آنها برداشته شود. وي افزود: جرايم پرداخت نشده بدهي 
ماليات و عوارض قانون تجميع عوارض تا پايان سال ۹۹ 
تمديد مي شود كه فرصت بيشتري خواهند داشت. مهلت 
قانوني براي اعتراض به اوراق مالياتي كه ابالغ مي ش��ود 
به مدت يك ماه و نيم اين اعتراض تمديد  مي شود. رييس 
كميته اقتصادي ستاد ملي مبارزه با كرونا گفت: در مورد 
مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي عملكرد اشخاص حقوقي 
كه در فاصله آذر و دي زمان آنها باش��د تا پايان بهمن ماه 
تمديد مي شود و براي ارايه صورت هاي مالي حسابرسي 
ش��ده تا آخر بهمن ماه اين مهلت تمديد مي ش��ود. وي 
در م��ورد صدور مجوزها گفت: هم��ه مجوزهايي كه هر 
دس��تگاهي الزم بود صادر كند اگر زمان آن تا اول بهمن 
ماه به پايان مي رسد به طور اتوماتيك تا بهمن ماه تمديد 
مي شود و نيازي به مراجعه به نهادها و دستگاه ها در اين دو 
ماه نخواهند داشت. نهاونديان در مورد پرداخت عوارض 
پيشه شهرداري ها اظهار داشت: مهلت اين عوارض تا اول 
بهمن ماه تمديد شد. معاون اقتصادي رييس جمهور در 
مورد تصميمات س��تاد ملي مبارزه با كرونا براي كسب 
و كارهاي شديدا آس��يب ديده در دوران تعطيالت بيان 
داشت: در كارگروه اقتصادي ستاد ملي مبارزه با كرونا ۱۴ 
رسته به عنوان رسته هاي آسيب ديده شديد شناسايي 
شد مانند واحدهاي گردشگري كه مقدار زيادي از كسب 
و كارهاي آنها از دس��ت رفته اس��ت. وي افزود: اقس��اط 
تس��هيالت دريافتي آنها كه موعد پرداخ��ت آنها در آذر 
ماه اس��ت يك ماه تنفس خواهند داشت و به پايان دوره 
مي رود تا مش��مول هيچ جريمه تأخير نشوند و اگر هم 
پرداخت دفعي داش��تند آن هم يك ماه تمديد مي شود. 
نهاونديان بيان داشت: اگر خداي نكرده در فاصله آذر ماه 
كه تعطيالت كسب و كار بوده مشكالت مالي طوري شد 
كه از اين واحدها كس��ي با چك برگشتي مواجه شود با 
مراجعه به بانك آثار مترتبه چك برگشتي كه تنبيهاتي در 
سيستم بانكي است آن آثار انجام نمي شود اما الزم است 
به بانك مراجعه و شرايط خود را اعالم كنند همچنين در 
اين واحدها قبض گازي كه مهلت زماني پرداخت آنها از 
اول آذر است تا پايان دي اين مهلت به مدت دو ماه امهال 

خواهد شد و بعد مي توانند پرداخت كنند.



گروه بانك و بيمه |
بسياري از كارشناس��ان اقتصادي معتقدند كه هدف از 
دريافت ماليات، كارمزد وعوارض، تنظيم كردن روابط و 
فضاي اقتصاد، تشويق و رونق برخي فعاليت ها و محدود 
كردن بخش ديگري از مبادالت اقتصادي است اما دريافت 
ماليات وكارمزد از تراكنش هاي بانكي، عمال معامالت و 
مبادالت را محدود كرده و نه تنها به رونق اقتصادي و داد 
وستد كمك نمي كند بلكه عمال موجب تشديد ركود و 
كاهش فعاليت ها مي شود.  اين كارشناسان مي گويند: در 
شرايطي كه قدرت خريد مردم كاهش يافته و هزينه هاي 
زندگي باال رفته، دريافت ماليات وكارمزد از تراكنش ها، 
عمال تمايل به مبادالت بانكي و معامالت اقتصادي را كاهش 
خواهد داد. همچنين موجب استفاده بيشتر از اسكناس و 
افزايش گردش اسكناس مي شود و همين موضوع هزينه 
دولت و بانك ها را در تامين اسكناس افزايش مي دهد. در 
حالي كه گردش معامالت و مبادالت بانكي با تراكنش هاي 
بانكي، عمال نظارت بر فعاليت ه��اي اقتصادي، مقابله با 
پولشويي، گردش پول، و رونق اقتصادي را تقويت خواهد 
كرد. از سوي ديگر، در ش��رايطي كه بانك ها هزينه هاي 
بس��ياري براي جذب منابع دارند و تالش مي كنند كه با 
كاهش هزينه ها، نرخ تسهيالت را كاهش داده و به توليد 
كمك كنند، عمال هر گونه درياف��ت ماليات، به معناي 
افزايش هزينه بانك ها و مشتريان آنهاست و اين موضوع نرخ 
جذب منابع، گردش پول وهزينه هاي گسترش خدمات 
بانكي را افزايش مي دهد و در نتيجه تمايل بانك ها به افزايش 
تراكنش ها و ارايه خدمات نوين و متنوع و خرد را كاهش 
مي دهد و در نهايت مردم و فعاالن اقتصادي از اثر دريافت 
ماليات وكارمزد باال از تراكنش هاي بانكي زيان مي بينند.

همچنين مردم هنگام هر خريد از طريق ماليات بر ارزش 
افزوده، عمال ماليات خود را پرداخت مي كنند و لذا نبايد در 
هر تراكنش بانكي نيز ماليات پرداخت كنند. اين موضوع 
باعث مي شود كه بسياري از خدمات و فعاليت ها، كارهاي 
خير و كمك مردم به يكديگر، ب��ه دليل دريافت ماليات 
نيز كاهش يابد.  دبيركانون بانك ها و موسسات اعتباري 
خصوصي گفت: وقتي ماليات بابت تراكنش ها باش��د و 
هزينه اين تراكنش ها، براي استفاده كننده باال برود، راه هاي 

جايگزيني توسط مردم و طرفين پيدا خواهد شد.
محمدرضا جمشيدي در خصوص طرح پيشنهادي از سوي 
مجلس مبني بر دريافت ماليات از تراكنش ها و كارمزدهاي 
بانكي گفت: فكر مي كنم سال ۹۵ بود كه مجلس تصويب 
كرد از هر تراكنش، دو درصد به حساب خزانه واريز شود. 
اما با توجه به اينكه اين قانون بدون تدبير مصوب شده بود 
و متولي مشخصي نداش��ت كه با چه سازوكاري بايد اين 
پول از بانك ها گرفته شود، اين مصوبه مجلس به سرانجام 

مشخصي نرسيد.
وي افزود: مگر كارمزد تراكنش ه��ا را بانك ها مي گيرند 
كه ح��اال بايد ماليات آن را پرداخ��ت كنند. اين خدمات 
الكترونيك كه تهيه و در اختيار مردم قرار داده مي شود، 
تا همين هفته پيش كارمزد نداش��ت. خ��ود بانك ها به 
ش��ركت هاي psp كارمزد مي پردازند كه اين خدمات را 
براي بانك ها انجام دهند. در حقيقت كارمزد دريافتي از 
مشتري براي شركت هاي psp است نه براي پرداخت به 
بانك ها. حتي ما )بانك ها( هم مقداري كارمزد مي دهيم 
به اين شركت ها تا كار و خدمات مورد نظر را انجام دهند. 
به عبارت ديگر، ما )بانك ها( خودمان كارمزد بده هستيم 
و ما كارمزد بگير نيس��تيم كه بخواهيم بخشي از آن را به 
حس��اب خزانه دولت واريز كنيم. اين مشكلي هست كه 

ان شاءاهلل اين بار مجلس��ي ها ببينند تا تدبير درستي را 
شاهد باشيم. جمشيدي با اشاره به سازوكار اخذ ماليات در 
اقتصاد اظهار داشت: ماليات را مگر به درآمد نمي گيرند؟ 
اين تراكنش هايي كه انجام مي گيرد، يك خدماتي است كه 
ارايه آن هزينه بر است. هرچند ممكن است برخي معتقد 
باشند كه اين خدمات مي تواند به طور بالقوه، درآمدي هم 
داشته باشد، اما تا به حال براي بانك ها هزينه هم داشته 
است. به طور مثال، شما مبلغي را كارت به كارت مي كنيد، 
و رقمي را به عنوان كارمزد كسر مي كند كه اين مبلغ به 
حساب ش��ركت هاي psp واريز مي شود نه جيب بانك. 
حاال چرا بايد ماليات اين تراكنش را بانك پرداخت كند؟ 
يك پولي را دو نفر جابه جا كرده اند، بابت اين خدمت هم 
يك نفري كارمزد گرفته است، حاال چرا بايد بانك ماليات 
بدهد؟ وي تاكيد كرد: وقتي ماليات بابت تراكنش ها باشد 
و هزينه اين تراكنش ها، براي اس��تفاده كننده باال برود، 
راه هاي جايگزيني توسط مردم و طرفين پيدا خواهد شد 
كه اين هزينه را كمتر كنند. به خصوص براي كساني كه 

زياد تر تراكنش دارند.

     اجراي نرخ هاي جديد كارمزد خدمات بانكي
 از سوي ديگر، بانك مركزي در اوايل آبان ماه به شبكه بانكي 
ابالغ كرد تا افزايش كارمزد خدمات بانكي را از ابتداي آذرماه 
اجرا كنند كه بنابراين، نرخ هاي جديد كارمزد خدمات 
بانكي از امروز اجرا مي ش��ود.  پس از مدت ها درخواست 
بانك ها براي افزايش كارمزد خدمات بانكي به عنوان يكي 
از منابع درآمد آنها سرانجام بانك مركزي با آن موافقت 
كرد و كارمزدهاي جديد از امروز اجرا مي شوند كه در اين 
راستا، بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي مي توانند به 
منظور رقابت با يكديگر، حداكثر تا ۳۰ درصد و براي افراد 
تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور، مستمري بگيران 
و مددجويان كميته امداد امام خميني )ره( حداكثر تا ۱۰۰ 
درصد مبالغ مندرج در جداول ابالغي نرخ هاي كمتري را 

اعمال كنند.  از اين پس كارمزد عمليات كارت به كارت 
به عنوان يكي از پركاربردترين خدمات بانكي از ۵۰۰ به 
۶۰۰ تومان به ازاي هر يك ميليون تومان افزايش يافت و 
در صورت افزايش هر يك ميليون تومان در فرايند كارت 
به كارت معادل ۲۴۰ تومان به اين مبلغ افزوده خواهد شد.  
همچنين، هزينه اعالم مانده كارت و در صورت حساب ۱۰ 
گردش آخر معادل ۲۴۰ تومان و اعالم مانده كارت از طريق 
خودپردازها به قيمت ۱۲۰ تومان است.عالوه بر اين، در 
حال حاضر كارمزد اعالم ۱۰ گردش آخر كارت شناسايي، 
ص��دور انواع كارت مغناطيس��ي و درياف��ت حضوري و 
غيرحضوري قبوض به ترتيب ۱۵۰، ۶۰۰۰، ۲۴۰۰ و ۱۲۰ 
تومان است.  مشتريان بانك ها به ازاي صدور دسته چك 
براي هر برگ معادل ۲۰۰ تومان كارمزد پرداخت مي كنند 
كه اين رقم به اضافه هزينه تمبر محاسبه شده و پيش از 
اين، كارمزد صدور دسته چك ۱۲۰ تومان بوده است. از 
س��وي ديگر، ارايه صورت حساب سال جاري هر صفحه 
۶۰۰ و براي سال هاي گذشته به ترتيب ۶۰۰ و ۷۲۰ تومان 
هزينه دارد كه اين ارقام پيش از اين، ۵۰۰ و ۶۰۰ تومان 
بوده اند. طبق اين گزارش، بايد براي صدور رمز جديد كارت 
بانكي در ش��عبه ۱۰۰۰ تومان پرداخت كرد و نكته حائز 
اهميت در اين زمينه اين است كه پيش از اين بانك مركزي 
دستوري مبني بر دريافت خدمات الكترونيكي بانك چون 
پايا و ساتنا ابالغ نكرده بود اما حاال طبق مصوبه اي كه از 
امروز اجرا مي شود، كارمزد انتقال وجه بين بانكي پايا يك 
صدم مبلغ تراكنش با كف ۲۰۰ تومان و تا سقف ۲ هزار و 
۵۰۰ تومان است. همچنين، كارمزد انتقال وجه بين بانكي 
ساتنا ۲ صدم درصد مبلغ تراكنش تا سقف ۲ هزار و ۵۰۰ 
تومان تعيين شده است.  براين اساس، پايا يك سيستم 
تبادل اطالعات بانكي است كه به بانك ها اجازه مي دهد 
تمامي تبادالت بين بانكي مش��تريان خود را به صورت 
الكترونيكي انجام دهند. كاربرد اصلي اين سامانه، مكانيزه 
كردن پرداخت هاي خ��رد بين بانكي با تعداد انبوه براي 

مشتريان است كه پس از تكميل مراحل پيادهسازي، ارايه 
خدمات از طريق اينترنت را نيز ميسر مي سازد و به كمك 
اين سامانه، بانك هاي عضو آن مي توانند بنا به درخواست 
مشتري، دستور واريز و يا برداشت وجوه در حساب هاي 
ساير بانك ها صادر كند. بانك مركزي با پياده سازي اين 
سامانه، امكان حواله الكترونيكي پول از حسابي در يك 
بانك به حس��ابي در بانك ديگر )بين بانك��ي( را فراهم 
كرده است و مشتريان بانك ها با استفاده از پايا مي توانند 
پول را از حساب خود به حسابي در بانك ديگر به صورت 
الكترونيكي حواله كنند. از سوي ديگر، ساتنا سامانه اي 
الكترونيكي است كه پردازش و تسويه تراكنش هاي بين 
بانكي و دستور پرداخت هاي فوري را به صورت انفرادي و 
آني انجام مي دهد. در اين سامانه مشترياني كه در بانك ملي 
داراي يكي از انواع حساب )جاري، پس انداز و كوتاه مدت( 
هستند، مي توانند نسبت به انتقال وجوه )مبالغ بيش از 
۱۵ ميليون تومان( به حساب خود يا ساير افراد در ساير 
بانك ها اقدام كنند. سامانه ذكر شده به مشتريان يك بانك 
اين امكان را مي دهد تا با مراجعه به شعب بانك خود يا از 
طريق سامانه اينترنتي بانك حواله هايي با مبالغ بيش از 
۱۵ ميليون تومان را به هر حسابي در هر بانكي انتقال دهند 
كه مزاياي به كارگيري ساتنا را مي توان امنيت، سرعت 
و س��ادگي انجام عمليات آن نام برد.  الزم به ذكر اس��ت 
كه افتتاح حساب از جمله خدمات بانكي بدون هزينه و 
كارمزد است و هزينه ارسال پيامك براي اطالع رساني با 
گرفتن رضايت مشتري معادل ۳۰ تومان به اضافه هزينه 
پيامك و حق اش��تراك ساليانه است. طبق اين گزارش، 
عمليات تغيير رمز كارت با استفاده از خودپرداز يا هر يك از 
كانال هاي غيرحضوري رايگان و عمليات تغيير رمز كارت 
در داخل شعبه به دليل جلوگيري از مراجعه حضوري به 
شعبه با كارمزد انجام مي شود. همچنين، اخذ كد بورسي 
در شعب بانكي با بخشنامه جديد بانك مركزي مشمول 

كارمزد ۵۰۰۰ توماني مي شود.
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دبيركانون بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي:

سكه ۱۱ ميليون و ۹۰۰ هزار و دالر ۲۵ هزار و ۹۵۰ تومان شد

مالياتبرتراكنشها،مردمرابهراههايجايگزينوادارميكند

رييس اتحاديه طال و جواهر: تا پايان تعطيالت سكه و طال نخريد
گروه بانك و بيمه |

 رييس اتحاديه طال و جواهر با اشاره به اعالم قيمت براي 
امكان فعاليت ش��هرهاي با وضعيت نارنجي و زرد در ايام 
تعطيل، به مردم هشدار داد طي اين روزها حتي االمكان 
از خريد طال و س��كه خودداري كنند. ابراهيم محمدولي 
در خصوص اعالم قيمت در ايام تعطيل پيش رو به دليل 
ش��يوع ويروس كرونا، اظهار داشت: با توجه به اينكه طي 
اين مدت داد و س��تد فيزيكي در ب��ازار وجود ندارد، پس 
قيمت هاي اعالمي نيز دقيق نخواهد بود.با توجه به تعطيلي 
صنف در تهران، قيمت ها نيز حدودي است و دقيق نيست 
و تنها برمبناي اونس جهاني و ن��رخ ارز، نرخي حدودي 
اعالم مي شود تا مبنايي باشد براي ساير اعضاي صنف در 
شهرهاي با وضعيت نارنجي و زرد كه فعاليت دارند. اما ساير 
عوامل اثرگذار بر عرضه و تقاضا محدود است و لذا قيمت ها 
حدودي خواهد بود.توصيه ما به مردم، عدم خريد طال و 
سكه طي اين ايام تعطيل است زيرا برخي در فضاي مجازي 
و تلفني اقدام به خريد و فروش طال مي كنند كه در بيشتر 

موارد با مشكالتي همراه است. 

    دالر در كانال 26 هزار
روز شنبه ۱ آذر و اولين روز تعطيالت كرونايي، در بازار ارز 
دالر ۲۶ ه��زار و ۲۰۰ تومان، يورو ۳۰ هزار و 8۰۰ تومان و 
درهم امارات ۷ هزار و ۳۰۰ تومان معامله شد.  قيمت فروش 
دالر در صرافي ها با افزايش نسبت به قيمت هاي پاياني روز 
كاري قبل ۲۵هزار و ۹۵۰ تومان و قيمت خريد دالر نيز با 
اختالف ۱۰۰۰توماني نسبت به قيمت فروش، ۲۴هزار 
و ۹۵۰ تومان تعيين شده است.قيمت فروش يورو نيز با 
افزايش نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل معادل 
۳۰ ه��زار و 8۰۰ تومان و قيمت خريد يورو نيز ۲۹ هزار و 
8۰۰ تومان اعالم شده است.  با اعالم قيمت دالر ۲۶ هزار 
و ۲۰۰ توم��ان و اونس جهاني طال به قيمت ۱8۷۰ دالر، 
قيمت طال و سكه افزايش كمي داشته و مظنه مثقال طال 

۴ ميليون و 8۶۰ هزار تومان، قيمت طالي ۱8عيار هرگرم 
يك ميليون و ۱۲۱ هزار تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي 
طرح جديد ۱۱ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان، س��كه طرح 
قديم ۱۱ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان، نيم سكه بهار آزادي ۶ 
ميليون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي ۴ ميليون و 
۲۰۰ هزار تومان و سكه گرمي ۲ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان 
معامله مي شود گزارش ها نشان مي دهد بهاي جهاني طال 
در هفته گذشته افت يك درصدي را تجربه كرد.بهاي طال 
در بازارهاي امريكا نيز در آخرين معامالت صورت گرفته 
در هفته گذشته با ۶ دهم درصد كاهش به يك هزار و 8۷۱ 
دالر و 8۰ سنت رسيد. با وجود افت كوتاه مدت قيمت طال 
در بازارهاي جهاني، پيش بيني ها حاكي از روند صعودي اين 
فلز است. به گزارش كيتكو، روز جمعه بازار طال در سطح 
بحراني ۱8۵۰ دالر در هر اونس ايستاد و توانست هفته را 
اندكي مثبت تر به پايان برساند، در حالي كه در معامالت 
آتي دسامبر، آخرين معامالت خود را با ۰.۵8 درصد رشد 
با ۱8۷۲.۳۰ دالر در روز انجام داد. بر اس��اس اين گزارش، 
موفقيت نداشتن دولت ها براي مهار بيماري كرونا در جهان 
سبب افزايش نگراني ها از تبعات اقتصادي اين بيماري و 
باالرفتن بهاي جهاني طال شده است كارشناسان معتقدند: 
انتشار خبرهاي مثبت در مورد توليد واكسن كرونا سبب 
شد روند افزايشي بهاي جهاني طال قدري كندتر شود ولي 
اين روند متوقف نخواهد شد، تاجاييكه ممكن است بهاي 
فلز زرد وارد كانال دو هزار دالري شود. دالر روز )شنبه اول 
آذر ۹۹( در صرافي هاي بانكي با حدود ۳۳۰ تومان افزايش 
قيمت نسبت به آخرين روز كاري هفته گذشته )پنجشنبه( 
به نرخ ۲۵ هزار و ۹۵۰تومان فروخته ش��د.قيمت فروش 
يورو نيز با افزايش نسبت به قيمت هاي پاياني آخرين روز 
كاري هفته قبل، مع��ادل ۳۰ هزار و 8۰۰ تومان و قيمت 
خريد يورو نيز ۲۹ هزار و 8۰۰ تومان اعالم ش��د. قيمت 
پنجشنبه هر اس��كناس يورو در صرافي هاي بانكي براي 
فروش معادل ۲۹ هزار و 8۹۳ تومان و قيمت خريد آن نيز 

۲۹ هزار و ۲۲8 تومان بود.در سامانه سنا نيز در معامالت روز 
)پنجشنبه( هر دالر با نرخ ميانگين ۲۴هزار و ۹۷۹ تومان 
تومان معامله شد.عالوه بر اين، در سامانه نيما نيز در روز 
معامالتي پنجشنبه گذشته حواله يورو با ميانگين قيمت 
۳۱ هزار و ۲۹۹ تومان و هر حواله دالر با ميانگين قيمت ۲۵ 
هزار و 8۰۰تومان اعالم شد. در روزهاي اخير، روند حركت 
قيمت دالر، كاهشي بوده اس��ت. اوايل آبان ماه نرخ دالر 
روند صعودي داشت و به بيش از ۳۰ هزار تومان رسيد، اما 

از اواسط آبان سير نزولي به خود گرفت.

     قيمت سكه افزايشي شد
سكه تمام بهار آزادي طرح جديد روز )شنبه اول آذر ماه( 
با افزايش ۳۵۰ هزار توماني قيمت نس��بت به پنجشنبه 
گذش��ته به ارزش ۱۲ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان معامله 
شد.طي دو هفته اخير قيمت سكه و طال متاثر از بازار ارز 
روند كاهشي داشت و نوسان ارزي و سير نزولي قيمت ارز 
روي بازار طال نيز تاثير گذاشت.  بررسي روند معامالت ارزي 
در روزهاي اخير نش��ان مي دهد كه كاهش ريسك هاي 
برون زا، حضور پرقدرت بازارساز و تقويت عرضه اسكناس 
در بازار متش��كل ارزي در جهت مديريت نوسان نرخ ارز 
باعث افت قيمت ها در بازار ارز و همچنين بازار طال شده 
است. گفتني است، قيمت طال، س��كه و ارز در بازار طي 
روزهاي نخس��ت ابتداي هفته جاري نسبت به روزهاي 
قبل با افزايش همراه شده اند كه يكي از داليل اصلي اعمال 
تحريم هاي مجدد برخي بانك هاي ايراني است، جو رواني 
حاكم در بازار ارز موجب شده تا بار ديگر نوسانات شديد 
قيمتي در بازار به وجود آيد و دالر نيز از س��د قيمتي ۳۰ 

هزار تومان عبور كند.

   كاهش جهاني دالر
ارزش دالر مقابل ش��ماري از ارزهاي مهم كاهش يافت. 
شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي 

جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت امروز با ۰.۱۴ درصد 
كاهش نسبت به روز گذشته در سطح ۹۲.۴۱ واحد بسته 
شد. نرخ برابري هر فرانك سوييس نيز معادل ۱.۰۹۶ دالر 
اعالم شد. در تازه ترين دور از معامالت، پوند با ۰.۲۹ درصد 
افزايش نسبت به روز قبل خود و به ازاي ۱.۳۲۷ دالر مبادله 
ش��د. يورو ۰.۰۴ درصد باال رفت و با باقي ماندن در كانال 
۱.۱8 به ۱.۱8۵ دالر رس��يد. در معامالت بازارهاي ارزي 
آسيايي، هر دالر با ۰.۰۲ درصد افزايش به ۱۰۳.8۲۷ ين 
رسيد. در برابر همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 
۱.۳۶8 دالر مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر معادل 

۶.۵۶۳ يوان چين اعالم شد.

     معامالت فردايي تاثيرگذار نيستند
بازار ارز در دو هفته گذشته با روندي آرام در جهت كاهش 
قيمت ها حركت كرده است كه يك تحليلگر اقتصادي، 
دليل آهسته بودن اين روند را عدم تغيير پايدار در عوامل 
موثر بر بازار ارز مي دان��د. »مهدي نصرتي« اقتصاددان و 
مدرس دانشگاه شيب ماليم كاهش قيمت ها را به روندهاي 
كلي حاكم بر اقتصاد ايران مرتبط دانست و تاكيد كرد: بازار 
ارز هم مانند هر كاالي ديگري وابس��ته به عرضه و تقاضا 
اس��ت و در چارچوب روندهاي كلي اقتصاد كشور تحت 
تاثير عواملي قرار دارد. مهدي نصرتي اقتصاد دان، درباره 
عوامل موثر بر بازار ارز خاطرنشان كرد: مي توان پنج عامل را 
بر تحوالت اين بازار موثر دانست، كه شامل انتظارات تورمي 
موجود در جامعه، اثرات واقعي تحريم ها، ويروس كرونا، 
تدابير سياست گذاران اقتصادي و رقابت هاي سياسي درون 
ساختار حاكميتي كشور است. وي با اشاره به كاهش قيمت 
ارز تحت تاثير نتيجه انتخابات رياست جمهوري امريكا، 
ادامه داد: عامل انتظارات تورمي خود جنبه هاي مختلفي 
دارد كه از جمله مهم ترين آنها بحث اتفاقات بين المللي و 
تحريم هاي اعمال شده عليه كشورمان و همچنين مهار 

نشدن تورم داخلي كشور است. 

سياست پولي در ميان مدت 
عامل كمك به رشد اقتصادي

مهم ترين عامل براي خروج 
از رش��د اقتص��ادي منفي 
در كوتاه م��دت تغيي��ر در 
انتظارات منف��ي از طريق 
دگرديس��ي در رواب��ط 
بين المللي و در ميان مدت 
از طري��ق سياس��ت هاي 
پولي بهينه است. نخستين 
معنايي كه با شنيدن عبارت 
رش��د اقتصادي به ذهن مي رسد، افزايش توليد كاال، 
خدمات، رونق ب��ازار و بهبود وضعيت اقتصادي مردم 
اس��ت و در ظاهر وقتي هيچ ي��ك از اين موارد لمس 
نمي شود، از رش��د اقتصادي هم خبري نيست.  آمار 
مركز پژوهش هاي مجلس در مرداد ماه تورم باال و رشد 
اقتصادي منفي كشور را در هشت سال اخير نشان داده 
است. به اين مفهوم، وقتي در كشور شرايطي حاكم است 
كه ميزان توليد كاال و خدمات پايين بوده و درآمد سرانه 
نيز با كاهش مواجه شده، بنابراين به طور طبيعي رشد 
اقتصادي بايد منفي باشد. احتماال تا آخر سال جاري 
اين رشد اقتصادي منفي ادامه پيدا خواهد كرد، اما براي 
س��ال آينده انتظار مي رود تا دولت و مجلس رويكرد 
موثر و مثبت تري را در پيش گيرند.  رشد اقتصادي به 
عنوان پيشران توسعه كشور با شرايط امسال )كرونا و 
تحريم( بدون نفت نزديك به صفر و رشد اقتصادي با 
نفت نزديك به منفي يك پيش بيني مي شود. اقدامات 
الزم براي خروج اقتصاد ايران از رشد منفي اقتصادي 
بايد با چند سياست دنبال شود. مهم ترين عامل براي 
خروج از رشد اقتصادي منفي در كوتاه مدت تغيير در 
انتظارات منفي از طريق دگرديسي در روابط بين المللي 
و در ميان مدت از طريق سياست هاي پولي بهينه است. 
ابتدا فضاي اقتصاد كالن را بايد با ثبات تر كرد و سپس با 
تغييرات ساختاري در بودجه فضاي اقتصاد كالن را براي 
تغييرات تكنولوژيكي و فناوري هاي نوين در بلندمدت 
هموار ساخت.  برخي معتقدند باال ماندن نرخ تورم، سد 
محكمي در مقابل رشد اقتصادي ايران است، و باال بودن 
تورم بيش��تر باعث افزايش ريسك در سرمايه گذاري 
مي شود. راه هاي دستيابي به رشد مثبت اقتصادي نشان 
مي دهد كه ابتدا بايد در اين راستا هدف گذاري بهينه در 
نرخ ارز و نرخ بهره بين بانكي توسط بانك مركزي تعيين 
و سپس تمام سازكارها و سياست هاي اعمالي صرفا 
در جهت رسيدن به اهداف تعيين شده به كار گرفته 
شود. اين سياست ها در سطوح مختلف توسط بانك 
مركزي بايد مورد توجه قرار گيرد كه از جمله مي توان 
به بهينه سازي ترازنامه سيستم بانكي و اولويت بندي 
اعطاي تس��هيالت به بخش هايي از اقتصاد كه داراي 
مزيت هاي مطلق و نسبي در سطح اقتصاد بين الملل 

هستند، اشاره كرد.

امراله اميني
استاد دانشگاه

خبر

ادامه از صفحه اول

دوهفته كليدي  بورس 
۲- ب��ا تعطيل��ي بس��ياري از بازارهاي م��وازي در دو 
هفته پيش رو؛ بنظر مي رس��د مقطع مناس��بي براي 
هيجان زدايي از بازار و بازگش��ت به عقالنيت اس��ت. 
بازگشايي س��هم پردلهره شس��تا يكي از نشانه هاي 
اميدبخش روزهاي اخير بازار بود. هراس از تاثير كشنده 
سقوط شستا بر بازار، بازگشايي اش را مدت ها به تاخير 
انداخت. اما با وجود پيش بيني هاي ترسناكي كه از اين 
سهم مي شد بازگشايي آن با روال تقريبا نرمال همراه 
بود و منجر به تالطم جدي در بازار نشد. اين نشانه بسيار 
خوبي اس��ت كه در بورس ايران تحليل و عقالنيت در 
مقابل احساس و هيجان در حال قدرتمند شدن است. 
۳- تاكي��دات ريي��س كل بانك مركزي در ش��وراي 
عالي بورس مبني بر حمايت همه جانب��ه بازار پول از 
بازار س��رمايه خبر اميدبخش ديگري بود كه اميد به 
تعادل رسيدن بازار بورس را تقويت مي كند. گذشته از 
گشايش هاي وسيع براي تقويت بازارهاي مالي توسط 
بانك ها و اش��خاص مربوط به آنها؛ جلوگيري قاطعانه 
از پيشنهاد و اعمال نرخهاي سود باال مي تواند يكي از 
مهم ترين نقاط اتكا براي ايجاد بستر مساعد بازارهاي 
مالي باشد.  نكته آخر: در دو هفته آتي با نيمه تعطيل 
شدن بس��ياري از بازارها؛ بازار بورس مجال مناسبي 
دارد تا با اس��تفاده از اميد در حال رش��د معامله گران 
خرد و حمايتهاي نهادي و حاكميتي؛ به سمت اصالح 
و تع��ادل برود. اگر روند تصميم گيري هاي درس��ت و 
تصميم نگيري هاي نادرست از سوي نهادهاي مسوول 

در حكمراني اقتصادي در چند هفته اخير تداوم يابد. 

يورو ُپرتراكنش ترين ارز جهان 
سوئيفت اعالم كرد: براي اولين بار در 8 سال گذشته 
ميزان تراكنش هاي بانكي با يورو از دالر پيش��ي 
گرفت. ب��ه گزارش راش��اتودي، جامعه ارتباطات 
مالي مخابراتي بين بانكي جهان )سوئيفت( اعالم 
كرد: براي اولين بار در 8 س��ال گذشته يورو از دالر 
پيشي گرفته و بيشترين تراكنش هاي جهان را به 
خود اختصاص داده است. طبق گزارش بلومبرگ 
از داده هاي ماهانه سوئيفت، آخرين باري كه يورو 
ُپركاربردترين ارز جهان شده بود فوريه ۲۰۱۳ بوده 
است. داده هاي سوئيفت كه تراكنش هاي بين بانكي 
بين المللي بيش از ۱۱ هزار بانك و موسسه مالي را 
در بيش از ۲۰۰ كش��ور جهان به عهده دارد نشان 
داد كه ماه گذشته ارز واحد اتحاديه اروپا بيشترين 
كاربرد را داشته است. به دنبال يورو، دالر و سپس 
پوند انگليس و به دنبال آن ين ژاپن قرار گرفته اند. 
پنجمين ارز ُپركاربرد جهان دالر كانادا شد كه يوآن 
چين را به جايگاه ششم فرستاد. آمار سوئيفت نشان 
داد كه در ماه اكتب��ر ۳۷.8 درصد از تراكنش هاي 
بانكي جهان با يورو انجام شده است كه اين ۶ درصد 
نسبت به سال گذش��ته جهش داشته و باالترين 
س��طح از فوريه ۲۰۱۳ تاكنون اس��ت. استفاده از 
دالر امريكا با سقوطي ۴.۶ درصدي نسبت به سال 
گذشته در اين ماه به ۳۷.۶۴ درصد رسيد. بر اساس 
داده هاي بلومبرگ دالر امريكا نسبت به ركورد ماه 
مارس خود ۱۱ درصد در برابر ارزهاي مهم جهان 
سقوط كرده است. با اين حال دالر همچنان اولين 
ارز ذخيره دنيا باقي مانده و ۶۱ درصد از ذخاير ارزي 

رسمي جهان را به خود اختصاص داده است.

وزير خزانه داري بعدي امريكا
احتماال يكي از مديران فدرال رزرو جانشين استيون 
منوچين خواهد ش��د. به گزارش فاكس بيزينس، با 
وجود آنكه هنوز چند هفته ت��ا آغاز به كار دولت جو 
بايدن زمان باقي مانده است اما به دليل اهميت باالي 
وزارت خزانه داري براي اقتصاد امريكا، گمانه زني ها 
براي گزينه تصدي گري اين پس��ت از هم اكنون آغاز 
ش��ده اس��ت. منابع آگاه به فاك��س بيزينس اطالع 
داده اند كه مقامات تيم بايدن به مديران ارش��د وال 
اس��تريت اين پيام را منتقل كرده اند كه دولت بايدن 
گزينه هاي ميانه رويي را براي سمت هاي اقتصادي و 
مالي معرفي خواهد كرد.  اگرچه پيش تر نام اليزابت 
وارن- سناتور دموكرات به عنوان مطرح ترين گزينه 
وزارت خزانه داري دولت بايدن عنوان ش��ده بود اما با 
توجه به ناكامي دموكرات ها در كسب اكثريت سنا در 
انتخابات سوم نوامبر بعيد است بايدن شمار زيادي از 
مقامات خود را از سناتورهاي فعلي انتخاب كند و راه 
را براي ورود سناتورهاي جمهوري خواه بيشتر هموار 
كند. در حال حاضر استيون منوچين عهده دار وزارت 
خزانه داري اس��ت.  جو باي��دن در خصوص معرفي 
گزينه وزارت خزانه داري گفته اس��ت كه احتماال در 
هفته پيش رو اين اتفاق صورت خواهد گرفت و فردي 
معرفي مي ش��ود كه مورد قبول تمامي دموكرات ها 
باشد. در حال حاضر نام افراد زير به عنوان نامزدهاي 
احتمالي تصدي پست وزير خزانه داري رسانه اي شده 
است: ژانت يل، راجر فرگوسن، رافايل بوستيك، سارا 

بلوم، ملودي هوبسون، گري گنسلر و جينا ريموندو.

ين ديجيتال ژاپن
در صف انتظار

يك مدير س��ابق بانك مركزي ژاپن گفت كه آماده 
ساختن ارز ديجيتال بانك مركزي چند سال طول 
مي كشد. به گزارش س��ايت كوين گيك، بر اساس 
گ��زارش مطبوعات، رييس س��ابق سيس��تم هاي 
پرداخت و تسويه حساب در بانك مركزي، گفت كه 
بانك ژاپن با وجود فشار بين المللي براي انجام اين كار، 
مطابق با ساير بانك هاي مركزي اصلي جهاني، هنوز 
فاصله دارد تا بتوان��د ارز ديجيتال را راه اندازي كند. 
بانك مركزي به طور خاص از تاثير ارز ديجيتال بانك 
مركزي )سي بي دي سي( بر سپرده هاي بانك هاي 
خصوصي نگران است، زيرا مي ترسد كه اين امر باعث 

خروج جريان قابل توجهي از بانك هاي كشور شود.

باالترين رقم ۳ سال گذشته 
بيت كوين

بيت  كوين حدود ۱۱۰۰ دالر ديگر تا شكستن ركورد 
تاريخي خود فاصله دارد. به گزارش س��ي ان بي سي، 
ورود تقاضاي جديد به بازار و تش��كيل صفوف خريد 
باعث از س��رگيري روند صعودي قيمت بيت كوين و 
ساير ارزهاي ديجيتالي شد. براي نخستين بار در سه 
سال اخير ارزش بيت كوين از ۱8 هزار دالر عبور كرده 
است و انتظار مي رود اين روند صعودي ادامه دار باشد.  
بيت كوين امسال را رويايي سپري كرده و ارزش آن 
نسبت به ابتداي س��ال حدود ۱.۵ برابر افزايش يافته 
است. معامله گران ارزهاي ديجيتالي مدعي هستند 
كه ش��رايط با س��ال ۲۰۱۷ متفاوت اس��ت و اين ارز 
مي تواند حتي كانال ۲۰ هزار دالري را نيز بش��كند. 
ارزش ب��ازار بيت كوين در ح��ال حاضر بيش از ۳۳۰ 
ميليارد دالر است.  جوزف گواگليردو كارشناس امور 
ارزي در موسس��ه تروتمان گفت: ش��كي نيست كه 
همه گيري كرونا باعث افزايش اقبال جهاني به ارزهاي 
ديجيتالي ش��ده اس��ت و حاال همه به دنبال راه هاي 
انتقال وجه سريع تر و كم دردسر تر هستند.   بازدهي 
هفتگي محبوب ترين ارز ديجيتالي جهان به ۱۵.۱۳ 
درصد رسيده است. طي ۲۴ ساعت گذشته بيت كوين 
با ثبت صعود ۳.۴۷ درصدي به ۱8 هزار و ۶۱8.۲۷ دالر 
رسيد. باالترين ركورد ثبت ش��ده ارزش بيت كوين 
مربوط به روز هفدهم دسامبر سال ۲۰۱۷ بوده كه در 
آن اين ارز به قيمت ۱۹ هزار و ۷8۳.۰۶ دالر رسيد اما 
تنها كمي پس از آن اين ارز با ريزشي شديد حدود يك 

سوم ارزش خود را از دست داد.

پيش بيني افت 20  درصدي 
دالر در 2021

س��يتي بانك امريكا هش��دار داد كه توزيع گسترده 
واكسن كرونا و كاهش نرخ سود بانكي مداوم مي تواند 
منجر به ضعيف شدن دالر تا ۲۰ درصد در سال آينده 
ميالدي شود. به گزارش راشاتودي، سيتي بانك امريكا 
هشدار داد كه توزيع گسترده واكسن كرونا و كاهش 
نرخ سود بانكي مداوم مي تواند منجر به ضعيف شدن 
دالر تا ۲۰ درصد در س��ال آينده ميالدي ش��ود. اين 
بانك امريكايي در يك يادداشت تحقيقاتي گفت: ما 
معتقديم هنگامي كه واكسن هاي با دوام در بازار توزيع 
مي شوند روند نزولي ارزش دالر تسريع خواهد شد.به 
گفته س��يتي بانك، با توجه به اين شرايط، احتمال 
سقوط دالر در سال ۲۰۲۱ به طور بالقوه تا ۲۰ درصد 
وجود دارد. س��يتي بانك همچنين سقوط احتمالي 
دالر را به اقدام پرخطر بانك مركزي امريكا در ارتباط 
با استفاده از همه ابزارهاي خود براي حمايت از اقتصاد 

اين كشور در سال آينده، نسبت داده است.



رقيه  ندايي| 
سومين ماه پاييز نيز آغاز شد اما بورس تهران در دومين 
ماه پاييز با افت 4.7 درصدي شاخص كل بسته شد و بدين 
گونه تاالر شيشه اي براي چهارمين ماه پي در پي در مسير 
كاهشي قرار گرفت. درس��ت است كه بيش از يك هفته 
است بازار سهام روند صعودي به خود گرفته ولي اين روند 
در مقايسه با روند نزولي چندماه گذشته قابل قبول نيست.

با بررسي بازار در دومين ماه پاييز مي توان دريافت كه دالر 
افت 8.6 درصدي و سكه نيز كاهش 16.9 درصدي داشت و 
قيمت مسكن و خودرو هم به صورت عمده اي كاهش يافته 
اما وضعيت بازار بورس كمي متفاوت بوده و بازارسهام را در 
ماه آبان به دو نيمه تقسيم مي شود يك روند نزولي عميق و 
يك روند صعودي متعادل. بدين ترتيب شاخص كل افت 
14.2 درصدي را تجربه و در 6 روز پاياني اين ماه نيز رشد 11 
درصدي را ثبت نمود و در نتيجه زيان مركب 0.6 درصدي 
ماه اول پاييز به 0.3 درصد در دومين ماه پاييز تغيير يافت. در 
اينجا يك نكته نيز حائز اهميت است كه 4 ماهه ابتداي سال 
شاهد رشد 300 درصدي بوديم و روند بازار در چهارماهه 
دوم س��ال جاري افت 40 درصدي را داشت و متغير هاي 
اقتصادي و سياسي نويد روزهاي خوش را براي بازارسهام 
و بورس مي دهند.  با نگاهي كوت��اه به عملكرد بورس در 
دومين ماه پاييز مي توان روند صع��ودي كم جان را ديد. 
ميانگين قيمت ها در9 گروه در مقابل افت ش��اخص 29 
صعنت است و در گروه الستيك و پالستيك در آبان ماه با 
رشد 19.5 درصدي صدر نشين و بعد از آن گروه كاشي و 
سراميك با افزايشي در حدود 12.5 درصد ميانگين قيمت 
سهام زيرمجموعه خود قرار گرفت اما؛ از سوي ديگر گروه 
وسايل ارتباطي با تك سهم »لپارس« كه تنها يك روز سبز 
در دومين ماه پاييز را داشت توانست با بيش از 60 درصد 
زيان، لقب زيان ده ترين گروه بورس تهران را كسب كند و 
صنعت محصوالت چوبي نيز زيان ده ترين گروه ماه گذشته 
با 39.8 درصدي را پشت سرگذاشت. بيشترين حجم داد 
و ستدها در آبان ماه با معامله 47 ميليارد و 924 ميليون 
سهم به ارزش 18 هزار ميليارد تومان از آن زير مجموعه 
گروه هاي خودرو و س��اخت قطعات ش��د و بانكي نيز در 
دومين ماه فصل پاييز 23 ميليارد و 274ميليون سهم به 
ارزش 9 هزار و 500 ميليارد تومان ثبت كردند كه پيش 
بيني مي شود ماه آينده اين رقم براي گروه بانكي ها افزايش 
يابد. از روند تغيير مالكيت ها در اين ماه نش��ان مي دهد 
كه نخستين روز معامالتي آبان ماه با خريدهاي پرحجم 
سهامداران عمده آغاز شد و در نهايت خالص خريد بيش 
از 730ميليارد توماني در كارنامه اين روز حقوقي ها ثبت 

ش��د. روند مزبور تا 7روز متوالي ادامه داشت و اين مدت 
در مجموع 5.8 هزار ميليارد تومان نقدينگي به پرتفوي 
حقوقي هاي بورس منتقل شد. اين مسير در نيمه آبان ماه 
با توقف يك روزه، به سمت خريداران حقيقي تغيير جهت 
داد و در روز 14 آبان ماه، معامله گران خرد بازار حدود 600 
ميليارد تومان نقدينگي به پرتفوي خود افزودند. اما روند 
مزبور تداوم چنداني نداشت و به همان يك روز ختم شد، 
بطوريكه از فرداي آن و به مدت 5 روز متوالي، سهامداران 
عمده سكان خريد را در دست گرفته و خالص خريد بيش 
از 2.5هزار ميليارد توماني را در كارنامه خود ثبت كردند. اين 
در حالي است كه با توجه به فضاي مثبت ايجاد شده در هفته 
پاياني آبان ماه، خريدهاي بيشتري را از سوي سهامداران 
خرد شاهد بوديم كه بيشترين ميزان آن در طول ماه گذشته 
مربوط به معامالت آخرين روز ماه يعني چهارشنبه 28 
آبان ماه بود كه بيش از يك هزار ميليارد تومان نقدينگي 
به پرتف��وي بازيگران حقيقي منتقل ش��د. يكي ديگر از 
مشكالت بازار نبود معامالت الگورتيمي است اگر ممنوعيت 
اين معامالت در بازار برداش��ته شود شاهد روند افزايشي 
شاخص خواهيم بود و در ميان حتي روح اهلل، مديرعامل 
شركت مديريت فناوري بورس تهران نيز تاكيد كرد: اين 
تصميم نمي تواند خيلي پايدار باشد چون با برگشت بازار 
به حالت عادي بايد شرايط هم به حالت عادي برگردد. در 
شرايط اضطرار ممكن است چنين محدوديت هايي ايجاد 
شود. حتي در امريكا هم زماني كه الگوريتم  ها دچار مشكلي 
مي شوند معموال جلوي اين نوع معامالت را مي گيرند، اما 

فقط براي شرايط اضطراري. زمان پيش گشايش نيز كمي 
مشكل ساز شد. در اولين روز ازآخرين هفته آبان ماه ناظر 
بازار كاهش زمان پيش گشايش را اعالم نمود و بدين ترتيب 
پيش گشايش از 30 دقيقه به 15 دقيقه مي رسد تا از ميزان 
فش��ار رواني حاكم بر معامالت سهام كمي كاسته شود. 
پيش گشايشي كه در بورس هاي جهاني به صورت مخفي 
يا Dark بوده و فرآيند بازار را تحت تاثير قرار نمي دهد. 
ممنوعيتي كه درخواست هاي عمده از سوي كاربران براي 
بازگشت دارد. در اولين ماه پاييز بود كه ناظر بازار ممنوعيت 
خريد و فروش روزانه سهام را اعالم نمود و اين موضوع باعث 
شد كه برخي از فعالين بازار نسبت به اين اقدام اعتراض كنند 
و بگويند با اين ممنوعيت از ميزان جذابيت بازار كاسته شده 
است و با گذشت چندماه هنوز نيز در پي بازگشت اين نوع 
از خريد و فروش هستند اما سازمان بورس در توجيه اين 
اقدام گفت: برخي اشخاص كه اقدام به جمع كردن نمادها در 
حجم هاي قابل توجه و در حداقل دامنه نوسان روزانه كرده 
بودند، شرايط را براي خروج در حداكثر دامنه نوسان قيمتي 
روزانه مهيا يافته و با عرضه هاي پرحجم به دنبال شناسايي 
سودهاي قابل توجه بودند. اين موضوع موجب افت مجدد 
قيمت سهم ها و سلب اعتماد مكرر از سهامداران و خريداران 
مي شد اما با لغو اين ممنوعيت شاهد رشد محسوس ارزش 
معامالت خرد سهام و خروج بازار از كماي معامالتي بوديم. 
با وجود اين در آبان ماه ميانگين روزانه 5 هزار و 370 ميليارد 
تومان دادوستد رقم خورد كه نسبت به مهرماه افت 27.6 

درصدي را ثبت كرد.

     تعطيالت دوهفته اي و بورس
تعطيلي دوهفته اي كه روزگذشته يعني شنبه 1 آذرماه آغاز 
شده يكي از موضوعات مورد بحث در بين فعالين بورسي 
وشبكه هاي اجتماعي است. البته كارشناسان عمده بازار 
بسيار كم درخصوص اين تعطيلي و سازو كار آن ارايه نظر 
مي كنند. اين دسته از افراد اغلب دغدغه تاثير اين تعطيلي ها 
بر بازارسهام دارند و موضوعي كه تقربيا از اواخر هفته گذشته 
و با اعالم بحث تعطيلي دوهفته اي آذرماه بين كابران شكل 
گرفته است. آنچه كه در صفحات مجازي از جمله توييتر 
به چشم مي خورد اين است كه بسياري از فعالين در حوزه 
بازار سرمايه و بورس اين تعطيلي را به نفع بازار مي دانند و 
مي گويند اين دوهفته شاهد اوج گيري بازارهستيم چراكه؛ 
اين دوهفته باعث مي شود برخي از كسب و كارها غير فعال 
يا نيمه فعال شود كه در نتيجه بخشي از نقدينگي ها براي 
كسب سود به صورت كوتاه مدت وارد بازار سرمايه مي شوند 
و درنتيجه اين دوهفته جو مثبتي خواهيم داشت. در اين 
ميان يك اعتقاد يا يك نظريه ديگر نيز در بازارسهام وجود 
دارد، برخي از كارشناسان و فعالين بازار براين نظرند كه 
طي دوهفته آينده احتماال ميزان دخالت هاي دولت در 
بورس افزايشي مي شود و در نتيجه بازهم از ميزان اعتماد 
مردم در بازار كاسته مي شود و اعتماد كمتر مساوي است 
با خروج نقدينگي از بورس. البته نوسان نرخ سود بانكي در 
اين هفته ها و مصوبه هاي جديد و قديمي بازار سهام و امثال 
اين موارد باعث مي شود كه بورس طي اين دوهفته رونق 
چنداني نداشته باشد. بطور كلي دو نوع وضعيت مي تواند 
در بازار وجود داشته باشد كه ديده شدن هريك از اين دو 

بستگي به دولتي ها و مسووالن دارد.
برخي از كارشناسان بازار سرمايه درخصوص 

وضعيت بازار بيان داشتند: 
شاهين چراغي، عضو شوراي عالي بورس: نزديك به 
دو دهه است كه ازشروع بازنگري قانون تجارت مي گذرد. 
بخشي ازمش��كالت ريزش بورس، عدم توجه به حقوق 
سهامدار خرد، تعارض منافع آنها با مديران و حتي بعضا 
با سهامدار عمده بود. تعيين تكليف فوري اليحه مذكور و 
تغييرات در قوانين و مقررات شركت هاي سهامي عام، براي 

حفظ حقوق سرمايه گذار ضروري است.
 سعيد اسالمي بيدگلي، عضو شوراي عالي بورس: 
پس از مدت ها و با رايزني بسيار، با تصميمات اخير شوراي  
عالي بورس، اميدواريم مشكل صندوق هاي سرمايه گذاري 
حل شود. سقف صندوق ها افزايش يافت و نهادهاي مالي 
وابس��ته به بانك ها هم مجوز افزايش س��قف و تاسيس 

صندوق گرفتند.
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درباره كتاب بورس بازي 
در نگاه شريعت

بورس بازي )س��فته بازي( در س��هام همواره يكي از 
موضوعات قابل توجه در بازار س��رمايه بوده اس��ت. 
گاهي اوقات از واژه هاي نوسان گيري و سوداگري نيز 
براي معامالت بورس بازانه استفاده مي شود و اين واژه 
معموال در برابر سرمايه گذاري قرار مي گيرد. در بخشي 
از كتاب »بورس بازي در نگاه ش��ريعت« مي خوانيم: 
بورس بازي به معناي وارد شدن به تعامالت مالي پر 
ريسك به منظور سود بردن از نوسانات ارزش دارايي در 
كوتاه مدت است. در طول تاريخ بازارهاي مالي هميشه 
سردرگمي و دوگانگي در برخورد با مفهوم بورس بازي 
وجود داشته است. از يك سود، بورس بازان را مقصران 
اصلي ايجاد حباب ها و نوس��انات قيمتي ش��ديد در 
قيمت ها مي دانند و از سوي ديگر نقش بورس بازان را 
به خاطر افزايش نقدشوندگي، كارايي و ظرفيت تقبل 

ريسك در بازار مفيد و ضروري مي دانند.

عرضه باقي مانده سهام  دولت 
در فرابورس

بلوك 7.32 درصدي سهام بيمه اتكايي امين شامل 
285 ميليون و 636 هزار و 355 سهم توسط سازمان 
خصوصي س��ازي به ص��ورت 50 درصد نق��د و بقيه 
اقساط 12 ماهه با نرخ سود فروش اقساطي 18 درصد 
و فاصله هر قسط شش ماه در فرابورس عرضه مي شود. 
قيمت پايه اين ميزان سهام اين شركت بيمه اي كه از 
ش��ركت هاي حاضر در دار يكم است، قيمت تابلوي 
بورس در روز عرضه )معادل قيمت بس��ته شدن روز 
قبل از عرضه( به اضافه 20 درصد به شرط آنكه از مبلغ 
10830ريال كمتر نباشد، و ارزش كل پايه آن 3 هزار و 
93ميليارد و 441ميليون و 724هزار و 650ريال براي 
اين واگذاري تعيين شده است. شايان ذكر است اين 

عرضه داراي شرايطي خاص و مخصوص خود است.

رشد خوب سود »دتماد«
اگرچ��ه تورم به وجود آمده در س��ال ها و ماه هاي اخير 
موجبات نگراني بخش بزرگي از مردم جامعه را تحت 
تاثير ق��رار داده، با اين وج��ود برنده اصل��ي اين تورم 
كمرشكن، شركت هاي توليدي آنهم با توجه به ضعف 
شديد نظارتي و افزايش نرخ هاي فروش هستند. شركت 
»مواداوليه داروپخش« نيز از اين قاعده مستثني نبود 
و با توجه به افزايش چش��مگير نرخ ه��اي فروش غير 
ناركوتيك هاي داخلي و فروش عجيب ناركوتيك هاي 
صادراتي موفق به تحقق سود خالصي مطلوب گرديد. 
همان گونه كه در صورت هاي مالي حسابرس��ي شده 
شركت در 6 ماهه نخست سال 1399 نيز مشهود است، 
بخش عمده اي از رشد درآمد هاي شركت مربوط به رشد 
چش��مگير نرخ هاي فروش و همچنين مقادير فروش 
محصوالت غير ناركوتيك هاي داخل��ي در اين مدت 
است. در مجموع از نكات اميدواركننده گزارش هاي مالي 
منتشره اين شركت مي توان به افزايش قابل مالحظه 
مقادير و درآمد هاي فروش در مقايسه با مدت مشابه سال 
گذشته اشاره داشت. اين شركت در 6 ماهه نخست سال 
مالي 1399 موفق به ثبت درآمدي 3239 ميليارد ريالي 
شده كه اين موضوع منجر به تحقق سود خالصي 1.499 
ميليارد ريالي همراه با حاشيه سود خالصي چشمگير شد.

افزايش ۳۷  درصدي درآمد 
»حفاري شمال«

شركت حفاري شمال در گزارش فعاليت ماهانه منتهي 
به مهرماه سال جاري، ميزان درآمد شناسايي شده خود 
را در مهرماه برابر با 1.442 ميليارد ريال گزارش كرده 
و از ابتداي سال مالي تاكنون توانسته 5.350 ميليارد 
ريال درآمد را به ثبت برس��اند. ميزان درآمد ثبت شده 
شركت »حفاري« طي دوره منتهي به مهرماه، افزايش 
43 درصدي را در مقايس��ه با ماه گذشته تجربه كرده، 
همچنين نس��بت به دوره مشابه س��ال گذشته رشد 
135 درصدي را به دنبال داش��ته است. درآمد حاصل 
شده شركت حفاري از ابتداي سال مالي تا پايان مهرماه، 
افزايش 37 درصدي را در مقايس��ه با دوره مشابه سال 
گذشته به همراه داشته اس��ت. بر اين اساس، شركت 
حفاري شمال بيشترين ميزان درآمد را از بخش »درآمد 
حاصل از دكل دريايي سحر 1« با 362.078 ميليون ريال 
به ثبت رسانده كه اين بخش 4 درصد رشد را در مقايسه 
با شهريورماه به همراه داشته و جايگاه بعدي را بخش 
»درآمد حاصل از دكل دريايي س��حر 2« با 353.420 
ميلي��ون ريال به خ��ود اختص��اص داده و افزايش 34 
درصدي را نسبت به شهريورماه داشته است. طبق اين 
گزارش، درآمد شناسايي شده حفاري شمال در مهرماه 
س��ال جاري، در مقايسه با ابتداي سال مالي رشد قابل 
مالحظه 482 درصدي را در كارنامه خود به ثبت رسانده 
و توانسته در هر ماه افزايش قابل توجهي را به دست آورد.

افزايش سرمايه ۵۰  درصدي 
»وصنا«

افزاي��ش س��رمايه 900 ميلي��ارد ريال��ي ش��ركت 
»سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران« از مبلغ يك 
هزار و 800 ميليارد ريال به مبلغ 2 هزار و 700 ميليارد 
ريال از محل سود انباشته از سوي سازمان بورس بالمانع 
اعالم شد. افزايش سرمايه شركت »سرمايه گذاري گروه 
صنايع بهش��هر ايران« به منظور جلوگيري از خروج 
نقدينگي و رشد پرتفوي س��رمايه گذاري كوتاه مدت 
شركت خواهد بود. بر اساس اين گزارش، انجام افزايش 
س��رمايه »وصنا« حداكثر تا 60 روز پس از تاريخ اين 
مجوز امكان پذير خواهد بود. عدم انجام افزايش سرمايه 
در مهلت مقرر، موجب ابطال اين مجوز شده و انجام آن 

مستلزم اخذ مجوز جديد از اين سازمان خواهد بود.

»تعادل« وضعيت بازارسرمايه را درفصل پاييز بررسي مي كند

تعطيليكهبهنفعبورسميشود!

هاش��م امين��ي ب��ا تش��ريح دس��تاوردهاي 
يكپارچه سازي آب و فاضالب شهري و روستايي، 
هدف از اج��راي ط��رح »100-300 « را تامين 
آب آشاميدني س��الم و پايدار و افزايش كيفيت 

آن برشمرد.
وي هزينه اجراي طرح مذكور را بالغ بر 57ميليارد 
تومان عنوان كرد و افزود: اين طرح موجب تكميل 
طرح هاي آبرساني در 96 روستا مشتمل بر چند 

مجتمع آبرساني روستايي مي شود.
مديرعامل شركت آبفا استان اصفهان همچنين 
عن��وان كرد با اج��راي اين طرح ع��الوه بر 948 
روس��تاي تحت پوشش آبرساني ش��ركت، 18 
روستاي جديد نيز تحت پوشش قرار مي گيرند. 

اميني با بي��ان اينكه در اين طرح 22 س��امانه و 
تاسيسات آبرساني، مشترك و تجميع مي شود 
تصريح كرد: افزايش كيفي ظرفيت آبرس��اني به 
17 روستا كه پيش تر مشكل وجود نيترات در آب 
داشتند از جمله ديگر مزاياي طرح مذكور است.

وي با اش��اره به اينك��ه افزايش كم��ي ظرفيت 
آبرساني به روستاها جزو اولويت هاي اين شركت 
به شمار مي رود، اظهارداشت: 136 روستا از مزيت 
اين طرح بهره مند مي شوند و 70 روستا به منابع 

آب پايدار و سالم دسترسي پيدا مي كنند.
مديرعامل شركت آب و فاضالب اصفهان حذف 
آبرساني سيار براي 20 روستا و كاهش آبرساني 
سيار به 12 روستا را از ديگر نتايج طرح برشمرد 
و گفت: مقدار كاهش هدررفت آب پس از اجراي 
پروژه حدود 2 درص��د و معادل يك ميليون متر 

مكعب در سال است. 
اميني تصري��ح كرد: پ��س از يكپارچه س��ازي 
شركت هاي آبفا ش��هري و روستايي كه با هدف 
كوچك سازي و چابك س��ازي انجام شد، زمينه 
اس��تفاده مش��ترك از تجهيزات و تاسيسات به 
دست آمد كه به افزايش بهره وري و بهبود كيفيت 

خدمات به ويژه براي روستاها منجر مي شود.
وي اضاف��ه ك��رد: يك��ي ديگ��ر از نتاي��ج اي��ن 
يكپارچه س��ازي، كاهش بار هزينه هاي جاري و 
انتقال سرمايه حفظ شده به بخش هاي عمراني و 

هزينه كرد براي ديگر طرح هاست.
وي ب��ا بي��ان اينكه موض��وع يكپارچه س��ازي 
شركت هاي آبفا شهري و روستايي نيز به عنوان 
پ��روژه اي مه��م از بخش س��از و كارهاي پويش 
الف-ب ايران در دستور كار وزارت نيرو و شركت 
مهندسي آب و فاضالب كشور قرار گرفت، اظهار 

داش��ت: . پس از انجام مطالعات اوليه و برگزاري 
جلس��ات كارشناسي در اواخر س��ال 1398، در 
راستاي تحقق اجراي سياس��ت هاي كلي اصل 
44 قانون اساسي و پس از تصويب شوراي عالي 
اداري و هيات وزيران، يكپارچه سازي شركت هاي 
مذكور آغاز شد و 35 شركت آب و فاضالب شهري 
با 31 شركت آب و فاضالب روستايي در سراسر 
كش��ور داراي س��اختار يكپارچه در بخش ارايه 

خدمات شهري و روستايي شدند.
مديرعامل شركت آبفا اس��تان اصفهان افزايش 
به��ره وري در اراي��ه خدم��ات به مش��تركان را 
مهم ترين مزيت طرح يكپارچه سازي شركت هاي 
آبفا ش��هري و روس��تايي دانس��ت تصريح كرد: 
از مهم ترين مزاي��اي يكپارچه س��ازي مي توان 
ب��ه مديريت واحد و يكس��ان توزي��ع منابع آب 
ش��رب در يك منطقه، ارتقاي س��طح خدمات 
مناطق روستايي و كم كردن فاصله آن با مناطق 
شهري، ارتقاي تاسيسات آبرس��اني در مناطق 
روستايي، جلوگيري از تصميم گيري هاي متفاوت 
درخصوص توزي��ع آب در يك منطقه، مديريت 
بهينه و كارآمدتر توزيع آب شرب به واسطه تسلط 
و اشراف كامل بر همه منابع آبي يك منطقه و در 

اختيار داشتن آمار و اطالعات واحد اشاره كرد. 
وي ب��ا اش��اره ب��ه اهمي��ت افزاي��ش اقدامات 
الكترونيك��ي و غيرحضوري به وي��ژه در دوران 
كرونا افزود: در راستاي تكريم روستاييان و حفظ 
س��المت و حداقل ارتباط حض��وري كه افزايش 
رضايتمندي را ني��ز به دنبال دارد، بس��ياري از 
اقدامات به ص��ورت غيرحضوري و با كيفيت باال 
همچون شهرها براي روستاها نيز انجام مي پذيرد.

مديرعامل شركت آبفا استان اصفهان به اهميت 
افزاي��ش نش��ت يابي و جلوگي��ري از هدر رفت 
آب اش��اره و خاطرنش��ان كرد: آب بدون درآمد 
شهري 16.1 درصد برآورد مي شود و اين ميزان 
در روستاها در مقايس��ه با شهرها باالتر است كه 
با اج��راي طرح هاي مختل��ف، آن را نيز كاهش 

مي دهيم.
هاشم اميني با اشاره به اينكه استان اصفهان در 
طرح يكپارچه سازي شركت هاي آب و فاضالب 
پيشرو بوده است، افزود: مجموعه آب و فاضالب 
اس��تان امسال به دليل ايجاد س��امانه 1522 در 
جش��نواره ش��هيد رجايي يكي از دستگاه هاي 
برت��ر در زمينه خدم��ات الكترونيك ش��ناخته 
شد، از اين رو تاكيد بر اين شد كه سامانه 1522 

براي روس��تاهاي اس��تان نيز راه اندازي شود تا 
روستاييان براي دريافت خدمات كوچك مانند 
تغيير نام، قبض المثني يا حت��ي خدمات اوليه 
مثل درخواست انشعاب آب و فاضالب نيازي به 
مراجعه حضوري به ش��ركت ها و شهرها نداشته 

باشند.
وي ادامه داد: راه اندازي سامانه 1522 روستايي 
نيازمن��د زيرس��اخت هايي ب��ود و باي��د تم��ام 
پرونده هاي آب و فاضالب روس��تايي اس��كن و 
بايگاني الكترونيكي مي ش��د كه خوشبختانه در 
هشت ماهه گذشته پرونده 95 درصد از بيش از 
230 هزار مشترك روستايي بايگاني الكترونيك 
شده است و از اين پس مي توانند خدمات آب را از 

طريق اين سامانه دريافت كنند. 
اميني خاطرنشان س��اخت با انجام اين اقدامات 
الكترونيك��ي غي��ر حض��وري علي رغ��م اينكه 
17درصد مش��تركين آب اس��تان را انش��عابات 
روستايي تش��كيل مي دهد، س��هم تماس هاي 
غيرحضوري مشتركين به سامانه 1522 بالغ بر 
23 درصد كل تماس ها مي باشد كه نشان از موفق 
بودن طرح يكپارچه سازي و خدمات غيرحضوري 

مشتركين در سطح استان دارد. 
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان اصفهان 
از ديگر خدمات ش��بانه روزي شركت را سامانه 
122 عن��وان كرد و تصريح نمود: س��امانه 122 
پل ارتباطي مردم و ش��ركت هاي آب و فاضالب 
مي باشد كه به وس��يله آن مشتركين مي توانند 
حوادث حوزه آب مانند تركيدگي لوله ها، حادثه 
در انشعاب آب و اشكال در شبكه توزيع و انتقال 
و همچنين در حوزه فاضالب مشكالتي همچون 
گرفتگي فاضالب، فقدان دريچه يا شكس��تگي 
خط را به شماره 122 گزارش دهند. اين مركز با 
استفاده از سيستم يكپارچه امداد رساني در تمام 
سطح اس��تان امكان رس��يدگي هر چه سريع تر 
به مشكالت آب و فاضالب مش��تركان را فراهم 

ساخته است .
وي با بيان اينك��ه در حال حاضر س��امانه 122 
آبفا اس��تان اصفهان پاسخگوي مش��تركان در 
98شهر و948 روستا مي باشد، افزود: هم اكنون 
حدود 5 ميليون نفر در استان از شبكه آبرساني 
پايدار برخودار هستند كه مشتمل بر دو ميليون 
و 325ه��زار و 843 آحاد مش��ترك مي باش��د. 
همچنين يك ميلي��ون و 450 هزار و 203 آحاد 

مشترك فاضالب در استان وجود دارد. 

با هدف اصالح شبكه هاي آب روستايي صورت مي پذيرد 

طرح عمراني » 1۰۰-۳۰۰ «  در استان اصفهان اجرا مي شود
مديرعامل شركت آبفا استان اصفهان از آغاز اصالح ۳۰۰ كيلومتر شبكه آب روستايي اين استان در بازه زماني 

۱۰۰ روزه در قالب طرحي با عنوان »۱۰۰-۳۰۰ « كه از آذر ماه تا اسفند ماه 99 عملياتي مي گردد، خبر داد



گروه راه و شهرسازي|
نخس��تين روز از تعطيالت دو هفتگ��ي كرونايي برخي 
از مش��اغل در پايتخت با بارش ش��ديد باران همراه شد، 
اما برخالف تجربه هاي گذش��ته كه در روزه��اي باراني 
شهروندان شاهد آبگرفتگي معابر و ازدحام در ناوگان حمل 
ونقل عمومي بودند، آن طور كه مسووالن شهرداري اعالم 
كرده اند، ديروز سيستم حمل و نقل عمومي با پديده متفاوتي 
همراه نبوده است. البته ديروز صبح برخي تصاوير منتشره 
از برخي اتوبوس ها و واگن هاي مترو شلوغي جمعيت را به 
نمايش گذاشتند. از همين رو، برخي كارشناسان حمل و 
نقل عمومي دليل اين ازدحام صبحگاهي را به منع رفت 
وآمد خودروهاي شخصي پس از س��اعت 21 ربط دادند 
و گفتند كه كاركنان شاغل در بخش مشاغل ضروري به 
دليل احتراز از جريمه رفت و آمد با خودروي ش��خصي، 
استفاده از مترو و اتوبوس را ترجيح داده اند. در همين حال، 
خبرهاي دريافتي از سازمان راهداري و پليس راه تهران از 
اين است كه محدوديت هاي كرونايي در جاده ها به شدت 
كنترل و اجرا مي شود به گونه اي كه مسافران پايتخت از 
مقابل پاسگاه آزاد راه تهران- شمال بازگردانده مي شوند.

بنابر اعالم ستاد مقابله با كرونا از روز شنبه اول آذر به مدت 
2 هفته تردد بين شهري با خودروي شهري ممنوع است 
و از سوي ديگر ممنوعيت فعاليت بسياري از مشاغل اعمال 
مي شود.همچنين تردد خودروها در شهرها از ساعت ۹ شب 

تا ۴ بامداد نيز ممنوع است.

     وضعيت مترو پايتخت؟
در همين ح��ال، فرن��وش نوبخت، مديرعامل ش��ركت 
بهره برداري مت��رو تهران درباره وضعيت مترو پايتخت در 
اولي��ن روز اجراي محدودي�ت هاي كرونايي اظهار كرد: بر 
اساس بررسي هاي اوليه به نظر مي رسد تا حدودي از آمار 
مسافران كاسته شده باش��د، البته شنبه اولين روز اجراي 
محدوديت ها اس��ت و منتظر هس��تيم آمار تا پايان روز به 
صورت دقيق به دست  آيد.وي افزود: سرفاصله حركت قطارها 
همزمان با اجراي محدوديت هاي مربوط به كرونا نسبت به 
قبل هيچ تغييري نكرده و سرفاصله حركت قطارها در خط 
س��ه مترو 2 دقيقه و در خط يك و ۴ سه و نيم دقيقه است.

مديرعامل شركت بهره برداري مترو تهران در گفت وگو با 
فارس ادامه داد: همچنين خط 5 داراي قطار اكسپرس است 
كه مشابه روزهاي قبل خدمت رساني در مترو به مسافران 
در حال انجام است.نوبخت گفت:  در ايستگاه هاي تقاطعي 
احتمال افزايش مسافر وجود دارد و تصاوير منتشر شده در 
فضاي مجازي طي امروز ممكن است مربوط به ايستگاه هاي 
تقاطعي باش��د.وي افزود:  همچنين خط 5 ممكن است با 
شلوغي همراه باشد چرا كه زماني كه قطار به ايستگاه هاي 

اين خط مي رسد، داراي حدود ۹00 مسافر است.

      مراكز معاينه فني تعطيل نيستند 
در تحولي ديگر، حسين مقدم،  مديرعامل ستاد معاينه 
فني خودروهاي تهران نيز درب��اره اثر محدوديت هاي 
دو هفته اي روي فعاليت اي��ن مراكز اعالم كرد: معاينه 
فني به عنوان خدمات زيرس��اختي در موضوع كنترل 
خودروها محسوب شده و در مجموعه مشاغل گروه يك 
قرار مي گيرد. بنابراين ما نيز تابع تصميمات دولت و ستاد 
ملي مبارزه با كرونا بوده و در اين ايام ادامه فعاليت خواهيم 
داد. تالش مي شود بدون خدشه دار شدن و توقف خدمت 
رساني به مردم، نيروي كار فعال در مراكز معاينه فني را بر 
اساس رعايت پروتكل هاي بهداشتي به يك سوم تقليل 
داده شود تا به س��هم خود به قطع زنجيره انتقال كرونا 
كمك كرده باشيم.به گفته او، آمار مراجعه خودروها به 
مراكز معاينه فني شهر تهران از ابتداي امسال تا پايان آبان 
در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود 2 درصد 
افزايش يافته است.به گزارش ايسنا، حسين مقدم با اشاره 
به مراجعه يك ميليون و 11۴ هزار دس��تگاه خودرو به 
مراكز معاينه فني شهر تهران از ابتداي امسال تا پايان آبان، 
گفت: اين آمار در مقايسه با سال گذشته حدود 2 درصد 
افزايش داشته است. در حال حاضر روزانه ۴هزارو 500 

دستگاه خودرو به مراكز معاينه فني شهر تهران مراجعه 
مي كنند كه وضعيت مراجعات در شرايط عادي قرار دارد 

و تقريباً تمامي مراكز مراكز فاقد صف انتظار هستند.

      جلسات شوراي شهر هم تعطيل نمي شود
اگر چه يكي از محدوديت هاي كرونايي در دو هفته پيش رو، 
تعطيلي جلسات كاري با بيش از 15 نفر است، اما آنگونه 
كه محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران گفته است، 
جلسات اين شورا به صورت تركيبي )حضوري و مجازي( 
برگزار شده و تعطيل نمي شود. به گفته او، كمتر از 15 نفر 
در صحن ش��وراي شهر تهران حاضر خواهند شد و ساير 
اعضا نيز به صورت مجازي در جلسه شركت خواهند كرد.

هاشمي در گفت وگو با تسنيم با اشاره به اينكه شوراي شهر 
تهران در هفته جاري و آتي تعطيل نخواهد شد، اظهار كرد: 
با توجه به محدوديت هاي ايجاد شده همچنين تعطيلي در 
نظر گرفته شده براي برخي از واحدهاي صنفي در شهر اما 
جلسات شوراي شهر تهران همانند گذشته برگزار خواهد 
شد.وي تصريح كرد: بنابر تصميم هيات رييسه شوراي شهر 
تهران قرار است جلسات شوراي شهر به صورت تركيبي 
برگزار ش��ود. به اين صورت كه كمتر از 15 نفر در صحن 

شوراي شهر تهران حاضر خواهند شد و ساير اعضا نيز به 
صورت مجازي در جلسه شركت خواهند كرد. همچنين 
جلسات همانند روال گذشته روزهاي يكشنبه و سه شنبه 

برگزار مي شود.

      مسافران تهراني از جاده بازگردانده مي شوند
در اين حال، سرهنگ »نوراهلل خادم«، رييس پليس 
راه تهران با اشاره به محدوديت هاي 2 هفته اي كه از 
شنبه شروع ش��ده، اعالم كرد: مسافران پايتخت، از 
مقابل پاسگاه آزادراه تهران- شمال به تهران بازگردانده 
مي ش��وند.به گزارش ايرنا، سرهنگ خادم بيان كرد: 
تردد در اين دو هفته براي شهروندان تهراني در آزادراه 
تهران - شمال ممنوع است.به گفته وي، در سه نقطه 
از محورهاي مواصالتي اس��تان، نظ��ارت بر رعايت 
محدوديت هاي تردد در حال اجراس��ت و با توجه به 
فعال بودن دوربين ها، تنها تذكر لساني انجام مي شود.

وي بيان كرد: در غرب استان تهران محدوديت ها بعد 
از كرج و در آزادراه تهران - شمال از شهرستانك اجرا 
مي شود و امكان بازگشت جريمه ها پس از بررسي هاي 

الزم نيز وجود دارد.
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تأسيس وزارتخانه براي 
شهرداري ها يك ضرورت است

سعيد آگشته، كارشناس مسائل شهري با بيان اينكه 
دولت در سطح كالن بايد تدابير الزم براي رفع معضل 
اقتصادي شهرداري ها را به كار بندد، گفت: امروز تأسيس 
وزارتخانه براي شهرداري ها يك ضرورت است. آگشته 
در گفت وگو با ايمنا اظهار ك��رد: اگر بحران اقتصادي 
و كمب��ود منابع مالي ش��هرداري ها ادامه يابد دولت و 
حاكميت ش��هري به دوران ركود مديريت شهري در 
دو سال آتي خواهند رس��يد.وي با اشاره به معضالت 
اقتصادي شهرداري ها افزود: ابتدا بايد علت قرارگيري 
مديريت ش��هري در بحران اقتصادي را تش��ريح كرد 
و س��پس راهكارهاي برون رفت از اين مش��كالت را 
جست وجو كرد.اين كارشناس مسائل شهري با تاكيد 
بر اينكه علت بحران اقتصادي ش��هرداري ها را بايد در 
تغيير مدل درآمدي در اقتصاد ش��هري جس��ت وجو 
كرد، گفت: در دهه ۸0 سرمايه گذاران از طريق ساخت 
و ساز ش��هري رويكرد درآمدزايي اقتصادي را به اجرا 
در مي آورند كه با گذشت زمان و تغيير در موضوعات 
اقتصادي به صورت كالن ميزان بازگش��ت سود دهي 
پروژه هاي عمراني به حداقل رس��يد.وي با بيان اينكه 
بازگشت سرمايه و س��وددهي در پروژه هاي عمراني 
توسط بخش خصوصي در سطح شهرها كاهش يافت، 
افزود: با ورود بازارهاي موازي همچون بورس، ارز، طال و 
خودرو سرمايه گذاري شهري كاهش محسوسي داشت.

آگش��ته با بيان اينكه خود دولت زمينه ورود بازارهاي 
موازي را براي رفع مشكالت اقتصادي فراهم مي كند، 
تصريح ك��رد: ارايه مدل هاي اقتصادي جديد س��بب 
كاهش ساخت و ساز شهري شد.وي سياست ساخت 
مسكن مهر توسط دولت در سال هاي گذشته را يكي 
ديگر از عوامل تاثيرگذار بر كاهش جذب سرمايه گذار 
در حوزه س��اخت و ساز و به تبع آن كاهش درآمدهاي 
شهري دانست و گفت: بحران دولت در خصوص فروش 
نفت سبب شد بودجه هاي عمراني كاهش يافته و به تبع 
آن سهميه شهرداري ها به عنوان يكي از مظلوم ترين 
سازمان ها به شدت نزول پيدا كند.اين كارشناس مسائل 
شهري يكي ديگر از عوامل بحران اقتصادي شهرداري ها 
را كاهش درآمدهاي حاصل از ارزش افزوده عنوان كرد و 
افزود: توزيع ناعادالنه ارزش افزوده توسط دولت سبب 
شده اس��ت كه اين منبع به جايي غير از شهرداري ها 
تخصيص يابد.وي با تاكيد بر اينكه وقتي درآمد و اقتصاد 
شهري دستخوش تغييرات اساس��ي شود به تبع آن 
شهرداري ها نيز در حوزه تأمين نيروهاي انساني و اجراي 
پروژه هاي عمراني با خطرات جدي رو به رو مي شوند، 
اين مس��اله در آينده اي نزديك ب��ه يك بحران بزرگ 
سازماني تبديل خواهد شد و ناآرامي هاي اجتماعي زنگ 

خطر امنيتي را به بار خواهد آورد.

حفاظت از درختان خيابان 
ولي عصر با همكاري دانشگاه تهران

به منظور حفظ و نگهداري 2۶۳5 درخت چنار خيابان 
ولي عصر)عج( كه در بخش مركزي شهر تهران قرار 
دارند؛ ش��هرداري منطقه 11 با دانشگاه تهران براي 
انجام تحقيقات علمي همكاري مي كند. به گزارش 
ايلنا، نصراله آباديان، شهردار منطقه 11 با بيان اينكه 
۴ كيلومتر از خيابان ولي عصر)عج( با 2۶۳5 درخت 
چنار در محدوده اين منطقه قرار دارد؛ از آغاز همكاري 
مركز تحقيقات، آموزش و مشاوره فضاي سبز منطقه 
11 با دانشگاه تهران براي انجام تحقيقات علمي و ارايه 
مقاالت ISI به مجالت علمي معتبر خبر داد.  آباديان 
در اين باره گفت: در اين راستا دكتر متشرع زاده عضو 
هيات علمي دانشگاه تهران به همراه ساير استادان 
و دانشجويان كارشناسي ارشد از درختان كهنسال 
خيابان ولي عصر)عج( بازديد كردند.  شهردار منطقه 
11 با اشاره به شناس��ايي بيش از 100 درخت چنار 
كهنس��ال در محور خيابان ولي افزود: 10۶درخت 
كهنسال با سن بين ۳۹تا ۸2 سال در اين محور وجود 
دارند كه در اين بازديد كليه موارد موثر بر تغذيه خاك 
درختان چنار و راهكارهاي تغذيه اي جديد و نوين براي 
تغذيه بهينه درختان در نظر گرفته شد. او با اشاره به 
اينكه ۴ كيلومتر از خيابان ولي عصر )عج( در محدوده 
منطقه 11 قرار دارد بيان كرد: در اين همكاري وجود 
درختان كهنسال و درختان روتبال باالي 10 سال و 
نيز نهال هاي چنار موجود در اين خيابان مورد توجه 
ق��رار گرفت. به گفته آبادي��ان، در تحقيقات مذكور 
تالش بر اين اس��ت كه يك تقويم تغذيه اي مناسب 
براي درختان به صورت واحد ارايه و راهكارهايي براي 
كاش��ت گونه هاي گياهي پاالينده خاك به منظور 

كاهش آلودگي هاي خاك ارايه شود.

روند رو به رشد استفاده
از دوچرخه در تهران

مدير سيستم حمل و نقل پاك شهرداري تهران با اشاره 
روند رو به رشد اس��تفاده از دوچرخه بين شهروندان 
تهراني، گفت: افزايش تعداد دوچرخه هاي اشتراكي در 
سطح شهر نيازمند ورود بخش خصوصي و حمايت هاي 
شهرداري است. يعقوب آزاده دل در گفت وگو با تسنيم، 
درباره ميزان استفاده شهروندان تهراني از دوچرخه، 
اظهار كرد: آمارگيري مج��ددي در اين زمينه انجام 
نشده و آخرين آمار متعلق به تيرماه سال جاري است 
كه حاكي از رشد دو برابري استفاده از دوچرخه نسبت 
به سال ۹۸ است.وي ادامه داد: با وجود اينكه آمارگيري 
جديدي در اين زمينه صورت نگرفته اما مش��اهدات 
عيني نشان دهنده افزايش روزافزون استفاده از دوچرخه 
به ويژه دوچرخه هاي ش��خصي اس��ت و شهروندان 
مي توانند در اين روزهاي كرونايي در صورتي كه مجبور 
به خروج از منزل شدند از دوچرخه براي ترددهاي خود 
استفاده كنند.مدير سيستم حمل و نقل پاك شهرداري 
تهران تصريح كرد: در سال هاي گذشته به ندرت يك 
دوچرخه سوار پيدا مي شد اما با وجود اينكه در فصل 
پاييز و هواي سرد هستيم، تعدد حضور دوچرخه سواران 

در سطح شهر قابل مشاهده است.

بليت هواپيما براي بيماران مبتال 
به كرونا صادر نمي شود

سازمان هواپيمايي كشوري با صدور اطالعيه اي اعالم 
كرد: تمام ش��ركت هاي هواپيمايي داخلي به سامانه 
شناسايي بيماران مبتال به ويروس كرونا متصل شدند 
و براي بيماران مبتال به كرونا بليت صادر نمي شود.به 
گزارش مهر، بر اين اس��اس ابتدا در زمان فروش بليت، 
وضع مسافر از طريق اتصال به بانك اطالعاتي بيماران 
مبتال به كرونا در وب سرويس ماسك وزارت بهداشت 
اس��تعالم گرفته و در صورت ابتالي مسافر به ويروس 
كوويد -1۹، بليت صادر نخواهد ش��د.همچنين وضع 
مسافران از جهت ابتالء به ويروس كرونا مجدداً در زمان 
حضور در فرودگاه و هن��گام دريافت كارت پرواز از وب 
سرويس مذكور استعالم و در صورت ابتالء به كوويد- 1۹، 
كارت پرواز صادر نمي شود.بنا به اين اطالعيه، مسافراني 
كه به ويروس كرونا مبتال شده و نام آنها در سامانه درج 
شده باشد، پس از بهبودي و با داشتن تست منفي كرونا 

مي توانند براي خريد بليت هواپيما اقدام كنند.

وام وديعه مسكن به ۲۸۰ هزار 
متقاضي پرداخت شد

معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي با اعالم 
اينكه شرط پرداخت وام وديعه مسكن، تكميل اطالعات 
در سامانه طرح اقدام ملي مسكن بوده است از پرداخت 
وام وديعه مس��كن در ش��رايط كرونايي به 2۸0 هزار 
متقاضي خبر داد.به گزارش ايلنا، محمود محمودزاده در 
خصوص روند پرداخت تسهيالت وام وديعه مسكن به 
واجدان شرايط و ثبت نام كنندگان آن، گفت: ثبت  نام وام 
وديعه مسكن در ماه هاي گذشته به اتمام رسيد و افرادي 
كه ثبت نام كردند بي��ش از 2۸0 هزار نفر آنها تاكنون 
اطالعات خود را بارگذاري كرده اند.معاون مس��كن و 
ساختمان ادامه داد: درخواست كرديم تا افرادي كه در 
سامانه tem.mrud.ir ثبت نام كردند چنانچه تمايل 
به دريافت وام وديعه مسكن دارند هرچه سريعتر مدارك 
خود را بارگذاري كنند ت��ا فرآيند معرفي آنها به نظام 
بانكي فراهم شود.گفتني است، دولت و ستاد ملي كرونا 
به دليل مشكالتي كه براي برخي از مستاجران و فاقدان 
مسكن در شرايط كرونا به دليل محدوديت ها و خلل 
در كسب درآمدها، پيش آمد، اين امكان را فراهم كرد تا 
متقاضيان مستاجر در شهرهاي بزرگ، مياني و كوچك 
با دريافت مبالغي نسبت به تامين مسكن موردنياز خود 
اقدام كنند. رقم وديعه مسكن براي مستاجران تهران 
50 ميليون تومان، براي سايركالن شهرها ۳0 ميليون 
تومان و براي شهرهاي كوچك 15 ميليون تومان است. 
متقاضيان بايد بعد از يكس��ال اصل وديعه را به بانك 
بازگردانند و درعين حال سود اين تسهيالت 1۳ درصد 
تعيين شده است.گروه هاي مشمول دريافت تسهيالت 
وام وديعه مس��كن، كارگ��ران و حقوق بگيران ثابت با 
اولويت ازدواج هاي جديد و خانواده هاي پنج نفر و بيشتر، 
مشموالن تحت پوشش كميته امداد امام خميني )ره( 
و سازمان بهزيستي كشور، و همچنين زنان سرپرست 
خانوار هستند. همچنين ش��رايط الزم براي دريافت 
تسهيالت شامل داشتن فرم ج سبز در سامانه وزارت راه 
و شهرسازي، نداشتن سابقه مالكيت از سال 1۳۸۴ به 
بعد، متاهل يا سرپست خانوار بودن، داشتن سابقه پنج 
سال سكونت در شهر مورد تقاضا، و اجاره نامه رسمي يا 
اجاره نامه ثبت شده در سامانه ثبت معامالت امالك و 

مستغالت و كد رهگيري اعالم شد.

 ايرالين ها چشم به راه
 ۸۰  ميليارد دالر كمك هستند

انجمن بين المللي حمل و نقل هوايي )ياتا( هش��دار 
داد: ايرالين ها ب��راي دوام آوردن بحران ويروس كرونا 
به ۷0 تا ۸0 ميلي��ارد دالر كمك معادل نصف ميزاني 
كه تاكنون از دولت ها درياف��ت كرده اند، نياز دارند.به 
گزارش ايسنا، الكس��اندر دو ژونياك، مديركل ياتا در 
مجمع هوايي پاريس كه به ميزباني روزنامه التريبون 
برگزار شد، گفت: ما بي نهايت قدردان دولت ها هستيم 
كه تاكنون 1۶0 ميليارد دالر كمك به بخش هواپيمايي 
تزريق كرده اند. در ماه هاي آينده اين صنعت به ۷0 تا 
۸0 ميليارد دالر ديگر كمك نياز دارد در غيراين صورت 
ايرالين ها دوام نخواهند آورد.اگرچه پيشرفت در ساخت 
واكسن هاي كوويد 1۹ اميدهايي را به وجود آورده اما 
ماه ها تا بازگش��ت به سفرهاي انبوه فاصله وجود دارد. 
برخي از ايرالين ها براي سپري كردن زمستان نيمكره 
شمالي كه سود در شرايط عادي هم بسيار اندك است، 
به سختي تقال مي كنند.در اين بين، موج جديد شيوع 
كوويد 1۹ و محدوديت هاي سفر، به چشم انداز مالي 
بخش هواپيمايي ضربه شديدتري زده و ياتا پيش بيني 
مي كند كه اين صنعت امس��ال ۸۷ ميليارد دالر ضرر 
مي كند. دوژونياك گفت: احتمال اين وجود دارد كه ضرر 
بزرگ تري از آمارهايي كه ياتا پيش بيني كرده است، 
وجود داش��ته باشد و كمبود كل سال احتماال به 100 
ميليارد دالر مي رسد.ياتا پيش بيني كرده ترافيك هوايي 
در سال 202۴ به سطح پيش از بحران شيوع ويروس 
كرونا احيا مي ش��ود و شمار مسافران در سال ميالدي 
آينده ۳0 درصد كاهش خواهد داشت. بر اساس گزارش 
رويترز، ژونياك گفت اين پيش بيني ممكن است بسيار 
خوش بينانه باشد. ما انتظار داريم كه ترافيك هوايي در 
پايان سال 2020 حدود ۳۳ درصد سطح سال 201۹ 
باشد و اميدواريم كه اين رقم در پايان سال 2021 به 50 

تا ۶0 درصد برسد.

»تعادل« گزارش مي دهد

امروز از شدت بارش باران در تهران كاسته خواهد شد

بازتاب محدوديت هاي كرونايي در مناسبات شهري

تداوم بارش برف و باران در اغلب شهرها
گروه راه وشهرسازي| از شامگاه جمعه اغلب شهرهاي 
نيمه غربي كشور شاهد بارش برف و باران بودند. بارش باران 
اما در تهران با دست كم 2۴ ساعت با شدت زياد باريد. آن گونه 
كه سازمان هواشناسي كل كشور پيش بيني كرده است، 
اين بارش ها امروز از سمت غربي به سمت شرق كشور منتقل 
خواهد شد و از همين رو، در روز جاري از شدت بارش باران 
در تهران و بارش برف در ارتفاعات البرز كاسته خواهد شد. 
در عين حال،  به گفته مسووالن شهرداري، به دليل اليروبي 
مسيل هاي تهران، از بابت جاري شدن سيل در شهر تهران 
نگراني وجود ندارد. در همين حال، سازمان راهداري كشور 
نيز گزارش كرده است كه اغلب جاده هاي استان تهران به 
دليل بارش برف لغزنده هستند. صادق ضياييان، مديركل 
پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي با اشاره به بارش برف 
و باران در كشور، گفت: روز يكشنبه شدت بارش ها در شرق 
خوزستان، چهارمحال و بختياري، كهگيلويه و بويراحمد، 
شمال فارس، اصفهان، يزد كرمان و خراسان جنوبي خواهد 
بود.ضياييان در گفت وگو با فارس اظهار كرد: روز يكشنبه 
دوم آذر با حركت اين سامانه به سمت شرق از سمت غرب و 
شمال غرب كشور بارش ها به تدريج كاهش مي يابد و عمده 
فعاليت سامانه بارشي در سواحل خزر، شمال شرق كشور، 
شرق كشور، مركز كشور، برخي مناطق جنوب غرب، جنوب 
ش��رق و دامنه هاي جنوبي زاگرس خواهد بود؛ از اين رو، 
شدت بارش ها در شرق خوزستان، چهارمحال و بختياري، 
كهگيلويه و بويراحمد، شمال فارس، اصفهان، يزد كرمان و 
خراسان جنوبي خواهد بود.ضياييان گفت: روز دوشنبه سوم 
آذر فعاليت سامانه بارشي در كرمان، هرمزگان، سيستان و 
بلوچستان و خراسان جنوبي خواهد بود همچنين در اين 
روز با عبور موجود ديگر از نوار شمالي كشور به تدريج در 
استان هاي آذربايجان شرقي، اردبيل، سواحل خزر همچنين 
خراسان شمالي و شمال خراسان رضوي و دامنه هاي جنوبي 
البرز در استان هاي زنجان، قزوين، البرز، تهران و سمنان 
ب��ارش باران گاهي با رعد و ب��رق و وزش باد در ارتفاعات و 
مناطق سردسير پيش بيني مي شود.ضياييان اضافه كرد: 
روز سه شنبه سوم آذر در ارتفاعات البرز مركزي، هرمزگان 
و برخي مناطق سيستان و بلوچستان بارش پراكنده داريم 
و در ارتفاعات و مناطق سردسير بارش به  صورت برف است.

     ورود سامانه بارشي جديد از چهارشنبه
مديركل پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي گفت: از 
چهار شنبه پنجم آذر سامانه بارشي ديگري از سمت شمال 
غرب و غرب وارد كشور مي شود كه به تدريج تا پايان هفته 
نيمه غربي كش��ور را در بر مي گيرد.مديركل پيش بيني 
و هشدار س��ازمان هواشناسي در تشريح وضعيت جوي 
پايتخت گفت: آسمان تهران روز يكشنبه ابري همراه با 
مه رقيق گاهي بارش پراكنده و در بعد از ظهر و شب نيمه 

ابري خواهد بود، بيشينه و كمينه دما در پايتخت نيز 12 و 
5 درجه خواهد بود.

    بارش باران مش�كلي در پايتخت به همراه 
نداشته است

در اين حال، مديركل خدمات ش��هري شهرداري تهران 
با اشاره به اينكه از ابتداي سال 5۳0 كيلومتر از كانال ها و 
مسيل هاي تهران اليروبي شده است، گفت: بارش باران 
طي 2۴ گذشته مشكلي در پايتخت به همراه نداشته است.

 علي اصغر عطايي، مديركل خدمات شهري شهرداري 
ته��ران درباره وضعيت معاب��ر و خيابان هاي پايتخت با 
توجه به وضعيت بارندگي طي س��اعات گذشته اظهار 
كرد: تمهيدات و برنامه هاي م��ورد نياز جهت مقابله با 
آب گرفتگي و وقوع س��يالب در خيابان ها و معابر تهران 
از ماه هاي قبل آغاز ش��ده و از ابتداي س��ال جاري 5۳0 
كيلومتر كانال و مسيل هاي تهران مستمر اليروبي شده 
است.وي افزود: اكيپ ها و پيمانكاران به صورت مستقل 
در 122 ناحي��ه تهران اقدامات الزم را انجام داده اند و در 
بخش عمراني جا هايي كه در س��ال هاي پيش مشكل 

بوده رفع عيب شده و اقدامات الزم صورت گرفته است.

    درخواست از تهراني ها براي پاكسازي معابر
در اين حال، ناهيد خداكرمي،  رييس كميته سالمت شوراي 
شهر تهران با اشاره به آمادگي كامل مديريت شهري در 
صورت وقوع ش��ديد بارش برف و باران در پايتخت گفت: 
مشاركت شهروندان در پاكسازي معابر فرعي ضرورت دارد.
خداكرمي در گفت وگو با فارس، درب��اره بارش باران در 
پايتخت و آمادگي مديريت ش��هري اظهار كرد: كارنامه 
مديريت ش��هري طي سه سال گذش��ته نشان مي دهد 
آينده نگري در برنامه هاي اجرايي شهرداري پايتخت ديده 

شده است.وي گفت:  با وجود بارندگي ها در سال گذشته 
و آغاز آن در س��ال جاري آب گرفتگي و مشكالت عبور و 
مرور و سد معبر بسيار اندك بوده يا وجود نداشته است.
خداكرمي از آمادگي 100 درصدي مديريت شهري جهت 
مقابله با مشكالت ناشي از بارش هاي شديد برف و باران 
گفت: اعضا شورا نظارت هاي الزم در همه مناطق پايتخت 
در اين زمينه دارند و براي روزهاي برفي نيز پايتخت آماده 
است.رييس كميته سالمت ش��وراي شهر تهران گفت: 
بارش هاي شديد برف ممكن است تبعاتي به همراه داشته 
باشد كه همه بايد نسبت به آن مسووليت پذير باشيم به 
عنوان مثال پاكسازي معابر كوچك جلوي منازل يا مغازه ها 
از جمله اقدامات مشاركتي است كه شهروندان مي توانند 
انجام دهند.وي به لزوم همكاري مردم و ش��هروندان با 
ش��هرداري تهران در اداره شهر در روزهاي برفي و باراني 
گفت:  انداختن زباله در مس��ير عبور آب س��بب انسداد 
كانال ها مي شود بنابر اين از شهروندان درخواست داريم 
كه به هيچ عنوان زباله هاي خود را در جوي هاي آب رها 
نكنند.وي گفت:  معابر بزرگ پايتخت را شهرداري همزمان 
با بارش برف و باران پاكس��ازي مي كند ولي براي معابر 

كوچك همكاري مردم ضروري است.

    مسيرهاي استان تهران لغزنده است
در تحولي ديگر، معاون راه��داري و حمل و نقل جاده اي 
استان تهران اعالم كرد: به دليل بارش برف و باران به نسبت 
شديدي كه از جمعه شب در مناطق مختلف استان آغاز 
شد، تمامي مسيرهاي استان لغزنده است.عادل مصدقي در 
اين باره به ايرنا گفت: در مناطق شهرستان هاي شميرانات، 
فيروزكوه و دماوند به ويژه ج��اده هراز، امامزاده داود)ع( و 
گردنه گدوك اين بارش ها به صورت برف است كه از ساعات 
بامداد شنبه عوامل راهداري با استفاده از خودروهاي سبك 
و سنگين در مسيرهاي درگير برف مشغول عمليات شن و 
نمك پاشي و همچنين برف روبي هستند.معاون راهداري 
اس��تان تهران ادامه داد: اين بارش ه��ا ادامه دارد و تمامي 
مسيرهاي اين استان لغزنده است.به گفته وي، تيم هاي 
راهداري در تمامي مسيرهاي استان حضور دارند و مشغول 
عمليات روان سازي و ايمن سازي مسيرها هستند.مصدقي 
همچنين درباره وضعيت ترافيكي در مسيرهاي استان 
تهران، بيش��ترين ترافيك را در مسيرهاي شمال شرقي 
پايتخت اعالم كرد و افزود: ترافيك در جاده آزاد راه پرديس 
به تهران بيشتر از ساير مناطق است.مصدقي با بيان اينكه در 
مناطق كوهستاني و شمالي استان شاهد بروز مه گرفتگي 
هس��تيم، اظهار كرد: از مردم مي خواهيم جهت تردد در 
مسيرهاي استان تهران با احتياط و سرعت مطمئنه حركت 
كنند و در زمان بارندگي حتما فاصله طولي خود را با خودرو 
جلويي مناسب تنظيم كنند.وي همچنين به مردم توصيه 
كرد از سفر غيرضروري در مناطق كوهستاني و شمالي 
استان تهران خودداري كرده و جهت تردد در اين مناطق 
حتما از زنجير چرخ استفاده كنند.معاون راهداري استان 
تهران همچنين به مردم توصيه كرد براي اطالع از آخرين 
وضعيت ترافيكي و جوي به سامانه 1۴1 مركز اطالع رساني 
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور تماس حاصل 
كنند.به گزارش ايرنا، بامداد ش��نبه  تصادف زنجيره اي ۳ 
دستگاه اتوبوس بين شهري و يك دستگاه نيسان در بلوار 
شهيد تندگويان تهران منجر به مصدوميت 1۷ نفر شد كه 
مسووالن آتش نش��اني علت اصلي آن را باران در تهران و 

لغزنده بودن مسير عنوان كردند.

 براب�ر رای ش�ماره 139960310006012094 مورخ 1399.07.14 هیات اول موضوع قان�ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی بنام آقای/خانم داریوش 
رضایی فرزند قدرت اهلل در شش�دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس�احت 33.28 مترمربع به پالک 17817 فرعی از 4 
اصلی واقع در نور مازندران بخش 10 ثبت نور محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15روز در 
روزنامه سراسری و محلی آگهی می گردد درصورتی که اشخاص ذی نفع به آرا اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
آگهی تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند.معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 19906774

تاریخ انتشار اول 99.08.17 تاریخ انتشار دوم 99.09.02 

 آگهی موضوع ماده3وماده 13آئين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

صفر رضوانی گیل کالیی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزیز مي توانند  نظرها، انتقادات و 
پیشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با 

ذكر جزئیات به این سامانه پیامك نمایند. 



 اب��ن خلدون اگر چ��ه به ارايه 
نظري��ه »عصبيت« مش��هور 
شده است و يا از بين نظرياتش 
مقوله عصبيت كه با تلقي برخي 
افراد، نوعي ايستايي را به ذهن 
متبادر مي كند، از بسامد و تواتر 
بيشتري برخوردار شده است 
وليكن به نظر مي رسد مي توان 
گفت ابن خلدون راوي دوره گذار نيز هست و گذر تدريجي 
از جامعه »بدوي«  )بيابان نشيني، روستايي و عشايري( به 
جامعه »حضري« )شهرنشيني و مدنيت( را ترسيم و تبيين 
نموده و مختصات هر يك را بر شمرده است. او مردمان را 
به دو گروه »بدويان« و »حضريان« تقسيم مي نمايد براي 
»بدويان« )يا باديه نشينان، بيابان نشينان و كوچ كنندگان( 
عالوه بر تقدم بر »حضريان« )يا شهرنشينان( ويژگي هايي 
ازجمله اكتفاء به نيازهاي اساسي و اوليه، قلت جمعيت 
و پراكندگي باال، اشتغال غالب كش��اوري و دامپروري و 
شكارگري، شجاعت و دليري، عدم اختالط قوي قومي و 
عصبيت، گرايش به نيكي و مذهبي بودن بر مي شمارد. او 
همچنين »حضريان« را نقطه مقابل و موخر بر »بدويان« 
دانسته و آنها را داراي ويژگي هايي نظير گذار از ضروريات 
زندگي و تمايل به رفاه و تجمالت، جمعيت زياد و فشرده، 
تخصصي و حرفه اي شدن مش��اغل، تنوع در مشاغل و 
حرف، عدم شجاعت و اختالط قومي، كجروي و گرايش به 

بدي و غير مذهبي مي داند. 
البته بايستي توجه داشت كه در گذر زمان و با شكل گيري 
شهرها، كالن شهرها و ابر شهرها و به ويژه با نشو و نماي 
فناوري هاي نوين و برقراري راه هاي ارتباطي ميان شهر و 
روستا و پديده حاشيه نشيني و سكونت گاه هاي غيررسمي 
و قرابت و ادغام روس��تاها در ش��هرها و ... امروزه مي توان 
بسياري از مختصاتي كه ابن خلدون براي جوامع »بدوي« 
و »حضري« بر شمرد را همزمان در شهر و روستا مشاهده 
كرد. به طور مثال في الحال بنيادگرايي و عصبيت و تحجر 
را مي توان در بس��ياري از جوامع و ش��هرها و كشورهاي 
پيشرفته دنيا نيز مشاهده نمود و در مقابل همزيستي و نوع 
دوستي بين اديان، مذاهب و اقوام مختلف را نيز مي توان در 

يك روستا سراغ گرفت. 
البته نبايستي اين نكته را از نظر دور داشت كه انسان ها 
عمدتاً مدني الطبع هستند و از بدايت تاريخ، انسان ها غالبًا 
به خاطر ترس از تنهايي و براي تامين غذا و تامين امنيت 
به زندگي اجتماع��ي روي آورده اند و اجتماع، فرهنگ و 
جامعه حتي قبل از شهر نشيني هم وجود داشته است و 
قبل از شهر نشيني نيز نهادهايي نظير خانواده ها، قبايل، 
ايالت، اقوام و ... با فرهنگ ها و رسوم و سنن خاص خويش 

وجود داشته اند. 
و اينگون��ه كه برخي تمدن را انس��انيت و آدميت معني 
نموده اند، صحيح نيست و انسانيت و آدميت از بدو خلقت 
وجود داشته و در كوچك ترين اجتماع يعني زوج )مرد و 
زن( نماد و نمود يافته و بعدها زندگي اجتماعي انسانها در 
قالب نهاد خانواده و اجتماعات انسانها در قالب دسته، گروه، 
قبيله، ايل، قوم و ... به سمت شكل گيري روستاها، شهرها، 

كشورها جوامع و تمدن ها سوق يافته است.
 تمدن )civilization( را شهرنش��يني، شهر آييني، 
شهريگري، شهرماني، شهر ي، شهر زيستي، فرهنگ و 
پيشينه و حتي انسانيت )اگر منظور اين باشد كه تمدن 
و شهرنش��يني مالك انسانيت اس��ت، تعبير صحيحي 
نيست( نيز معني كرده اند و اين كلمه در معاني و تعابير 
مختلف از نظرگاه هاي متفاوت به كار رفته است كه ناظر بر 
تعريف تمدن، چيستي و ماهيت تمدن، اركان و سازه هاي 
شكل دهنده تمدن، آثار حيات تمدني و شناخت تمدن ها 
در گذر تاريخ و سير تطور آنها بوده است كه پرداختن به 
اين موضوعات در اين مقال و مجال نمي گنجد. صرفنظر از 
تمامي مباحثي كه با كليد واژه »تمدن« از منظر تاريخي، 
جامعه شناسي، سياست، فرهنگ و ... مطرح بوده و مي باشد 
به نظر مي رس��د جهان در حال مواجه��ه با نوع جديدي 
از تمدن اس��ت كه ش��ايد بتوان آن را »تمدن مجازي- 
رسانه اي« )virtual-media civilization( ناميد. 
جهان همواره در حال تغيير و تحول اس��ت و به تبع آن 
كشورها، جوامع و تمدن ها نيز همواره در معرض دگرگوني 
هستند كه اين دگرگوني ها اسباب و علل گوناگوني دارد 
نظير جنگ ها، حوادث فاجعه آميز طبيعي و انسان ساز، 
رشد، توسعه و پيشرفت علوم و فنون و هنرها، بروز و ظهور 
فناوري هاي نوين، تغييرات زيست محيطي )خشكسالي 
و ...(، تغييرات جمعيت��ي و مهاجرت، ظهور و افول اديان 
و مذاه��ب و نحله هاي فكري و سياس��ي و ايدئولوژيك 
كه باعث ظه��ور و افول جوامع، كش��ورها و تمدن هاي 

مختلف مي گردد. به طور كلي وجه مش��تركي كه باعث 
شكل گيري و يا تمايز و تعريف اجتماعات انساني مي شود، 
موضوع انسجام اجتماعي يا عصبيت است كه در ابتدا از 
خويشاوندي و همخوني حاصل مي آمد و عواملي نظير 
فطرت و نصب، دين، محيط و نحوه تامين معيشت و... نيز 
در آن دخيل بودند. ولي خاس��تگاه انسجام اجتماعي در 
جامعه حضري و شهري به تناسب شكل گيري كشورها 
و جوامع )ناسيوناليسم در سطح ملي، منطقه اي و قاره اي 
نظير اتحاديه اروپا و ...( و ظهور ايدئولوژي ها و »ايسم«ها و ... 
به علل و عوامل ديگري كه محصول دنياي متمدن و مدني 
بود تعميم يافت. به عبارت ديگر در ازاي گسسته شدن و 
يا كم رنگ شدن برخي پيوندهاي اجتماعي اسطوره اي و 
سنتي، پيوندهاي اجتماعي ديگري نظير قوانين و مقررات، 
احزاب و گروه ها و... جايگزين مي ش��د و اين پويش هاي 
اجتماعي و پويش هاي تاريخي در عرصه تمدن، فرهنگي 

و اجتماعي جوامع تداوم داشته و دارد.
پس از ظهور و بروز پديده اي كه آن را دنياي مدرن و جامعه 
متمدن مي نامند، پيوندهاي اجتماعي جامعه »بدوي« 
)باديه نشين( در مقابل جامعه حضري )شهري( مي گسلد 
و به طور كلي از زماني كه تاريخ، فرهنگ و جامعه به معناي 
امروزين شكل مي گيرد و بشر مي تواند تغييرات و تحوالت 
اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، جمعيتي و... را 
ثبت و ضبط كند. تغييرات و تحوالت پارادايميك و بنيان 
برافكني روي داده است نظير اختراع ابزار ساده، آتش، خط، 
پول، ماشين، اسب بخار، برق، مخابرات، تلگراف، كشف 
نفت و گاز، راديو، تلويزيون و ... هر يك باعث تغييرات بزرگي 
در جوامع شدند و در اين ميان اختراع كامپيوتر، اتوماسيون، 
الكترونيك، اينترنت، وب، ماهواره، ابزارهاي هوشمند، چند 
رسانه اي، شبكه هاي اجتماعي، ديجيتال، رايانش ابري و 
... باعث گرديد تا تغييرات و تحوالت كش��ورها، جوامع و 
تمدن ها از سرعت و بسامد بسيار بااليي برخوردار شود و بر 
پيچيدگي مبادالت، تعامالت و ارتباطات در سطوح افراد، 

خانواده ها، گروه ها، جوامع و كشورها افزوده شود.
مجاز اندر مجاز است عالم ما

خيالي بيش نيست اندر سر ما
چو رستيم عاقبت از اين توهم

جهان ديگر آيد در بر ما
به نظر مي رس��د تمدن نوپديدي تح��ت عنوان »تمدن 
مجازي - رسانه اي« در حال ش��كل گيري است. اگر در 
گذشته بحث »جنگ تمدن ها« و متعاقب آن »گفت وگوي 
تمدن ها« مطرح بود در حال حاضر با نوعي سياليت تمدني 
در فضاي مجازي و رسانه اي مواجه هستيم كه مي توان آن 
را »اضمحالل تمدن ها« يا »تهاضم تمدن ها« ناميد. اگر 
در قديم، گذر از جامعه بدوي )كوچ گري و باديه نشيني( 
به جامعه حضري )قرار و آرام گرفتن در شهرها( و سفر از 
روس��تا و ييالق و قشالق به شهر را مدنيت ناميده و آن را 
منشأ ظهور و بروز تمدن ها مي دانستند و براي هر تمدن 
)يا جامعه و كش��ور( حدود و ثغور در نظ��ر گرفته و آن را 
منشأ تعيين مرزهاي جغرافيايي تمدن قلمداد مي كردند. 
در ح��ال حاضر »تمدن مج��ازي- رس��انه اي« در حال 
شكل گيري است كه تمامي اين حدود و ثغور و مرزهاي 

جغرافيايي را كه در دنياي واقعي تعريف شده اند، در هم 
مي شكند و مي گسلد.

مه و سال و شب و روزت مجازيست
 حقيقت نه زمان دارد نه ساعات »بيدل دهلوي«

در حال حاض��ر »تمدن مجازي – رس��انه اي« مرزهاي 
كشيده ش��ده بين قاره ها، مناطق جغرافيايي، كشورها، 
شهرها و روس��تاها را در هم نورديده و پشت سر گذاشته 
اس��ت، صرفنظر از ش��كاف ديجيتالي و زمان��ي كه فرد 
به اينترنت و ش��بكه هاي اجتماعي به وس��يله يك ابزار 
هوشمند )موبايل و ...( وارد مي شود و به عضويت »تمدن 
مجازي- رس��انه اي« درمي آيد ديگر طبقات اجتماعي 
به كناري نهاده مي شود و طبقه بندي هايي كه براساس 
مليت، قوميت، زبان مادري، رنگ پوست، جنسيت، مدرك 
تحصيلي، شغل و درآمد و توان مالي، سن و ... )از گذشته 
تاكنون در دنياي واقعي وجود داشته و دارد( از بين مي رود 
و فرد مي تواند فضاي مجازي و رسانه اي خود را بسازد، ابراز 
وجود كند، كنش اجتماعي از خود نشان دهد و نسبت به 
محتواهايي كه توليد نموده و يا منتشر و همرساني كرده 
است، بازخورد بگيرد. امكان توليد محتواي چند رسانه اي 
و بهره گيري از تصاوير و افزونه هاي تصويري و نمايش��ي 
كه بجاي ح��روف و كلمات به كار مي رون��د، حتي دارد 
مرزهاي زبان هاي مادري و زبان هاي ملي و ادبيات ميهني 
و سرزميني تمدن ها را از بين مي برد و همگان را به سمت 

يك زبان مشترك تمدني جديد سوق مي دهد.
كارزارهايي كه با يك عالمت تصوير و نمايشي نظير هشتگ 
)#( ايجاد مي ش��وند و افراد مختلف در سرتاسر جهان 
مي توانند در آن مشاركت نمايند يكي از نشانگرهاي تمدن 
مجازي- رسانه اي است كه ازطريق آن، افرادي در سرتاسر 
جهان مي توانند در ش��ادي و غم يكديگر شريك شوند و 
اركان و اجزاء و عناصر موثر در دنياي واقعي )كش��ورها و 
صاحبان قدرت و ثروت( را به عكس العمل وا دارند. اگرچه 
تمدن مجازي- رس��انه اي نيز همانند تمدن هاي واقعي 
داراي تقسيم بندي ها و قلمروهايي است كه مشابه جوامع 
و كشورها عمل مي كنند، نظير ش��بكه هاي اجتماعي 
فيسبوك، توييتر، اينستاگرام وليكن اين تمدن نوين به 
سرعت و سهولت مي تواند اشتراكات و اجتماعات مجازي 
زيادي را شكل بدهد بدون اينكه تقسيمات جغرافيايي 
)مربوط به كشورها( بتواند بر آن اثر بگذارد يا مانع آن شود.
مباحثات و نظريات مختلفي درخصوص »پايان تمدن ها« 
و »فروپاش��ي تمدن ها« وجود دارد كه به علل و اسباب 
و س��ير تاريخي ظهور و افول تمدن ها مي پ��ردازد، ولي 
به نظر مي رسد ش��كل گيري تمدن مجازي- رسانه اي 
كم كم دارد منجر به پايان بخشي همه تمدن ها در فضاي 
واقعي مي شود و شيوع ويروس كرونا به اين فرآيند شتاب 
و گس��تره بيشتري بخشيده اس��ت. به نحوي كه اگر در 
گذشته ديجيتال سازي و الكترونيكي شدن و اينترنتي 
نمودن فرآيندها براي كشورها، سازمان ها و فعاالن كسب 
و كار يك انتخاب بود در حال حاضر يك ضرورت حياتي 
و محتوم است و شهروندان نيز براي تمشيت و تدبير امور 
جاري خود به شدت به فضاي مجازي - رسانه اي وابسته 

شده و مي شوند.

مدت ها است كه به سبب دو فضايي شدن جامعه مي توان 
»دوگانه واقعي – مجازي« را در تمامي وجوه و ابعاد زندگي 
فردي و اجتماعي بش��ر، مش��اهده نمود. به گونه اي كه 
كشورها، سازمان ها، خانواده ها و افراد هم اكنون دو چهره 
رسمي )واقعي( و غير رسمي )مجازي( يافته اند و فضاي 
مجازي – رسانه اي برآمده از تلفيق شبكه هاي اجتماعي 
و ابزارهاي هوش��مند در كنار رايانش اب��ري، »وب 2«، 
سامانه هاي سرويس محوري و ارتباطات ماهواره اي چنان 
قوت و قدرتي يافته است كه مي بينيم در بسياري از مواقع، 
فضاي واقعي و سازمان رسمي را به دنبال خود مي كشد و 
حتي پشت سر مي گذارد. به طور مثال مي توان به مقايسه 
كاركرد توئيت هاي ترامپ و نشس��ت خبري سخنگوي 
رسمي وزارت خارجه يا اطالعيه رسمي سخنگوي رسمي 

كاخ سفيد اشاره كرد. 
با اين تفاوت كه تا قبل از شيوع كرونا، شبكه هاي اجتماعي 
و ابزارهاي هوشمند، باعث مي شد تا افراد و گروه ها همديگر 
را بيابند و براي انجام اقداماتي در فضاي واقعي با يكديگر 
تشريك مس��اعي و هماهنگي كنند. مثاًل ورزشكاران، 
كوهنوردان، عالقه مندان به طبيعت و يا محيط زيست و يا 
آثار تاريخي مي توانستند در فضاي مجازي يارگيري كنند، 
كارزار درست كنند و در زمان مشخص قرار و مداري براي 
ديدار و تعامل و كنش اجتماعي حضوري در فضاي واقعي 
بگذارند. ولي با شيوع كرونا غالب اين كنش ها و واكنش ها 
در فضاي مجازي انجام مي ش��ود و نشانه هاي ظهور يك 

»تمدن مجازي- رسانه اي« آشكارتر مي گردد.
جان و جسد و عشق و هوس، جمله سراب است

 كس نيست كند فهم كه هستي، چقدر نيست »بيدل 
دهلوي«

به نظر مي رسد در شكل گيري »تمدن مجازي- رسانه اي«، 
بشريت دارد به بدايت خود رجوع مي نمايد به طور مثال 
استفاده از س��نگ نگاره ها و ديوار نگاره هاي ابناي اوليه 
بش��ر را مي توان با ايموجي ها و تصاوير اينفوگرافيك و ... 
در شبكه هاي اجتماعي متعلق به تمدن نوين )مجازي- 
رسانه اي( مقايسه نمود و همچنين باتوجه به اينكه شيوع 
كرونا به اين ضرب المثل »دوري و دوس��تي« واقعيت و 
عينيت بخشيده است به نظر مي رسد انسان در اين تمدن 
نوين )مجازي- رسانه اي( دارد به سمت تنهايي و عزلت 
مجازي هدايت مي شود. بقول سهراب سپهري در شعر 

»پشت هيچستان«: 
آدم اينجا تنهاست

 و در اين تنهايي
 سايه ناروني تا ابديت جاري است.

و صد البته اين تمدن مجازي- رسانه اي همانند تمدن هاي 
واقعي، با مخاطرات و چالش هايي نظير هك، فيشينگ، 
 ،)dark web( وب تاريك ،)deep fake( جعل عميق
بالكچين ه��ا، رمزارزها و ... مواجه ب��وده و خواهد بود كه 
بايس��تي براي صيانت از جامعه، كش��ورها، سازمان ها، 
خانواده ها و افراد در مقابل آنها و مديريت و نظارت صحيح 

بر آنها به فكر چاره بود.
٭ عضو و نايب رييس هيات مديره 
سازمان تامين اجتماعي
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تهديد گوگل، فيس بوك و 
توييتر براي ترك پاكستان

شركت هاي اينترنتي جهاني گوگل، فيس بوك، 
توييتر و شركت هاي ديگر در واكنش به بخشيدن 
قدرت سانس��ور محتواي ديجيتال��ي به رگوالتور 
داخلي در پاكس��تان، تهديد كردند از اين كش��ور 
خارج خواهند ش��د. به گزارش ايسنا به نقل از تك 
كرانچ، عمران خان، نخس��ت وزير پاكستان هفته 
گذشته به سازمان مخابرات اين كشور اختيار داد به 
حذف و مسدود كردن محتواي ديجيتالي اقدام كند 
كه به دولت صدمه مي زند يا به شكل هاي ديگري 
به يكپارچگي، امنيت و دفاع پاكستان لطمه وارد 
مي كند. اين شركت هاي فناوري از طريق گروهي 
كه اتحاد اينترنتي آسيا )AIC( نام دارد، اعالم كردند 
از قانون جديدي كه شركت هاي اينترنتي را توسط 
پاكس��تان هدف مي گيرد، نگران ش��ده  اند. عالوه 
بر گوگل، فيس بوك و توييت��ر، اين گروه نماينده 
شركت هاي اپل، آمازون، لينكدين، اكسپديا گروپ، 
ياهو، Airbnb، گرب، راكوتن، بوكينگ دات كام، 
الين و كلودفلر اس��ت. اين نخستين بار نيست كه 
اين غول هاي فناوري نسبت به قانون جديد كه در 
فوريه امسال در پاكستان پيشنهاد شد، ابراز نگراني 
كرده  اند. اعضاي اين گروه اوايل امسال پس از اينكه 
قانون مذكور توسط دولت پاكستان پيشنهاد شد، 
تهديد كردند از اين كش��ور خارج خواهند ش��د و 
پاكس��تان در واكنش به اين تهديد، عقب نشيني 
كرد و قول داد فرآيند مشاوره اي را با جامعه مدني 
و ش��ركت هاي فناوري برگزار كند. در بيانيه گروه 
AIC آمده است: اين مشاوره هرگز اتفاق نيفتاد و 
اعضاي اين گروه با قانون جديدي كه در پاكستان به 
اجرا گذاشته مي شود، قادر به فعاليت در اين كشور 
نخواهند بود. تحت اين قانون جديد، شركت هاي 
فناوري كه موفق نشوند محتواي غيرقانوني را ظرف 
مدت 2۴ ساعت پس از هشدار مقامات پاكستان از 
پلتفرمشان حذف كنند، با جريمه حداكثر ۳.۱۴ 
ميليون دالر مواجه خواهند شد. پاكستان همانند 
هند از ش��ركت هاي فناوري خواسته است دفاتر 
محلي در اين كشور ايجاد كنند. مقررات جديد در 
حالي به اجرا گذاشته مي شود كه پاكستان برخورد 
با محتواي اينترنتي كه نامناسب ارزيابي مي شود را 

در ماه هاي اخير تشديد كرده است.
 PUBG اين كشور پيشتر بازي موبايلي محبوب 
را ممنوع كرد و ماه گذش��ته هم موقتا س��رويس 
ويديويي تيك تاك را مسدود كرده بود. كشورهايي 
مانند پاكستان و هند در درآمدهاي مالي شركتهاي 
اينترنتي س��هم كوچك��ي دارند اما هن��د كه در 
س��ال هاي اخير چندين قانون حمايت گرايانه را 
تصويب كرده است، به دليل بزرگي بازار اين كشور 
با اعتراض مشابه شركت هاي اينترنتي روبرو نشده 
است. هند بزرگ ترين بازار گوگل و فيس بوك از نظر 

شمار كاربران به شمار مي رود.

تبريك 2 سازمان جهاني 
به مناسبت روز اصفهان

ش��هردار كيوتو و رييس اتحاديه شهرهاي تاريخي و 
شهردار هيروشيما و رييس سازمان جهاني شهرداران 
صلح در نامه هايي جداگانه به ش��هردار اصفهان، روز 
نكوداشت اصفهان را تبريك گفتند. به گزارش اداره 
ارتباطات رس��انه اي ش��هرداري اصفهان، كادوكاوا 
دايساكو، ش��هردار كيوتو و رييس اتحاديه شهرهاي 
تاريخي در نامه خود به شهردار اصفهان به مناسبت 
روز اصفهان اظهار كرد: از جانب اتحاديه ش��هرهاي 
تاريخي جهان، تبريك هاي صميمانه خود به مناسبت 
روز نكوداشت اصفهان كه در 2۱ نوامبر جشن گرفته 

مي شود را به شما ابالغ مي كنم.
وي ادامه داد: گرچه جهان همچنان با شرايط دشوار 
دست و پنجه نرم مي كند، اما هريك از شهرهاي عضو 
اين اتحاديه به شيوه هاي مختلف درصدد فائق آمدن 
بر آن هستند و اصفهان به عنوان يكي از اين شهرها در 
اين مدت توانسته  است رويدادهاي مختلف خود را به 
صورت آنالين برگزار كند تا فرآيند تعامالتش متوقف 
نشود. همچنين ماتسوي كازومي، شهردار هيروشيما 
و رييس سازمان جهاني ش��هرداران صلح در نامه به 
شهردار اصفهان اظهار كرد: مايه خرسندي و مسرت 
است كه به مناسبت روز نكوداشت اصفهان، اين پيام 

را براي شهروندان اين شهر ارسال مي كنم. 
وي ضمن تبريك صميمانه به مناسبت اين روز، گفت: 
قدردان شما و حمايت هاي هميشگي تان از »سازمان 
جهاني شهرداران صلح« كه بنده افتخار رياست بر آن 

را برعهده دارم، هستم. 
در همين حال، قدرت اهلل نوروزي، ش��هردار اصفهان 
در برنامه راديويي »سالم اصفهان« ضمن تبريك اول 
آذر روز نكوداشت اصفهان، اظهار كرد: اصفهان تنها 
زادگاه و محل زندگي شهروندان نيست بلكه در طول 
تاريخ، اين شهر الهام بخش زندگي بسياري از مردم 
و شهرنش��ينان بوده و از دل اين شهر مكاتب هنري، 
فكري، فلسفي و... سرچشمه گرفته كه به نام مكتب 

اصفهان شناخته مي شود. 
وي با بيان اينكه اصفهان ش��هري است كه دوستش 
داريم و همگي براي توسعه و ارتقاي اين شهر تالش 
مي كنيم، تصريح كرد: با توجه به شرايط كرونا و لزوم 
رعايت دس��تورالعمل هاي بهداش��تي تعريفي براي 
برنامه هاي عرصه محور روز نكوداشت اصفهان صورت 
نگرفته اما برنامه ه��اي هنري، فراخوان هاي دريافت 
آثار و رونمايي از ۱50 محصول فرهنگي، اجتماعي، 
ش��هروندي و گردشگري توسط س��ازمان فرهنگي 
اجتماعي و ورزشي شهرداري اصفهان در دستور كار 
برگزاري به مناسبت اين روز است كه از اين محصوالت 

در موزه هنرهاي معاصر نيز رونمايي شد.

 اهداف فراموش شده 
تورم و بيكاري

در كمال تعحب بانك مركزي حتي برنامه خود براي 
بهبود شاخص را نيز اعالم نكرد و همان طور كه از قبل 
پيش بيني مي ش��د، نرخ تورم بار ديگر صعودي شد. 
براي آنكه ما بتوانيم به بهبود اوضاع در نرخ هايي مانند 
تورم فكر كنيم، بهبود ش��اخص هاي كالن اهميت 
فراواني دارد. يكي از اصلي ترين اين شاخص ها، بودجه 
است. در نظام بودجه ريزي ايران بر خالف بسياري از 
كشورهاي توسعه يافته، عمال دولت هزينه هاي جاري و 
كالني دارد كه هيچ منطقي ندارد. اينكه همچنان بخش 
مهمي از اقتصاد ايران در اختيار شركت هاي دولتي 
باشد، از سويي بهره وري اقتصادي را پايين مي آورد و 
از سوي ديگر دولت را مجبور به هزينه در بخش هايي 
مي كند كه مشخص نيست چه دستاوردي براي كشور 
داشته اند. بايد به اين موضوع، بودجه كالن نهادهايي را 
نيز اضافه كنيم كه بر اساس يك سنت هر ساله از دولت 
پول مي گيرند و هيچ منطقي پش��ت بودجه صرف 
شده در آنها نيست. براي عبور از اين شرايط، افزايش 
سرمايه گذاري در بخش هاي كالن اقتصادي اهميت 
فراواني دارد. اقتصاد ايران در سال هاي گذشته با نرخ 
منفي سرمايه گذاري مواجه بوده و با توجه به شرايط 
دشواري كه به وجود آمده، بسياري از سرمايه گذاران 
ترجيح داده اند وارد فضاي توليد نشوند. اين در حالي 
است كه عبور از ركود اقتصادي و كاهش آمار بيكاري 
به عنوان دو معضل مه��م در اقتصاد ايران نياز بهبود 
زيرساخت هاي اقتصادي و افزايش سرمايه گذاري در 

بخش هاي مولد دارند. 
نپرداختن به اين اولويت هاي كالن، باعث شده امروز 
بخش مهمي از جامعه ايران براي گذران زندگي خود 
به كمك هاي مالي دولت نياز پيدا كنند. اين كمك ها 
كه حتي در صورت تخصيص نيز با توجه به باال بودن 
نرخ تورم، توان تاثيرگذاري خود را از دس��ت داده اند، 
تنها يك ُمسكن به شمار مي آيند و اگر بناست مشكل 
بيكاري حل شود، بايد با افزايش سرمايه گذاري، توليد 
را بهبود بخشيد. موضوعي كه به نظر مي رسد الاقل در 

كوتاه مدت راهكاري براي آن پيدا نشده است.

 سرنوشت مسكن 
در آذر نيمه تعطيل

هر دو طرف معامله از نيمه آبان ماه سال جاري به 
واسطه برگزاري انتخابات رياست جمهوري امريكا 
و تحوالت احتمالي در عرصه سياس��ت خارجي و 
گسترش احساس عدم اطمينان در فضاي اقتصاد 
ايران و ناپايداري بازارهاي ارز، بورس و... در حالت 
انتظار به سر مي برند، به نظر نمي رسد كه تا اوايل 
بهمن ماه حجم معامالت از سطوح فعلي و مرز ۱0 

هزار فقره معامله در ماه عبور كرده و فزوني گيرد.
۳- بر اس��اس آمار بانك مركزي، در مهر ماه سال 
ج��اري، تعداد معامالت ملكي ب��ه 8.7 هزار واحد 
مسكوني رس��يد كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه 
س��ال قبل به ترتيب 2.۳ و ۱5۴.5 درصد افزايش 
نشان مي دهد. اگر چه هنوز آمار رسمي از تحوالت 
بازار مسكن ش��هر تهران در آبان ماه منتشر نشده 
اس��ت، اما برآوردها حاكي از اين است كه در آبان 
ماه نيز تحوالت بازار مسكن تحت تاثير انتخابات 
امريكا و نااطميناني ه��ا و بي ثباتي هاي اقتصادي 
بوده اس��ت و از همين رو، حج��م معامالت ملكي 
نسبت به مهر ماه دس��تكم افزايش نداشته است. 
انتخابات امريكا در روز ۱۳ آبان سال جاري برگزار 
ش��د و پس از كش و قوس��ي چند روزه، سرانجام 
مشخص شد كه جوبايدن، رييس جمهور منتخب 
اين كشور است. تحوالت سياست داخلي امريكا به 
دليل رويكردهاي تاكتيكي متفاوت كانديداهاي 
رياست جمهوري اياالت متحده براي اقتصاد ايران 
دس��تكم در كوتاه مدت حايز اهميت است. در پي 
مشخص شدن نتايج اين انتخابات، نرخ دالر و طال 
در كشور نزولي شد و از همين رو،  حس خوش بيني 
به افق هاي كوتاه مدت پيش روي اقتصاد كش��ور 
افزايش يافت. اين تحوالت اما در بازار مس��كن نيز 
منجر ب��ه كاهش ۱0 ت��ا ۱5 درصدي قيمت هاي 
پيش��نهادي از سوي مالكان شد. اما از آنجا كه اين 
خوش بيني معادالت س��مت تقاضاي مس��كن را 
نيز دس��تخوش تغيير كرده ب��ود، منجر به خروج 
متقاضيان س��رمايه اي از اين بازار شد و در نتيجه 
برآورد مي ش��ود معامالت ملكي در نيمه دوم آبان 
ماه س��ال جاري از سطوح پيشين خود در مهرماه 

فراتر نرود. 
۴- با توجه به عوامل اثرگذار در تحوالت بازار مسكن 
طي آبان سال جاري، و همچنين نيمه تعطيل بودن 
بازار مس��كن طي آذرماه، پيش بيني مي شود كه 
معامالت مسكن به كمتر از 5 هزار فقره افت كند. 
در فروردين ماه سال جاري كه بازار مسكن به جاي 
دو هفته تعطيالت نوروز، به دليل محدوديت هاي 
كرونايي سه هفته تعطيل شده بود، حجم معامالت 
ملك به ۱200 فقره افت كرده بود. در واقع، ۱200 
فقره معامل��ه در هفته آخر فروردي��ن ماه صورت 
گرفته بود كه نس��بت به ماه قبل و ماه مشابه سال 

قبل از آن بسيار ناچيز بود. 

 برندگان و بازندگان اقتصاد 
در دوران جديد

اگر كسي دورنمايي از فضاي كسب و كار را مي خواهد 
بايد بداند كه عمده س��ودي كه فعال اقتصادي قبال 
مي برد، اين س��ود حاال در نرخ ارز است. يعني سود 

عملياتي در معدل كاال ۱0درصد سال 96 است.
در اين شرايط فعاالن اقتصادي كه سرمايه در گردش 
خود را اس��تقراض نمي كنند، جا و مكان كس��ب و 
كارشان هم به خودشان تعلق دارند و با حداقل نيروي 
انس��اني اداره مي ش��وند، موفق ترين افراد در حوزه 

كسب و كار در اين دوران جديد هستند.

روايتي از دگرگوني مختصات تمدن بشر

كرونا و تمدن مجازي- رسانه اي

راه اندازي اولين اورژانس محصوالت كشاورزي به همت بنياد بركت
بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام براي اولين مرتبه يك 
اورژانس محصوالت كشاورزي را در استان كردستان ايجاد 
كرده است. معاون تامين نهاده ها و مشاركت هاي اقتصادي 
بنياد بركت با بيان اين مطلب افزود: بنياد با هدف ايجاد و 
تكميل زنجيره ارزش در كشاورزي استان كردستان اقدام 
به راه اندازي يك اورژانس محصوالت كشاورزي كرده است. 
هادي جوهري تصريح كرد: اي��ن اورژانس به اين منظور 
ايجاد شد تا محصوالت كشاورزي اي كه روي زمين مانده، 
از كشاورزان خريداري و با صنايع تبديلي به فرآورده هاي 

غذايي تبديل شود و در نهايت در بازار به فروش برسد.
وي خاطرنشان كرد: بنياد بركت اين اورژانس محصوالت 
كشاورزي را به كمك يك شركت فعال در سنندج به عنوان 
يكي از توليدكنندگان بزرگ رب گوجه فرنگي ايجاد كرده 
است. معاون تامين نهاده ها و مشاركت هاي اقتصادي بنياد 
بركت با اشاره به ايجاد ۱8 هزار شغل در بخش كشاورزي 
كردستان گفت: بنياد با سرمايه گذاري و مشاركت اقتصادي 

در بخش كشاورزي كردستان و جذب محصوالت 800 
هكتار از زمين هاي زراعي، باعث اشتغال زايي مستقيم و 
غيرمستقيم براي ۱8 هزار نفر از اهالي اين استان شده است.
جوهري افزود: يكي از واحدهاي مش��اركتي بنياد بركت 
اقدام ب��ه خريد 52 ه��زار تن محصول ش��امل ۴0 هزار 
 تن گوجه فرنگ��ي، 6 هزار و 500 تن س��يب و 6 هزار تن 

توت فرنگي از كشاورزان استان كردستان مي كند. 
به گفته معاون تامين نهاده ها و مشاركت هاي اقتصادي 
بنياد برك��ت، جذب اين ميزان محصوالت كش��اورزي، 
اشتغال زايي و توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي بسيار 
بااليي را براي كشاورزان و مردم منطقه كردستان ايجاد 
كرده اس��ت. وي تاكيد كرد: بنياد بركت در زمينه ايجاد 
اشتغال از طريق سرمايه گذاري، مشاركت و ارايه تسهيالت 
در حوزه هاي دام پ��روري، زنب��ورداري، پرورش جوجه 
يك روزه، فرش دست بافت و پوشاك فعاليت هاي گسترده 

و دامنه داري دارد.

جوهري در تشريح نتايج سرمايه گذاري و مشاركت ها در 
اين حوزه ها بيان كرد: طرح هاي اشتغال زايي بنياد بركت در 
سال گذشته باعث ايجاد ۱6 هزار تن گوشت قرمز، 2 هزار 
و 500 تن گوشت سفيد، يك هزار و 60 تن گوشت ماهي 
و ميگو، ۴2 هزار تن شير، 7 ميليون قطعه جوجه يك روزه، 
80۴ تن عسل، 62 هزار مترمربع فرش دست بافت و يك 

ميليون و ۴۱0 هزار دست پوشاك شده است.
وي با اشاره به رشد ۱00 درصدي محصوالت طرح هاي 
اش��تغال زايي بركت در س��ال جاري خاطرنش��ان كرد: 
پيش بيني مي كنيم ظرفيت توليد گوشت قرمز، گوشت 
سفيد، شير و عس��ل تا پايان سال جاري به ترتيب به ۳0 
هزار، ۱5 هزار، 55 هزار و 2500 تن برسد. همچنين در اين 

مدت، 95 هزار مترمربع فرش بافته مي شود.
به گفته جوهري، اجراي طرح هاي اش��تغال زايي بنياد 
بركت و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق محروم و روستايي 
كردستان، عالوه بر توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي و 

ارتقاي سطح زندگي و معيشت، مهاجرت معكوس و رونق 
توليد را در اين استان به دنبال داشته است.

معاون تامين نهاده ها و مشاركت هاي اقتصادي بنياد بركت 
درباره اقدامات اين بنياد در حوزه ايجاد مش��اغل خرد و 
خانگي در كردستان نيز يادآور شد: تا پيش از سال جاري، 
2 هزار و 86 طرح اش��تغال زايي اجتماع محور در مناطق 
روستايي و محروم استان اجرا شده كه ايجاد بيش از 6 هزار 

و 250 شغل را به دنبال داشته است. 
وي ادام��ه داد: ب��راي س��ال 99 نيز ۳ ه��زار و 600 طرح 
هدف گذاري شده كه باعث راه اندازي نزديك به ۱۱ هزار 

شغل براي متقاضيان مي شود.
گفتني است، بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام ۳ هزار 
و ۱9۱ طرح در حوزه هاي توانمندسازي اقتصادي، امور 
زيربنايي، فرهنگي و خدمات بيمه را در مناطق محروم و 
كم برخوردار استان كردستان به بهره برداري رسانده يا در 

دست اقدام دارد.

علي حيدري٭



تعادل - گروه تجارت| 
براساس آمارها، طي ژانويه تا سپتامبر 2020، ايران 
معادل 563 ميليون يورو كاال به اتحاديه اروپا صادر 
كرده و در مقابل 2 ميليارد و 783 ميليون يورو كاال 
از اين منطقه وارد كرده است. آمارها نشان مي دهد 
كه صادرات ايران از اتحاديه اروپا طي 9 ماهه 2020 
نسبت به مدت مش��ابه سال گذش��ته بيش از 13 
درصد رشد كرده و واردات آن از اين منطقه نيز افت 
قريب به 15 درصدي را تجربه كرده است. طي اين 
بازه زماني، تجارت ايران با اتحاديه اروپا يا مجموع 
صادرات و واردات، حدود 3 ميليارد و 345 ميليون 
يورو ثبت شده كه با افت 11 درصدي نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته همراه اس��ت. جزييات آماري 
بيانگر اين اس��ت كه طي 9 ماهه 2020، بيشترين 
ارزش صادرات كااليي ايران به اتحاديه اروپا به گروه 
كااليي »مواد غذايي و حيوان��ات زنده« اختصاص 
داشته كه معادل 222 ميليون يورو ثبت شده است. 
البته نكته قابل تامل در آمارهاي منتشر شده اينكه با 
وجود رشد قابل توجه صادرات نفتي ايران به اتحاديه 
اروپا طي بازه زماني مورد بررسي همچنان اين رقم 
ب��ه مراتب كمتر از رقم مش��ابه طي 9 ماهه س��ال 
2018 يعني 7.5 ميليارد يورو است. از آن سو، آمارها 
نش��ان مي دهد، كه بيشترين ارزش واردات كااليي 
ايران در مدت ياد ش��ده »ماشين آالت و تجهيزات 
حمل ونقل« به ارزش 887 ميليون يورو بوده است. 
در مقابل بيش��ترين كاهش ارزش واردات به گروه 
كااليي »محصوالت صنعت��ي همگون« اختصاص 
دارد. ام��ا مبادي وارداتي و مقاص��د صادراتي ايران 
كدام كش��ورها بودند؟ بزرگ ترين مقصد صادراتي 
ايران در اتحاديه اروپا، »آلمان« اس��ت. اين كشور 
عالوه بر اينكه شريك عمده صادراتي ايران در قاره 
سبز اس��ت، بزرگ ترين مبدا وارداتي ايران هم در 
اين اتحاديه به ش��مار مي رود. پس از آن »ايتاليا«، 
»هلند« و »فرانسه« به عنوان سه مبدا مهم وارداتي 

ايران در اتحاديه اروپا به شمار مي روند. 

   روند صادرات و واردات با قاره سبز 
آمارهاي يورواستات، نش��ان مي دهد، در سپتامبر 
2020، ارزش صادرات كااليي ايران به اتحاديه اروپا 

بالغ بر 81 ميليون يورو بوده است. 
اين رقم نس��بت به ماه قبل )آگوس��ت 2020( 94 
درصد رش��د داشته و نس��بت به ماه مش��ابه سال 
گذش��ته )س��پتامبر2019( حدود 2.3 برابر شده 
اس��ت. در ماه ژوييه و ماه م��ارس 2020، صادرات 
ايران به اتحاديه اروپا بيشينه اي را تجربه كرد كه به 
ترتيب هر كدام معادل 3.92 ميليون يورو و 9.89 

ميليون يورو است. 
همچنين بررس��ي هاي آماري بيانگر اين است كه 
ط��ي ژانويه 2019 ت��ا س��پتامبر 2020، كمترين 
ارزش صادرات اي��ران به اتحاديه اروپ��ا مربوط به 

آوريل2020 و معادل 19.9ميليون يورو است. 
اما واردات ايران چگونه رقم خورده است، ارزيابي ها 
نشان مي دهد، طي س��پتامبر 2020، ايران معادل 
322 ميليون يوروكاال از اتحاديه اروپا وارد كرده كه 
نسبت به ماه قبل )آگوس��ت 2020( رشد بيش از 
28درصدي را تجربه كرده است. اين در حالي است 
كه واردات ايران از اتحاديه اروپا در سپتامبر نسبت 
به ماه مشابه سال گذشته )سپتامبر 2019( با افت 
8 درصدي مواجه شده است. اين در حالي است كه 
واردات ايران در ماه آگوست 2020 در پايين ترين 
سطح خود طي ژانويه 2019 تا سپتامبر 2020 قرار 
داشته است. بيشترين سطح واردات ايران از اتحاديه 
اروپا طي مدت مورد بررسي مربوط به ژوييه 2019 

و حدود351 ميليون يورو است.

  گروه كااليي صادراتي به اتحاديه اروپا 
آمار منتشر شده همچنين بيانگر اين است كه طي 
9ماهه 2020، بيش��ترين ارزش ص��ادرات كااليي 
ايران به اتحادي��ه اروپا به گروه كااليي »مواد غذايي 
و حيوانات زنده« اختصاص داش��ته كه معادل 222 
ميليون يورو ثبت ش��ده است. دومين گروه كااليي 
با بيش��ترين ارزش صادرات نيز »مواد ش��يميايي و 
محصوالت مرتب��ط« بوده كه ص��ادرات آن حدود 
110 ميليون يورو رقم خورده است. ارزش صادرات 
»مواد غذاي��ي و حيوانات زنده« اي��ران به اتحاديه 
اروپ��ا طي 9 ماهه 2020 نس��بت به مدت مش��ابه 
سال گذشته ميالدي با رش��د 65 درصدي و ارزش 
صادرات »مواد ش��يميايي ومحصوالت مرتبط« با 
افت 7 درصدي مواجه ش��ده اس��ت.  سومين گروه 
كااليي كه ايران بيش��ترين ص��ادرات را به اتحاديه 
اروپا داشته »سوخت هاي معدني و روان كننده ها« 
اس��ت. اين گ��روه كااليي كه طي س��ال هاي پيش 
همواره بيش��ترين ارزش صادرات ايران به اتحاديه 
اروپا را به خود اختصاص مي داد، در س��ال 2019 با 
كاهش شديد صادرات همراه شد؛ به طوري كه طي 
9 ماه س��ال 2019، ايران تنه��ا 2.3 ميليون يورو از 
اين گروه كاالي��ي را به اتحاديه اروپا ص��ادر كرد. با 
اين وجود، طي 9 ماه نخس��ت 2020، صادرات اين 
كاالها از ايران به اتحاديه اروپا با رش��د قابل توجهي 
همراه ش��ده و به92.3 ميليون يورو رس��يده است. 
رشد صادرات ايران در اين گروه محصولي، بيشترين 
تاثير را در افزاي��ش ارزش صادرات ايران به اتحاديه 
اروپا طي 9 ماهه 2020 داش��ته اس��ت. شايان ذكر 
است با وجود رشد قابل توجه صادرات نفتي ايران به 
اتحاديه اروپا طي بازه زماني مورد بررسي همچنان 
اين رقم به مراتب كمتر از رقم مش��ابه طي 9 ماهه 
س��ال 2018 يعني 7.5 ميليارد يورو است. در ميان 
گروه هاي كااليي، بيشترين افت ارزش صادرات ايران 
به اتحاديه اروپا مربوط به »ساير كاالها« و »كاالهاي 

صنعتي طبقه بندي شده بر حسب مواد« است. 

   گروه كااليي وارداتي ايران از اروپا
از آن سو، آمارهاي معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق 
تهران نشان مي دهد، بيشترين ارزش واردات كااليي 

ايران از اتحاديه اروپا طي 9 ماهه سال 2020، مربوط 
به »ماشين آالت و تجهيزات حمل ونقل« و معادل 
887 ميليون يورو بوده است. واردات ايران از اتحاديه 
اروپا در اين گروه كااليي نسبت به مدت مشابه سال 
2019 با افت حدود 23 درصد مواجه ش��ده است. 
»مواد شيميايي و ساير محصوالت مرتبط« دومين 
گ��روه كااليي ب��ا بيش��ترين ارزش واردات ايران از 
اتحاديه اروپا طي 9 ماهه 2020 بوده كه نس��بت به 
مدت مشابه سال گذشته با افت واردات حدود 198 
درصدي همراه بوده اس��ت. افت ارزش واردات اين 
گروه كااليي بيشترين تاثير را بر كاهش 15 درصدي 
ارزش كل واردات ايران از اتحاديه اروپا طي 9 ماهه 
2020 داش��ته اس��ت )5 واحد درصد(  . بيشترين 
كاهش ارزش واردات ايران به اتحاديه اروپا به گروه 
كااليي »محصوالت صنعت��ي همگون« اختصاص 
داش��ته كه بيش از 33 درصد بوده است. سهم اين 
گروه از افت 15 درصدي ارزش كل واردات ايران به 
اتحاديه اروپا طي اين مدت، 8.3 واحد درصد است. 
بيش��ترين رش��د ارزش واردات نيز مربوط به گروه 
كااليي »روغن هاي گياه��ي و حيواني و چربي ها« 
بوده ك��ه كمترين س��هم از ارزش كل واردات ايران 
از اي��ن منطقه را داش��ته اس��ت. ارزش واردات اين 
گروه محصولي، با رشد 60 درصدي همراه بوده و از 
2.5ميليون يورو در 9 ماهه 2019 به 4 ميليون يورو 

در 9 ماهه 2020 رسيده است. 

   مقاصد صادراتي ايران 
بزرگ ترين مقص��د صادراتي ايران در اتحاديه اروپا، 
»آلمان« اس��ت. طي 9 ماهه س��ال 2020، حدود 
36درصد ارزش صادرات ايران ب��ه اتحاديه اروپا به 
اين كشور انجام شده كه س��هم آن نسبت به مدت 
مشابه سال 2019 با افزايش حدود 7 واحد درصدي 
همراه بوده اس��ت. »هلند« از ديگر شركاي تجاري 
ايران اس��ت ك��ه در 9 ماهه س��ال 2019 به عنوان 
نهمين مقص��د صادراتي اي��ران در اتحاديه اروپا به 
شمار مي رود. اين در حالي است كه در مدت مشابه 
س��ال 2020، صادرات ايران به اين كش��ور حدود 
8برابر بيشتر ش��ده و در نتيجه اين كشور به جايگاه 
دومين مقصد عمده صادراتي ايران در اتحاديه اروپا 

انتقال يافته است. سهم اين كشور از ارزش صادرات 
ايران به اتحاديه اروپا در 9 ماهه سال 2020 حدود 

19 درصداست.
متقابال، ارزش صادرات ايران به »ايتاليا و اسپانيا« نيز 
طي اين مدت به ترتيب كاهش 35 درصد و 18 درصد 
را تجربه كرده است. سهم ايتاليا از ارزش كل صادرات 
ايران به اتحاديه اروپا از 24 درصد در 9 ماهه 2019 
به 14 درصد در 9 ماهه 202 كاهش يافته و س��هم 
اسپانيا نيز از 10 درصد به 8 درصد تنزل داشته است. 
رتبه اين دو كشور در بين مقاصد عمده صادراتي ايران 
در اتحاديه اروپا به ترتيب از دوم به سوم و از سوم به 

چهارم تنزل يافته است.

   مبادي عمده وارداتي 
»آلمان« عالوه بر اينكه شريك عمده صادراتي ايران 
در اتحاديه اروپا است، بزرگ ترين مبدا وارداتي ايران 
در اين اتحاديه نيز به شمار مي رود. سهم اين كشور از 
ارزش واردات ايران به اتحاديه اروپا طي 9ماهه 2020 
معادل 40 درصد بوده كه سهم مزبور نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته با افزايش 7 واحد درصدي همراه 
بوده است. رشد يك درصدي ارزش واردات ايران از 
آلم��ان و كاهش واردات اي��ران از ديگر مبادي مهم 
وارداتي در اتحاديه اروپا باعث شده سهم اين كشور 
از ارزش واردات اي��ران از اتحاديه اروپا افزايش قابل 
توجهي داشته باشد. دومين مبدا عمده وارداتي ايران 
در اتحاديه اروپا، »ايتاليا« است. ارزش واردات ايران 
از اين كشور طي 9 ماهه 2020 با افت 31 درصدي 
نسبت به مدت مشابه سال گذش��ته، همراه بوده و 
سهم آن از ارزش كل واردات ايران به اتحاديه اروپا، 
از 19درصد به 15 درصد كاهش يافته است. پس از 
»ايتاليا«، دو كشور »هلند« و »فرانسه« ديگر مبادي 
مهم وارداتي ايران در اتحاديه اروپا هس��تند. ارزش 
واردات ايران از اين دو كش��ور طي 9 ماهه 2020 به 
ترتيب افت هاي 26 و 33 درصد را تجربه كرده است. 
همچنين س��هم اين كش��ورها از ارزش كل واردات 
ايران از اتحاديه اروپا، در مقايسه با دوره مشابه سال 
2019 ب��ه ترتيب كاهش هاي ي��ك واحد درصد و 
2 واحد درصدي داش��ته و ب��ه 10 درصد و 7 درصد 

رسيده است.
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 براي ترخيص كاال
 نيازي به نامه بانك نيست

شاتا| س��تاد تنظيم بازار اعالم كرد: براي ترخيص 
درصدي تمامي كاالهاي اساسي در صف تخصيص و 
تامين ارز بانكي، نياز به صدور نامه از سوي بانك هاي 
عامل نيس��ت. در س��تاد تنظيم بازار مصوب شد كه 
براي ترخيص قطعي كاالهاي اساس��ي، اخذ و ارايه 
كد رهگيري بانك )اعالميه تأمين ارز( الزامي است. 
همچنين گمرك جمهوري اسالمي ايران مكلف شد 
نس��بت به تمام مواد اوليه، اجزا و قطعات و ملزومات 
مرتبط با توليد با تشخيص و تأييد وزارتخانه مربوطه، 
اقدام به ترخيص درصدي كاالها تا سقف 90 درصد 
بدون كد رهگيري بانك كند. در اين ستاد همچنين 
مصوب شد كه دريافت تمامي مجوزهاي قانوني الزم 
براي ترخيص درصدي كاالهاي اش��اره شده مانند 
مجوزهاي سازمان ملي استاندارد، بهداشت و جهاد 
كش��اورزي قبل از خروج كاال تا سقف اعالم شده در 
بستر س��امانه الزامي است. همچنين تعيين شد كه 
براي ترخيص درصدي كاالهاي اش��اره شده، نياز به 
صدور نامه از س��وي بانك هاي عامل نيست. در اين 
ستاد مقرر شد كه ترخيص كاالهاي موضوع مصوبه 
178 ستاد اقتصادي دولت در صورت تغيير رويه، از 
بانكي به واردات در مقابل صادرات يا ارز متقاضي، نياز 
به ويرايش ثبت سفارش از نظر تغيير نوع رويه نخواهد 
داشت و كاال با رعايت ساير مقررات مربوطه و با همان 

ثبت سفارش اوليه قابل ترخيص است.

فهرست ۲۱۰ فرصت 
سرمايه گذاري منتشر شد

ايس�نا | معاون طرح و برنامه از آغ��از پروژه اي براي 
هدايت سرمايه گذاري به پروژه هاي مهم و اولويت دار 
خبر داد و گفت كه در اين راس��تا بررسي شده كه در 
مجموع 210 كاالي مهم به كش��ور وارد مي شود كه 
امكان توليد آنها در كشور وجود دارد و حاال فهرست 
اي��ن كاالها به عن��وان فرصت هاي س��رمايه گذاري 
منتشر شده اس��ت. سعيد زرندي، با بيان اينكه يكي 
از موضوعاتي كه مدتي است در معاونت طرح و برنامه 
دنبال مي شود، بحث فرصت هاي سرمايه گذاري است، 
اظهار كرد: با توجه به كمبود و محدوديت منابع بهتر 
است سرمايه گذاري هاي جديد به سمت فرصت ها و 
نيازهاي جديد هدايت شود كه در اين راستا دو اقدام 
انجام شده است. وي افزود: اولين اقدام ارايه فهرست 
صنايع اش��باع بود كه در آنها به حد كافي در كش��ور 
سرمايه گذاري ش��ده و واحد توليدي وجود دارد. به 
گفته اين مقام مس��وول اق��دام دوم معاونت طرح و 
برنامه ورود به موضوع فرصت هاي س��رمايه گذاري 
است. در اين راستا بررسي شده كه در مجموع 210 
كاالي مهم به كش��ور وارد مي ش��ود كه امكان توليد 
آنها در كشور وجود دارد. زرندي با بيان اينكه بخشي 
از اين كاالهاي وارداتي در كش��ور توليد مي شود، اما 
به اندازه نياز نيس��ت، اظهار كرد: حاال فهرس��ت اين 
210 كاال به عنوان فرصت هاي سرمايه گذاري براي 
جايگزيني واردات استخراج شده است. وي همچنين 
از ارسال نامه اي از سوي معاونت طرح و برنامه به قائم 
مقام بانك مركزي و معاون بانكي و اعتباري صندوق 
توسعه ملي خبر داد كه در آن توصيه شده بانك ها بر 
اساس ليست ياد شده به فرصت هاي سرمايه گذاري 
تس��هيالت ارايه دهند. زرندي در ادامه با اش��اره به 
سرمايه گذاري ها از س��وي نهادهاي عمومي انقالب 
مانند آستان قدس رضوي، ستاد اجرايي فرمان امام 
و بنيادها، گفت: معاون��ت طرح و برنامه از اين نهادها 
خواس��ته براي س��رمايه گذاري در بخش صنعت و 
معدن از ليس��ت تهيه ش��ده در زمينه فرصت هاي 
س��رمايه گذاري و جايگزيني واردات استفاده كنند. 
همچنين به گفته اين مقام مسوول باتوجه به اهميت 
مصرف بهينه منابع جهت سرمايه گذاري هاي جديد، 
اولويت هاي س��رمايه گذاري شامل طرح هاي جديد 
صنعتي و معدني، طرح هاي نيمه تمام آماده مشاركت 
با واگذاري، فرصت سرمايه گذاري با رويكرد جايگزيني 
واردات و ... شناسايي شده و از طريق زبانه فرصت هاي 
س��رمايه گذاري در صفحه اصلي سامانه بهين ياب، 
براي عم��وم ذي نفعان قابل دسترس��ي بوده و مرتبا 

به روزرساني خواهد شد.

 ۷۰ درصد اصناف تهران
اجازه  فعاليت  ندارند

ريي��س اتاق اصناف تهران گفت: ب��ا توجه به اعمال 
محدوديت هاي جديد مقابله ب��ا كرونا از اول آذرماه، 
تنه��ا 30 درص��د از اصناف اج��ازه فعالي��ت دارد و 
70 درصد آنها تا دو هفته بايد تعطيل ش��ود قاس��م 
نوده فراهان��ي اظه��ار ك��رد: محدوديت ها ش��امل 
گروه ش��غلي يك نظير نانوايي ها، س��وپرماركت ها، 
خواربارفروشي ها، تعميرگاه ها و لوازم يدكي فروش ها 
)خانگي و خودرو(، فروشگاه هاي زنجيره اي، مراكز 
بهداشتي و درماني، داروخانه ها وچاپخانه ها نمي شود. 
وي افزود: فعاليت گروه شغلي يك نبايد هيچ تداخلي 
با گروه هاي دو، سه  و چهارداشته باشد يعني هر واحد 
صنفي مطابق با رسته شغلي در پروانه كسب بايد كاال 
عرضه كند و فروشگاه هاي زنجيره اي هم نمي توانند 
پوش��اك يا ظروف به متقاضي��ان عرضه كنند.نوده 
فراهاني همچنين تاكيد كرد كه تمام واحدهاي صنفي 
گروه يك نيز بايد راس ساعت 20 تعطيل شود، چراكه 
محدوديت رفت و آمددر خيابان از ساعت 21 به بعد 
ممنوع است و اصناف شامل اين ممنوعيت مي شوند. 
وي با بيان اينكه تمام بازرسان اتاق اصناف، بهداشت، 
سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان، 
سازمان صمت استان تهران و پليس نظارت بر اماكن 
عمومي بر نحوه فعاليت اصناف نظارت دارند، اظهار 
كرد: فعاالن اصناف متخلف كه دس��تورالعمل هاي 
بهداشتي مقابله با ويروس كرونا را رعايت نكنند، بار 
اول تذكر و بار دوم اخطار دريافت مي كنند و در صورت 

تكرار، صنف آنها پلمب مي شود.

 نگراني واردكنندگان 
از خلف وعده در تخصيص ارز

 مهر|  دبير اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي دام و طيور 
خواستار حمايت، تدوين و ابالغ ضوابط تامين ارز براي 
تجاري ش��د كه پيش از دريافت ارز اقدام به ترخيص و 
توزيع كاال در شبكه هاي رسمي كرده اند. طي ماه هاي 
گذش��ته تخصيص ارز به واردات كاالهاي اساس��ي و 
ترخيص اين كاالها از گمركات چالش هاي بسياري را 
به همراه داشته است. صف طويل تخصيص ارز و معطلي 
واردكنندگان موجب شد برخي از واركنندگان براساس 
مصوبه ترخيص درصدي، بخشي از محموله هاي خود را 
پيش از تخصيص ارز به صورت اماني از گمركات ترخيص 
و طبق ضوابط ستاد تنظيم بازار در بازار داخلي توزيع 
كنند كه مدتي قبل در مطالب و گزارش هاي متعدد به 
مشكالتي كه در اين زمينه براي واردكنندگان برنج ايجاد 
شده بود، به صورت مفصل پرداختيم. اكنون خبر رسيده 
كه بخشي از محموله هاي وارداتي نهاده هاي دامي نيز 
به صورت درصدي و اماني از گمركات ترخيص شده اما 
تخصيص ارز آنها هنوز انجام نشده است و دولت همچنان 
اصرار دارد كه واردكنندگان به ترخيص درصدي و اماني 
محموله هاي خود ادامه دهند اما واردكنندگان با نگراني 
نسبت به چشم انداز تخصيص ارز، نسبت به تداوم اين 
روند بيمناك هستند. يك منبع آگاه در اين زمينه به 
خبرنگار مهر گفت: بخش��ي از محموله هاي وارداتي 
نهاده هاي دامي چن��د ماه قبل به ص��ورت درصدي 
ترخيص و توزيع شدند اما با وجود گذشت بيش از سه 
ماه، هنوز ارز اين محموله ها تخصيص نيافته است. وي 
كه خواست نامش در خبر ذكر نشود، ادامه داد: حدود 
2.5 ميليون تن نهاده دامي نيز در گمركات رسوب كرده 
بود كه قرار شد اين كاالهاي رسوبي نيز به همين شكل 
ترخيص شوند و بر اين اساس، اخيراً يك ميليون و 450 
هزارتن از اين نهاده ترخيص شد و 1.1 ميليون تن نيز 
همچنان در گمركات باقي مانده است كه واردكنندگان 
نگران هستند خلف وعده بانك مركزي در تخصيص 
ارز اين محموله ها ادامه پيدا كند و اين محموله ها نيز در 
تخصيص ارز به سرنوشت محموله هاي قبلي دچار شود. 
در همين ارتباط، اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي دام و 
طيور ايران 28 آبان ماه در نامه اي به معاون وزير صمت 
خواستار رسيدگي و تعيين تكليف تخصيص ارز براي 
آن بخش از تجاري شده است كه پيش از دريافت ارز، 
محموله هاي خود را ترخيص و در شبكه توزيع رسمي با 

نرخ مصوب توزيع كرده اند.

موافقت با ترخيص مواد اوليه 
توليد ماسك

تسنيم| در واكنش به درخواست نهادهاي مختلف 
از جمله معاونت امور سياسي نهاد رياست جمهوري، 
س��ازمان غذا و دارو همچنين مكاتبات گمرك ايران 
مبني بر ترخيص ملت بلون هاي )ماده اوليه توليد اليه 
مياني ماسك استاندارد( موجود در گمركات كشور، 
مقرر شد با توجه به نياز ارزي و تأكيد سازمان مذكور 
براي واردات ملت بلون، اظهارنظر و تاييديه الزم در اين 
خصوص منوط به اخذ مصوبه از ستاد ملي مقابله با كرونا 
شود كه پيش��نهاد فرآيند عملياتي آن مورد موافقت 
اعضاي س��تاد قرار گرفت. در اين مصوبه آمده است، 
ترخيص اين كاالها صرفًا در صورت تامين ارز از محل 
ارز متقاضي امكان پذير اس��ت. دستورالعمل اعالمي 
توسط سازمان حمايت، وارد كننده را مكلف مي كند   
ملت بلون را با قيمت مصوب در اختيار توليدكنندگان 
پارچه براي توليد ماسك قرار دهد و همچنين اطالعات 
مربوط به ترخيص و نشاني انبار را در سامانه جامع انبارها 
و اطالعات مربوط به فروش را در سامانه جامع تجارت 
ثبت نمايد. همچنين سازمان غذا و دارو مكلف شده 
به گونه اي برنامه ريزي كند كه ملت بلون هاي وارداتي 
)ماده اوليه توليد اليه مياني ماسك استاندارد( در اختيار 
توليدكنندگان ماسك متقاضي واجد شرايط كه تعهد 
فروش ماس��ك توليدي خود به حداكثر نرخ مصوب 
ستاد و لجستيكي مقابله با كرونا دارند و در شبكه توزيع 
منتخب جهت عرضه در داروخانه ها و مراكز درماني 

هستند قرار گيرد.

قيمت روغن ۱۳ درصد 
افزايش مي يابد

در جلسه اخير س��تاد تنظيم بازار، آخرين تغييرات 
قيمت جهاني بر نهاده ها، روغن خام و محصوالت نهايي 
بررسي شده كه بر اساس آن با توجه به افزايش قيمت 
جهاني انواع روغن خام )م��ورد تاييد كميته ارزي(، 
قيمت هر كيلوگرم روغن خام سويا و پالم در مبادي 
ورودي 5500 تومان و قيمت هر كيلوگرم روغن خام 
آفتاب و كل��زا در مبادي ورودي 6000 تومان تعيين 
ش��د. بنابراين با توجه به افزايش قيمت روغن خام و 
س��اير هزينه ها از جمله ملزومات بسته بندي و ورق، 
حداكثر قيمت مصرف كننده انواع روغن در بسته بندي 
پت 10 درصد و س��اير انواع بسته بندي ها 13 درصد 
افزايش مي يابد. البته مقرر ش��ده قيم��ت احجام و 
بسته بندي هاي مختلف روغن توسط سازمان حمايت 

محاسبه و در سامانه 124 بارگذاري شود. 

واردات گندم همچنان ممنوع 
مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايراني گفت: از سال 
1395 تاكنون واردات گندم توسط بخش خصوصي 
ممنوع بوده است. يزدان سيف با اشاره به اينكه اخيرا 
فيلمي در فضاي مجازي منتشر شده كه حاكي از صدور 
مجوز جهت واردات گندم است، گفت: از سال 1395 تا 
به امروز واردات هرگونه گندم توسط بخش خصوصي 
ممنوع بوده است. مديرعامل شركت بازرگاني دولتي 
ايران اضافه كرد: در س��ال هاي اخي��ر يعني 1398 و 
1399 به منظور تكميل ذخاير استراتژيك و باالبردن 
ضريب امنيت غذايي كشور نسبت به واردات گندم اقدام 
شده كه صرفا توسط بخش دولتي بوده و هيچ بخش 

خصوصي نسبت به واردات گندم اقدام نكرده است.

مهم ترين شركاي تجاري ايران در اتحاديه سبز كدام كشورها هستند؟ 

افت و خيز تجارت كااليي با اروپا

دبير كارگروه ستاد تنظيم بازار كشور مطرح كرد

تامين 800 هزار تن روغن خام مورد نياز كشور
مع��اون وزير صنع��ت، معدن و تجارت با اش��اره به 
ذخاير خوب اس��تراتژيك م��واد اوليه م��ورد نياز 
روغ��ن گف��ت: 700 تا 800 ه��زار تن م��واد اوليه 
توليد روغن در كش��ور موجود ي��ا در حال حمل به 
كش��ور يا ترخيص از گمركات است. عباس قبادي 
در گفت وگو با »خبرگزاري فارس« و در پاس��خ به 
س��والي در مورد تنظيم بازار روغن؛ گفت: وضعيت 
ذخاير استراتژيك روغن خام مورد نياز كشور بسيار 
خوب است و مش��كلي براي تامين روغن مورد نياز 

كشور وجود ندارد.  
وي افزود: مس��ائل و مش��كالتي كه در مورد تامين 
روغن مورد نياز بخش خانوار وجود داشت تا حدود 
بسيار زيادي رفع شده اس��ت و اكنون روغن مورد 
نياز خانوار به طور منظم در فروشگاه هاي زنجيره اي 
و ميادين ميوه و تره بار توزيع مي ش��ود. وي با بيان 
اينكه البته ممكن است هنوز در برخي از مغازه هاي 
سطح شهر روغن موجود نباشد، گفت: اما با اقدامات 
انجام ش��ده به زودي تامين روغن مورد نياز مردم 

به صورت كامل انجام مي شود.
قبادي اظهار داش��ت: فرآين��د واردات، ترخيص و 
توزيع در بي��ن كارخانجات و توليد روغن فرآيندي 
زمان بر اس��ت اما با توجه به اقدامات انجام شده در 
هفته هاي اخير و با توجه به روند ترخيص مواد اوليه 
مورد نياز كارخانه هاي توليد كننده روغن بازار روغن 
قطعا به زودي شرايط عادي خود را باز خواهد يافت. 
معاون وزير صنعت بيان داشت: مسائل و مشكالت 
تامين روغن در بخ��ش صنف و صنعت نيز در حال 

رفع شدن است و اقدامات بسيار خوبي براي تامين 
روغن اين بخش انجام شده و بخش قابل توجهي از 

مشكالت اين بخش حل شده است.
 وي گفت: حدود 700 ت��ا 800 هزار تن مواد اوليه 
توليدروغن خام در كشور موجود يا در حال ترخيص 
از گمركات يا در حال حمل به س��مت كشور است 
بنابراي��ن هيچ نگراني بابت تامين مواد اوليه   روغن 
كشور وجود ندارد. وي در مورد فروش اجباري كاال 
در كنار روغن بيان داش��ت: اين موض��وع از نظر ما 
تخلف است و هر گزارشي كه در اين مورد به ما ارايه 
شود را پيگيري  و با آن به شدت برخورد خواهيم كرد.

 قبادي اظهار داشت: ويزيتورهاي كارخانه ها و ساير 
فروش��ندگان و عرضه كنندگان از فروش اجباري 
كاال در كنار روغن به ش��دت پرهيز كنند، زيرا اين 
كار تخلف اس��ت و قطعا در صورت دريافت هر نوع 
گزارشي در اين رابطه پيگيري هاي دقيقي از سوي 
سازمان حمايت انجام خواهد شد و به صورت قانون 

به اين مساله رسيدگي مي شود.

بررسي آمارها نشان مي دهد

كاهش واردات نهاده هاي دامي در 7  ماه 
ارزش مجم��وع واردات نهاده ه��اي دامي در هفت 
ماهه سال جاري دو ميليارد و 377 ميليون و 502 
هزار و 655 دالر اس��ت كه در مقايس��ه با ارزش دو 
ميليارد و 903 ميليون و 990 هزار دالري واردات 
نهاده هاي دامي در دوره مشابه سال گذشته كاهش 

18 درصدي را نشان مي دهد.
 براس��اس آم��ار اعالمي از س��وي اون��دا، در هفت 
ماهه س��ال ج��اري 8 ميليون و 529 ه��زار و 558 
تن نهاده هاي دامي وارد كش��ور ش��ده است كه در 
مقايسه با واردات 9 ميليون و 520 هزار و 790 تني 
نهاده هاي دامي در دوره مشابه سال گذشته كاهش 

وزني 10 درصدي را نشان مي دهد.
 براساس اين گزارش، طي هفت ماهه ابتدايي سال 
جاري پنج ميلي��ون و 849 هزار و 809 تن ذرت به 
ارزش يك ميليارد و 412 ميليون و 707 هزار و 432 

دالر وارد كشور شده است.
مقايس��ه اين آمار با واردات چه��ار ميليون و 869 
هزار و 460 تني ذرت به ارزش يك ميليارد و 206 
ميليون و 760 هزار دالري ذرت در دوره مشابه سال 
گذشته نشان مي دهد واردات اين محصول به لحاظ 
وزني رشد 20 درصدي و به لحاظ ارزشي رشد 17 

درصدي را تجربه كرده است.
همچني��ن مطاب��ق آمارها، در هفت ماهه امس��ال 
ي��ك ميليون و 97 ه��زار و 709 تن ج��و به ارزش 
268 ميليون و 271 هزار و 173 دالر وارد كش��ور 
شده است كه در مقايس��ه با واردات يك ميليون و 
840 ه��زار و 440 تني اين محصول به ارزش 476 

ميليون و 930 هزار دالر در دوره مشابه گذشته رشد 
وزني منفي 40 درصدي و رش��د ارزشي منفي 44 
درصدي را نش��ان مي دهد. در بازه زماني مورد نظر 
در اين گزارش؛ 632 هزار و 150 تن كنجاله سويا به 
ارزش 258 ميليون و 773 هزار و 20 دالر وارد كشور 
شده است كه در مقايس��ه با واردات يك ميليون و 
127 هزار و 580 تني كنجاله س��ويا به ارزش 494 
ميليون و 390 هزار دالر در دوره مشابه سال گذشته 
به لحاظ وزني رش��د منفي 44 درصدي و به لحاظ 
ارزشي رش��د منفي 48 درصدي را نشان مي دهد. 
در هفت ماهه ابتدايي امسال 949 هزار و 840 تن 
دانه س��ويا به ارزش 437 ميليون و 751 هزار و 30 
دالر وارد كشور شده است كه در مقايسه با واردات 
يك ميليون و 683 ه��زار و 310 تني اين محصول 
به ارزش 725 ميليون و 910 هزار دالري  در دوره 
مشابه سال گذش��ته به لحاظ وزني رشد منفي 44 
درصدي و به لحاظ ارزشي رشد منفي 40 درصدي 

را نشان مي دهد.
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چهرهروز

اولي رسيد جايزه »بوكر« به يك رمان 
»داگالس استوارت« براي خلق نخستين رمان خود به عنوان برنده جايزه »بوكر« معرفي شد. به گزارش گاردين، »داگالس استوارت« نويسنده 
امريكايي-   اسكاتلندي براي خلق نخستين رمان خود با عنوان »شاگي بِين« به عنوان برنده جايزه »بوكر« ۲۰۲۰ انتخاب شد. اين رمان كه 
داستان زندگي فقيرانه پسري به همراه مادر درگير اعتيادش را در دهه ۸۰ ميالدي روايت مي كند در حقيقت بر اساس زندگي واقعي »استوارت« 
نوشته شده است. »استوارت« اين كتاب را به مادرش كه او را در دوران نوجواني بر اثر اعتياد به الكل از دست داده، تقديم كرده است. به اين 
ترتيب »استوارت« ۴۴ ساله به دومين نويسنده اسكاتلندي تبديل مي شود كه تاكنون موفق به كسب اين جايزه ادبي ۵۰هزار پوندي شده 

است. در سال ۱۹۹۴ »جيمز كلمان« براي خلق رمان »چقدر دير بود« به عنوان نخستين نويسنده اسكاتلندي جايزه »بوكر« معرفي شد.

میراثنامه

با جلب همكاري مالك ساختمان مجاور در حريم 
كاخ گلس��تان، يك طبقه از ارتفاع اين ساختمان 
كم شد. پس از بازديد ميداني وزير ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي از پروژه ساخت وساز در 
حريم كاخ گلستان و دس��تور پيگيري براي حفظ 
حريم اين اثر جهاني با انجام چندين جلسه رايزني 
با مالكان ساختمان و جلب همكاري آنها در حفظ 
حريم اين كاخ موزه، در روز ۲۹ آبان ماه يك طبقه از 
ارتفاع ساختمان مجاور كاخ گلستان واقع در خيابان 
ناصرخسرو كاسته شد. كاهش ارتفاع ساختمان در 
حريم كاخ گلستان موجب ش��د تا خطر احتمالي 
خروج اين بناي ارزشمند از ثبت جهاني منتفي شود. 
در حال حاضر مالك اقدام به كوتاه كردن سازه هاي 
آهني س��اختمان از سمت كاخ گلس��تان كرده و 
انتظ��ار مي رود تا چند روز آينده از س��مت خيابان 
ناصر خس��رو نيز تيرآهن ها جمع آوري شود. كاخ 
گلستان با قدمتي بالغ بر ۴۴۰ سال يكي از منحصر 
به فردترين مجموعه هاي تاريخي ايران است. اطالق 
نام گلستان به اين مجموعه ريشه در بنيان تاالري 
به نام »گلستان« كه از بناهاي عهد آقا محمد خان 

قاجار بوده و در سال ۱۲۱۶ ه .ق و در عهد فتحعلي 
ش��اه قاجار به پايان رس��يد، دارد. كاخ گلستان در 
دوم تيرماه ۱۳۹۲ خورشيدي و در سي و هفتمين 

اجالس ساالنه كميته ميراث جهاني سازمان يونسكو 
در پنوم پن، پايتخت كامبوج به عنوان ميراث بشري 

از جانب يونسكو به ثبت رسيد.

ارتفاع ساختمان مجاور كاخ گلستان كم شد

هنر

فيلم س��ينمايي »خط فرضي« به نويس��ندگي و كارگرداني فرن��وش صمدي و 
تهيه كنندگي علي مصفا در جديدترين حضور جهاني خود، در فستيوال توفي لهستان 
و نيز در هشتمين فس��تيوال اجيال قطر )دوحه( به نمايش در آمد. در هشت دوره 
برگزاري جشنواره اجيال، اين نخستين بار است كه به دليل شيوع گسترده ويروس 
كرونا برنامه هاي اين رويداد سينمايي قرار است در سه بخش نمايش آنالين، نمايش 
خودرويي و نمايش عادي اجرا شود. فيلم »خط فرضي« كه ماه گذشته جايزه بهترين 
فيلم ميتينگ پوينت فستيوال وايادوليد اس��پانيا را دريافت كرد، با عنوان »قانون 
ال۱۸۰ درجة« و درجه سني ۱۵+ در اين فستيوال قطري به نمايش درمي آيد. سحر 
دولتشاهي، پژمان جمشيدي، حسن پورشيرازي، آزيتا حاجيان، اميررضا رنجبران، 
صدف عسگري، محمد حيدري و بازيگر خردسال: آيلين جاهد بازيگران اصلي اين 
فيلم هستند. در خالصه داستان فيلم سينمايي خط فرضي آمده: يك معلم مدرسه از 
تهران در حال آماده شدن براي شركت در يك عروسي در شمال ايران است هنگامي 

كه شوهرش ناگهان او را از رفتن منع مي كند او تصميمي مي گيرد كه...

نمايش »خط فرضي«
 در لهستان و قطر

هنر

تهران- ايرنا- فيلم كوتاه »يك رابطه ساده« ساخته شاهين حيدري به جشنواره 
KIDZCINEMA۲۰۲۰ هند و جشنواره MIUVEF ژاپن راه يافت.اين فيلم 
كوتاه به بررس��ي مساله اي مشترك از دو نگاه و زواياي ديد متفاوت بنا بر جبر 
زمان و مكان هر شخص مي پردازد، جبر زمان و مكاني كه مي تواند نگاه، تصميم 
و حتي انتخاب هاي ما را تغيير دهد. چيزي كه در جايي پيش پا افتاده است در 
جاي ديگري از كره زمين مي تواند مايحتاج يك انسان باشد. شايان ذكر است اين 
دومين و سومين حضور جهاني فيلم جديد اين فيلمساز است. شاهين حيدري 
نويسنده و كارگردان فيلم كوتاه »يك رابطه ساده« در سال ۲۰۱۹ با فيلم كوتاه 
 the بيگانه جيغ مي كشد« در سه جشنواره جهاني حضور يافت و در جشنواره«
lift off sessions ۲۰۱۹ لندن نامزد بهترين فيلم شد. ديگر عوامل اين فيلم 
عبارتند از: شاهين حيدري نويسنده و كارگردان / آذر زندي تهيه كننده / محمد 
جواد لشگري و فردين حكيمي بازيگران / مهرداد اصفهان پور فيلمبردار / امير 

برمايون دستيار فيلمبردار / طراح چهره پردازي: فاطمه قمري ...

اكران فيلم كوتاه »يك رابطه ساده« 
در هند و ژاپن

جامعه ادامهازصفحهاول

 100 هزار تومان 
درد را  دوا  نمي كند

اين مبل��غ چ��ه دردي را دوا مي كن��د، چقدر 
مي تواند در هزينه هاي مردم س��هيم باشد. در 
حالي كه تمام مايحتاج روزانه بيش از چندين 
و چن��د برابر گران ش��ده، با ۱۰۰ ه��زار تومان 
هيچ كس كاري نمي توان��د بكند. اصال عنوان 
كردن اين موضوع از ابتدا اشتباه بود. دولت در 
اين شرايط موظف اس��ت حداقل دو ماه از نظر 
اقتصادي و معيش��تي م��ردم را همراهي كند. 
البته كه بسياري از مشاغل ما طي سال ها و به 
دليل ندانم كاري ها از بين رفته اند و بس��ياري 
از صاحبان مش��اغل ورشكسته شده اند، اما در 
ش��رايط كرونايي وضعيت كامال فرق مي كند 
و اين دولت اس��ت كه بايد هزينه هاي زندگي 
مردم را مانند بس��ياري از كشورهاي ديگر كه 
اين كار را انجام داده ان��د، تقبل كند. اين رفتار 
دول��ت و پرداخت كم��ك هزين��ه ۱۰۰ هزار 
توماني اصال قابل توجيه نيست. دولت بايد اين 
مهم را در نظر داش��ته باشد كه شرايط سخت 
كنوني شايد بيشتر از ۲ ماه هم ادامه پيدا نكند 
و با ورود واكس��ن كرونا به بازار مردم بتوانند به 
زندگي عادي خود بازگردند، اما در اين شرايط 
وظيفه رسيدگي به معيشت مردم در هر جاي 
دنيا وظيفه دولت هاس��ت و البته كه شرايط بد 
اقتصادي امروز ايران هم نتيجه عملكرد اشتباه 
دولت هايي است كه بر سر كار آمده و رفته اند. 
پس ح��اال نبايد مردم را با اين مش��كالت تنها 
بگذارند و فكر كنند ب��ا پرداخت ماهيانه ۱۰۰ 
هزار توم��ان مي توانند تمام مش��كالت را حل 
كنند. زماني كه خط فقر ۱۰ ميليون تومان اعالم 
مي ش��ود، چطور دولت مي خواهد با پرداخت 
ماهيانه ۱۰۰ هزار تومان معيشت و زندگي مردم 
را سامان بدهد. در حال حاضر بيش از يك سوم 
جمعيت ايران در فقر و نداري به س��ر مي برند. 
خيلي از آنها در طول سال ها مشاغل خود را از 
دست داده اند و خيلي هاي ديگر در دوران كرونا 
كسب و كارشان نابود شده است. در اين شرايط 
مردم ناگهان با تورم وحشتناك در تمام زمينه ها 
هم مواجه شده اند. از اجاره خانه تا هزينه مايحتاج 
روزانه، حاال ديگر حداق��ل اجاره بهاي خانه در 
تهران به بيش از ۲ ميليون تومان رسيده، تمام 
اقالم خوراكي با بيش از ۴۰ تا ۵۰ درصد افزايش 
قيمت مواجه بوده اند، خيلي ها ديگر توان خريد 
نان را هم ندارند، در چنين شرايطي واقعا ۱۰۰ 
هزار تومان چه دردي را مي تواند درمان كند. چرا 
بايد با بيان چنين حرف ها و عنوان كردن چنين 
رقم هايي مردم را تحقير كنيم. اين رفتارها نه تنها 
چهره ايران را در مجامع بين المللي خدشه دار 
مي كند كه باعث تحقير مردم در داخل مي شود. 

اين شرايط نبايد ادامه پيدا كند.

مجوز آزمايشگاه هاي متخلف لغو مي شود
پنه��ان كاري و كوتاه��ي در رابط��ه با 
نتيجه تست كروناي مسافران از طرف 
آزمايشگاه ها، نه تنها به لغو مجوز بلكه 
به برخ��ورد قانوني منجر خواهد ش��د. 
مديركل آزمايشگاه هاي مرجع وزارت 
بهداشت گفت: بر اس��اس آمار مربوط 
به حدود ۱۰ روز پي��ش، به جز بيش از 
۱۰۰ آزمايشگاه تش��خيص مولكولي 

از دانش��گاه هاي وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزشكي كه در خدمت مراكز سرپايي و بستري كوويد 
۱۹ هس��تند، بيش از ۱۳۰ آزمايش��گاه خصوصي و 
۲۲ آزمايشگاه متعلق به س��اير سازمان هاي دولتي 
ب��راي انجام آزمايش تش��خيص مولكول��ي كوويد 
۱۹ مجوز دريافت كرده اند. سيامك سميعي افزود: 
وزارت بهداشت از طريق س��ايت معاونت بهداشت 
آزمايش��گاه هاي غيردولتي مجاز به انجام آزمايش 

مولكول��ي كوويد ۱۹ را اطالع رس��اني 
مي كند كه بر حس��ب اس��تان و حوزه 
نظارتي دانش��گاهي، نام و مشخصات 
تماس آزمايشگاه هاي مجاز ذكر شده 
است، بنابراين از آنجا كه آزمايشگاه هاي 
مجاز تح��ت نظارت و مه��ارت آزمايي 
دوره اي هستند، اگر هر گونه تغييري در 
وضعيت فعاليت و مجوز آنها اتفاق بيفتد، 
به همراه علت آن، در اين فهرست منعكس مي شود. 
همچني��ن گيرندگان خدمت هر گونه ش��كايتي از 
فعاليت اين آزمايشگاه ها داش��ته باشند، مي توانند 
به معاونت درمان دانش��گاهي كه آزمايشگاه تحت 
نظارت آن است اعالم كنند تا شكايت ثبت شده مورد 
رسيدگي قرار گيرد، ضمنا شاكيان مي توانند از طريق 
شماره تلفن ۱۹۰ نيز شكايات خود را به اطالع وزارت 

بهداشت برسانند و راهنمايي بگيرند. 

كرونا جان ۴۳۱  نفر ديگر را در ايران گرفت
با فوت ۴۳۱ بيمار ديگر از مبتاليان قطعي 
به كرونا در ۲۴ س��اعت گذش��ته، شمار 
جانباختگان قطعي بيم��اري كوويد۱۹ 
در كش��ور به ۴۴ هزار و ۳۲۷ نفر رسيد و 
۲۷ اس��تان همچنان در وضعيت قرمز 
كرونا هستند. سخنگوي وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي گفت: بر اساس 
معيارهاي قطعي تشخيصي، ۱۲ هزار و 

۹۳۱ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي 
شد و دو هزار و ۱۵۵ نفر بستري شدند. با اين حساب، 
مجموع بيماران كوويد۱۹ در كش��ور ب��ه ۸۴۱ هزار و 
۳۰۸ نفر رسيد. سيما سادات الري افزود: خوشبختانه 
تاكنون ۵۹۶ هزار و ۱۳۶ نفر از بيماران، بهبود يافته يا 
از بيمارستان ها ترخيص شده اند. همچنين ۵۷۷۸ نفر 

از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در وضعيت 
شديد اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند 
و تاكنون پنج ميليون و ۷۴۷ هزار و ۳۲۵ 
آزمايش تش��خيص كوويد۱۹ در كشور 
انجام شده است. الري گفت: استان هاي 
تهران، اصفهان، قم، آذربايجان ش��رقي، 
خراسان جنوبي، سمنان، قزوين، لرستان، 
اردبيل، خوزستان، كرمانشاه، كهگيلويه و 
بويراحمد، گيالن، بوشهر، زنجان، ايالم، خراسان رضوي، 
مازندران، چهارمحال و بختياري، الب��رز، آذربايجان 
غربي، مركزي، كرمان، خراسان شمالي، همدان، يزد 
و كردس��تان در وضعيت قرمز قرار دارند و استان هاي 
هرمزگان، فارس، گلستان و سيستان و بلوچستان نيز 

در وضعيت نارنجي و زرد قرار دارند.

بازار خريد و فروش پسماند در كشور شفاف نيست
رييس اداره محيط زيست انساني استان 
تهران با اش��اره به اينكه مناسبات حاكم 
بر بازار خريد و فروش پس��ماند در كشور 
شفاف نيست، گفت: داير شدن يك مركز 
مجاز خريد و فروش پس��ماند در كشور 
مي تواند باعث ساماندهي اين بازار، كوتاه 
كردن دست دالالن، كاهش آلودگي هاي 
زيست محيطي شود و به صنعت بازيافت 

نيز كمك كند. فاطمه اكبرپور افزود: در ايران مشخص 
نيست كه خريد و فروش پسماند با قيودي همراه است 
يا آزاد اس��ت يا اينكه بايد كنترلي بر آن باش��د اما اگر 
بورس پسماند يا مركز خريد و فروش پسماند داير باشد 
مي تواند باعث شفافيت و ساماندهي اين بازار شود. او 
ادامه داد: در حال حاضر امر خريد و فروش پسماند در 
كشور بالصاحب، بدون ساماندهي و بدون نظارت است 

و بيشتر توسط دالالن و فعاالن غيررسمي 
مديريت مي شود بنابراين اگر يك مركز 
خريد و فروش پسماند داير شود، اصولي 
بر بازار خريد و فروش پسماند حاكم خواهد 
شد. او با اشاره به اينكه در تهران چندين 
مركز غيررسمي خريد و فروش پسماند 
شناسايي شده اند، اظهار كرد: در جنوب 
شرق تهران در جاده خاوران محل استوك 
خاوران بيشتر فلزات رنگين و ضايعات فلزي براي خريد 
و فروش جمع آوري مي ش��ود و يك مركز غيرمجاز در 
داخل محدوده شهرداري تهران به نام »خالزير« وجود 
دارد كه متاسفانه پسماندسوزي هاي عمده نيز در اين 
محل انجام مي شود. همچنين يك جمعه بازار نيز در اين 
محل معروف است كه قطعات و پسماند خريد و فروش 

مي كنند كه به »شيطان بازار« موسوم است.

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترسميروزنامهدردسترساست

گل�يماندگار| يك هفت��ه پيش وقتي 
رييس ستاد ملي مقابله با كرونا اعالم كرد 
كه از اول آذر ماه تهران و ديگر ش��هرهايي 
كه در وضعيت قرمز قرار دارند، تعطيل مي ش��وند، همه 
اميدوار بودند اين تعطيلي بتواند كمي از شمار مبتاليان به 
كرونا بكاهد و تعداد بيماراني را كه به بيمارستان ها مراجعه 
مي كنند به حداقل برساند، تا هم زنجيره كرونا قطع شود 
و هم كادر درمان نفس��ي تازه كنند. اما تمام اينها بعد از 
اعالم ميزان محدوديت ها بيشتر به يك رفع تكليف بدل 
ش��د. اينكه يك سوم كارمندان دولت بايد سر كار حاضر 
شوند. اينكه هيچ شركت خصوصي تعطيل نشد و همه 
كارمندانشان مجبورند به سر كار بروند. اينكه مغازه ها هم 
راه دور زدن قانون را خيلي زود پيدا كردند و با پايين كشيدن 
نيمه كركره هايشان تظاهر به تعطيلي كردند در حالي كه در 
داخل مغازه مشغول كار بودند. اما هيچ كس فكر نمي كرد 
در اولين روز تعطيلي تهران با اين حجم از ترافيك مواجه 
شود و از آنجايي كه در روزهاي منتهي به آخر هفته هم باز 
خيلي ها بار سفر بسته و به سمت شهرهاي شمالي كشور 
رفته بودند، انتظار ديدن تهراني خلوت خيلي هم دور از 

ذهن نبود. اما صبح روز شنبه حكايت ديگري داشت.

     ازدحام در مترو
از پله هاي ايستگاه خواجه عبداهلل كه پايين مي روم، با انبوه 
جمعيتي كه دو طرف خط ايستاده اند و منتظر رسيدن 
قطار هستند مواجه مي شوم. قطار مي رسد و البته جايي 
براي سوار شدن مسافران جديد ندارد. چند نفري خود را به 
زور در واگن جا مي كنند و بقيه هم منتظر مي مانند تا قطار 
بعدي از راه برسد. علي يكي از مسافران مترو است. او در 
مورد شغلش مي گويد: من در يك مغازه در ميدان توپخانه 
كار مي كنم. صاحبكارم گفته كه مغازه تعطيل نيست. ما 
لوازم ماشين مي فروشيم و من هم بايد راس ساعت ۱۰ 
صبح سر كار باشم. اگر نروم اخراجم مي كند. علي مي گويد: 
مادرم چند ماه پيش كرونا گرفت و خدا رو شكر خوب شد، 
من هم به خاطر اينكه ديگر به پدر و مادرم آسيبي نرسد 
در خانه مجردي يكي دوستانم زندگي مي كنم. فعال بايد 

به اين نوع زندگي كردن عادت كنيم تا ببينيم در آينده 
چه اتفاقي مي افتد.

    اين تعطيلي فايده اي ندارد
سپيده كه منش��ي يك ش��ركت خصوصي در ميدان 
فاطمي است مي گويد: مردم را مسخره كرده اند، اين چه 
مدل تعطيلي است كه همه بايد سر كار بروند، اگر دولت 
كارمندان را مجبور به حاضر شدن در محل كار نمي كرد، 
شركت هاي خصوصي هم مجبور مي شدند تعطيل كنند، 
االن چه چيزي عوض شده، همه ما در معرض ابتال به كرونا 
قرار داريم. من يك بچه ۳ س��اله دارم و هر روز او را پيش 
مادرم مي گذارم. همين رفت و آمدهاي من مي تواند جان 
مادرم را به خطر بيندازد. همسرم هم مجبور است سر كار 
برود. او حسابدار اس��ت و مثل من در شركت خصوصي 
كار مي كند و روساي شركت آنها را هم تعطيل نكرده اند. 
واقعا قرار است چه بر سر ما بيايد؟ ما اينقدر درآمد نداريم 
كه براي رفتن به سر كار از تاكسي هاي اينترنتي استفاده 
كنيم، حتي كرايه تاكسي هاي شهري هم آنقدر زياد شده 
كه پرداخت آن در توان ما نيست، مجبورم مترو سوار شوم. 

ما عاقبت از اين اجبار و نداري مي ميريم.

    جان  مردم  بي ارزش است
حميد يكي ديگر از مس��افران مترو كه كارمند دولت 
است و در اداره مخابرات كار مي كند، مي گويد: حقوقي 
كه دريافت مي كنم براي پرداخت كرايه خانه و هزينه 
زندگي ۴ نفر آنقدر نيست كه اضافه بيايد و من بتوانم با 
اسنپ به سر كار بروم و برگردم. همسرم تازه زايمان كرده 
و سر كار نمي رود، البته ممكن است با اين شرايط ديگر 
مجبور باشد براي نگهداري از دو فرزندمان در خانه بماند، 
واقعيت ماجرا اين است كه جان مردم براي مسووالن 
هيچ ارزش��ي ندارد، اگر قرار بود براي شكستن زنجيره 
كرونا دوهفته تهران را تعطيل كنند بايد كامال تعطيل 
مي كردند، نه با اين روش خنده دار، انگار مردم را سر كار 
گذاشته اند و انگار مردن آدم ها برايشان اهميتي ندارد، 

آنها به ما به چشم آمار و ارقام نگاه مي كنند نه انسان.

    مردن از اين زندگي بهتر است
آقا فضل اهلل ۷۲ ساله وقتي مي فهمد خبرنگارم خودش را 
به من نزديك مي كند و با صدايي آرام مي گويد: دخترم از 
قول من بنويس مردن از اين زندگي بهتر است. من با اين 
سن و سال مجبورم براي باربري به بازار بروم. تا بتوانم خرج 
خودم و همسرم را دربياورم. فرزندانم ازدواج كرده اند و هر 
كدام گرفتار زندگي خودشان هستند، من با باربري خرج 
زندگي ام را در مي آورم. االن يك س��ال است كه همين 
ماسك را استفاده مي كنم، هر شب كه مي روم خانه آن را 
مي شويم و بعد صبح دوباره آن را مي زنم و از خانه بيرون 
مي آيم. ح��اال اگر يك روز كار نكنم چيزي براي خوردن 
نداريم، تازه اجاره خانه هم بايد بدهم. آقاي رييس جمهور 
هم كه وع��ده كمك صدهزار تومان��ي را داده اند. معلوم 
نيست من اگر جزو آن دسته از كساني باشم كه مستحق 
دريافت اين صدقه ام با ۲۰۰ هزار تومان در طول يك ماه چه 
چيزي مي توانم تهيه كنم. اجاره خانه بدهم، خرج خورد و 
خوراك بدهم يا پول آب و برق و گاز. به همين خاطر است 
كه مي گويم براي امثال من مردن بهتر از اين زندگي است.

      مغازه ها همه نيمه بازند
از ايستگاه مترو بيرون مي آيم و سري به خيابان بني هاشم 
مي زنم، اينجا بورس لوازم بهداشتي و مصالح ساختماني 
است. يعني از آن دسته مشاغلي كه بايد تعطيل باشند و 
قطعا باز بودنشان خيلي ضروري نيست. اما تمام مغازه ها 
يا باز هستند يا براي دور زدن قانون كركره مغازه شان را 
تا نيمه پايين كشيده اند و داخل مغازه در انتظار مشتري 
نشسته اند. محمود براتي صاحب يكي از مغازه هاي فروش 
شيرآالت در پاسخ به اين سوال كه چرا تعطيل نكرده ايد 
مي گويد: من تعطيل كنم چه كسي قرار است چك هاي 
منو پاس كنه، البد بايد با همان ماهي صدهزار توماني كه 
دولت قرار است به ما بدهد چك هايمان را پاس كنيم. اگر 
قرار بود تعطيلي باشد بايد همه را با هم تعطيل مي كردند و 
به كسي اجازه خارج شدن از خانه را نمي دادند، اينكه يك 
سري را تعطيل مي كنند و يك سري ديگر بايد سر كار 
بروند خنده دار است، كرونا با كسي تعارف ندارد، اما گويا 

مسووالن ما با خودشان تعارف دارند و نمي خواهند واقعيت 
را بپذيرند. يكي از مغازه هايي ك��ه كركره اش را تا نيمه 
پايين كشيده مغازه كوچكي است كه فتوكپي مي گيرد. 
نزديك مي شوم و از پشت كركره از صاحب مغازه در مورد 
تعطيلي ها مي پرسم. كمي كركره را باال مي دهد و مي گويد: 
اگر چيزي مي خواهي پرينت بگيري يا كپي كني بده انجام 
بدهم در غير اين صورت نه وقت خودت را بگير نه ما را. من 
هم مثل بقيه تعطيل نمي كنم، قرار بود تعطيلي باشد بايد 

همه تعطيل مي شدند. 

     هشدارهاي پليس
 با آغاز محدوديت هاي جديد كرونايي

همزمان ب��ا آغاز مرحل��ه جدي��دي از محدوديت هاي 
كرونايي، معاون اجتماعي پليس پيشگيري تهران بزرگ 
توصيه ها و هشدارهايي را به مردم ارايه كرد. سرگرد وحيد 
سلطاني پاجي با اشاره به آغاز طرح جامع محدوديت هاي 
كرونايي در ش��هر تهران، گف��ت: مهم ترين نكته اي كه 
شهروندان بايد به آن توجه داشته باشند عمل به مقررات و 
مصوبات ستادملي مقابله با كروناست. لذا الزم است از تردد 

غيرضروري، برگزاري مهماني و ديد و بازديد و انجام سفر در 
اين ايام خودداري شود. بهترين محل براي كمك به قطع 
چرخه انتقال و شيوع كرونا حضور در خانه است. او با بيان 
اينكه مجرمان همواره در شرايط خاص و با سوءاستفاده از 
اين جو اقدام به سواستفاده از موقعيت مي كنند، گفت: در 
همين راستا نيز اين احتمال وجود دارد كه افراد سودجو و 
مجرم با غصب و جعل عناويني نظير مامور پليس، مامور 
بهداشت، بازرس اتحاديه، تعزيرات و ... اقدامات مجرمانه اي 
را انجام دهند كه الزم است در اين خصوص شهروندان 

هوشياري خود را حفظ كنند.

      هيچ  ماموري جريمه كرونا را
 نقدي  و در محل دريافت نمي كند

س��لطاني اضافه كرد: يك��ي از اين م��وارد احتمال 
مراجعه افراد سودجو به صاحبان و متصديان صنوف، 
شهروندان يا خودروهاي آنان است كه در اين خصوص 
الزم است شهروندان حتما از جزييات اجراي طرح ها 
آگاه باشند و بدانند كه هيچگاه ماموران اعم از پليس، 
بهداشت و ... با مراجعه مستقيم به شهروندان مبلغي 

را تحت عنوان جريمه اخذ نمي كنند. همچنين طبق 
اعالم نهادهاي مربوطه خودروي��ي نيز در اين طرح 
توقيف نمي شود و صرفا اعمال جريمه انجام خواهد شد 
كه آن هم در سامانه رسمي پليس راهور قابل استعالم 
است. بنابراين اگر شهروندان با مواردي از مراجعه افراد 
به واحد صنفي يا در منازل خود روبه روشدند حتما 
صحت و سقم موضوع را بررسي كنند. به گفته او، هيچ 
ماموري براي اجراي محدوديت هاي كرونايي به در 
منازل مراجعه نخواهد كرد و به همين دليل درخواست 
ما از شهروندان اين است كه حتما موضوع را به پليس 
۱۱۰ اطالع دهند. معاون اجتماعي پليس پيشگيري 
پايتخت با تاكيد بر اينكه الزم است صاحبان صنوف نيز 
در همان ساعات مقرر و اعالم شده نسبت به تعطيلي 
واحد صنفي خود اقدام كنند، گفت: با توجه به خلوتي 
معابر، ممكن است افراد سودجو و سارق به واحدهايي 
كه پس از ساعات مجاز فعال هستند مراجعه كرده و 
اقدام به س��رقت از آنان كنند. همچنين اين احتمال 
وجود دارد كه به همين بهانه اقدام به اخاذي از صاحبان 

صنوف هم كنند.

گزارش

اولين روز تعطيالت دو هفته اي در تهران چگونه گذشت

ترافيك، ازدحام و مغازه هايي كه قانون را دور زدند
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