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يادداشت2-

شوك اقتصادي
براي بورس

در پيشبين��ي روند طبيعي
ب��ازار ميت��وان گف��ت ك��ه
مهمتري��ن بحث اثرگ��ذار بر
روي اين موض��وع بحثهاي
داخلي و اقتصادي اس��ت اما؛
يك اخباري مث��ل انتخابات
فردينآقابزرگي امريكا يا پيامدهاي حمالت
تروريستي و امثال اين موارد
همه بازارهاي مالي را از جمله بازارهاي ما را تحت تاثير
قرار ميدهد و با يك ش��وك اقتصادي بس��يار كوتاه و
كم اثر مواجه ميكند و پيرو پيشبينيها هيچ كدام از
نامزدهاي انتخاباتي امريكا اساسا بر اقتصاد ما اثرگذار
نميباشند چراكه؛ رويكرد اقتصادي ما در رابطه با تعامل
با دنيا و محاصره اقتصادي و تحريمها هيچ گونه تغيير
محس��وس و قابل توجهي به خص��وص در كوتاهمدت
نخواهد ك��رد .بنابراين صرف يك اطالع��ات جديد در
روند ب��ازاري كه رو به اصالح اس��ت تش��ديد ميكند
و تفاوتي ندارند اين اصالح مثبت باش��د يا منفي .نكته
اصلي تغييرات در وضعي��ت بازار بورس اي��ران در پي
اصالحات قاب��ل توجهي كه ح��دود  40درصد اصالح
قيمت داشتهايم از سقف شاخص سال جاري تاكنون؛
در حقيقت نكته اساس��ي پيامدهاي اصالحات منفي
كه ميتوان اين مورد را مالك پي��ش بيني براي روزها
و هفتههاي آين��ده بازار قرار داد ب��ه همين دليل بيش
از  50درصد س��هام موثر و تاثيرگذار بر روي ش��اخص
بازار اصالحات عمده خود را انج��ام دادند و پس از اين
نه شاهد رش��دهاي شارپي ،رشد جهش��ي و نه ريزش
واصالح قيمتي اساس��ي در بازار خواهيم بود .يك بازار
با ثابت ش��دن ش��رايط حال حاضر به خص��وص با پر
رنگ ش��دن پيشبينيه��ا درخص��وص افزايش نرخ
ارز در بازار ،ثبات نس��بي پس از گ��ذر از اين اصالحات
 40درصدي قاب��ل توجه بوده فكر ميكن��م روند بازار
به اين ش��كل ادامه دارد و اين حدود  200شركتي كه
به هر شكل متوقف بودند اين شركتها نيز اصالحات
خود را انجام بدهند بازار ثبات خاص خود را به دس��ت
ميآورد و كمتر ش��اهد اصالحات منفي دو الي سه ماه
گذشته خواهيم بود .نكته اساس��ي در خصوص سهام
عدالت نخست عدم تطابق مش��خصات شناسنامهاي
دارندگان س��هام عدالت با مرجعي كه دس��تور فروش
دادند .براي مث��ال؛ در يك بانك يا كارگزاري دس��تور
فروش ميدهند غافل از اينكه پيشتر كارگزار ناظر آن
فرد شركت ديگري بود يا ش��ماره تلفن همراه و شماره
شبا با مشخصات شناسنامهاي تطبيق نداشته است .بنا
گفته رييس سازمان بورس در مجلس شوراي اسالمي
 13هزار ميليارد تومان از سهام عدالت به فروش رفته و
از برآورد اوليه كه  400هزار ميليارد تومان ارزش سهام
طي ماههاي تابستان بود تنها  13هزار ميليارد تومان به
ادامه در صفحه3
فروش رسيده است.
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محكمكردن
كمربندهاينظارتي

فشاربرتوليد
با تحريمهاي داخلي

واكنش بازارها
به بازار سياست و انتخابات

سايه مرگ از جنگلهاي
هيركانيتاچغازنبيل

به نظر ميرس��د در خصوص
گرانيه��ا و س��وداگريها
در بازاره��ا دو گونه مش��كل
وجود دارد.يك بخ��ش از اين
مشكالت مرتبط با بحثهاي
تامين كاال اس��ت ك��ه بعد از
سيدحميدحسيني تصميمسازيهاي دولت براي
تسهيل ورود كاال از يك طرف
وآزادسازيكاالهايموجوددرگمركاتازسويديگراين
مش��كالت تا حد زيادي بر طرف خواهد شد .اما برخي از
كاالهاهستندكهبدونهيچدليلخاصيوبهدليلضعف
در نظارت ،سوداگريها يا جو كلي جامعه گران شدهاند.
اينحوزهكهبخشقابلتوجهيازكاالهايمصرفيمردم
را دربر ميگيرد ،نيازمند نظارت و توجه بيش��تري است.
بس��يج هم بعد از رهنمودهاي مقام معظم رهبري ،قول
داده كه با واحد نظارت بازرگان��ي همكاري كند تا اگر در
جايي احتكاري صورت ميگيرد ،كاالهاي غيربهداشتي
توليد يا توزيع ميشود ،اقالم گرانتر از ميزان تعيين شده
فروخته ميشوند و ...به سرعت برخورد قانوني ،رسيدگي
و از منافع مردم حفاظت ش��ود .معتق��دم در اين جريان
نظارتي فراگير همه بايد كمك كنند تا جوي كه در كشور
ايجاد شده و بخش قابل توجهي از آن هم سياسي و رواني
است،درمسيربهبودقراربگيرد .ادامهدرصفحه2

نگاهي ب��ه وضعي��ت اقتصاد
ايران نشان ميدهد كه امروز،
مش��كالت دو جنب��ه كامال
مج��زا دارن��د و اگ��ر برطرف
ك��ردن يك��ي از آنه��ا ،صرفا
در اختي��ار تصميمگي��ران
داخلي نيست اما قطعا بخش
مهديعليپور
ديگ��ر را ميت��وان ب��ا بهبود
شرايط از درون كشور ،مديريت كرد .در سالهاي اخير،
توليدكنندگانوصادركنندگانايرانيبامحدوديتهاي
جدي تحريمهاي امريكا مواجه بودهاند .در حوزه توليد،
افزايش قيمت مواد اوليه به دنب��ال باال رفتن قيمت ارز،
بسياري از واحدها را مشكل مواجه كرده است و در حوزه
تجارت نيز با توجه به اينكه بانكهاي بينالمللي با ما كار
نميكنند ،نقل و انتقال ارز بس��يار دشوار شده و فعاليت
ايران در بازارهاي بينالمللي نيز محدود ش��ده است .با
اين وجود صادركنندگان ايراني تالش كردهاند بازارهاي
منطقه را حفظ كنند و با اس��تفاده از شيوههاي متفاوت
ارز را به كشور برس��انند .در اين بين شيوع ويروس كرونا
نيز مزيد بر علت شده تا كار دش��وارتر از قبل دنبال شود
و براي حفظ برخي بازارها ،ني��از جدي به اين وجود دارد
كهصادراتكاالهايايرانيباتمهيداتبهداشتيمناسب
ادامه در صفحه3
انجامشود.

روز چهارشنبه بهبود شاخص
بورس در بسياري از كشورها،
كاهش قيمت ط�لا ،تقويت
ارزش دالر ،كاه��ش ارزش
پولهايي مانند ي��وان چين
عدهاي را با تعجب مواجه كرد
محسنشمشيري و س��وال ميكردند كه دليل
آن چيس��ت و وقتي ب��ا اين
پاسخ مواجه ميشدند كه به خاطر انتخابات امريكاست،
اين نكته را مطرح ميكردند كه بايدن و ترامپ از امريكا
چگونه ميتوانن��د بالفاصله روي بازارهاي س��اير نقاط
جهان اثر بگذارند؟ واقعيت اين است كه سرمايهها ترسو
هستند و بالفاصله به هر خبري واكنش نشان ميدهند
و بازارها به همين خاطر باپيش خور كردن رشد قيمتها
يا كاهش قيمتها مواجه ميش��وند و با حباب منفي يا
مثبت همراه هس��تند .زيرا انتظار تغييراتي را با پيروزي
سياست مداران دارند كه با انتخاب آنها ،اين سياستها
منافعي را براي عدهاي ايجاد ك��رده و براي عدهاي ديگر
در مقابل هزينههايي ايجاد ميكند و هر سياستي منافع
و هزينههايي به همراه دارد .به عب��ارت ديگر ،بازارهاي
اقتصاد ،از س��هام و داراييهايي مانند طال و ارز گرفته تا
صنعتوتجارتوارزشپولكشورهايمختلف،آنچنان
بهبازارسياست،انتخابات،احزابو ...ادامه در صفحه6

اين روزها كه هم��ه به دنبال
اخب��ار كرون��ا هس��تند و
مس��ووالن هم همگي به اين
فك��ر ميكنند ك��ه چطور و
چگونه از پس اين بيماري بر
بيايند و آمار ه��ر روزه ابتال و
مريمشاهسمندي مرگ و مي��ر را كاهش دهند،
تمام مس��ائل مه��م ديگر به
فراموشي سپرده شده است .اينكه طي دو سال گذشته
صدها هزار هكتار از جنگلهاي كشور در آتش سوختند
و جز آنها كه دل در گرو محيط زيست اين كشور داشتند
و تمام تالش خود را براي متوق��ف كردن آتش كردند،
هيچ فرد ديگري در اين رابطه تالش نكرد .مس��ووالن
انگار در خواب بودن��د و حاال هم كه ديگر بهانهاي مانند
ويروس كرونا دارند تا از تمام مسووليتهاي ديگرشان
ش��انه خالي كنند .بهتر اس��ت نگاهي به آمار دردناك
از بين رفتن بلوطس��تانهاي لرس��تان و جنگلهاي
هيركانيگيالنبيندازيموببينيمچهبرسرطبيعتاين
كشور آوردهايم 130 .هكتار از جنگلهاي هيركاني با
قدمت تخميني  25تا  50ميليون سال در آتشسوزي
همزمان در  8نقطه در استان گيالن ،در آتش سوخت و
از بين رفت .به اين ترتيب اراضي جنگلي شمال ايران در
ادامه در صفحه8
 13نقطه نابود شد .

گزارش روز

رونمايي از سامانه
تيربار موشكهاي بالستيك
سرلشكر س�لامي در آيين رونمايي از سامانه پرتابهاي
متوالي موش��كهاي بالس��تيك دوربرد س��پاه (تيربار
موشكي) :قدرت موشكي ايران اس�لامي را تولد و تراكم
اراده مل��ت ايران توصي��ف و با تاكيد بر اينك��ه زماني كه
موشكهاي ما به پرواز در ميآيند ،پيكره دشمن ميلرزد،
تصريح كرد :اين ستون مس��تحكم خيمه بازدارندگي و
دفاع اطمينانبخش نظام ما و قدرتي مهيب اس��ت كه با
آن اراده سياسي نظام به دشمن نش��ان شده و در صورت
نياز به او تحميل ميش��ود .به گزارش سپاهنيوز ،با حضور
سردار سرلشكر پاسدار حسين سالمي فرمانده كل سپاه
پاسداران انقالب اسالمي ،آيين رونمايي از سامانه خودكار
و هوش��مند پرتابهاي پيوس��ته و متوالي موشكهاي
بالستيك دوربرد (تيربار موشكي) نيروي هوافضاي سپاه،
صبح ديروز (چهارشنبه) برگزار شد .فرمانده كل سپاه در
اين آيين ،با بيان اينكه انقالب اسالمي ايران امروز در حال
رشد ،توسعه ،گسترش و غلبه بر دشمنان است ،گفت :از
سوي ديگر دش��منان ما با انحطاط و زوال قدرت رو ب ه رو

هس��تند و هر روز كه ميگذرد شتاب و ش��يب اين زوال
تندتر ميشود؛ اما هنوز تهديدات دشمن پابرجا است .وي
با بيان اينكه حتي هنگامي كه دشمن در حال متالشي
شدن و فروپاشي اس��ت باز هم مانند يك ساختمان بلند
در حال فروريزي ،خطرناك است ،گفت :بايد كام ً
ال مراقب
و هوشيار باشيم و بر اس��تعداد ،ظرفيت و قابليت دفاعي
و بازدارندگي خ��ود بيفزاييم .فرمانده كل س��پاه قدرت
موش��كي ايران اس�لامي را تولد و تراكم اراده ملت ايران
توصيف و با تاكيد بر اينكه زماني كه موش��كهاي ما به
پرواز در ميآيند ،پيكره دشمن ميلرزد ،تصريح كرد :اين
ستونمستحكمخيمهبازدارندگيودفاعاطمينانبخش
نظام ما و قدرتي مهيب است كه با آن اراده سياسي نظام به
دشمن نشان شده و در صورت نياز به او تحميل ميشود.
سرلشكر سالمي توان اطمينان بخش موشكي را ضامن
تداومحياتوبازدارندگينظامعنوانوتاكيدكرد:بهفضل
الهيماروزبهروزشاهددرخششهايجديددراينعرصه
هستيم و امروز نيز ش��اهد يك پديده نو و يك دستاورد

جديد با عنوان قابليت پرتاب همزمان يا متوالي موشك
با فاصلههاي زماني دلخواه هستيم كه اينگونه پرتابها از
لحاظ عملياتي و تاكتيكي ارزشهاي افزوده زيادي براي
ما به همراه خواهد داش��ت .فرمانده كل س��پاه در ادامه با
اش��اره به خباثتها و توطئههاي دش��منان عليه انقالب
اسالمي و ملت ايران و ضرورت آمادگي تمام عيارو مستمر
برابر تهديدات ،خطاب به فرماندهان و رزمندگان نيروي
هوافضاي سپاه تاكيد كرد :دس��تهاي شما همواره روي
ماشه باشد؛ شاهديم كه دش��منان گاهي بر طبل تهديد

ميكوبند؛ آنها را بايد مهار و س��يطره رواني و تسلط فني،
تكنيكي ،تاكتيكي ،عملياتي و استراتژيك نظام را به آنان
ثابت كنيم؛ بدون اين سيطره نميتوانيم آزاد و آرام زندگي
كنيم .سرلشكر سالمي با تاكيد بر اينكه قدرت موشكي ما
ضامن عقبنشيني دشمنان است ،گفت :تا به امروز هم
اين قدرت در صحنههاي مختلف اعم از مبارزه با داعش،
مبارزه با ضد انقالب در غرب كشور و در مناطق دوردست و
نيز اسقاط اراده و انصراف دشمن ازتهديد نظام وملت ايران
كاركردوتاثيراتخودرابهخوبينشاندادهاست.

اينكه نتيج��ه انتخابات
امريكا چه س��رانجامي
پيدا ميكند؟ پرسشي
است كه به نظر ميرسد
بيش��ترين فراواني را در
پيگيريهاي ايرانيان در
اين ايام داشته است .اما
عماد افروغ
بايد بدانيم هر كشوري
كه براي بهروزآوري ،ارتقا ،بهبود و توسعه ،چشم به
متغيرهاي سياسي ،اقتصادي و انتخاباتي برآمده
از كشوري بيگانه داشته باشد ،عقب مانده است و
هرگز با اين رويكرد روي توسعه را نخواهد ديد .چرا
كه تجربيات بشري گوياي آن است كه يك جامعه
براي اينكه به يك حد قابل قبولي از پيشرفت برسد
بايد روي قابليتها ،فرصته��ا ،امكانات ،منابع و
نيروي انساني خودش توجه و به آنها تكيه كند .اما
مسلم است كه هيچ كشوري در يك دنياي منزوي
و ايزوله زندگي نميكند .بهترين راهكار تحليلي
آن است كه هم در پيش��رفت و هم عقب ماندگي
به 3عامل كليدي توجه ش��ود .نخست «درون»،
ديگري «برون» و در نهاي��ت «ارتباط» بين برون
و درون.مسلم اس��ت كه عوامل خارجي در جاي
خود اهميت دارند و بايد به آنها توجه ش��ود ،ربط
و ساز و كار ارتباط بيرون و درون هم مهم است ،اما
براي پيشرفت ،بيشتر بايد به عوامل دروني توجه
شود .هرچند در عقب ماندگي ملل ،عوامل دروني
نيز اهميت دارد ،اما در دنياي پس از جنگ جهاني
دوم و طرحهاي گوناگوني كه در خصوص توسعه
يافتگي ارايه ش��د ،ما نميتوانيم توسعه يافتگي
جهان غرب را ب��دون عقبماندگي جهان س��وم
تحليل كنيم .يعني اگر استعمار و استثمار نبود ،نه
عقبماندگي كشورهاي جهان سوم به اين شكل
وجود داشت و نه كش��ورهاي غربي ميتوانستند
اين درجه از توسعه يافتگي را تجربه كنند .اين يك
واقعيت تاريخي است .همين امروز هم ردپاي آن
در ش��ؤون مختلف امور بينالملل ،پيداست ،اگر
غرب براي توس��عه به جهان سوم احتياج نداشت
و ندارد ،چرا از هر ترفندي ب��راي حضور و نفوذ در
كشورهاي جهان سوم اس��تفاده ميكند .ضمن
اينكه نبايد فراموش كرد كه ايران در مسير تاريخ
معاصر خود سابقهاي از بهترين ارتباطات با غرب
هم در كارنامهاش ثبت شده است .اما همان زمان
هم كه ايران بهتري��ن ارتباط را با امريكا و س��اير
كش��ورهاي غربي داش��ت ،مش��كالت اقتصادي
ريش��هدار اقتصادي و معيش��تي در كشور وجود
داشت و شاخصهاي اقتصادي تفاوت معناداري
با امروز نداشتند .چرا؟ چون در دوره قبل از انقالب
هم نگاه كل��ي برنامهريزيها معط��وف بر عوامل
بيروني بود.كش��وري با اين تاريخ ،با اين هويت ،با
اين منابع و با اين نيروي انساني و مواريث فكري،
بايد بر داش��تههاي درونياش تكيه داشته باشد.
البته اين مباحث ب��ه اين معنا نيس��ت كه نبايد
ديپلماس��ي فعالي با جهان پيراموني ايجاد شود.
مساله اين اس��ت كه نگاه و تكيه مان بايد به درون
باش��د .وقتي تحليلها به اين سمت و سو ميرود
كه براي حل مش��كالت فقط بايد ارتباط نزديكي
با غرب برقرار شود ،نگرانكننده است .شايد براي
مردم عادي ايرادي نداش��ته باشد اما اين تفكر در
حوزه مديريت كالن اقتصادي خطرناك اس��ت.
چه كس��ي با ارتباط س��ازنده مخالف است؟ هيچ
اش��كالي ندارد با غرب يا امريكا يا اروپا و ...ارتباط
برقرار ش��ود .ارتباط با حفظ قابليتهاي خودمان
مشكلي ندارد .كس��ي هم از ارتباط نميترسد .اما
ارتباطي كه ب��وي انفعال ،ت��رس ،ناديده گرفتن
توانمنديهاي داخلي و ...بدهد ،واقعا ترس��ناك
است ،چرا كه ايران قبال تجربه يك چنين ارتباطي
را داشته اس��ت و نتايج آن را احساس كرده است.
اينكه گروهي در ايران منتظر باشند تا ببينند كه
در انتخاب��ات امريكا چه نتايج��ي حاصل خواهد
ش��د تا بعد از آن دس��ت به برنامهريزي مناسب با
ان را بزنند ،خودش نشاني از عقبماندگي فكري
است .ما بايد برنامه خودمان را دنبال كنيم .در اين
زمينه سخن زياد است ،آيا قابليت به اندازه كافي
وجود ندارد؟ منابع اقتصادي كافي نداريم؟ نيروي
انساني نداريم ،ثروتهاي خدادادي نداريم؟ همه
اينها را داريم اما به آنها توجه نميشود .چرا توجه
نميش��ود؟ اين موضوع نيازمند تحليل و بررسي
دقيق اس��ت .من معتقدم ريش��ه اين موضوع به
نظريه نوسازي باز ميگردد كه ميگويد ارتباط با
بيگانههيچنقشيدرعقبماندگيملتهانداشتهو
عوامل رشد يا عدم رشد را داخلي ميداند .بهترين
تحليل در اين خصوص تحليل ديالكتيكي است.
تحليل ديالكتيك يعني ض��رورت ارتباطات را در
جاي خودش مينش��اند ،تفاوته��ا را نيز درك
ميكند .درون ما ميشود ،ظرفيتها داخلي ،برون
ميش��ود ارتباطات خارجي و ربط هم اتصال اين
ظرفيتهاي دورني و بيروني است .اينها مباحثي
اس��ت كه در ذيل نظريات توسعه يافتگي ملتها
ادامهدرصفحه3
ارايهميشود.

سياست
موافقت رهبر انقالب با عفو
يا تخفيف تعدادي از محكومان

بهمناسبتفرارسيدنميالدباسعادتحضرتختمي
مرتبت محمد مصطفي (صلياهللعليهوآله) و والدت
حضرت امام جعفر صادق (عليهالسالم) ،رهبر معظم
انقالب اسالمي با پيشنهاد عفو و تخفيف مجازات سه
محكومانمحاكمعمومي
هزاروهفتصدوهشتادتناز
ِ
و انقالب ،سازمان قضايي نيروهاي مسلح و تعزيرات
حكومتي موافقت كردند .حجتاالسالم والمسلمين
رييسي ،رييس قوه قضاييه به مناسبت ميالد پيامبر
اعظ��م (ص) و امام جعفر صادق(ع) ط��ي نامهاي به
رهبر انقالب اسالمي پيشنهاد عفو يا تخفيف و تبديل
مجازات سه هزار و هفتصد و هشتاد تن از محكومان
را كه در كميسيون مركزي عفو و بخشودگي ،واج ِد
شرايط الزم تشخيص داده شدهاند ،ارايه كرد كه اين
پيشنهاد در اجراي بند  ۱۱از اصل  ۱۱۰قانون اساسي
مورد موافقت رهبر معظم انقالب اسالمي قرار گرفت.

واكنش يادگار امام
به توهين به پيامبر

(ص)

سيدحسن خميني گفت :در ايام والدت پيامبر(ص)
هستيم؛كهيكاتفاقبسياربزرگدرتاريخجهاناست.
اما اين روزها بيش از هر زمان ديگري الزم است انسان
نسبت به شخصيت بينظير پيامبر اسالم ابراز ارادت
كند،جاداردكهخدمتآنبزرگوارعرضادبواحترام
كنيموازآنچهكهدردنيانسبتبهشخصيتپيامبر(ص)
ميگذرد،اعالمانزجارداشتهباشيم.ويگفت:واقعيت
ايناستكهپيامبر(ص)درطولتاريخكمموردتهمت
قرار نگرفتند و كم توهين نشدند .به بيانها و زبانهاي
مختلف هم در روزگار خودشان آزار و اذيت زياد ديدند
و هم بعد از او طبيعتا هركس با اس��اس اسالم و تمدن
اس�لامي و نظامهاي ديني مشكل داشته ،شخصيت
پيامبر(ص)راموردهجومقراردادهاست.ويافزود:اين
امر كمتر اتفاق افتاده كه كسي توهين به پيامبر(ص)
كهتوهينمستقيمبهبيشازيكميلياردنفرمسلمان
است و باعث آزار آنها ميشود ،را تحت عناوين زيبايي
مثل«آزاديبيان»بپوشاند.سيدحسنخمينيتاكيد
كرد :اين ستيزه نهايتا به نفع آزادي بيان تمام نخواهد
شد و نزاع دروغيني كه بين آزادي بيان و حفظ حرمت
پيامبر(ص) ش��كل دادهاند ،باعث لطمه ديدن عنوان
آزادي بيان ميشود و كس��اني كه پشت اين توهين،
نقابيبهنامآزاديبيانراقراردادهاند،دانستهياندانسته
بهمفاهيمانسانيلطمهميزنند واالچهكسياستكه
بهمقدساتواحساساتيكميلياردانسان،بيتوجهي
كندوخودشرادارايكرامتانسانيجلوهگركند؟!

ادامهازصفحهاول
محكمكردنكمربندهاينظارتي

بدون ترديد ثروتها ،امكانات و ظرفيتهاي كشور
به گونهاي است كه چنانچه در يك روند عاالنه توزيع
شود ،ميتواند نيازهاي كشور را پوشش دهد و همه
اقشار از آن بهرهمند شوند ،اما زماني كه اقتصاد تحت
تاثير سوداگريها و اعمال نفوذها قرار بگيرد ،طبقات
محدودي بسيار بيش��تر از حق و نيازشان بهرهمند
ميشوند و گروه كثيري در تامين نيازهاي اوليه نيز با
مشكل مواجه هستند .امروز كاهش ارزش پول ملي
باعث شده تا مردم احساس كنند اگر كااليشان را به
قيمت عادالنه به فروش برسانند متضرر خواهند شد
و سعي ميكنند كاالهايشان را به باالترين قيمت به
فروش برسانند .براي پاسخگويي به اين گرانيها از
يك طرف بايد ثبات بيشتر در بازارها با تصميمسازي
درس��ت اقتصادي ايجاد شود و از س��وي ديگر بايد
كمربندهاي نظارتي را محكمتر ببنديم .قطعا بايد
ترمز گرانيها در جايي كشيده شود ،حتي اگر قرار
است كااليي با افزايش قيمت مواجه شود اين روند
بايد بهطور قانوني و رس��مي و در يك فضاي شفاف
توسط س��ازمان حمايت اعالم ش��ود .البته در روند
اين نظارتها بايد مراقب ب��ود كه فعاالن اقتصادي
احس��اس نكنند از روشهاي نظاميگري استفاده
كنند و با زور به واحدهاي اقتصادي چيزي را تحميل
كنند .مس��اله اين اس��ت كه بايد جلوي رفتارهاي
غيرقانوني و س��وداگريهاي مخرب گرفته شود .بر
اساس اطالعاتي كه من دارم ،مشاركت بسيج و سپاه
درنظارتهابهصورتياستكهقراراست،كمكحال
نهادهاي نظارتي و بازرسي باشند .زماني كه به فالن
نهاد نظارتي گفته ميش��ود چرا نظارت نميكنيد،
كمبود نيرو و امكانات را بهانه ميآورند .حضور بسيج
فرصتي است تا از حداكثر تواناييهاي انساني و منابع
لجس��تيكي موضوع نظارت و ايجاد ثبات در بازارها
دنبال ش��ود .اين يكي از راهبردهاي وزارت صمت
در دوره مديريت جديد است و پيشنهاد استفاده از
ظرفيتهايبسيجهمپيشنهادياستكهگمانكنم
توسط شخص وزير صمت ارايه شده است .نكتهاي
كه بايد مورد توجه قرار بگيرد ،آن است كه مشاركت
نيروهاي نظامي و انتظامي در زمان بحرانهاي حاد
اقتصادي ،بهداش��تي ،امنيتي و ...يك امر پذيرفته
شده است و در همه كشورها به كار گرفته ميشود.
در همين بحث مقابله ب��ا كرونا هم اگر توجه كنيد،
بسياري از كشورها تالش كردهاند تا از ظرفيتهاي
نظاميبرايمهاروكنترلكرونااستفادهكنند.ضمن
اينكه برخورد آنها با موضوعات مهم نيز بسيار جدي
است .اما متاسفانه ما در كشورمان خيلي نرم با اين
موضوعات حياتي برخ��ورد ميكنيم .هم در بحث
مهار كرونا و هم در زمينه مقابله با گرانيها ،نيازمند
جديت و قاطعيت بيشتري هستيم .زندگي و معاش
مردم نبايد بازيچه سوداگريها و تخلفات قرار بگيرد.
از اين منظر معتقدم همكاري ظرفيتي چون بسيج
و سپاه در كنار نهادهاي نظارتي و بازرسي ميتواند
كيفيت نظارتها و متعاقب آن بهبود نوس��انات را
تسريعبخشد.
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اقتصادكالن

ايـران

دو نامزد رياستجمهوري خود را در مسير پيروز ي ميدانند

س��خنگوي دولت گفت :عرضه مرغ و تخممرغ در بازار
از سوي جهاد كش��اورزي انجام خواهد شد كه در روند
قيمتها تاثير خواهد گذاشت .علي ربيعي در حاشيه
جلسههياتدولتدرجمعخبرنگاراندررابطهباتاكيد
رهبري براي رصد و كنترل قيمتها و برنامه دولت در
اين زمينه اظهار كرد :خوشبختانه در چند جلسه اخير
س��تاد اقتصادي دولت ،اين موضوع در دستور جلسه
بود .بعضي از افزايش قيمتها به دليل اين اس��ت كه
نتوانستيمارزرابهموقعواردكنيمكاالهاديرواردكشور
شدند و با تمهيدات انجام شده ،استفاده از ارز صادراتي
و تهاتر ،نهادههايي كه روي قيمت مرغ و تخممرغ تاثير
داشت،موردتوجهقرارگرفت.ويادامهداد:باتصميمي
كه در مورد گمرك گرفته شد و با ارزهاي غيرنيمايي و
تمهيداتبانكمركزي،گشايشيدراينزمينهصورت
گرفتكهبرقيمتهاتاثيرخواهدگذاشت.ربيعيتاكيد
كرد:ستادتنظيمبازارهمجلساتخودراپيوستهبرگزار
ميكندوتقسيمكاريهمميانوزارتجهادكشاورزي
و صنعت صورت گرفته است تا زنجيره توزيع و توليد را
يكجا ببريم .سخنگوي دولت اظهار كرد :عرضه مرغ و
تخممرغدربازارسويجهادكشاورزيانجامخواهدشد
وفكرميكنمدرروندتاثيرداشتهباشد.بااختياراتداده
شدهوهماهنگيهايصورتگرفتهبخشيازمشكالت
در حال مرتفع شدن است ۲۵ .هزار تن برنج ترخيص
شده و ذخيرهسازي ما وضع مناسبي دارد .ربيعي ادامه
داد:فكرمااالنبهميوهواقالممربوطبهشبعيدمعطوف
است كه اميدواريم با تالش بانك مركزي براي تأمين
ارز  ۴۲۰۰توماني و با يكپارچگي ورود ،عرضه و فروش
نهادههاشاهدكاهشقيمتهاباشيم.

امريكايسردرگم
جواد هاشمي |
ماراتن چند ماهه انتخابات امريكا س��رانجام به گام
پاياني خود رس��يد و در روز س��وم نوامبر ( 13آبان)
انتخابات امريكا با رسيدن به روز رايگيري به لحظات
پايانيخودنزديكشد،انتخاباتپيچيدهايكهباتوجه
به ساختار منحصر به فرد طراحي آن براي بسياري از
مردم جهان به دشواري قابل تحليل است.
انتخابات امريكا از چند ماه پيش از روز رايگيري آغاز
ميش��ود و حتي در پايان روز انتخابات نيز سرنوشت
مبهمي دارد ،اين شرايط پيچيده در اين دور از رقابت
پيچيدهتر نيز شده اس��ت .از سويي با توجه به شيوع
ويروس كرون��ا ،نحوه اخذ راي از مردم كش��وري كه
باالتري��ن ميزان ابتال به كرونا را دارد به س��والي مهم
بدل شده بود و از سوي ديگر با توجه به استقرار دونالد
ترامپ در كاخ س��فيد به عنوان رييسجمهوري كه
تمام اقدامات و اظهاراتش عجيب و غير قابل تحليل
و پيشبيني اس��ت ،حتي در صورت مشخص شدن
نتيجه نهايي نيز معلوم نيس��ت كه او چه واكنشي به
اين نتيجه نشان دهد.
در ساختار سياسي امريكا ،هر يك از ايالتها قوانين
داخلي خاص خود را دارند .تا پيش از انتخابات فعلي،
تعدادي از ايالتها به ساكنانشان اجازه ميدادند در
صورتي كه عذر موجهي براي حضور پاي صندوقهاي
رايدرروزانتخاباتداشتند،بهشكلپستيرايدهند
و در بسياري از ايالتها نيز امكان راي دادن پيش از روز
انتخاباتوجودداشت.درايندورازانتخاباتاماباتوجه
به شيوع كرونا ،بس��ياري از ايالتها مجوز راي دادن
پستي را دادند و حدود  100ميليون امريكايي پيش
از روز رايگيري ،آراي خود را رسما به ثبت رساندند.
همين امر باعث ش��د بر خالف س��الهاي گذشته،
مشخصشدننتيجهانتخابات،درروزانتخاباتممكن
نباشد.دراينموردنيزتفاوتهاييميانايالتهاوجود
دارد .يعني برخي ايالتها روند ارزيابي و شمارش آراي
پستي را از پيش از روز انتخابات آغاز كردند و به همين
دليلدرهمانساعاتابتدايينتيجه رااعالمكردنداما
برخي ايالتها ،پس از پايان رايگيري شمارش را آغاز
كردند كه همين موضوع كار را پيچيدهتر از قبل كرد.
همين تفاوتها از چند م��اه قبل به محلي براي آغاز
اعتراض��ات و ترديدهاي دونالد ترامپ تبديل ش��د.
رييسجمهورامريكااعالمكردكهدرفرآيندرايگيري
پس��تي امكان تقلب باال ميرود و از اين رو او هيچگاه
تاييد نكرد كه نتيجه انتخابات را خواهد پذيرفت .به
دنب��ال اين اظهارنظرها و البته ش��رايط دو قطبي به
وجود آمده در جامعه امريكايي پس از جنبش « جان
سياهان مهم است» در ماههاي قبل ،فضاي سياسي
امريكا بسيار غبار آلود شد .ترس صاحبان كسب و كار
در امريكا از شورشها پس از انتخابات باعث شده در
بسياري از شهرهاي اين كشور از جمله در واشنگتن
دي س��ي ،پايتخت امريكا از چند روز قبل ،ويترين و
ورودي مغازهها با چوب و مانع پوشانده شود تا مانع از
دست برد و حمله به فروشگاهها شود.

رقابت نفسگير در ايالتهاي حساس
جداازشرايطمنحصربهفردبهوجودآمدهدرايندوراز
انتخابات ،آنچه كه در عرصه عمل رخ داده ،تفاوتهاي
قابل توجهي را نش��ان نميدهد .در ش��رايطي كه در
روزهاي پيش از انتخابات ،بس��ياري از كارشناسان و
تحليل گران ش��انس جو بايدن را ب��راي پيروزي باال
ميدانستند ،مانند آنچه در سال 2016رخ داد ،ترامپ
بار ديگر بر خالف نظرس��نجيهاي ملي ،در بسياري
ايالتها شانس بااليي براي رقابت از خود نشان داد.
در انتخابات امريكا راي مردمي اهميت اصلي را ندارد و
برنده انتخابات را آراي الكترال ايالتها تعيين ميكند
و هر نامزدي كه به  270راي الكترال برسد در نهايت
پيروز انتخابات ميشود .در امريكا تعدادي از ايالتها
به شكل س��نتي به هر يك از دو حزب راي ميدهند.
نوار غربي و شمال ش��رقي امريكا به شكل سنتي به
دموكراتها راي ميدهند .از اين رو از قبل معلوم بود
كه ايالتهايي مانند كاليفرنيا و واشنگتن در غرب و
نيويورك در شمال شرق به دموكراتها راي خواهند
داد .در كنار آن ،ايالتهاي مركزي و جنوب ش��رقي
امريكا مش��هور به نوار مسيحي معموال به جمهوري
خواه��ان راي ميدهند .ايالتهاي��ي مانند تگزاس،
مونتانا ،كاروليناي شمالي و جنوبي در اين انتخابات
نيز به نامزد جمهوي خواهان يعني ترامپ راي دادند.
در اين بستر ،راي چند ايالت مهم و تاثيرگذار است و
بس��ته به تعداد آراي الكترال اين ايالتها ،سرنوشت
انتخابات تا حد زيادي به وسيله آنها تعيين ميشود.
يكي از ايالتهايي كه در انتخابات چهار س��ال قبل با
اختالف اندكي به ترامپ رس��يد اما به نظر ميرسيد
اختالف در آن بسيار ناچيز باشد ،فلوريدا بود .ايالتي
با  29راي الكترال كه ابتدا بايدن در آن پيش افتاد اما
در نهايت به راحتي به ترامپ رسيد .شرايط در ديگر
ايالتهاي حساس نيز مانند فلوريدا بود و جايگاه دو
نامزددرآنها،بارهاوبارهاتغييركرد.كارولينايشمالي،
جورجيا ،ويسكانسين و ميشيگان جزو اين ايالتها
بودند كه نتيجه رايگيري در بس��ياري از آنها هنوز
مشخص نيست و احتمال دارد تا چند روز بعد نيز به
دليل شمارش آراي پستي به طول بينجامد.
در چنين ش��رايطي ،دو نامزد كه از قبل نيز مشخص
بود در صورت نزديك بودن رقابت به راحتي شكست
را نخواهند پذيرفت ،هر دو از پيروزي گفتند .در اين
بين جو بايدن با احتياط بيشتري سخن گفت و تنها
اعالم كرد خود را در مسير پيروزي ميبيند اما ترامپ
در نطقي عجيب ،ضمن متهم كردن برخي ايالتها به
تقلب ،اعالمكردكهپيروز شده است .ترامپكهدركاخ

برش

روحاني :براي ما شيوه امريكا مهم است نه افراد

رييسجمهورتاكيدكردكهبرايايرانشيوهايكهامريكادرپيشميگيرد
مهماستنهفرديكهبرسركارميآيد.حجتاالسالموالمسلمينحسن
روحانيدرجلسههياتدولتبااشارهبهانتخاباتاخيرامريكا اظهاركرد:
انتخابات امريكا عبرتآموز است .البته براي ما مهم نيست چه كسي در
امريكا انتخاب ميشود ولي شيوهاي كه امريكا در پيش ميگيرد مهم
اس�ت .وي افزود :براي ما اين مهم اس�ت كه امريكا به قانون ،معاهدات
بينالمللي و چندجانبه برگردد و به مردم ايران احترام بگذارد ،حاال هر
كسيكه ميخواهدباشد.ماازامريكابدوندرنظرگرفتناينكهچهكسي
رييسجمهور است به جاي تحريم ،احترام و به جاي تهديد ،تكريم و به
جاي عهدشكني و بيقانوني ،اجراي قانون و تعهدات را ميخواهيم؛ در
اين صورت است كه شرايط فرق ميكند .رييسجمهور ادامه داد :براي
ماشيوهوسياست امريكامهم استوحزبوفرد اهميتيندارد؛ البتهما
برفرضاينكهشيوهامريكاتصحيحنخواهدشدبرايكشوربرنامهريزي
كردهايم.روحانياضافهكرد:تصميماتمابرايكشورازچندهفتهپيش
بدونتوجهبهاينكهچهكسيدرامريكاپيروزميشوداتخاذشدهاست.
مبناي ما توليد داخلي ،صادرات نفتي و عمدتا غيرنفتي و نحوه تعامل
وزارتخانههاوبانكمركزيبايكديگراست.حاالاگرامريكاييهاعبرت
سفيدصحبتميكرد،گفت:كنفرانسامروزبيشك
كنفرانس خبرياي است كه ديرتر از هر زماني برگزار
كردم .تش��كر ميكنم از مردم امريكا براي ميليونها
ميلي��ون نفر كه به من راي دادند و متاس��فانه برخي
سعي دارند حق ما را سلب كنند و ما تحمل نميكنيم.
از بانوي اول متشكرم و از معاونم پنس .شهروندان ما در
شمار ركورد شكني از جنبش خارقالعاده ما حمايت
كردند.مابااختالفزياددربرخيايالتهاپيروزشديم.
ايالتهايي را برديم كه اصال انتظارش را نداشتيم.
وي افزود :ميدانستند نميتوانند ببرند مساله دادگاه
را مط��رح كردند .من با اعالم آراي پس��تي ،دادگاه را
ي ميكردم .ما اين انتخابات را برديم ،هدف
پيش بين 
ما در ح��ال حاضر تضمي��ن اين پيروزي اس��ت ،ما
ميخواهيم قانون اجرا شود ،به ديوان عالي ميرويم
و ميخواهي��م رايگيري پايان يابد .تا آنجا كه به من
مربوط اس��ت ما پيروزيم .از تمام حاميان و كس��اني
كه با ما كار كردند ،متشكرم .بايدن در توييتي به اين
صحبتهاي ترامپ پاس��خ داد .باي��دن در توييتي از
حاميانش خواست اعتماد و ايمان خود را حفظ كنند،
چون آنها در مسير پيروزي هس��تند .بايدن نوشت:
من يا ترامپ در جايگاهي نيستيم كه پيروزي در اين
انتخابات را اعالم كنيم .اين كار رايدهندگان است.
وي تاكيد كرد :من نس��بت به وضعيتي كه هستيم
احساس خوبي دارم ،ما معتقديم كه در مسير پيروزي
هستيم.
جهان در انتظار امريكا
هرچند به نظر نميرسد فعال نتيجه نهايي انتخابات
در امريكا مشخص شود اما بازارهاي جهاني نسبت به
شرايط به وجود آمده در امريكا ،واكنشهاي متفاوتي
نشاندادند.بسياريازبازارهايبورسجهاني،احتماال
تحت تاثير شانس پيروزي بايدن ،روز سراسر مثبتي
را به ثبت رساندند ،موضوعي كه بلومبرگ نيز به آن
اشاره كرده است.
در وال اس��تريت ،همه ش��اخصها صعودي بودند تا
جايي كه هر س��ه ش��اخص اصلي بورسي در سطح
باالتريازروزقبلخودبستهشدند.شاخص«داوجونز
ايدانستريال اوريج» با  ۲.۰۶درصد افزايش نسبت به
روز قبل و در سطح ۲۷هزار و ۴۸۰.۰۳واحد بسته شد.
ش��اخص «اساند پي  »۵۰۰با  ۱.۷۸درصد صعود تا
س��طح  ۳۳۶۹.۰۲واحدي باال رفت و ديگر شاخص
مهم بورسي امريكا يعني «نزدك كامپوزيت» با۱.۸۵
درصد صعود در س��طح  ۱۱هزار و  ۱۶۰.۵۷واحدي
بس��ته ش��د .در معامالت بازارهاي ب��ورس در اروپا،
شاخص «فوتسي  » ۱۰۰بورس لندن با  ۲.۳۳درصد
صعود نسبت به روز قبل و در سطح  ۵۷۸۶.۷۷واحد
بسته شد .شاخص «دكس » ۳۰بورس فرانكفورت در
آلمان با افزايش ۲.۵۵درصدي و ايستادن در سطح۱۲
هزار و ۸۸.۹۸واحدي به كار خود خاتمه داد و شاخص

آخرين اقدامات دولت
براي كاهش قيمتكاالها

بگيرند،بهتعهداتخودبازگردندورفتارگذشتهشانراتغييردهندوراه
ديگري را انتخاب كنند فبها ولي اگر از مسير گذشته خود باز نگردند ،ما
برنامهريزيهايالزمراكردهايمكهكشورراچگونهبهجلوببريم.روحاني
با تاكيد بر اينكه معلوم است اين اقدامات در ادامه يك برنامهريزي براي
ايجادتنفرمردمدرسطحجهاننسبتبهاسالم،نبوتوانبيااست،گفت:
بنابراين اساس اين ريش�ه برميگردد به آنهايي كه عليه اسالم بوده و
دنبالاسالمهراسيهستندونميخواهندواقعيتاسالمبرايجهانيان
روشن شود .رييسجمهور همچنين اظهار كرد :همانطور كهمقاممعظم
رهبري در سخنان ديروز نيز تاكيد فرمودند در مساله فرهنگ و امنيت
و اقتصاد ،فرهنگ تاكيد هميشگي ايشان بوده و تاكيد هميشگي همه
مردم ماست .امنيت مساله بس�يار مهمي است؛ هم امنيت داخلي هم
امنيتملي.روحانيدرپايانگفت:مسالهاقتصادمسالهمهمياستكه
امروز مردم ما با آن مواجه هستند ،جنگي هم كه امروز امريكا عليه ما
شروع كرده در سه سال گذشته جنگ اقتصادي بوده يعني آن جنگي
كه آنها هم فكر كردند ميتوانند به نظام و به مردم ما فشاري وارد كنند
جنگاقتصاديبود.مابايدباهمهتواندراينشرايطبرايرفعمشكالت
مردم تالش كنيم.

«كك  » ۴۰ب��ورس پاريس با افزايش  ۲.۴۴درصدي
در س��طح  ۴۸۰۵.۶۱واحد بس��ته ش��د .در مادريد
ش��اخص «ايبكس  ۲.۵۲ » ۳۵درص��د باال رفت و به
 ۶۷۵۱.۶۰واحد رسيد .بورسهاي آسيا ،شاخصها
عملكرد خوبي داش��تند؛ تا جايي كه شاخص «نيك
كي  »۲۲۵بورس توكيو ژاپن با صعود  ۱.۳۹درصدي
تا سطح ۲۳هزار و ۲۹۵.۴۸واحدي باال رفت .شاخص
«هانگ س��نگ» بورس هنگ كنگ  ۱.۹۶درصد باال
رفت و در س��طح  ۲۴هزار و  ۹۳۹.۷۳واحد بسته شد.
در چين شاخص “شانگهاي كامپوزيت “ صعود ۱.۲
درصدي را تجربه كرد و در س��طح  ۴۷۷۷.۵۶واحد
بسته شد .در بازار طالي سياه روند قيمتها صعودي
بود .هر بشكه نفت «وس��ت تگزاس اينتر مديت» با
 ۲.۳۱درصد افزايش به  ۳۷.۶۶دالر رسيد و نفت خام
برنت درياي ش��مال با صعود  ۳.۰۳درصدي به ازاي
 ۴۰.۱۵دالر در هر بش��كه مبادله ش��د .همچنين در
بازار فلزات گرانبها ،بهاي هر اونس طال با صعود۱.۱۴
درصدي نسبت به روز قبل در سطح  ۱۹۰۹.۱۶دالر
معامله شد .هر اونس نقره با صعود  ۱.۲۵درصدي به
ازاي ۲۴.۳۳دالر مبادله شد .بر خالف بازارهاي بورس
كهجنبهمثبتانتخاباتامريكارادريافتكردندبهنظر
ميرسد افزايش قيمت نفت و طال ،بيشتر تحت تاثير
اثرات منفي اين انتخابات باش��د .احتمال باال گرفتن
اختالفنظرهاونپذيرفتننتيجهازسويترامپباعث
شده ،نفت و طال صعودي شوند.
ش��رايط در ايران نيز بسيار متغير اس��ت .در بازار ارز
به عنوان مهمترين بازاري ك��ه از تغييرات در امريكا
تبعيتميكند،شرايطبازاربسيارمتغيربود.يكفعال
بازار ارز كه نخواست نامش گفته شود در گفتوگو با
خبرنگار اقتصاد آنالين با تشريح وضعيت بازار بيان
كرد :نرخ ارز در بازار غيررسمي ديروز تغييرات زيادي
داش��ته بهطوريكه دالر كار خ��ود را با نرخ ۲۸۸۰۰
شروع كرد و در ميانه روز به حدود ۲۹۹۰۰هم رسيده
و از طرفي قيمت درهم نيز تقريبا ۳۰۰تومان نوسان
داشته و ابتدا از  ۸۰۲۰به ۸۲۶۰تومان رسيده سپس
تا ۸۱۵۰تومان كاهش يافته است .امروز هم خريدار
در بازار وجود دارد و هم فروشنده؛ كساني كه احتمال
ميدهند بايدن پيروز انتخابات است شروع به فروش
دالرهاي خود كردند و درمقابل افرادي كه معتقد به
پيروزي ترامپ بودن��د ،دالر خريدند .همين موضوع
باعث تشديد س��ردرگمي بازار ارز شده و پيشبيني
آينده آن را غيرممكن كرده است.
بنبست سياسي در راه است؟
در ش��رايطي كه هر دو نام��زد ايالتهاي��ي را برده و
ايالتهايي را باختهاند ،هنوز هيچيك به 270الكترال
مورد نياز براي پيروزي قطعي در انتخابات نرسيدهاند.
چالش اصلي نه ش��مارش آراي باقي مانده كه نحوه
اعالم نتايج نهايي و چگونگي پذيرش آن از سوي نامزد

شكستخوردهاست.درايالتتاثيرگذارپنسلوانيا،كه
 20راي الكترال دارد ،ترامپ پيشتاز است اما شمارش
بيش از يك ميليون راي باقي مانده و احتماال چند روز
نيز طول خواهد كش��يد .در اين بستر ترامپ مجادله
حقوقي را ش��روع كرده و با هدف توقف ش��مارش از
احتمالشكايتبهديوانعاليميگويدوازسويديگر
با توجه به اينكه بخش قابل توجهي از آراي باقي مانده
به شكل پستي ارسال شدهاند و احتماال در آنها سهم
طرفداران بايدن بيشتر است دموكراتها ميگويند
كه بايد تا شمارش آخرين راي صبر كرد .مقامات اين
ايالت نيز با رد ادعاي ترامپ گفتهاند كه تا آخرين راي
راخواهندشمردسپسنتيجهنهاييرااعالمميكنند.
در كن��ار آن ش��مارش آرا در ايالتهاي��ي مانن��د
ويسكانسين ،نوادا و ميشيگان به شكلي بسيار نزديك
ادامه دارد و پس از چند بار جابهجايي ميان دو نامزد،
اختالفها به چند هزار راي كاهش يافته است .از اين
رو اع�لام نتيجه نهايي ش��مارش آرا در اين دو ايالت
ميتواند ،به اعتراض هر يك از دو نامزد منجر ش��ود.
اگر هيچيك از دو طرف اين رقابت شكست را نپذيرند،
احتماال تاييد نهايي راي به ديوان عالي سپرده خواهد
شدكهدرسالهايگذشتهترامپبامنصوبكردنسه
قاضي نزديك به خود ،اكثريت را به جمهوري خواهان
دادهاستوحتيايناحتمالوجودداردكهنيازبهورود
كنگره و س��نا به اين بازي نيز به وجود آيد ،موضوعي
كه خود با تغيير تركيب نمايندگان دو مجلس با ابهام
مواجه خواهد شد و احتمال دارد تعيين نهايي نتايج
تا ژانويه سال  2021به طول بينجامد ،موضوعي كه
چه براي مردم امريكا و چه براي سياس��ت و اقتصاد
بين المللي دورهاي از س��ردرگمي و بن بست را كليد
خواهد زد .رييسجمهور بعدي امريكا بايد كار خود
را در  20ژانويه س��ال آينده رسما آغاز كند و با وجود
پايان يافتن روز انتخابات و مشخص شدن سرنوشت
آراي تعداد قابل توجهي از ايالتها ،هيچ تحليلگري
نميتواند پيشبيني كند كه در نهايت ترامپ در كاخ
سفيد باقي خواهد ماند يا بايدن ميتواند سنت شكني
كند .در تاريخ امريكا تنها سه بار فردي رييسجمهور
شدهكهآرايمردميكمتريداشتهامادرآرايالكترال
پيروز شده است كه آخرين آنها ترامپ در سال 2016
بود كه با س��ه ميليون راي مردم��ي كمتر از هيالري
كلينتون پيروز شد .آراي شمارش شده نشان ميدهد
ك��ه در اين انتخابات نيز آراي مردمي بايدن بيش��تر
خواهد بود .از سوي ديگر در دهههاي گذشته ،تعداد
بسيار محدودي از روساي جمهور امريكا يك دورهاي
بودهاند و بهطور معمول دوره فعاليت آنها  8ساله بوده
است .بايد ديد آيا ترامپ بار ديگر سنت شكني خواهد
كرد و با آراي مردمي كمتر به كاخ س��فيد ميرسد يا
بايدن با قطع دوره رياس��تجمهوري ترامپ ،او را به
جمع محدودي وارد خواهد كرد كه تنها  4س��ال بر
مسند قدرت تكيه زدهاند.

ابالغ  12حكم اصالح ساختار
بودجه

رييس كميس��يون برنامه و بودجه مجلس ش��وراي
اسالمي از ابالغ ۱۲حكم اصالح ساختار براي تحول
در بودجه  ۱۴۰۰به س��ازمان برنام��ه و بودجه خبر
داد .حميدرض��ا حاجيبابايي در گفتوگو با ايس��نا،
در خصوص برخي از احكام مربوط به اصالح ساختار
بودجه ،گفت :اين موارد طي يك نامه براي اعمال در
قانون بودجه  ۱۴۰۰به دكتر نوبخت اعالم ش��د .وي
افزود:باتوجهبهتاكيدمقاممعظمرهبري،درخصوص
اصالح ساختار بودجه و تاثير آن در ساماندهي منابع
و مصارف ،شفافيت ،عدالت اجتماعي ،جهش توليد،
اشتغال و توليد سرمايه ،موضوع اصالح ساختار طي
جلس��ات متعدد در كميته ذيربط اين كميسيون
با حضور معاونين و مديران س��ازمان برنامه و بودجه
مورد بررسي قرار گرفت و بهدنبال ارايه گزارش كميته
در چندين جلسه كميس��يون نقطه نظرات اعضاي
كميسيون پيرامون آن مطرح و اصالحات مورد نظر
اعمال شده اس��ت .نماينده مردم همدان در مجلس
ادامه داد :اين گزارش به هيات رييسه جهت رسيدگي
در جلسه علني ارسال ش��د ،با توجه به اينكه فرآيند
رس��يدگي در جلس��ه علني و تبديل اين امر مهم به
قانون و در نهايت ابالغ به دولت زمان بر است و از سوي
ديگر اليحه بودجه س��ال  ۱۴۰۰براساس آيين نامه
داخلي مجلس بايد تا پانزدهم آذرماه تقديم مجلس
ش��ود ،نامه حاضر تهيه و به س��ازمان برنامه و بودجه
ارسال شده كه نتيجه همراهي كميسيون و سازمان
برنامهوبودجهاست.رييسكميسيونبرنامهوبودجه
و محاسبات مجلس خاطرنش��ان كرد :بر اساس اين
ماده واحده لوايح و قوانين بودجه س��نواتي به شرح
احكام زير تنظيم تصويب ،اجرا و تفريغ ميشود ،در
درجه اول دولت مكلف اس��ت اليحه بودجه سنواتي
را با رعايت احكام تعريف ش��ده تهيه و تدوين كرده
و به مجل��س ارايه كند .وي ايجاد شناس��ه پرداخت
براي كليه پرداختهاي دولت از محل منابع عمومي
و اختصاصي ش��امل طبقهبندي به تفكيك دستگاه
اجرايي،اقتصادي(فصولوموادذيلفصولهزينهاي)
عملياتي (امور و فص��ل ،برنامه ،طرح و فعاليت) و نيز
محل تامين اعتبار و انجام كليه پرداختهاي مزبور
از طري��ق حواله الكترونيك بان��ك مركزي به همراه
شناس��ه پرداخت را اولين مورد اين احكام برشمرد
و به اس��تقرار كامل نظام پرداخ��ت به ذينفع نهايي
و پيادهس��ازي نظام پرداخت اعتباري در بودجه نيز
تاكيدكرد.حاجيباباييساماندهيكليهپرداختهاي
حمايتي و ثبت آنها در سامانه وزارت تعاون ،كار و رفاه
و اجتماعي به همراه كد شناسه پرداخت را سومين و
تحويل خوراك از جمله نفت خام و ميعانات گازي به
اشخاص حقيقي و حقوقي استفادهكننده با سازوكار
ضمانت بانكي و اعتبار اسنادي و تسويه آن حداكثر
ظرف يك م��اه از زمان تحويل را چهارمين بند از اين
ماده واحده برشمرد .وي منوط شدن هرگونه پرداخت
وجه بابت انعقاد و اجراي معامالت بزرگ و متوس��ط
دستگاههاي مش��مول قانون برگزاري مناقصات به
ثبت معامالت مذكور در سامانه ستاد را به عنوان بند
پنجم و تعيين افزايش حق��وق و مزايا در بودجه كل
كشور بر مبناي برابري عمودي و افقي حقوق دريافتي
در شركتها ،بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به
دولت و دستگاههاي استفادهكننده از بودجه عمومي
را ششمين مورد از احكام مورد اشاره در اصالح ساختار
قانون بودجه عنوان كرد .رييس كميسيون برنامه و
بودجه توزيع عادالنه بودجه استانها از محل منابع
بودجه عمومي ،ع��وارض و ماليات بر ارزش افزوده بر
اساس شاخصهاي اقتصادي ،اجتماعي و رفاهي از
جمله جمعيت ،محروميت و معكوس درآمد س��رانه
و الزام بانك مركزي به تنظيم و تدوين شاخصهايي
متضمنرعايتعدالتدرپرداختتسهيالتترجيحي
وتكليفيرابهعنوانبندهفتموهشتممورداشارهقرار
داد .وي همچنين گفت :تمهيدات الزم جهت ايجاد
زيرس��اختهاي مورد نياز براي افزايش فروش نفت
خام به پااليشگاهها و پتروپااليشگاههاي داخل و قطع
تدريجي صادرات آن فراهم است.

اخبار
مهارتورم راه سختيدرپيشدارد
از آنجا كه با موافقت ش��وراي پول و اعتبار از اين پس
بانك مركزي به منظور كنترل تورم بر رش��د ترارنامه
بانكها سياس��تهاي محدوديتي و كنترلي اعمال
ميكند ،يك تحليلگر اقتصادي معتقد است كه اين
بانكراهسختيرابرايكنترلتورمومهارنقدينگيدر
پيش گرفته است كه شدني اما سخت است و هر چه
مقرراتسختترميشود،نظارتسختتروبههمان
ميزانراهفرارازمقرراتوفسادورانتهمزيادميشود.
كامران ندري ،كارش��ناس اقتصادي در گفتوگو با
ايس��نا ،با بيان اينكه بانك مركزي سختترين راه را
براي اعمال سياست پولي انتخاب كرده است ،اظهار
كرد:اگرسيستمنظارتيبانكمركزيآنقدرچاالكو
قدرتمندباشندكهبتوانداينمحدوديتهارابهتفكيك
بانكها اعمال كند و سمت راست ترازنامه بانكها كه
داراييهايآنهاقرارگرفتهاستكنترلكند،درپيآن
سمتچپترازنامهكهشاملبدهيبانكهاميشودو
تغييرات آن بر نقدينگي اثر دارد ،كنترل خواهد شد.
ويافزود:درحالحاضربانكهايمركزيتالششان
براين اس��ت تا مقررات احتياطي خرد و كالن را ابالغ
كنند كه با اجراي آنها خ��ود به خود قدرت خلق پول
بانكها مهار شود .همچنين ،اين امر موجب ميشود
بانكها هر دارايي را در ترازنامه خود وارد نكنند و اگر
بخواهندداراييپرريسكتريداشتهباشندبايدبيشتر
از سرمايهخودشاننه سپرده مردماستفادهكنند.اين
كارشناس اقتصادي ادامه داد :با توجه به اينكه بانك
مركزي كش��ورمان در اجراي اين مقررات احتياطي
خرد و كالن كارنامه مورد قبولي ندارد ،ميخواهد يك
محدوديتهايجديدرااعمالكندكهاينمسيربسيار
سختودشواراست.

ادامهازصفحهاول
فشاربرتوليد باتحريمهايداخلي
صرفنظر از محدوديتهاي خارجي ،در داخل كشور
محدوديتهايي وجود دارد كه واقعا كار را براي فعاالن
اقتصادي دش��وار ميكند .ما بايد تالش ميكرديم در
دورهتحريمهايبينالمللي،الاقلتحريمهايداخليرا
يداديمامامتاسفانهرصدعملكرددستگاههاي
كاهشم 
تصميمگير در س��الهاي اخير خالف اين موضوع را
نشانميدهد.
يكي از مشكالت مهمي كه در اين زمينه وجود داشته،
تصميمات ناگهاني و بدون پشتوانه كارشناسي است.
اينكهتوليدكنندهباهدفصادراتيككاالييراتوليد
كند و در زمان صادرات ناگهان اعالم شود كه صادرات
اين كاال ممنوع ش��ده ،چه براي بازار صادراتي كشور
و چه براي س��رمايهاي كه توليدكنن��ده به كار گرفته
بسياربداست.
ازسويديگرسختگيريهايبانكمركزيدرماههاي
گذشتهبرايبازگشتارزبهكشورخودبهمعضليمهم
بدل شده است .صادركنندگان در دوره تحريم و كرونا
براي بازگشت ارز دشواريهاي زيادي دارند و هر كاال و
هركشوريشرايطخاصخودرادارد.اينكهتوقعداشته
باشيم همه در يك زمان مشخص ارز خود را به كشور
بازگردانندقطعاازواقعيتهابهدوراستوخودبهعاملي
برايتشويشبازاربدلميشود.
در شرايطي كه كشور با مشكالت جدي مواجه است،
صرف نظر از اينكه مس��ائل ديپلماس��ي به چه شكل
عم��ل ميكند ،بايد تالش ش��ود ،الاقل مش��كالت و
محدوديتهاي داخلي برطرف ش��ود ،تا زماني كه با
بهبود محيط كسب و كار فضا را براي سرمايهگذاري
فراهم نكنيم ،اوضاع در اقتصاد بهتر نخواهد شد و اين
تصميميكامالداخلياست.

تحليلديالكتيكي
از انتخابات امريكا

دو پارادايم رويارويي هم وجود دارد كه يكي معتقد
استراهكارحلمشكالتفقطدرونياستوپارادايم
ديگر ميگويد راهكار حل مشكالت بيروني است .ما
باي��د از دل اين تضادها يك منظومه فكري تازه ارايه
كنيم و بگوئيم هم عوامل داخلي و هم عوامل بيروني
در فرايند رشد و توسعه كشور اثرگذار خواهند بود و
همارتباطميانآنها.منتهاباتوجهبهانقالبيكهپشت
سرگذاشتهايموتجربياتتاريخيو...درشرايطفعلي
معتقدمكهعلتاصليبسياريازمشكالتاقتصادي
و معيشتي كشور بيشتر از آنكه خارجي باشد داخلي
است .يعني ما برنامهريزي خوبي نداريم ،از ظرفهاي
الزم براي استفاده از قابليت هايمان به خوبي استفاده
نميكنيم .ما از ظ��رف تمركزگراي��ي ميخواهيم
استفاده كنيم و كشور را در اختيار يك فكر يا جريان
قرار دهيم كه غلط اس��ت بايد از طريق تكثر گرايي
ش��رايطي را ايجاد كنيم كه مجموع��ه ظرفيتها و
داشتههاي كشور در مسير ش��كوفايي قرار بگيرند.
در اين صورت مطمئن باش��يد ،ش��رايط اقتصادي،
فرهنگي ،اجتماعي و ...كش��ور به درجهاي از رش��د
خواهد رسيد كه ديگر فالن انتخابات در فالن كشور
حكم مرگ و زندگي را براي گروهي از افراد و جريانات
را نخواهد داشت.

شوك اقتصادي براي بورس

اين بدان معناست كه قسمت بزرگي از پولهاي سهام
عدالتپرداختشدهاستوتعدادافراديكهباقيمانده
ناشيازايرادهاوعدمتطابقهايواردهاست.
ابت��دا و انته��اي ف��روش س��هام عدالت در ش��ركت
سپردهگذاريتحتنظارتاستوبالفاصلهپرداختيها
صورتميگيردبرايمثال؛يكليستشامل 100كد
است اگر داخل اين ليست  5كد با عدم تطابق ليست
شناس��نامهاي وجود داشته باشد مستلزم يك صرف
زمان طوالني بوده كه كل ليست اصالح شود و دوباره
به شركت سپردهگذاري ارسال شده تا بتوان به صورت
گروهيپرداختكرد.

بانك و بيمه
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كاهش  26دالري نرخ اونس جهاني طال بهدنبال اعالم نتايج انتخابات امريكا

واكنش بازار ارز و طالي جهاني به انتخابات امريكا

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
به دنب��ال اعالم نتايج اوليه انتخابات امريكا كه ناظران در
آن،پيروزيترامپرابهدليلپيشتازيدرآرايايالتهاي
سرنوشت س��از محتمل ميدانند ،بازارهاي دارايي ،طال،
بورس و ارز واكنش نش��ان دادند و به دنبال تقويت ارزش
دالر ،وضعيت سهام در برخي بورسهاي جهان بهتر شد،
قيمتاونسجهانيطالبهميزان26دالرتاعصرچهارشنبه
كاهشداشتوقيمتيوانچينوبرخيارزهادربرابردالر
و ارزهاي ديگر كاهش يافت .قيمت هر اونس طال در بازار
جهانيبه 1888دالركاهشيافتوكارشناسانازكاهش
بيشترآندرصورتاعالمكاملنتايجخبردادهاند.
اما در بازار ايران ،به خاطر فشارهاي حداكثري كه حاصل
خروجترامپازبرجامبودهاست،قيمتارزبارديگرافزايش
يافت و در ب��ازار آزاد ،قيمت دالر ۲۹ه��زار و ۵۰۰تومان
معامله شد .همچنين يورو 33هزار و 800تومان و درهم
امارات 8هزار و 150تومان اعالم شده است.
درساعتعصربازارآزادنيزدالربه،29700يورو،34600
سكه طرح جديد 15ميليون و 90هزار ،سكه طرح قديم
 14ميليون ،نيم سكه  8ميليون و  100هزار ،ربع سكه 5
ميليونو 800هزار،سكهگرمي 2ميليونو 900هزار،گرم
 18عيار 1ميليونو 354هزار،مظنهمثقالطاليآبشده
 5ميليون و 867هزار ،تومان معامله شد .در صرافيها نيز
نرخ دالر 28780تومان معامله شد و به دنبال آن به دليل
مقايسه و ارزيابي ارزش داراييهاي شركتهاي بورس با
احتمالافزايشنرخدالردرروزهايآينده،قيمتسهامنيز
رشدداشت.همچنينمتناسبباافزايشنرخدالر،قيمت
سكه و طال افزايش يافته و س��كه بار ديگر وارد كانال 15
ميليون تومان شدهاست .قيمت فروشدالردر صرافيها
با افزايش نسبت به قيمتهاي پاياني روز كاري قبل 28
هزارو 780تومانوقيمتفروشيورونيزباكاهشمعادل
 33هزارو 350توماناعالمشدهاست.نرخخريدو فروش
دالرويورودرصرافيهايبانكيوبازارمتشكلارزيمتغير
است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول روز چند بار
تغيير ميكند .در ساعات عصر چهارشنبه نيز هر دالر در
صرافيهاي بانكي  ۲۸هزار و  ۹۳۰تومان معامله شد كه
افزايش ۶۹۰توماني را نش��ان ميدهد .همچنين يورو با
 ۸۶۰تومان افزايش نسبت به روز دوشنبه با نرخ ۳۳هزار
و  ۵۰۰تومان معامله شد.همچنين در سامانه سنا در روز
معامالتيگذشته(دوشنبه)هريوروباقيمتميانگين۳۲
هزار و  ۲۸۸تومان به فروش رسيد و هر دالر نيز با قيمت
ميانگين ۲۷هزارو ۶۳تومانفروختهشد.عالوهبراين،در
سامانهنيمانيزدرروزدوشنبه،حوالهيوروباميانگينقيمت
 ۳۱هزارو ۷۶۹تومانبهفروشرسيدوبرايحوالهدالرنيز
رقميثبتنشدهاست .اينروزهابازارارزروزهايملتهبي
راازسرگذراندهاست،درمقطعينرخدالرتاسقفقيمتي
 ۳۲هزارو ۱۰۰توماننيزافزايشيافت،امادر ۲۰روزاخير
اينروند افزايشي قيمت ،شكسته شدو شاهدروندنزولي
قيمتها در بازار بوديم .اما از هفتم آبانماه دوباره نرخ دالر
درصرافيهايبانكيروندروبهرشدخودرا شروعكرد.

اوايل صبح قيمت اونس جهان��ي از  1885دالر تا 1916
دالرافزايشيافتكهاينتغييراتبهدليلانتخاباتامريكا
بودهاست.باپيشرفتناعالمنتايجانتخاباتامريكاقيمت
جهانيطالكاهشيافتوبه 1889دالررسيدهكهنسبت
بهقيمتهايابتدايمعامالت 11دالركاهشداشتهاست.
نائبرييساتحاديهطالوجواهربابياناينكهدربازارداخلي
اماباافزايشقيمتارزقيمتطالوسكهنيزافزايشيافت،
گفت :قيمت س��كه حدوداً 700هزار توماني نس��بت به
معامالتاولصبحافزايشيافتهاستواز 14ميليونو500
هزارتومانبه 15ميليونو 200هزارتومانافزايشيافت.
به گفته كشتي آراي ،قيمت سكه طرح قديم نيز با 500
هزار تومان افزايش به قيمت 14ميليون تومان ،نيم سكه
با 300هزارتومانافزايشبهقيمت 7ميليونو 800هزار
تومان ،ربع س��كه با 300هزار تومان افزايش به قيمت5
ميليون و 500هزار تومان و سكه يك گرمي با 100هزار
تومان افزايش به قيمت 2ميليون و 900هزار تومان داد و
ستدميشود.هرمثقالطاليآبشدهدربازارتهرانباقيمت
 5ميليون و 730هزار تومان و هر گرم طالي 18عيار نيز
با قيمت يك ميلي��ون و 322هزار و 800تومان فروخته
ميشود.اين فعالبازار طالوجواهر تصريحكرد :تغييرات
زيادي روي قيمتها خواهيم داشت كه عمدهترين اين
تغييرات روي قيمت ارز است كه ميتواند در قيمت طال
و سكه تأثير داشته باشد اين درحالي است كه بسياري از
تحليلگرانكاهشقيمتجهانيطالراپيشبينيكردهاند.

سكه ۱۵ميليون و  ۳۰۰هزار تومان شد
در س��اعات عص��ر نيز قيمت ط�لاي ۱۸عي��ار هرگرم
يكميليون و  ۳۹۸هزار توم��ان ،مظنه هر مثقال طال 6
ميليونو 60هزارتومان،قيمتسكهتمامبهارآزاديطرح
جديد  ۱۵ميليون و  ۳۰۰هزار تومان ،قيمت سكه طرح
قديم 14ميليون تومان ،نيمس��كه بهار آزادي 8ميليون
تومان ،ربعسكه بهار آزادي  5ميليون و  500هزار تومان
وسكهگرمي 2ميليونو 950هزارتوماندادوستدشد.
محمد كش��تيآراي نائب رييس اتحاديه طال و جواهر با
تأكيد بر افزايش ۷۰۰هزار توماني قيمت سكه از صبح تا
ظهر چهارشنبه ،گفت :تغييرات قيمت طال و ارز احتماالً
زياد است .وي ابتدا اشارهاي به نوسانات 30دالري قيمت
جهانيطالدرساعاتنخستمعامالتداشتوتأكيدكرد:

انجام  ۱۲عرضه اسكناس ارز به بازار
طبق آمار بانك مركزي ،در مدت ۱۲روز عرضه اسكناس
ارز در مهر و آبان به بازار متش��كل ارزي ،فقط كمتر از۱۰
ميليون دالر آن خريداري ش��د كه نشان از نبود تقاضاي
واقعيوموثردربازاراست.هرچندسالگذشتهواكنشهاي
تندي نسبت به راهاندازي بازار متشكل ارزي رقم خورد و
برخي آن را بيتاثير ميدانس��تند ،اما امسال نتايج آن به
خوبي قابل لمس بود .بازار متشكل ارزي كه قرار بود براي
ساماندهي بازار ارز و تعيين نرخ در داخل كشور تشكيل
ش��ود در دو هفته گذشته عملكرد خوبي را ثبت كرد و به
نوعي تقاضاهاي غيرواقعي را به حاشيه كشاند و به گفته
كارشناسان دست دالالن و سوداگران را از اين بازار كوتاه
كرد .در واقع اين اتفاقات به خوبي نشان داد كه متاسفانه

بخشدالليوسوداگريبازاردررشدقيمتهاسهمبسيار
باالييداردوباعثبههمريختگيبازارخواهدشد.
براس��اس آمار بانك مركزي ،ح��دود  ۳۸۵ميليون دالر
اس��كناس ارز در بازار متش��كل طي  ۵روز اج��راي اين
سياستجديدارزيدرمهرماهعرضهشد،امابهدليلنبود
تقاضايواقعي ۴،ميليونو ۷۴۴هزاردالرفروختهشد.در
جديدترينخبرهانيزاعالمشدكههفتهنخستآبانماه،
روزانهبهطورمتوسط ۷۰ميليوندالردربازارمتشكلارزي
عرضهشد،امافقطحدود ۵ميليوندالرآنخريداريشد.
اواخر مهرم��اه بود كه بانك مركزي در سياس��ت جديد
ارزي،سقفخريدكارگزاران(بانكهاوصرافيها)دربازار
متشكلارزيراباهدفساماندهيبهبازاربه ۵۰۰هزاردالر
افزايشدادوپسازاعالماينتصميميعنيدر ۲۱مهرماه،
حجم عرضه ارز به صورت حواله (در بس��تر سامانه نيما)
نسبت به روز كاري قبل حدود  ٢٧درصد افزايش يافت و
بيشاز ۱۶۸ميليونيوروشد.عالوهبرايندربازارمتشكل
معام�لات ارزي نيز بيش از  ٨۵ميلي��ون دالر به صورت
اسكناس عرضه ش��د .اين روند ادامه داشت و در دومين
مرحله اجراي سياست جديد ارزي بانك مركزي ،در روز
 ۲۲مهرماه حدود ٧٨ميليون دالر ارز به صورت اسكناس
از سوي بانك مركزي در بازار متشكل معامالت ارزي در
نرخهايحاشيهبازارعرضهشد،امافقطحدود ۱.۵ميليون
دالرتوسطصرافيهاخريداريشدكهاينمهمنشانگرنبود
تقاضايواقعيدربازارارزبود.
از س��وي ديگر در همان روز ،حدود ١٨٠ميليون دالر ارز
بهصورتحوالهارزيتوسطصادركنندگاندربازارعرضه
شدكهاينميزانعرضهعالوهبررشد ١٠درصدينسبت
به روز كاري گذشته يعني ۲۱مهرماه ،حاكي از استقبال
صادركنندگان به عرضه ارزهاي خود بود .اين روند تا ۲۳
مهرماهيعنيسومينمرحلهاجراياينسياستنيزادامه
داشتوبانكمركزيحدود ۷۳ميليوندالرارزبهصورت
اسكناسدربازارمتشكلمعامالتارزيدرنرخهايحاشيه
بازار عرضه كرد؛ اما باز هم ميزان خريد باال نبود به نحوي
كه فقط حدود ۶۰۰هزار دالر توسط صرافيها خريداري
شدو ُمهرتاييدديگريبرنبودتقاضايموثروواقعيدربازار
ارزبهصورتاسكناسبود.همچنينگزارشهايدريافتي
از سامانه نيما حاكي از اين بود كه ۲۳مهرماه حدود۱۳۴
ميليوندالرارزبهصورتحوالهارزيتوسطصادركنندگان

در بازار عرضه شد .بانك مركزي در چهارمين دوره عرضه
ارزبهصورتاسكناسدر ۲۷مهرماهنيزحدود ۷۴ميليون
دالرارزبهصورتاسكناسدربازارمتشكلمعامالتارزي
در نرخهاي حاشيه بازار عرضه كرد و با وجود امكان خريد
هر صرافي به ميزان ۵٠٠هزار دالر در اين بازار ،حدود۱.۷
ميليون دالر توس��ط صرافيها خريداري شد .همچنين
براس��اس گزارشهاي دريافتي از سامانه نيما ،در آن روز
حدود  ۱۲۶ميليون دالر ارز به صورت حواله ارزي توسط
صادركنندگان در بازار عرضه ش��د .پس از گذشت ۵روز
كاري از اج��راي اين تصميم ،در ۲۸مهر ۱۳۹۹نيز بانك
مركزي حدود ۷۵ميليون دالر ارز به صورت اسكناس در
بازارمتشكلمعامالتارزيدرنرخهايحاشيهبازارعرضه
كرد كه حدود  ۹۴۴هزار دالر توسط صرافيها خريداري
ش��د و ميزان عرض��ه ارز به صورت حواله ارزي از س��وي
صادركنندگاندرسامانهنيماحدود ۱۴۲ميليوندالربود.
در مجموع ،در اين مدت ۵روزه ،حدود ۳۸۵ميليون دالر
ارز به صورت اسكناس در بازار متشكل معامالت ارزي در
نرخهاي حاشيه بازار عرضه و  ۴ميليون و  ۷۴۴هزار دالر
آمار فروش در ۴روز اعالم شد.
عرضه ۴۹۰ميليوندالريوخريد ۵ميليوني
بانكمركزيدرادامهسياستارزيخوددراواخرمهرماه،
در هفت روز نخست آبان ۱۳۹۹نيز روزانه بهطور متوسط
 ٧٠ميليون دالر ارز به صورت اسكناس در «بازار متشكل
معامالت ارزي» در نرخهاي حاشيه بازار عرضه كرد ،اما با
وجود اين ميزان عرضه و امكان خريد هر صرافي به ميزان
 ۵۰۰هزار دالر در بازار مذكور ،از ميزان عرضه در مدت ياد
شده يعني از اول تا هفتم آبان ،در مجموع فقط  ٧درصد
(حدود  ۵ميليون دالر) توسط صرافيها خريداري شده
كه اي��ن امر حاكي از فقدان تقاضاي موثر در بازار براي ارز
بهصورتاسكناساست.همچنينگزارشهايدريافتي
از س��امانه نيما حاكي از اين است كه در اين مدت حدود
۶٧٠ميليوندالرارزبهصورتحوالهتوسطصادركنندگان
در سامانه نيما عرضه شده اس��ت .در نهايت اينكه بانك
مركزي در اين مدت اخير عرضههاي مناسب اسكناس
ارز در قالب بازار متش��كل ارزي داش��ته كه از اين ميزان
كمتر از ۱۰ميليون دالر آن از س��وي بازيگران اصلي اين
بازارخريداريشد.

با افزايش تمايل به نگهداري پول به صورت نقد ،سپردههاي كوتاهمدت دو برابر بلندمدت رشد كرده است

افزايش پول در دست مردم با رشد حساب جاري  5برابر سپرده بلندمدت

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
نقدينگي با رش��د  36درصدي از  ۲۸۹۵ه��زار ميليارد
تومان در ش��هريور 99گذشت .تركيب نقدينگي با رشد
 90درصدي موجودي حس��اب جاري و چك و رشد39
درصدي موجودي كارتهاي بانكي و سپرده كوتاهمدت،
رشد نقدينگي 36.2درصدي يكسال منتهي به شهريور
 99ورشد 17درصديدرششماهاولدركناررشدسپرده
بلندمدتكهتنها 18درصدافزايشداشتهنشانميدهد
كهتمايلمردمبهنگهداريپولنقدبهصورتچكوكارت
بانكي بيشتر بوده است و رشد باالي 90درصدي حساب
جاريوچكها،رشد 39درصديكوتاهمدتنشاندهنده
افزايشپولداغونقدينگيسرگردانونگهداريپولنقد
برايخريدوفروشبودهاست .ازسويديگر،بدهيدولت
به بانكها 40درص��د و بدهي دولت به بانك مركزي18
درصد رشد كرده است و مطالبات معوق نيز به رقم 207
هزار ميليارد توماني رس��يده و در شش ماه اول  99رشد
 15.8درصدي داشته است طبق اطالعات منتشر شده از
بانك مركزي درباره آمارهاي اقتصادي در پايان شهريور
امسال،نقدينگيدراينزماناز ۲۸۹۵هزارميلياردتومان
عبور كرده است .از اين رقم سپرده كوتاهمدت 864هزار
ميليارد تومان با رشد 39درصدي يكساله و 22درصدي
ششماهه،سپردهبلندمدت 1208هزارميلياردتومانبا
رشد 18درصدي يكسالهو 5درصدي شش ماهه ،سپرده
ديداريشاملحسابجاريوچكرقم 540هزارميليارد
تومان با رش��د  90درصدي يكساله و  47درصدي شش
ماهه بيشترين س��هم را در تركيب نقدينگي داشتهاند.
به عبارت ديگ��ر ،تمايل مردم به نگهداري پول به صورت

چك و حس��ابجاري براي خريدهاي سريع و نقدينگي
در جريان بهشدت رشد كرده و در يكسال اخير تقريبا دو
برابر شده است و 540هزار ميليارد تومان در حسابهاي
جاري و چكها در حال گردش است تا به سرعت بتواند
خريدهاي مورد نظر را انجام دهد .از سوي ديگر ،حساب
كوتاهمدتدركارتهايالكترونيكيبانكهانيزرشد39
درصدي داشته و  864هزار ميليارد تومان است كه براي
پرداختهاياينترنتيمورداستفادهقرارميگيردوبااينكه
سوداندكيدارداماتمايلمردمبهآنزيادبودهاست.جالب
اين است كه حساب بلندمدت با سود  15درصدي رشد
اندك 18درصديدريكسالاخيرداشتهواينمواردنشان
ميدهدكهمردمبه سودبانكي توجهاندكينشاندادهاند
و تمايل مردم به حسابهاي كوتاهمدت و حساب جاري
افزايشيافتهوحجمنقدينگيسرگردانودرجريانرشد
زياديداشتهاست.بانكمركزيباانتشارگزيدهآمارهاي
اقتصاديدرپايانشهريور،۹۹حجمنقدينگيرا ۲۸هزار
و ۹۵۸هزار ميليارد ريال اعالم كرد كه نس��بت به اسفند
سال  ۹۸معادل  ۱۷درصد افزايش نشان ميدهد .اين در
حالياستكهاينافزايشدردورهمشابهسالگذشته۳۶
درصد بوده است .از نقدينگي  2هزار و  895هزار ميليارد
تومانيشهريورماه 2هزارو 295هزارو 190ميلياردتومان
سهمشبهپولو 600هزارو 700ميلياردتومانسهمپول
بوده است.ميزان اسكناس و مسكوك در دست اشخاص
همبا 1.9درصدكاهشنسبتبهماهمشابهسالقبل59،
هزار و  960ميليارد تومان شده است .حجم پايه پولي در
پايان شهريور به 372هزار و 60ميليارد تومان رسيده كه
درمقايسهباماهمشابهسالقبل 26درصدودر 6ماههاول

سال جاري  5.4درصد رشد داشته است .ضريب فزاينده
نيز به  7.78رسيده است .آنطور كه گزيده آمار اقتصادي
بانكمركزيازپايانشهريورماهامسالنشانميدهد،سهم
پول و شبه پول از اين ميزاننقدينگيبه ترتيب ۶۰۰هزار
و ۷۰۰ميلي��ارد و ۲هزار و ۹۵۱و ۱۹۰ميليارد تومان كه
هر يك نسبت به شهريور پارسال ۸۰و ۲۸درصد افزايش
يافتهاست.ازسويديگر،ميزانپولوشبهپولدرشهريور
امسال در مقايسه با اسفند سال گذشته به ترتيب ۴۰.۶و
 ۱۲.۲درصدرشدداشتهاند.
همچنين ،ميزان نقدينگي در پايان ش��هريور امسال در
مقايسه با شهريور پارسال ۳۶.۲درصد و نسبت به اسفند
س��ال گذش��ته معادل ۱۷.۱درصد افزايش يافته است.
سپردههاي جاري در شهريور امسال رشد ۹۰درصدي و
سپردههاي پسانداز رشد ۲۸درصدي را نسبت به مدت
مشابه سال گذش��ته داشت؛ همچنين رشد سپردههاي
كوتاهمدت به بيش از دو برابر رشد سپردههاي بلندمدت
رسيد.بانكمركزيباانتشارگزيدهآمارهاياقتصادي،ارقام
عمده پولي و اعتباري شهريور ۹۹را منتشر كرد .براساس
اينگزارشدربخشسپردههايديداريشاهدرشدبيش
از  ۹۰درصدي ميزان سپردهها در شهريور  ۹۹نسبت به
شهريور ۹۸هستيم.سپردههايجاريشهريور ۹۹بارقم
 ۴۸۳۸هزار ميليارد ريال به ثبت رسيد كه اين ميزان در
شهريور ۹۸حدود ۲۴۷۷هزارميلياردريالبودكهباتغيير
 ۹۵درصديمواجهشد.خالصچكهادرشهريورامسال
نيز ۱۵۵هزار ميليارد ريال و در مدت مشابه سال قبل۴۴
هزار ميليارد ريال بود كه حاكي از افزايش  ۲۵۱درصدي
اس��ت .عالوه بر اين ،در بخش ساير نيز با رشد بيش از۳۲

درصدي روبرو هس��تيم كه ميزان آن در شهريور امسال
به ۴۱۴هزار ميليارد ريال رس��يد .آخرين آمارهاي بانك
مركزي نش��ان ميدهد اسكناس و مس��كوك در دست
اشخاص رشد  ۲۰درصدي داشته به نحوي كه از ۴۹۸.۶
هزار ميليارد ريال شهريور  ۹۸به  ۵۹۹هزار ميليارد ريال
شهريور ۹۹رسيد .حجم پول در شهريور ۹۹به رقم۶۰۰
هزار ميليارد تومان رسيده كه به نسبت مدت مشابه سال
گذشتهرشد ۸۰.۲درصدراثبتكردهاست.اينميزاندر
شهريور ۹۸بارقم۳۳۳۳هزارميلياردرياليبهثبترسيد.
جزءدومنقدينگيشبهپولاستكهدرواقعآمارپولهادر
حساب بانكي را نشان ميدهد كه پيشتر نيز به آن اشاره
شد .براساس آمار شهريور ماه بانك مركزي ،شبهپول به
رقم ۲۲۹۵هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به مدت
مشابهسالگذشتهرشد ۲۸درصديرابهثبترساند.اين
ميزان در شهريور ۱۷۹۳۰هزار ميليارد ريال بود .بررسي
آمارعملكردبانكهاوموسساتاعتباريكشوربيانگراين
استكهمبلغكلتسهيالتاعطاييدرشهريورسالجاري
درمقايسهبااسفندسالگذشتهرشد ۱۸.۸درصديداشته
است .طبق اطالعات منتشر شده از سوي بانك مركزي
تس��هيالت اعطايي بانكها و موسسات اعتباري تا پايان
شهريور امس��ال ،معادل ۱۹۱۲هزار و ۸۰۰ميليارد بوده
كه نسبت به اسفند س��ال گذشته با رشد ۱۸.۸درصدي
مواجه شده اس��ت .همچنين ،تسهيالت قرضالحسنه
 ۸.۶درصد از كل تسهيالت اعطايي بانكها و موسسات
ضالحسنهراتشكيلدادهوحجمعمدهعملكرد
اعتباريقر 
تسهيالتيبانكهامربوطبهفروشاقساطيبا ۲۷.۷درصد
ومشاركتمدنيبا ۱۸.۸درصداست.

رويداد
ريزش دالر در روز انتخابات

شاخص دالر با نگراني از هرج و مرج پس از انتخابات
امريكا ريزش كرد .شاخص دالر كه نرخ برابري آن
در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه ميگيرد،
در معامالت چهارش��نبه ب��ا  ۰.۷۳درصد افزايش
نس��بت به روز گذشته در س��طح  ۹۳.۴۰۵واحد
بسته شد .نرخ برابري هر فرانك سوييس نيز معادل
 ۱.۰۹۶دالر اعالم شد.در تازهترين دور از معامالت،
پوند با ۱.۱۳درصد افزايش نسبت به روز قبل خود و
به ازاي ۱.۳۰۶دالر مبادله شد .يورو ۰.۶۹درصد باال
رفت و با عبور از كانال  ۱.۱۶به  ۱.۱۷۲دالر رسيد.
در معام�لات بازارهاي ارزي آس��يايي ،هر دالر با
 ۰.۲۲درصد كاهش به ۱۰۴.۵۱۴ين رسيد .در برابر
همتاي استراليايي ،هر دالر امريكا به ازاي ۱.۳۹۵
دالر مبادله شد .همچنين نرخ برابري دالر معادل
 ۶.۶۷۸يوان چين اعالم ش��د .به گزارش رويترز،
معامالت بازار ارز نيز مانند بورس كامال تحت تاثير
اخباررقابتهايانتخاباتيرياستجمهوريامريكا
قرار دارد و پيش بيني ميشود با توجه به استقبال
باالي رايدهندگان ،ش��اهد ثبت يكي از باالترين
نرخهاي مشاركت در طول انتخابات معاصر امريكا
باشيم .از س��وي ديگر اين نگراني وجود دارد كه با
توجه آراي نزديك دو نامزد به يكديگر ،شاهد بروز
هرج و مرجهايي در امريكا پس از اعالم نتايج باشيم
به ويژه آنكه بخش زيادي از آراي امس��ال به دليل
كرونا مربوط به آراي پستي خواهد بود .اصليترين
رقابت بر سر ايالتهاي آريزونا ،فلوريدا ،ميشيگان،
پنسيلوانيا و تگزاس است اما انتظار ميرود سلطه
دموكراتهاي در ايالتهاي كاليفرنيا و نيويورك
كهازپايگاههايسنتياينحزبمحسوبميشوند
كماكان حفظ و س��هم باالي آراي الكترال اين دو
ايالتكليديبهسبدجوبايدنريختهشود.احتماال
نرخ مش��اركت اين دوره چيزي حدود ۷۰درصد
خواهد بود.

قيمت جهاني طال
يك روزپس از انتخابات امريكا

در حالي كه پس از انتشار نتايج اوليه آراي انتخابات
رياستجمهوريامريكاكهحكايتازرقابتنزديك
دو كانديداي رقيب يعني دونالد ترامپ و جو بايدن
دارد ارزش دالر تقويت شده است ،قيمت طال روز
چهارشنبه كاهش داشت.
به گزارش رويترز ،در حالي كه پس از انتشار نتايج
اوليه آراي انتخابات رياس��تجمهوري امريكا كه
حكايت از رقابت نزديك دو كانديداي رقيب يعني
دونالد ترامپ و جو باي��دن دارد ارزش دالر تقويت
ش��ده اس��ت ،قيمت طال روز چهارشنبه كاهش
داشت.بر اساس اين گزارش ،قيمت هر اونس طال
با  0.43درصد كاهش به  1900دالر و  92س��نت
رسيد .قيمت طال در معامالت آتي براي تحويل در
ماه دسامبر با 0.60درصد افت به 1899دالر رسيد.
كايلروداتحليلگربازارهايماليدرموسسهايجي
گفت« :بازار اعتقاد خود به پيروزي مقتدرانه بايدن
را از دست داده است ».در ايالت مهم فلوريدا ،ترامپ
ب��ا اختالفي اندك از بايدن پيش اس��ت ،در حالي
كه در س��اير ايالتهاي مهم هنوز نتايج مشخص
نشده است.
سرمايهگذارانابتداخودرابرايپيروزيبايدنآماده
كرده بودند .انتظار ميرود پيروزي بايدن موجب
اتخاذ اقدامات محرك اقتصاديگستردهوكمكبه
ترميم اقتصاد بحران زده امريكا شود .اما با شمارش
بخش بيشتري از آرا مشخص شد كه بايدن حداقل
با اختالف فاحش برنده انتخابات نخواهد بود.
ميتشروود،رييسبخشاستراتژيسرمايهگذاري
موسسهپرپتوالدراينبارهگفت«:منفكرميكنم
احتمال پيروزي قاطع هر يك از كانديداها در حال
كمرنگ شدن است و همين سبب ميشود شانس
ارايه يك بس��ته محرك مالي ب��زرگ در روزهاي
نخست دولت احتمالي بايدن پايين بيايد».
به دنبال ارايه بس��ته محرك اقتصادي بي سابقه
در كشورهاي مختلف جهان از زمان شيوع كرونا،
قيمت طال از ابتداي سال جاري ميالدي تاكنون
حدود  25درصد رش��د داشته اس��ت .ارزش دالر
در برابر س��بد ارزهاي مهم جهان امروز شاهد 0.7
درصد رشد بود.
جفري هالي تحليلگر موسسه اوآندا گفت« :طال با
مقاومت فني در س��طح قيمت  1912دالر مواجه
شده و شاهد ريزش قيمت بوده است .عامل ديگر
افت قيمت طال پيش��تازي ترام��پ در ايالت مهم
فلوريدا بوده است».
بازار جهاني نش��ان ميدهد كه در هفته گذش��ته
بهاي جهاني طال به سبب ش��يوع ويروس كرونا و
تشديد ابهامات در خصوص آينده اقتصاد جهاني،
روند كاهش��ي داش��ته اس��ت.به گزارش رويترز،
س��رمايهگذاران تمايل چنداني به سرمايهگذاري
در بازار طال از خود نشان نميدهند و رويكرد صبر
و انتظار را در پيش گرفتهاند .بر اساس اين گزارش،
قيمت هر اونس طال در روز چهارشنبه با ۰.۶درصد
كاهش به يك هزار و  ۸۹۶دالر و  ۴۴سنت رسيد.
گزارشها نشان ميدهد ،تا روشن شدن وضعيت
انتخابات رياستجمهوري در امريكا ،آينده بسته
محرك مالي جديد درهالهايازابهامفرورفتهاست.
كارشناساناقتصاديمعتقدند:تشديداختالفاتبر
سرنتيجهانتخاباترياستجمهوريامريكا،زمينه
رابرايافزايشارزشدالروسقوطبهايجهانيطال
فراهم ميكند.
آمارها نش��ان ميدهد بهاي فلز طال از آغاز س��ال
 ۲۰۲۰ب��ه س��بب اقدامهاي مح��رك اقتصادي
بانكهاي مركزي جهان بالغ بر  ۲۴درصد افزايش
داش��ته اس��ت.گفتني اس��ت برگزاري انتخابات
رياستجمهوري در امريكا در رشد شاخصهاي
والاستريتبيتاثيرنبودهوشاخصهايرشدقابل
توجهي داشتهاند.

بورس
عرضه امالك در بورسكاال
براساس اعالم وزير راه و شهرسازي
محمدحسنيسعدي،سخنگويبورسكاالازآمادگي
بورسكاالبرايعرضهامالكنهادهايدولتيوعمومي
بدون برگزاري تشريفات مزايدههاي سنتي خبر داد و
گفت :نهادهايي كه قصد دارند امالك خود را در قالب
مزايده و در بستري ش��فاف واگذار كنند ،ميتوانند از
ظرفيت بورس كاال اس��تفاده كرده و امالك خود را در
بازارفرعيودرقالبمعامالتمبتنيبرمكانيسمحراج
عرضه كنند .وي از وجود درخواستهاي متعدد ساير
نهادها براي پذي��رش و عرضه در بورس كاال خبر داد و
گفت:براساساعالموزيرراهوشهرسازيعرضهامالك
در بورس كاال آغاز ش��ده و در چند نوبت امالك برخي
نهادها در اين بازار عرضه ش��ده كه با حضور خريداران
اين عرضهها موفقيت آميز بوده اس��ت .در حال حاضر
نيز درخواستهايي براي عرضه امالك در بازار فرعي
بورس كاال دريافت شده كه در نوبت پذيرش و عرضه
هستندوپسازانجامفرآيندهايمربوطه،آمادهعرضه
شدهواطالعرسانيالزمنيزدراينزمينهصورتخواهد
گرفت .سخنگوي بورس كاال اظهار كرد :عرضهكننده
امالكدربورسكاالعموماازجملهنهادهاوارگانهاي
دولتيوعموميوبانكهاهستندكهميخواهندامالك
خود را به صورت مزايدههاي عمومي و ش��فاف واگذار
كنند كه در بورس كاال ،بس��ياري از تشريفات قانوني
مزايدههايسنتيحذفميشودواينمزيتيمهمبراي
عرضهكنندگاناستتابتوانندبهكمكسازوكارمبتني
بر حراج بورس ،امالك خود را به دور از اين تشريفات به
فروشبرسانند.حسنيسعديدرخاتمهسخنانخودبا
دعوتازكليهنهادهايعموميودولتيبرايبهرهگيري
از ظرفيتهاي بورس كاال براي واگذاري امالك خود
عنوانكرد :دربورسكاالخريداران ميتوانندبراساس
شرايطوضوابطاعالميدرآگهيهايعرضه،نسبتبه
حضوردراينحراجهاشركتكردهوامالكعرضهشده
رادرفضاييشفافورقابتيخريداريكنند.اينگزارش
ميافزايد ،اخيرا نيز وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي
مس��لح با پذيرش يك قطعه زمين متعلق به سازمان
تعاوني مصرف كادر نيروهاي مسلح اتكا در بازار فرعي
بورسكاال،برقراريصحتوسالمتمعامالتومبارزه
با فس��اد احتمالي در روند فروش امالك را اصليترين
عاملورودامالكوزارتدفاعبهبورسكاالعنوانكرد.

بازارگردانها؛ الزامي
براي تعادل بازارسهام
مجتبي تقي پور ،مديرعامل شركت تامين سرمايه
لوتوسپارسيانبااشارهتمهيداتسازمانبورسبراي
افزايش سقف سرمايهگذاري صندوقها اشاره كرد:
در شرايطي كه استقبال عموم مردم از سرمايهگذاري
در بازار سهام افزايش پيدا كرده ،جاي آن است كه با
تسهيلافزايشظرفيتصندوقهايسرمايهگذاري،
مس��ير حرفهاي س��رمايهگذاري در بازار سهام را به
س��رمايهگذاران جديدالورود نش��ان دهيم و به اين
ترتيب از جريانات هيجاني معامالت در بازار س��هام
نيز جلوگيري كنيم.وي با تاكيد بر اينكه تمهيدات
س��ازمان بورس براي افزايش سقف سرمايهگذاري
در موقعيت فعلي ،بس��يار تصميم سازنده و معقولي
بود ،خاطرنش��ان كرد :طبيعتا همه سرمايهگذاراني
كه وارد بازار سرمايه ميشوند ،دانش ،تجربه يا زمان
كافيبرايتحليلاطالعاتشركتهاوخريدوفروش
سهامراندارندوممكناستگرفتاررفتارهايهيجاني
شده و به خود و بازار ضرر برسانند؛ لذا صندوقهاي
س��رمايهگذاري بهترين فرصت براي اي��ن گروه از
سرمايهگذاران هستند كه با اطمينان منابع خود را به
صندوقها بسپارند تا از تصميمات منطقي و تحليل
حرفهاي متخصصان صندوقها بهرهمند شوند .تقي
پور به مقول��ه بازارگرداني به عنوان مس��يري براي
تس��هيل معامالت اش��اره كرد و گفت :همانطور كه
ميدانيد امروزه بازارگرداني در بازارهاي مالي دنيا يك
الزام اساسي براي متعاد ل كردن بازارهاست .افزايش
نقدش��وندگي ،تحديد دامنه نوسان قيمت و تنظيم
عرضه و تقاضاي اوراق بهادار از جمله مزاياي حضور
بازارگردان در چرخه معامالت بازار اس��ت .وي ادامه
داد :در واقع بازارگ��ردان به نوعي حامي اوراق بهادار
اس��ت كه در مواقعي كه صفوف خريد و فروش براي
سهم تشكيل ميشود ميتواند نقش بسيار موثري
در افزايش نقدشوندگي سهم و جلوگيري از تشكيل
صفوف سنگين داشته باش��د .از آنجا كه در قرارداد
بازارگرداني ،بازارگ��ردان تعهد ميكند كه فعاليت
خريد و فروش خود را در دامنه نوس��ان مش��خصي
انجامدهدبنابراينفعاليتبازارگردانيموجبتحديد
نوساناتقيمتيخواهدشد.مديرعاملتامينسرمايه
لوتوسپارسيانتوضيحداد:برايمثال،تامينسرمايه
لوتوس پارسيان ،طي سه هفته گذشته بالغ بر دو هزار
ميليارد تومان سهام را در بازار خريداري كرده است.
همچنينصندوقبازارگردانياينشركتفعالشدهو
بهبازارگردانيبرخيازنمادهايمشخصميپردازدتا
بتواندسهميدركاهشنگرانيسرمايهگذاراننسبت
به بازار سهام داش��ته باشد .وي در ادامه بيان داشت:
توصيه به س��هامداراني كه به تازگي وارد بازار شده و
ش��ناخت كاملي از اين بازار ندارند ،اين است كه در
وهله نخست ،از طريق صندوقهاي سرمايهگذاري
به بازار س��هام ورود كنند ثانيا ديد بلندمدت در بازار
سرمايه داشته باشند؛ هميشه تاكيد شده است كه
سرمايهگذاري در بازار س��هام بايد با نگاه بلندمدت
انجام ش��ود و هرگز ديد كوتاهمدت براي حضور در
اين بازار تاييد نميشود .سرمايهگذاراني كه در زمان
اوج قيمتها وارد بازار شدهاند و اكنون متحمل ضرر
ش��دهاند،اميد خود را از دست ندهند و با صبوري از
شناسايي ضرر در اين مقطع خودداري كنند چراكه
بازار هميشه بر يك روند نخواهد بود و بازگشت روند
صعودي براي س��هام ارزنده قابل تصور است به ويژه
آنكه گزارشهاي منتشر شده شركتها نويدبخش
بازگشت روزهاي مثبت است.
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رويخطخبر

بازارسرمايه

اختالل ادامهدار در سامانه مديريت فناوري بورس

احمد راس��تينه نماينده مردم شهركرد ،بن و سامان
در مجلس ش��وراي اس�لامي ،با بي��ان اينكه حذف
واس��طهگران در ميان خريداران مواد اوليه به اصالح
قيمتها ميانجامد ،اظهار داشت :متاسفانه افزايش
قيمتها به واس��طه سياس��تهاي غلط ما در بازار
سرمايه كه قيمتگذاري دستوري يكي از آنهاست ،به
وجود آمده است .اين نماينده مجلس با اشاره به عدم
تامين مناسب مواد اوليه كارخانجات و نفوذ دالالن به
بازار كاالها گفت :متاسفانه عدم نظارت وزارت صمت
بر سهميه مصرفكنندگان و امكان حضور واسطهها
به قصه بازار كاال تبديل شده كه بايد نظارتها در اين
حوزهتقويتشود.ويتاكيدكرد:عرضهمواداوليهبايد
در بورس كاال انجام و كشف قيمت ميشود ،اما بعضا
همهاينمواداوليهدربورسكاالعرضهنميشودوبلكه
به دست دالالن در خارج از بازار بورس كاال به فروش
ميرسند كه اين موضوع بيانگر عدم نظارت دقيق در
بازار است .وي تصريح كرد :متاسفانه در حال حاضر
بسياري از مسائلي كه در موضوع افزايش قيمتها به
بهانه افزايش قيمت ارز رقم خورده به دليل ناكارآمدي
و سوء مديريت در تنظيم بازار است از اين رو متاسفانه
بازار داللي بهش��دت رشد كرده كه براي مقابله با اين
موضوع طرحي در كميسيون صنايع مجلس در حال
نهايي ش��دن اس��ت .اين نماينده مجلس با اشاره به
طرح  ۵مادهاي كميس��يون صنايع و معادن مجلس
درباره عرضه فوالد در بورس كاال گفت :پيرو اين طرح
تنظيم ،ارايه و مصرف فوالد در بورس روند منطقي را
طي خواهد كرد .همچنين اين طرح تالش دارد نقش
بازار بورس كاال را در شناسايي مصرفكننده واقعي،
بيشتركندكهبااينطرحبهتعادلبازارخواهيمرسيد.

احتمال خاموشي مجدد هسته معامالت
رقيه ندايي|
مشكالت هسته بورس��ي تمامي ندارند و با افزايش
سهامداران بازار سرمايه و عموميت يافتن اين موضوع
ميان مردم دامنه فعاليت آن نيز افزايشي شده است
اما؛ اين روزها اختالالت پي در پي در هسته سيستم
معامالت بازار س��رمايه تبديل به موضوعي شده كه
گمانهزنيهاي فراوان ،حواش��ي و ناراضيان بسياري
يافته است.
هس��ته معامالت در حقيقت سيس��تم پردازش��گر
اطالعاتمختلفوانجاممعامالتبورساستونيازبه
سرعت باال ،ماژولهاي مختلف ،حجم باالي اطالعات
و كاربريهاي مختلف چنين سيستمي را به يك ابر
سامانه پيچيده تبديل كرده است.
مختل ش��دن هس��ته معامالت تنها به بازار بورس
اختصاص ندارند و مدتي اس��ت كه ب��ازار فرابورس
پيشتاز اين موضوع شده و هر چند وقت يكبار مختل
ميش��ود اين اختالل تنها به ضرر سهامداران است
چراكه؛ معامالت آنان متوقف شده و در نتيجه با زيان
روبه رو ميشوند.
اين رويداد ناخوش��ايند ،مختل ش��دن هسته كه در
بازارهاي بورس و فرابورس وجود دارد ريشهاي عميق
داش��ته و همين موضوع باعث شد كه فعالين فضاي
مجازي از جمالتي همانند «هسته نگو ،بال بگو» و يا
«هسته معامالت هم شبيه آلودگي هوا اينقدر تكرار
شده كه ديگر اهميتاش را از دست داد» و امثال اين
موارداستفادهكنندبهطوركليكاربرانفضايمجازي
وفعالينبورسيازمختلنشدنهستهمعامالتتعجب
ميكنند و به اين نوع اختالل چند و چندين س��اعته
عادت دارن��د ،در اين ميان عدهاي نيز با توجه به عدم
انجام معامله در بازار ادعاي خسارت و طرح شكايت از
شركت مديريت فناوزي بورس را مطرح كردهاند اما؛
باتوجه به پاسخگويي مديران اين حوزه اين افراد نيز
خسته از دوندگي از شكايت خود صرف نظر كردهاند.
حال سوال اينجاست كه با توجه به سرخپوش بودن
بازار سهام چرا مسووالن فكري به حال هسته مختل
معام�لات نميكنند؟ ت��ا هرچه كمتر ش��اهد زيان
سهامداران باشيم.
س��امانه معامالت متعلق به  15س��ال پي��ش بوده و
باتوج��ه به به روز نش��دن مكرر اين س��امانه درحال
حاضر مستهلك است و نياز به اصالح و توسعه دارد.
اين س��امانه تنها حجم معام�لات  100ميلياردي و
تراكنشهاي بس��يار كم را پاس��خ ميدهد و باتوجه
به حجم معامالت اين روزها نياز به توس��عه اساسي
و بنيادي دارد و اگر اين توس��عه به صورت بنيادي و
اساسي صورت نگيرد بازهم شاهد مختل شدن هسته
معامالت خواهيم بود.
با اين وجود كه مديران و مس��ووالن از رفع مش��كل
سامانهمعامالتخبردادهبودنداما؛روزگذشتهسامانه
شركت مديريت فناوري بورس تهران به دليل حجم
باالي مراجعه ،با اختالالتي همراه شده ،بهطوري كه
به روزرساني قيمتها و آمار و ارقام با تاخير يا اختالل
صورت ميگرفت.
جح��تاهلل فرهنگي��ان ،مديرعام��ل داتك��س در
گفتوگ��وي اخير خود گفت :ش��ركتهاي OMS

شركتهاي پيمانكار  ITهس��تند و  OMSمخفف
س��ه واژه Order Management System
است كه وظيفه مديريت سفارشات مشتري و ارسال
آن به هسته و در اختيار گذاشتن ابزارهاي مناسب به
مشتري را به منظور انجام معامله برعهده دارند .وقتي
موضوع نرم افزار در ميان باشد هيچوقت نميتوان با
اطمينان  ۱۰۰درصد در مورد آن صحبت كرد ،با اين
حال در بازار سرمايه و بورسها عملكرد و سرعت عمل
از اهميت بسيار زيادي برخوردار است .بازار سرمايه در
ايران نس��بت به بازارهاي خارجي بازار نوپايي است،
حتي شركت داتكس در مقايسه با شركتهاي مشابه
 ITدر امريكا تقريباً 25سال عقبتر است.
وي افزود :با اين حال س��رعت رش��د ش��ركتهاي
پيمان��كار  ITبعضا بدون حمايت مالي و سياس��تي
بسيار رو به جلو بوده است ،اين شركتهاي خصوصي
حتي تحت حمايت س��ازمان بورس هم نيستند و به
عنوان پيمانكاراني در نظر گرفته ميش��وند كه بايد
دستورالعملهايسازمانراموبهموودقيقاجراكنند.
شركتهاي OMSبا ايجاد كارگروهي موفق به ايجاد
تعامل با نهاد ناظر بازار شدهاند تا قادر به دفاع از جايگاه
خود در بازار سرمايه شوند.
مشكالت شركتهاي  OMSطي يكسال گذشته
در مقايسه با هس��ته بورس و فرابورس چندان قابل
مقايسه نيس��ت .فرهنگيان تاكيد كرد :در مجموع
ميتوان گفت شركتهاي  OMSخدمات مطلوبي
به بازار ارايه كردهاند و بخش مهمي از توسعه بازار به
دوش اين شركتها بوده است .اين مدير درخصوص
مش��كالت ش��ركتهاي  OMSبيان داشت :اولين
بحث به هزينه و بودجه اين شركتها بر ميگردد كه

بسيار سرس��ام آوربوده و به هيچوجه قابل مقايسه با
شركتهايكارگزارينيست.هزينهنيرويمتخصص،
نوع زيرس��اختها ،ميزان تغيير هزينههاي سخت
افزاريوارتباطيبسيارسنگيناستواصالبادرآمدي
كه شركتهاي كارگزاري براي شركتهاي OMS
تصورميكنند،تناسبنداردبنابراين؛بايدگفتتوسعه
شركتهاي OMSبسيار به منابع مالي وابسته است.
بحثديگرمربوطبهچالشهايتوسعهذاترابطهنهاد
ناظروبازاربودهوتنهامنحصربهبازارايراننيستواين
قبيل اختالفات و تعارضات در تمام دنيا وجود دارد.
وي اظهار داشت :بر اين اساس مواردي نظير انتظاراتي
ك��ه از نهاد ناظر وج��ود دارد همانند نحوه نوش��تن
آييننامهها ،ترتيب توس��عه ابزارها ،نوع forceهاي
موجود در بازار ،هماهنگي ميان بخشهاي مختلف
اركان در خصوص س��رويسهايي كه ش��ركتهاي
 OMSقرار اس��ت ارايه كنند ،همه موارد فوق باعث
ايجادمحدوديتدرتوسعهورونقشركتهايOMS
ميشود .دست آخر اينكه ،در خصوص چالش توسعه
شركت هاي  OMSوابس��تگي و پيچيدگي بسيار
زيادي در اين صنعت اس��ت كه سرعت و چاالكي را
كاهش ميدهد و نياز ب��ه مديريتي همهجانبه براي
طراحي ابزارهاي توس��عهاي ضرورت دارد و بايد در
اولويت قرار گيرد.
فرهنگياندررابطهباتعداد شركتهاي OMSگفت:
هميشه اين رقابت و فضا از طرف سازمان بورس براي
ش��ركتهاي  OMSكه از ت��وان و ظرفيتهاي باال
برخوردار بودهاند براي صدور مجوز فراهم بوده است.
برعكس مج��وز كارگزاري كه صراحت��ا اجازه صدور
مجوز جديد براي آنها وجود ندارد ولي در حوزهOMS

بررسي عميقتر پيشنهاد كميسيون اقتصادي مجلس
رضا كياني ،مدير تحقيق و توس��عه ش��ركت بورس در
گفتوگو با س��نا در خصوص پيشنهادهاي كميسيون
اقتصادي مجلس به بازار سرمايه بيان داشت ۱۱ :بندي
كه كميس��يون اقتصادي مجلس در مورد بازار سرمايه
پيشنهاد داده اس��ت ،داراي نكات سازنده و مفيدي است
اماميتوانبهبرخيازاينبندهانگاهعميقترودقيقتري
داشت .وي در اين خصوص توضيح داد :بهطور مثال بند
نظارتبرفضايمجازي،نكتهبسيارمثبتياست.دريكياز
بندهايپيشنهاديازسازمانبورسخواستهشدهاستكه
دستورالعمليبرايفعاليتدرفضايمجازيتدوينكند،
كه اين نكته بسيار مفيدي براي بازار است .چون بر اساس
قانونبازاراوراقبهادارفعاليتهايمشاورهسرمايهگذاري
بايدبادريافتمجوزازسازمانبورسوزيرنظراينسازمان
انجام شود و ارايه هرگونه خدمات مشاوره سرمايهگذاري
بدون دريافت مجوز از س��ازمان بورس بر خالف قوانين و
مقرراتاست.
كيانيدرادامهافزود:امادرفضايمجازيميبينيمكهافراد
بسيارزياديعمالمشاورهميدهندومجوزيهمازسازمان
بورسدريافتنكردهاند.اينامرميتوانددرموارديباعث
جهتدهي به بازار و دس��تكاري قيمتها شود .اين مورد
توجه كميسيون اقتصادي مجلس قرار گرفته و خواسته
شده اس��ت كه فعاليت در فضاي مجازي نظاممند شود.
مدير تحقيقو توسعه شركتبورس تهراندرادامهافزود:
در بندهاي ديگري از پيشنهادهاي ۱۱گانه ،بر شفافيت
اطالعاتيتأكيدشدهاست.اينكهسازمانبورسهرسهماه
گزارشهايي درخصوص مجوزهاي درخواستي و صادر
شدهبهكميسيونبدهد،ميتواندمجلسرابافعاليتهايي
كه در سازمان بورس صورت ميگيرد ،آشنا كند و باعث
شفافيتبيشترشود.
اين مقام مس��وول بيان داشت :از سازمان بورس خواسته
شدهكهفرهنگسازيوارتقايدانشعموميبازارسرمايه
را از طريق رسانههاي عمومي و ملي انجام دهد .هر چند
فرهنگسازيبهعزممليوهمكاريسازمانهاونهادهاي
گوناگوننيازداردامابههرحالتوجهبهاينموضوعتوسط
اعضاي كميس��يون اقتصادي مجلس نشاندهنده ديد
درستوسازندهآنهانسبتبهاينموضوعمهماست.كياني
گفت:دربندديگري،ازسازمانبورسخواستهشدهاست
بر اس��اس معيارهايي كه به تصويب شوراي عالي بورس

ميرسد ،در انتهاي هر هفته شركتها را از نظر ريسك به
سهگروهپرريسك،ريسكمتوسطوكمريسكرتبهبندي
كندامابايدبهاينموضوعتوجهشودكهفعاليترتبهبندي
شركتها از نظر معيارهاي ريس��ك از وظايفي است كه
بر عهده شركتهاي مشاورهسرمايهگذاري يا موسسات
رتبهبندياست.
كياني در ادامه با اشاره به موضوع مهم جداسازي وظايف
نهادهاينظارتيازنهادهاياجراييدربازارسرمايهگفت:
در قانون بازار اوارق بهادار مصوب ،۱۳۸۴نهاد ناظر از نهاد
اجرايي جدا شد و شوراي عالي بورس به عنوان عاليترين
نهاد نظارتي بازار و سپس س��ازمان بورس به عنوان نهاد
نظارتيزيرنظرشورايعاليبورس،عهدهدارنظارتبربازار
سرمايه و نهادهاي فعال در آن شدند .بورسها ،نهادهاي
مالي از جمله مش��اوران س��رمايهگذاري ،سبدگردانان،
شركتهاي تأمين س��رمايه و موسسات رتبهبندي نيز
وظايف اجرايي را برعهده گرفتند و بايد زير نظر سازمان
بورس فعاليت كنن��د .وي در اين خصوص اين طور ادامه
دادكه:رتبهبنديشركتهاازنظرريسكسرمايهگذاري،
بازدهيياريسكاعتباريفعاليتياستكهدرحوزهمشاوره
سرمايهگذارييارتبهبندياعتباريقرارميگيردودراين
ارتباطمشاورانسرمايهگذاريوموسساترتبهبندينيز
فعاليتميكنندواگروظايفاجراييبهنهادهاينظارتي

محولشود،عم ً
التفكيكنهادناظرونهادهاياجراييدچار
مشكلخواهدشد.مديرتحقيقوتوسعهشركتبورسدر
خصوصبندديگرازپيشنهاد ۱۱گانهواشارهبهالزامافشاي
معامالت گفت :در بند ديگري در اين پيشنهادها به الزام
افشاي معامالت تمامي اشخاص حقوقي در زمان معامله
اشارهشدهاست.دراينموردبايدتوجهشودتصميماتيكه
شركتهاي سرمايهگذاري ،صندوقهاي سرمايهگذاري
يا ديگر نهادهاي سرمايهگذاري براي نگهداري ،خريد يا
فروش اوراق بهادار اتخاذ ميكنند ،عم ً
ال مالكيت معنوي
آنها قلمداد ميشود و تصميمي است كه براي آن هزينه
شده است .گروه تحليلگران اقتصادي و مالي كه توسط
نهادهاي مالي اس��تخدام ش��دهاند ،منابع تحليلي كه با
صرف هزينه گردآوري شدهاند ،مشاوراني كه با شركتها
همكاريميكنندوديگرهزينههاييكهتوسطنهادهاي
سرمايهگذاريانجامميشود،بابتدستيابيبهتصميمات
سرمايهگذارياست.
كياني ادامه داد :حال اگر اين تصميمات سرمايهگذاري
در همان زماني كه معامالت صورت ميگيرد و نه با تأخير
زمانيمعنادارافشاشود،عم ً
المالكيتمعنوياينشركتها
ازبينرفتهاست.ويدراينخصوصبااشارهبهتوضيحاتي
نسبتبهنظارتسازمانبورسبرعملكردنهادهايمالي
گفت :س��ازمان بورس و اوراق بهادار و شركت فرابورس و

افزايش عرضهها در بورسكاال
مساوي با تعادل بازارها

هيچگونه محدوديتي براي دريافت مجوز وجود ندارد.
مديرعامل داتكس ادامه داد :شركت داتكس سابقه
ارتباطي بسيار نزديكي با يك شريك اروپايي داشته
و در ح��ال حاضر نيز ارتباط تنگاتنگ��ي با دانش روز
همايشها ،سمينارها و شركتهاي همتاي اروپايي،
امريكايي و كانادايي دارد .تقريبا ابزارهاي معامالتي
كه در بازارسرمايه ايران وجود دارد سرويسها براي
ابزارهايفوقكام ً
البابازارهايخارجيبرابريميكند.
شايد نمونههاي خارجي OMSسرويسهاي بهتر يا
بازارهايبيشتريراساپورتمي كنندكهمادسترسي
به آن بازارها و ابزارها نداريم.
وي درب��اره تاثير تحريمها بيان داش��ت :بايد در نظر
داشتشركتهاي OMSميتوانندابزارهايبسياري
راارايهكردهياميتوانندارايهكنندكهنيازمندآناست
كه هس��ته معامالت و ابزارهاي بازار مانند معامالت
الگوريتمي بتوانند پاسخگو باشند .همچنين ذكر اين
نكته قابل توجه است كه تحريمها موجب ضعفهايي
در هسته معامالت شده است .اگر شركتهايOMS
بهعنوانمشتريهستهمعامالتنتوانندمديريتالزم
را داشته و ما هم نتوانيم توسعه الزم را انجام دهيم ،در
بحثهاي زيرساختي طبيعتا تحريمها دسترسي ما
به منابع زيرساختي را با مشكالتي روبهرو خواهد كرد.
شركتي نظير داتكس از تحريمها در شروع كار ضربه
خورد.اگرچه ساختار شركت ابتدا  ۵۰درصد ايراني-
اتريشي بود ،اما تحريمها موجب نشد نتواند سرويس
مناسب را بگيرد .البته از لحاظ اعتبار براي اين شركت
مشكالتي به وجود آمد ،براي جبران اين اعتبار مجبور
شديم به تحريم به عنوان فرصت نگاه كنيم و فناوري و
دانش مورد نياز را در داخل كشور ايجاد كنيم.

بورس تهران ميتوانند و البته موظفاند بر فعاليت انواع
نهادهاي مالي ،تمامي سرمايهگذاران چه حقيقي و چه
حقوقي ،نظارت كنند .اگر ظن دس��تكاري يا معامالت
متقلبانه يا استفاده از اطالعات نهاني وجود داشته باشد،
مكلفهستندكهباآنشخصحقيقيياحقوقيكهاقدامبه
دستكارييامعاملهبراساساطالعاتنهانيكرده،برخورد
كنندامااينكهبگوييمتمامياشخاصحقوقيبايددانش
فني خود را افشا كنند آن هم در زمان انجام معامله و نه با
وقفهزماني،بهنظرجايتأملبيشتردارد.
مدير توسعه شركت بورس در ادامه متذكر شد :در يكي از
بندها ،سازمان بورس مكلف شده است كه حدود نوسان
ش��اخص را به خصوص در ش��رايط غير عادي تعريف و
تعيين كند و نسبت به بهكارگيري ابزارهاي كنترل بازار
مانند دامنه مجاز نوس��ان و حجم مبنا اقدام كند .در اين
مورد بايد توجه داش��ت كه بر اس��اس قوانين موجود نيز
سازمانبورساختياراتالزمبرايبهرهگيريازاينموارد
نبنديتوسطمجلسچيزي
راداردوصرفتصويبچني 
بهاختياراتسازمانبورساضافهنميكند.بايدديدمنظور
اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس از طرح اين موضوع
تأكيد بر محدوديت بيشتر قيمتها در شرايط نامتعارف
بوده يا كاهش محدوديتها  .در هر حال وجود برنامههاي
مش��خص و از پيشتعيينش��ده براي اعمال در شرايط
نامتعارفميتوانداقداممناسبيبرايمديريتبازارسرمايه
درچنيناوقاتيباشد.
كيانيبااشارهيكيديگرازبندهايپيشنهاديكميسيون
اقتص��ادي مجلس در م��ورد الزام وزير ام��ور اقتصادي و
دارايي به تشكيل شورايي تحت عنوان شوراي ثبات مالي
با همكاري بانك مركزي ،بيمه مركزي و سازمان بورس
اظهارداشت:تشكيلشوراهايگوناگونباوظايفيمشابه
ميتواند باعث تداخل وظايف و اختيارات شود .هماكنون
شوراي عالي بورس به عنوان نهاد عالي نظارتي و با حضور
وزيراموراقتصاديودارايي،رييسبانكمركزي،دادستان
يا معاون وي ،روس��اي اتاق بازرگاني و اتاق تعاون ،رييس
سازمان بورس و  ...وجود دارد .اين پرسش ميتواند مطرح
شود كه ش��وراي ثبات مالي مدنظر اعضاي كميسيون
اقتصادي مجلس از چه ويژگيه��ا ،اختيارات و وظايفي
برخوردارخواهدبودكهاكنوندرشورايعاليبورسوجود
نداردوچگونهميتوانمانعتداخلوظايفايندوشوراشد.

معامالت الگوريتمي چيست؟
در تعريف معامالت الگوريتم��ي يا معامالت خودكار
گفتهميشود«:استفادهازبرنامههايكامپيوتريبراي
ورود به سفارشهاي معامالتي بدون دخالت انسان»؛
به بيان ديگر ،اي��ن الگوريتمها كه بلكباكس يا «الگو
تريدينگ»()AlgorithmicTradingهمناميده
ميشوند،اززبانبرنامهنويسيدركامپيوترومجموعهاي
از دستورهاي مشخص ش��ده در كنار هم براي انجام
معامالتاستفادهميكنند.اينالگوريتمهاكهميتوانند
بيش از يكي باشند ،براي انجام معامالت بررسيهاي
الزمراازجنبههايگوناگونيمانندزمانبندي،قيمت
و حجم روي سفارش��ات و بازار انج��ام داده و تصميم
ميگيرند.اينامركمكميكندتابازارسرمايهبهروشي
اصوليتروبهدورازدخالتاحساساتانسانيپيشرود
كه يكي از نتايج آن باالرفتن نقدينگي در بازار اس��ت.
برنام هكامپيوتريدرحوزهمعامالتالگوريتميياالگو
تريدينگبااستفادهازدستورالعملهايمعامالتيمانند
ايننوشتهميشود:معاملهگريبابررسيمتحرك۱۲
روزه و  ۳۴روزه يك شركت تصميم به خريد سهام آن
ميگيرد ،در زماني كه متحرك۱۲روزه آن باالتر از۳۴
روزهاش است .اين معاملهگر سهام خريداري شدهاش
را در زماني كه متح��رك ۱۲روزه پايينتر از متحرك
 ۳۴روزه ق��رار بگيرد ميفروش��د .همين اس��تراتژي
س��اده زماني كه در قالب معامالت الگوريتمي و زبان
برنامهنويسيقرارميگيردبهطورخودكارسهامموجود
دربازارومتحركهايآنهارادربازههايزمانيمشخص
شده بررس��ي ميكند و با تشخيص به موقع بر اساس
دستورالعملهايدادهشده،خريدوفروشهاومعامالت
را پيش ميبرد .نتيج ه مطلوب از معامالت الگوريتمي
نياز به فراهم آوردن بس��تر آنها دارد .بس��تر معامالت
الگوريتمي به حضور ثابت و بينقص سه بازيگر اصلي
وابسته است .مطابقتدهندههاي بازار يا منبع تغذيه
دادهها كه فرم��ت اطالعات موجود در بازار را به فرمت
سيستم در اختيار معاملهگر تبديل ميكند .اين كار از
طريق رابط برنامهنويسي ( )APIكه بازار معامالتي در
اختيارمعاملهگرميگذاردانجامميشود.موتورپيشرفته
پردازش ماوقع ك��ه مغز متفكر الگوريتم معامالتي ما
است.دراينمرحلهالگوريتمبرنامهريزيشدهبراساس
استراتژي تعريف شدهاش شرايط را پردازش ميكند،
محاسبات آماري و مقايس�� ه دادههاي تاريخي الزم را
انجام ميدهد و در نهايت تصميم به س��فارشگيري
كرده و آن را اجرا ميكند .در مرحل ه بعد س��فارشها
توسط الگوريتم به بازار س��رمايه ارسال ميشوند ،اما
زمانياينمرحلهاجراميشودكهزبانالگوريتمبراساس
زبان مبناي بازار سرمايه كد نويسي شده و قابل درك
باشد .معامالت الگوريتمي براي انجام درست و كامل
استراتژي مشخص شدهشان ۴وظيفه به عهده دارند:
بر اساس استراتژي تعريف شده در برنامهريزيشان،
بازار را كامل رصد كرده و س��هام و محصوالت مختلف
را بررس��ي كنند ،تا فرصتهاي معامالتي را به موقع و
درست تشخيص دهند .در مرحله بعد پوزيشنگيري
كنند.پوزيشنهايبازشدهرامديريتكنند.درفرآيند
معامله(باتوجهبهدستورالعملهايتعريفشدهشان)
مديريتريسكوسرمايهگذاريرابرعهدهبگيرند.اين
چهار مرحله گاهي تماما به صورت خودكار و توس��ط
رباتها (ربات معاملهگر) انجام ميشود كه معامالت
«تماما خودكار» را در بر ميگي��رد و گاهي در برخي
بخشها سليقه و نظر انس��اني دخيل ميشود كه در
آن صورت معامالت «نيمه خودكار» عنوان ميشوند.
الگوريتمهايسيگنالدهيبهتنهاييسودآورنيستند
بلكه به تحليلگر اطالعات بيشتري از شرايط بازار ارايه
ميكنندوبهاودربهبودروندتحليلوتصميمگيريودر
نتيجهمعامالتشكمكميكنندكهحاصلشافزايش
سوددهي معاملهگر يا تحليلگراست .اينالگوريتمها
زمانيبهترينبازدهرابرايتحليلگردارندكهبهصورت
مجموعهاي و گروهي يا در كنار ديگر ابزارهاي تحليل
مورداستفادهقرارگيرند.انديكاتورهايتحليلتكنيكال
مانن��د RSIي��ا Ichimokuاز جمله الگوريتمهاي
سيگنالدهي هستند كه در حال حاضر در بازار ايران
مورداستفادهقرارميگيرند.

درشهر
متروي تهران به خط راهآهن
متصلميشود

شهردار تهران گفت :چهار ايستگاه جديد به خط۶
مترو اضافه ميشود و اين خط با اتصاالت كوچكي
به راهآهن متصل خواهد شد.
به گ��زارش مهر ،پي��روز حناچي ش��هردار تهران
در آيين ورود دس��تگاه حفار مكانيزه به ايس��تگاه
ميدان حضرت عبدالعظيم با بيان اينكه در كارهاي
مهندس��ي معموالً نق��اط عطفي وج��ود دارد و
همواره در ياد كساني كه در اين پروژهها هستند،
ميماند ،اتصال دستگاه عظيم حفاري و رسيدن به
جايگاههايي كه نقطه عطف تلقي ميشود از همين
جنس است ،گفت :به خواستههاي پيمانكار پروژه
خط  ۶و كمبود مالي با پيگيري اوراق مشاركت به
خواستههاي مالي پيمانكاران رسيدگي ميكنيم.
وي ادامه داد :زيرساختهاي مترو به خصوص در
خطوط  ۶و  ۷فراهم شده و بيشترين مشكل واگن
و تامين اعتبار است كه ش��هرداري در اين تامين
اعتبارتنهاست.
حناچي با اش��اره به اينكه تعداد مس��افران مترو و
اتوبوس اكنون در ايام كرون��ا به  ۷۰۰تا  ۸۰۰هزار
نفر كاهش پيدا كرده گفت :اما اين شرايط به قبل
باز ميگردد و نياز به حمايت دارد.
وي افزود :ب��راي پروژهاي كه روزان��ه با  4ميليون
مخاطب روبهرو است ،حمايت بيشتري نياز داريم.
اوراق مشاركت ۹۸رسيده است ،اما مشكالت اداري
در تامين اجتماعي داريم كه انتظار داريم مشكالت
هر چه زودتر حل شود.

بهرهبرداري از سامانه
هشدار سيل و زلزله در تهران

رييس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر
تهرانازبهرهبرداريطرحهايتوسعهسامانههشدار
س��يل و زلزله در تهران خبر داد .به گزارش فارس،
رضا كرمي محمدي با اشاره به احداث و راهاندازي
 10ايس��تگاه باران سنج حوضههاي شمال تهران
در س��ال گذشته گفت :سامانه نسل  4پيش بيني
و هشدار س��يل حوضههاي آبريز شمال تهران با
همكاري پژوهشگاه هواشناسي و علوم جو كشور
از طريق اج��راي روشهاي هم��ادي پيش بيني
هواشناسي و شبيهسازي هيدرولوژيكي طراحي
و مورد بهرهبرداري قرار ميگيرد .رييس س��ازمان
پيش��گيري و مديريت بحران شهر تهران افزود :از
سوي ديگر با توجه به نياز شهر تهران به برنامههاي
ويژه مديريت و كنترل برف و يخبندان 4 ،ايستگاه
جديد برف س��نجي با هدف آمادگي براي مقابله
با يخبندان در مناطق ش��مالي تهران نصب شده
است كه بر اس��اس آن پايش برخط ارتفاع برف و
برنامهريزي براي بهكارگيري تجهيزات و خدمات
مقابله انجام مي.ش��ود .كرمي محمدي با اشاره به
طرح پايلوت س��امانه هشدار سريع زلزله مشتمل
بر  4ايستگاه شتابنگاري كه در سال  92در بخش
شرقي گسل مشاء با همكاري جايكا اجرا شده بود،
گفت :در ادامه تكميل اين پروژه خريد  22دستگاه
شتابنگار جديد زلزله از سال گذشته در دستور كار
قرار گرفت و عمليات احداث و تكميل و راهاندازي
تجهيزات پايشي اين س��امانه به منظور تجزيه و
تحليل اولين سيگنالهاي دريافتي از زلزله روي
گسلهاي اصلي اطراف شهر تهران به پايان رسيده
كه مورد بهرهبرداري قرار ميگيرد.

خبرويژه
برگزاري رزمايش
حفاظت از تاسيسات

شركت آبفا استان اصفهانبهمنظور آمادگي مقابله
باهرگونهتهديديكهخدماترسانيپايداربهمردم
را مختل ميكند رزمايش حفاظت از تاسيسات را
برگزارنمود.مديرعاملشركتآبوفاضالباستان
اصفهان با بيان اينكه خدمات اين شركت بايد در
طول شبانهروز بيوقفه در اختيار مردم قرار گيرد
اظهارداشت :در بزنگاههاي مختلف وقوع حوادث
ميتواند آسيبهايي به زيرساختهاي شركت آبفا
استان اصفهان تحميل نمايد اين در حالي است كه
خدماتاينشركتبهلحاظحياتيبودنبايدپايدار
در دسترس عموم قرار گيرد.
مهندس هاشم اميني حفاظت اصولي از تاسيسات
در سطح اس��تان را ضروري قلمداد كردو تصريح
نمود :برخي از تاسيس��ات آبفا مانند تصفيهخانه
آب باباشيخعلي تامينكننده آب شرب بيش از 4
ميليون نفر است كه سالمت اين تعداد از جمعيت
بهعملكرد فرايندتصفيهآبوحفاظتشبانهروزي
از اي��ن تصفيه خانه بس��تگي دارد .از اين رو بايد از
تصفيهخانه آب مانند مراكز حساس مورد حفاظت
ويژه قرار گيرد.
وي به نقش تصفيهخانههاي فاضالب در سالمت
بهداشت محيط پرداخت و اظهارداشت :هماكنون
 26باب تصفيه خانه فاضالب در س��طح استان در
مدار بهرهبرداري قرار دارند كه با جمعآوري ،انتقال
وتصفيهفاضالبنقشبسزاييدربهداشتمحيط،
كاهش آاليندههاي زيست محيطي و ارتقاء سطح
بهداش��ت عمومي دارد بر اين اس��اس حفاظت و
نگهداريازاينتاسيساتامريغيرقابلانكاراست.
وي حفاظت از منابع و مخازن آب در سطح استان
را يكي از اولويتها برشمرد و اعالم كرد :معاونين
و مديران شركت بر مبناي مسووليتي كه برعهده
دارند بايد سناريويي تدوين نمايند كه بر مبناي آن
راهكارهاي مقابله با هرگونه آسيبي كه تاسيسات
آبفاراتهديدميكندبتوانددركمترينزمانممكن
آن را خنثي نمود و با آن مقابله كرد.

راهوشهرسازي
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اعضاي شوراي شهر در نشست مشترك با نمايندگان تهران در مجلس مطرح كردند

تهران نفسندارد،دوهفته تعطيل كنيد

گروه راه وشهرسازي|
با تداوم آلودگي هوا در روز چهارش��نبه ،تعداد روزهاي
هواي ناس��الم در س��ال جاري به  51روز رسيد .اين در
حالي اس��ت كه در مدت مش��ابه سال گذش��ته ،تعداد
روزهاي ناسالم  27روز بوده است .دستكم طي دو هفته
گذشته هواي تهران در شرايط ناسالم قرار داشته است
و همزمان ش��يوع كرونا نيز در كش��ور و در شهر تهران
ركوردهاي تازهاي را ثبت كرده اس��ت.اگر چه بر اساس
برخي پژوهشهاي خارجي ميان افزايش شيوع كرونا
و آلودگيها رابطهاي مس��تقيم وجود دارد ،اما به گفته
دانش��مندان آلودگي هوا به تنهايي ب��ه ويژه براي گروه
سالمندان ،كودكان و افراد داراي بيماريهاي زمينهاي
مرگباراست.درپاييزدوسالگذشتهبهواسطهبارشهاي
بيشتر،وضعيتآلودگيهوادرتهرانتاحديبهبوديافت
اما در سال جاري ،از س��ويي پاييز به گفته هواشناسان
وطني ،خشك و بي بارش و از سوي ديگر ،تشويق مردم
بهرعايتفاصلهگذارياجتماعيواستفادهازخودروهاي
شخصيبرايكندشدنروندشيوعكرونا،منجربهتشديد
آلودگي هوا شده اس��ت .همزمان با آلودگي هوا و ثبت
ركودهاي تازه در مرگ و مير ناش��ي از كرونا كه به گفته
مسووالن شهري نيمي از آنها به تهران تعلق دارد ،تالش
برايمتقاعدكردنمسووالندولتيوستادمبارزهباكرونا
براي تعطيلي دستكم دو هفتگي تهران از سوي اعضاي
شوراي شهر ادامه دارد .در تازهترين تحول ،ديروز اعضاي
هيات رييسه شوراي ش��هر تهران در جلسه مشترك با
مجمع نمايندگان تهران بار ديگر درخواس��ت تعطيلي
دو هفتگي تهران را مطرح كردند و از اين رو ،احتماال بار
ديگر،اينمسالهدرنشستهفتهبعدستادمبارزهباكرونا
در دستور كار قرار خواهد گرفت و پيگيري خواهد شد.

كاهش روزهاي پاك
افزايش روزهاي ناسالم
بر اس��اس اين گزارش ،تهران از ابتداي سال همزمان با
ش��يوع كرونا  15روز هواي پ��اك 160 ،روز هواي قابل
قبول 51 ،روز هواي ناس��الم براي گروههاي حس��اس
جامعه و  2روز هواي ناسالم براي همه افراد داشته است.
اين در حالي اس��ت كه در مدت مش��ابه س��ال قبل،
پايتخ��ت  25روز هواي پ��اك 176 ،روز هواي قابل
قبول 27 ،روز هواي ناس��الم براي گروههاي حساس
و يك روز هواي ناس��الم براي همه افراد داشته است.
در چنين شرايطي اس��ت كه نگرانيها بابت افزايش
سرايت كرونا در سطح شهر تهران افزايش يافته است.
چه آنكه به گفته مسووالن وزارت بهداشت كه مستند
به تحقيقات بين المللي است ،ويروس كوويد  19به
صورت ذرات معل��ق  10ميكروني براي مدتي در هوا
حتيدرمحيطهايسربازوبدونسقف،باقيميماند.
از اين رو ،تعطيلي دو هفتهاي تهران با هدف كاهش
همزمان آلودگي و ش��يوع كرون��ا و در پي آن كنترل
ميزان مرگ و مير شهروندان بايد در دستور كار قرار
گيرد.مسالهايكهبهنظرميرسددرهياهويانتخابات
رياستجمهوريامريكابهفراموشيسپردهشدهاست.

پايتخت دو هفتهكامل تعطيل ميشود؟
در اين حال ،زهرا نژاد بهرام ،عضو هيأت رييسه شوراي
شهر تهران از برگزاري جلسه اعضاي شوراي شهر با
مجمع نمايندگان تهران جهت بررس��ي مشكالت
پايتخت و موض��وع تعطيلي دو هفت��هاي تهران به
دليل ش��يوع كرونا خبر داد .نژاد بهرام در گفتوگو با
فارس درباره ديدار برخي از اعضاي ش��وراي شهر با
مجمع نمايندگان تهران اظهار كرد :اين جلسه صبح
چهارشنبه برگزار شد و اعضاي هيأت رييسه همچون
محسن هاش��مي ،س��يدابراهيم اميني ،علي اعطا،
يوسيدآرشحسينيميالنيوبنده
سيدحسنرسول 
در اين جلسه حضور داريم.
ويافزود:مسائلومشكالتشهرتهران،قوانينمربوطبه
پايتخت ،موضوع بافت فرسوده ،كرونا و ضرورت تعطيلي
حداقل دو هفتهاي پايتخت به دليل شيوع اين بيماري
از جمله مباحثي است كه در جلسه با مجمع نمايندگان
تهران مطرح و درباره آنها بحث و گفتوگو شد.
عضو هيأت رييسه شوراي شهر تهران گفت :اميدواريم
اين ديدار و گفتوگو ،زمينه س��از اقدامات مناسبي در
جهت خدمت به شهروندان و خير و صالح عمومي شهر
و شهروندان باشد.
در همين رابطه علي اعطا ،سخنگوي شوراي شهر تهران
در صفحه توييتر خود نوشت :همكاريها و هماهنگيها
ميان نمايندگان مردم تهران در پارلمان ملي (مجلس) و
نمايندگان مردم تهران در پارلمان محلي (شورا) ،امري
ضروري است.همانطور كه ،همكاريها و هماهنگيها

ميان دولت ملي و دولت محلي (ش��هرداري) ضروري و
اجتناب ناپذير است ،كه متاسفانه اين مورد اخير ،مدتي
اس��ت به شكل نامناسبي ،مورد كم توجهي و كم لطفي
دولت قرار گرفته است.
به گزارش «تعادل» ،اعضاي ش��وراي ش��هر تهران در
شرايطي طي روزهاي اخير مساله تعطيلي دو هفتهاي
تهران را پيگيري كردهاند كه ستاد مقابله با كرونا و دولت
مرجع تصميمگيري درباره تعطيلي پايتخت هستند .از
اين رو ،به نظر ميرسد اگر چه پارلمان شهري پايتخت
با مجمع نمايندگان تهران بر سر مسائلي همچون شيوع
كرونا در پايتخت هم نظر هستند ،اما از اثرگذاري روي
تصميم مراجع يادشده ناتوان به نظر ميرسند.
بررسي مشكالت بودجهاي پايتخت
در اين ح��ال ،عل��ي خضريان ،س��خنگوي مجمع
نمايندگان استان تهران در گفتوگو با ايسنا روايتي
ديگر از نشس��ت مشترك هيات رييسه شوراي شهر
با مجمع نمايندگان ته��ران ارايه كرد .او در خصوص
اين جلسه گفت :در ابتداي اين جلسه اعضاي شوراي
شهر نكات موردنظر خود را به اختصار مطرح كردند
ك��ه عمده صحبته��ا در مورد ع��دم تحقق بودجه
كامل  ۳۰هزار ميليارد توماني ش��هرداري با وجود ۲
برابر ش��دن هزينهها و لزوم پيش بيني درآمد پايدار
براي شهرداريها با توجه به رشد حدود  ۸۷درصدي
جامعه شهري ،توجه به قوانين مرتبط با ايمن سازي
ضوابط ساختمانها ،خروج پادگانها از حريم مركزي

شهرهاواختصاصبودجه ۱۷هزارميلياردتومانيبراي
كاهش  ۲۰درصدي آلودگي هوا بود.
وي اف��زود :در ادامه جلس��ه نماين��دگان تهران نيز
نگرانيها و دغدغه خ��ود در خصوص نحوه مديريت
كالن ش��هر تهران و برخي انتقادها نسبت به شرايط
فعليرامطرحنمودند.استفادهازظرفيتشورايعالي
استانها براي ارايه لوايح مرتبط با مديريت شهري و
پرهيز از رويكرد سياسي در اداره شهر از نكاتي بود كه
نمايندگانبهاعضايشهرشورايتهرانمتذكرشدند.
نماينده تهران ادامه داد :توجه به مقاوم سازي اطراف
تهران و لزوم برنامهريزي براي كاهش آس��يبهاي
اجتماعيشهرتهرانوهمچنينتوجهبهبحثپسماند
وامكانبهرهگيريازتكنولوژيهاينوينبرايبازيافت
پس��ماند از ديگر نكاتي بود كه بايد به آن توجه كرد.
همچنين ظرفيتهاي ش��هرداري مناطق به عنوان
بازوي اجراي شهرداري و شوراي شهر فرصتي است
كهدراختيارنمايندگانشوراستكهبايدازآناستفاده
بهتريشودوبهجايافزايشتعدادنمايندگانشوراي
شهر كه شايد آسيب زا باشد از اين توان اجرايي براي
بهبود اوضاع شهر تهران ميتوان بهره جست.
خضريان اظه��ار كرد :مقرر ش��د جلس��ات مجمع
نمايندگان تهران به صورت كارگروههاي تخصصي
و يا به صورت عمومي تداوم داش��ته باشد ،همچنين
مس��ائل مرتبط با ويروس كرونا و نگرانيهاي در اين
خص��وص ني��ز در كارگروههاي مرتب��ط پيگيري و
تصميمات الزم اتخاذ شد.

صورتهاي مالي سازمان ملي زمين و مسكن بررسي شد

معرفي 3نهاديكه زمين دولتي دريافت كردند

بررس��ي صورتهاي مالي سازمان ملي زمين و مسكن
در انتهاي س��ال  97مش��خص ميكند كه بخش قابل
توجهي از زمينهاي دولتي بدون پرداخت ارزش زمين
به اش��خاص حقيقي و حقوقي ،نظير بني��اد فرهنگي
غيرانتفاعي رفاه ،ش��ركت اريكه ايرانيان و دانشگاه آزاد
رودهن واگذار شده است .به گزارش فارس ،تاريكخانه
به مكانه��اي عاري از نوري اطالق ميش��ود كه در آن
ميتوان نسبت به ظاهرس��ازي عكسها اقدام كرد .در
همين ارتباط استفاده از لفظ تاريكخانه براي تشريح
جزييات صورتهاي مالي شركتهاي دولتي ميتواند
بهط��ور كامل حق مطالب مذك��ور را ادا كند .زيرا توجه
به برخ��ي از بندهاي صورتهاي مال��ي ميتواند مارا از
خبرهاي بسياري كه در اتاقهاي تاريك منعكس شده
آگاه سازد .طبيعتا از دل چنين تاريكخانههايي است
كه ميتوان عكسهاي شفاف براي مردم تهيه كرد .در
همينرابطهوباهدفپيگيريشفافيتنسبتبهمنتشر
كردن بخشي از صورتهاي مالي سازمان ملي زمين و
مسكن در انتهاي سال 97اقدام كرده و به تشريح مواردي
در ارتباط با واگذاريهاي زمينهاي دولتي به برخي از
اشخاص حقيقي و حقوقي خاص اقدام خواهيم كرد .بر
اساس مفاد مندرج در بند 17گزارش حسابرس مستقل
بازرس قانوني از س��ازمان ملي زمين و مسكن ،در سال
 89يك قطعه زمين دولتي به مس��احت  2هزار و 200
متر مربع واقع در منطقه جنتآباد تهران بدون داشتن

صورتمجلس تفكيكي و حتي انعقاد قرارداد ،به ارزش
كارشناس��ي روز و به مبلغ  7.9ميلي��ارد تومان به بنياد
فرهنگي غير انتفاعي رفاه واگذار گرديده است.
بر همين اساس ،بنياد فرهنگي غير انتفاعي رفاه تا تاريخ
 31مرداد ماه سال 98و با گذشت 9سال از زمان واگذاري
زمين،تنهارقم 2ميلياردو 400ميليونتومانكهمعادل
 30درصدازمبلغروزقيمتگذاريملكاست،رابهسازمان
مليزمينومسكنپرداختكردهاست.مطابقبنده7-17
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني ،موافقتنامه
اصولي بنياد فرهنگي غير انتفاعي رفاه تا زمان انتشار اين
گزارش به سازمان ملي زمين و مسكن ارايه نشده و زمين
 2هزار و 200متري ذكور در تصرف بنياد مذكور اس��ت.
الزم به تاكيد است ،بر اساس اطالعات آگهيهاي روزنامه
رسمي،اعضايهياتمديرهبنيادفرهنگيغيرانتفاعيرفاه
مشتمل بر 6نفرهستند كه اسامي آنها عبارت از ،محسن
هاشميبهرماني،محمدجوادرفيقدوست،عالءميرمحمد
صادقي،ناصرباهنر،ابوالفضلتوكليبيناوحسينبيرشك
اس��ت .واكاوي در بند 17گزارش حس��ابرس مستقل و
بازرس قانوني موارد بيشتري از واگذاريهاي زمينهاي
دولتي را عيان ميكند .مطابق بند 6-17اين گزارش ،در
سال ،1389يك قطعه زمين دولتي به مساحت 7هزار و
 700متر مربع در منطقه سعادت آباد تهران به مبلغ 24
ميلياردتومان(درصورتكاربريپاركينگطبقاتي)يا5
ميليارد و  300ميليون تومان (در صورت كاربري فضاي

سبز)به مجموعه فرهنگي،ورزشي تجارياريكهايرانيان
واگذارگرديدهاست.

واگذاري زمين به اريكه ايرانيان
در همي��ن رابطه ش��ركت اريك��ه ايراني��ان تنها مبلغ
يك ميليارد و  200ميليون توم��ان از مبلغ مذكور را به
س��ازمان ملي زمين و مس��كن پرداخت كرده است كه
معادل 22درصد از رقم قرارداد در صورت كاربري فضاي
سبز و  5درصد رقم قرارداد در صورت كاربري پاركينگ
طبقاتي ميشود .الزم به ذكر اس��ت كه زمين  7هزار و
 700متري مذكور در تص��رف مجموعه اريكه ايرانيان
بوده و مدارك و مستنداتي در خصوص اجارهبهاي ايام
تصرف ،چگونگي واگذاري زمين و انعقاد قرارد ،تاكنون
در اختيار سازمان حسابرسي قرار نگرفته است .گفتني
است بررسيهاي ميداني از تش��كيالت اريكه ايرانيان
مشخصكننده آن است كه اين شركت در حال حاضر
فعاليتجديدرمحدودموردتصرفنداشتهوهمچنين
اطالعاتي از اعضاي هياتمديره اين شركت مسووليت
محدود در آگهيهاي رونامههاي رسمي موجود نيست.
زمين دولتي واگذارشده
در تصرف اشخاص حقيقي
بررسيهايبيشتردربند 17گزارشحسابرسمستقلو
بازرسقانونيمشخصكنندهآناستكهدانشگاهآزادنيز

ابهام درباره تعداد واحدهاي باقي مانده از طرح مسكن مهر

مديران ارشد وزارت راه و شهرسازي در حالي مدعي
هستندصرفا 60هزارازطرحمسكنمهرباقيماندهكه
آمارهاي اين وزارتخانه تا اوايل ارديبهشت ماه حاكي از
اين است كه تعداد اين واحدها 171 ،هزار واحد است.
به گزارش ف��ارس ،در ماههاي اخير مديران ارش��د
وزارت راه و شهرس��ازي بارها اعالم كردهاند كه صرفا
تكميل حدود  60هزار واحد از طرح مسكن مهر باقي
مانده است .با اين وجود ،ابهاماتي درباره اين موضوع
وجود دارد .براساس آمارهاي وزارت راه و شهرسازي،
كل طرح مس��كن مهر ،حدود  2ميليون و  205هزار
واحد است كه  1ميليون و  845هزار واحد آن را بانك
مسكن و حدود 82واحد را پنج بانك ديگر و ۲۶۹هزار

واحد بافت فرسوده را ساير بانكها تسهيالت دادهاند.
همچنين  39درصد واحدهاي مسكن مهر به صورت
خودمالكي ( 855هزار واحد) 25 ،درصد اين واحدها
از طريق تفاهمنامههاي سه جانبه ( 556هزار واحد)،
 24درصد واحدهاي مسكن مهر توسط شركتهاي
تعاوني مس��كن ( 535هزار واحد) و نهايتا  12درصد
آنها در بافت فرسوده ( 262هزار واحد) احداث شدهاند.
براس��اس آماره��اي وزارت راه و شهرس��ازي ،تعداد
واحدهاي باقي مانده مس��كن مه��ر  171هزار واحد
است كه با آمار اعالمي توس��ط مديران ارشد وزارت
راه و شهرسازي ( 60هزار واحد) تفاوت زيادي دارد.
به نظر ميرس��د علت اصلي تفاوت بين دو آمار فوق،

تفاوت بين آمار تعداد واحدهاي باقي مانده مس��كن
مهر داراي پرونده قضايي است .مديران ارشد وزارت
راه و شهرسازي مدعي هستند حدود  100هزار واحد
مسكن مهر داراي پرونده قضايي و در نتيجه ،غيرقابل
تكميل هس��تند ولي آمارهاي اين وزارتخانه نشان
ميدهد تع��داد واحدهاي مذكور حدود  8هزار واحد
است .بر اس��اس اين گزارش ،از تعداد يك ميليون و
 845هزار واحد طرح مسكن مهر كه از بانك مسكن
تسهيالتگرفتهاند،حدود 1ميليونو 530هزارواحد
تا تاريخ 7ارديبهشت ماه امسال ،كارت قسط دريافت
كردهاند و حدود  315هزار واحد باقي مانده است.
همچنيناينسوالمطرحاستكهچرادردوره 7ساله

از واگذاري زمينهاي دولتي سازمان ملي زمين و مسكن
بيبهره نبوده است .مطابق بنده  5-17اين گزارش ،يك
قطعه زمين دولتي به مساحت 14.3هكتار از اراضي گل
آهك شهرس��تان رودهن به دانشگاه آزاد اسالمي واحد
رودهن تحويل گرديده كه بر اساس صورتجلسه تحويل،
مقدار  10هكتار از زمين دولتي مذكور بابت واگذاري به
دانشگاه جهت احداث بيمارستان بوده است.
در همين خصوص ،ارزش روز واگذاري مبلغ 3.5ميليارد
تومان تعيين شده بود ليكن تا تاريخ  31مردادماه سال
 ،98تنها  25درصد از مبلغ مذكور معادل  700ميليون
تومانبهسازمانمليزمينومسكنپرداختشدهاست.
الزم به ذكر است ،زمين دولتي ياد شده ،هماكنون بدون
قراردادواگذاريدرتصرفخريدارواشخاصحقيقيبوده
و بر اساس بازديدهاي انجام شده درخت كاري و ساخت و
ساز غيرمجاز نيز در آن ديده ميشود.
بر اساس گزارش حسابرس مس��تقل و بازرس قانوني،
توجيهات الزم در خصوص رويدادهاي يادشده در اختيار
سازمان حسابرسي قرار نگرفته است.
بر اس��اس اين گزارش ،باتوجه به اينك��ه زمين در حال
حاضر به يكي از منابع قدرت نهادهاي دولتي و خصوص
بدل ش��ده اس��ت ،بحث پيرامون موارد ذكر شده بايد با
جديت بيشتري از سوي نهادهاي نظارتي دنبال شده و
در صورت اثبات تخلف شاهد بازگرداني منابع مدكور به
بيت المال باشيم.

دولت روحاني پروژههاي زير  30درصد مسكن مهر
باقيمانده است؟ چرا پروژههاي داراي مشكل قضايي
به اتمام نرسيده است؟ آيا اين پروژهها هفت سال در
قوهقضاييهمعطلماندهاست؟پروندههايقضايياين
پروژهها در چه تاريخي تشكيل شده است؟ مسوول
رس��يدگي به اين پروندهها و پيگيري آنها كيست؟
پرونده شركتهاي تعاوني مسكن مشاغل آزاد را چه
مرجعيبايدپيگيرينمايد؟
در همين راستا ،پيشنهاد ميشود دولت فهرست اين
واحدهاي باقي مانده مسكن مهر و همچنين فهرست
واحدهاي مسكن مهر داراي پرونده قضايي را منتشر
نمايدتاابهاماتموجوددربارهاينآمارهابرطرفگردد.

ايرانشهر
عوارض شهرداري از قيمت
بليت هواپيما حذف ميشود؟

ابوالقاسمجاللي،معاونهوانورديسازمانهواپيمايي
كش��وري از دريافت صورتهاي مالي چند شركت
هواپيمايي بابت بررسي نرخگذاري بليت پروازهاي
داخلي خبر داد .جاللي در گفتوگو با فارس ،درباره
آخرينبررسيهايدولتوكميسيونعمرانمجلس
درحوزهنرخبليتپروازهايداخليگفت:فعالتصميم
گرفته شده است هيچ افزايش قيمتي نداشته باشيم
و آژانسهاي هواپيمايي هم بايد طبق دامنه نرخهاي
قبلي بليت به مس��افران ارايه دهند .وي در پاسخ به
اينكه برخي مسافران معتقدند بليت با نرخهاي باالتر
از دامنه نرخي به آنها ارايه شده،گفت :هر آژانسي كه
نرخهاي باالتر ارايه دهد تخلف كرده است ضمن آنكه
ممكن است برخي نرخهاي باال مربوط به كالسهاي
تجاري باشد .او افزود :پس از بررسي صورتهاي مالي
ش��ركتهاي هواپيمايي نرخ بليت پروازها مشخص
ميشود در حال حاضر برخي شركتهاي هواپيمايي
صورتهاي مالي خ��ود را در اختيار ما ق��رار دادند و
برخي از شركتهاي هواپيمايي هم در آينده نزديك
صورتهاي مالي خود را به ما تحويل ميدهند.جاللي
افزود :ايرالينها بايد اطالعات صورتهاي مالي خود را
بهمابدهند.ماهزينهشركتهايهواپيماييرابررسي
ميكنيمودربارهنرخهايبليتهواپيماتصميمگيري
ميشود .به هر حال هر شركت هواپيمايي بر اساس
ناوگان خود هزينههاي متفاوت��ي دارد كه اين موارد
بايد بررسي شود .وي اضافه كرد :ما عقيده داريم حمل
و نقل هوايي درصد زي��ادي از افراد جامعه را جابهجا
نميكند اما افزايش قيمت تبعاتي دارد كه بايدكنترل
قيمت داشته باش��يم .در اين راس��تا از سوي دولت
كمكهايي به شركتهاي هواپيمايي انجام ميشود
تاقيمتهاراثابتنگهداريموافزايشقيمتبهگونهاي
نباشد كه فشار به مردم وارد ش��ود .جاللي افزود :به
مجلسوكميسيونعمرانپيشنهادداديمتصميمي
بگيرند ك��ه نرخ تعرفه ع��وارض ش��هرداري از روي
نرخ بليت برداشته شود و به شركتهاي هواپيمايي
ارز نيمايي اختصاص يابد واگر هزينه ش��ركتهاي
هواپيماييبراساسارزنيماييباشدهزينهآنهاكاهش
مييابد و در كنترل نرخ بليت موفقتر خواهيم بود و
شرايط ايرالينها بهتر خواهد شد.

ساماندهي بازار مسكن
با انتقال اتحاديه امالك

محمودمحمودزاده،معاونوزيرراهوشهرسازيبابيان
اينكهواردمرحلهتدوينبستهاجراييدراختيارگرفتن
اتحاديهامالكشدهايم،گفت:الحاقاتحاديهمشاوران
امالكبهوزارتراهوشهرسازيميتواندزمينهارتقاي
وضعيت فعاالن بازار مس��كن از حالت سنتي به بستر
جديد علمي و تخصص��ي را فراهم كند كه ثمرههاي
مفيدي براي مصرفكنندگان ،مال��كان ،خريداران و
مستاجران خواهد داشت .محمودزاده در گفتوگو با
ايس��نا اظهار كرد :انتقال اتحاديه امالك از ذيل وزارت
صمت به وزارت راه و شهرس��ازي پيشنهادي بود كه
مطرح شد و رييسجمهور با آن موافقت كرد .اما بايد
مراحلاجرايياينانتقالطيشودوممكناستزمانبر
باشد.ويافزود:يكيازابزارهاييكهميتواندبرايكنترل
بازار مسكن در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار گيرد
الحاق اتحاديه امالك به اين وزارتخانه است .بعضي از
فعاليتهامثلمشاورانامالك،صرفاصنفنيستندبلكه
دربازارامالككشورتاثيرگذارند.اعتقادماايناستكه
افرادشاغلدراينگروهبايدپروانهحرفهايداشتهباشند.
يعني كساني در اين مشاغل ورود كنند كه از تخصص
واطالعاتكافيدرحوزهامالكومستغالتبرخوردار
باشند .او انتقال احتمالي اتحاديه امالك به وزارتخانه
متبوع خود را اقدام موثر و مباركي دانست و گفت :اين
اتفاقميتواندزمينهارتقايوضعيتفعاالنبازارمسكن
ازحالتسنتيبهبسترجديدعلميوتخصصيرافراهم
كندكهطبيعتاثمرههايمفيديبرايمصرفكنندگان،
مالكان ،خريداران و مستاجران خواهد داشت .از طرف
ديگر اتحاديه ميتواند به عوان بازوي كنترلي و اجرايي
دولت عمل كنند .محم��ودزاده درباره اينكه آيا بعد از
انتقالاحتمالي،صنفاتحاديهبهكانونتبديلميشود
گفت:مادرگيراسمنيستيمبلكهحرفمانايناستكه
باتوجهبهرويكردتاثيرگذاريمشاورانامالك،اينگروه
بايدپروانهحرفهمنديداشتهباشند،آموزشاينكاررا
ببينندوطبيعتادرمقابلاقداماتيكهبهعهدهشاناست
پاسخگوباشند.ويبااشارهبهمخالفتمسووالنوزارت
صنعت،معدنوتجارتباانتقالاتحاديهامالكبهوزارت
راهوشهرسازيگفت:هركسازمنظريبهاينموضوع
نگاهميكندوليطبيعياستكهوزارتراهوشهرسازي
بهعنواندستگاهتخصصياينموضوع،اوليترازديگر
وزارتخانهها است .اين انتقال ،امتيازي براي وزارتخانه
نيست بلكه هدف صرفا ساماندهي است .تمام كساني
كه از وضعيت بازار زمين و مس��كن انتقاد ميكنند از
ضعف موجود ناراضي هستند .بايد بپذيريم كه بعضي
از اصناف موقعيت و شرايط خاصي را دارند .مسكن به
عنوانيكيازمهمتريننيازهايخانوارهانيازبهكنترل
دارد.ماديگررويكليتاينموضوعكهاينانتقالالزم
استيانيستكارنميكنيمبلكهازاينمقطعگذشتهايم
وباموافقترييسجمهوربايدواردبستهاجراييشويم.بر
اساساينگزارش،درروزهاياخيربرخيوزرايدولت
ومسووالنسازمانهايدولتيتالشهاييبرايتحت
پوششدرآوردنصنوفمربوطبهخودراآغازكردهاند.
انتقال اتحاديه امالك از وزارت صم��ت به وزارت راه و
شهرسازي،الحاقهتلهاوهتلآپارتمانهابهسازمان
ميراث فرهنگي ،تجهيزات پزشكي و دندانپزشكي به
وزارت بهداشت و اتحاديههاي صوتي ـ تصويري ،لوازم
مخابرات و فضاي مجازي به وزارت ارتباطات از جمله
پيشنهادهايي اس��ت كه در ماههاي اخير مطرح شده
است .با اينكه مسووالن وزارت صمت ،اين انتقالها را
مغايراصل ۴۴وچشمانداز ۲۰سالهكشورميدانند،به
نظرميرسدشرايطبراياينموضوعفراهمشدهاست.

اخبار
توقف سوءاستفاده از سيمكارت
راهان��دازي س��امانه اس��تعالم خدم��ات مربوط به
س��رويسهاي مخابراتي توس��ط وزارت ارتباطات
ميتواند راههاي سوءاستفاده از طريق سيمكارت و
سايرخدماتارتباطيرامسدودكند.بهگزارشايرنا
يكي از پرتكرارترين سواالت مشتركان تلفن همراه
مربوط به تعداد سيمكارتهايي است كه به نامشان
ثبتشدهوازآناطالعيندارند.برخيافرادبااستفاده
از اين س��يمكارتها ميتوانند براي صاحبان اصلي
مشكالتي را ايجاد كنند .وزارت ارتباطات با توسعه
س��امانهاي جهت دسترسي مشتركان به اطالعات
سيمكارتهاييكهبهنامشاناست،سعيداردميزان
سواس��تفادهها را به حداقل برساند .در هفدهمين
قسمت از س��ري ويدئوهاي «ايران هوشمند» كه
توسطوزارتارتباطاتمنتشرشده،ازسامانهاستعالم
خدمات مربوط به سرويسهاي مخابراتي رونمايي
شده ،سامانهاي كه از سوي سازمان تنظيم مقررات
وارتباطاتراديوييراهاندازيشدهاست.اينسامانه،
بستريرامهياكردهاستتابتوانازطريقآنتمامي
سرويسهاي مخابراتي كه به نام فرد به ثبت رسيده
را مشاهده و استعالم كرد .نتيجه اين استعالم نيز به
خط تلفن همراهي كه اعالم شده ،پيامك ميشود.
در مرحله اول طرح ،تعداد س��يمكارتهاي فرد در
اپراتورهايتلفنهمراهودرمرحلههايبعدي،تعداد
ساير س��رويسهاي مخابراتي نظير ،ADSLتلفن
ثابت ،TD-LTE ،وايمكس ني��ز از اين طريق قابل
دسترسي اس��ت .براي مراجعه به اين سامانه كافي
است به س��ايت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات
راديويي به نشاني www.cra.irو بخش استعالم
س��رويسهاي مش��تركين مراجعه كرده و با ثبت
اطالعاتهويتي،پيامكحاويتعدادسيمكارتهاي
ثبتشده و ساير خدمات سرويسهاي مخابراتي به
نا م متقاض��ي را از طريق پيامك دريافت كرد .عالوه
بر مراجع��ه به س��امانه ،ميتوان با ارس��ال پيامك
حاوي شماره ملي به سرشماره ۳۰۰۰۱۵۰از تعداد
سيمكارتهاييكهبهنامفردثبتشده،مطلعشد.

ويژه
يك طرح خالقانه در واحدهاي
شيرينسازي آمين
طرح ايجاد كالدين��گ (روكشدار كردن) بخش��ي
از سيستم لولهكش��ي مابين برج احيا و ريبويلرهاي
واحدهاي شيرينس��ازي آمين پااليشگاه گاز ايالم و
نيز بخشهاي داخلي اي��ن ريبويلرها و نازلهاي برج
مذكور با ورق نازك از جنس استنلس استيل ،توسط
يكيازكاركناناينواحدصنعتيبهنظاممشاركتاين
شركت پيشنهاد شد كه با اجراي موفقيتآميز آن در
بخشنگهداريوتعميراتاينتجهيزات،صرفهجويي
اقتصادي و درحوزه توليد نيز تاثيرات بس��يار مثبتي
بر كاهش توقفات به همراه داش��ته است .ارايهدهنده
اين طرح ،كه داراي 21س��ال سابقه اجرايي پايپينگ
و از تكنسينهاي مكانيك پيمانكاري اين پااليشگاه
است .غالمحسين س��ليمانيزاده گفت :در ابتدا براي
مقابله با خوردگي در اين نقاط از يكسري پوششهاي
ضدخوردگيويژهاستفادهميشدكهضمنهزينهباالي
تامين ،تاثير چنداني در جلوگي��ري از خوردگيهاي
شيمياييايننقاطنداشتهودرچنديننوبت،لزومانجام
تعميرات اضطراري براي مقابله با پيشرفت خوردگي
مستلزم توقف توليد ميشد .وي افزود :به عنوان يك
راهحل براي باال بردن استحكام اين نقاط پيشنهاد شد
كهازورقاستنلساستيلباضخامتمناسبكههزينه
آننسبتبهسايرراههايپيشگيريازخوردگي،ازجمله
پوششهاي ياد ش��ده به مراتب كمتر است ،استفاده
شود كه خوشبختانه اين پيشنهاد با توجه به جزئيات
اجراييارايهشدهتاييدشدوبااجرايموفقيتآميزآن،
دربازرسيهايانجامشدهدرچندوقتاخيرهيچگونه
مشكليدرنقاطيادشدهمشاهدهنشدهوتوقفتوليدي
نيزناشيازاينموردنداشتهايم.ويبهمزاياياينطرح
اشارهواظهاركرد:عدمنيازبهتعويضساليانهپايپينگ
ونازلهايريبويلروبرجاحياوعدمنيازبهتغييرجنس
آنها درجهت افزايش اس��تحكام ،كاهش هزينههاي
تيمهاي تعميراتي ،كاهش توقفات توليد و جلوگيري
ازهدررفتنمادهشيمياييحاللآمينكههزينههاي
تأمين آن در ش��رايط فعلي سرسامآور است ،برخي از
دستاوردهاي اين طرح بوده است .در اين ارتباط دبير
نظام مشاركت ش��ركت پااليش گاز ايالم نيز با اشاره
به اينكه نظام پيشنهادات به عنوان برجستهترين ابزار
مديريت مشاركتي ،زمينهساز مشاركت كاركنان در
تصميمگيريهاي سطوح مختلف س��ازمان ،از امور
اجرايي تا اتخاذ تصميمات راهبردي اس��ت ،گفت :در
مديريت مش��اركتي ،كاركنان در اتخاذ تصمي م براي
ايجادتحولدرسازمانسهيمبوده،ودرمرحلهاجرانيز
همكاري و همدلي بيشتري داشته و به تبع آن شاهد
افزايشبهرهورينيزخواهيمبود.مصدقرضاييافزود:
نظام پيش��نهادات ش��ركت پااليش گاز ايالم از سال
 1387براساسآييننامهمصوبشركتمليگازايران
تشكيلوبااهدافافزايشميزانبهرهوري،تقويتروح
ابتكارو حس مسووليت دركاركنان ،افزايشهمكاري
بين كاركنان ،امكان استفاده از تجارب عملي و نظرات
وانديشههايكاركنان ،فعاليتخودراآغازكردهاست.
وي اظهار كرد :با توجه به امكان صرفهجويي اقتصادي
ناشي از اجراي برخي طرحهاي پيشنهادي همچون
طرحي كه در اين گزارش به آن اش��اره ش��ده است و
هزينهكردسودحاصلازصرفهجوييدرجهتتوسعه
نيروي انساني ،گسترش مش��اركت كاركنان و ساير
سرفصلهايمصوبشورايهمياريومشاركت،نظام
پيشنهادات اين شركت به سمت ايجاد زمينه دريافت
پيشنهاداتبامزيتوويژگيايجادصرفهجوييماليدر
شركتحركتكردهودراينراستاپيشنهاداتمتعددي
دريافتكردهاست.
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دانش و فن

اهدافبوميسازيدربرابرتهديدات

سوداي بوميسازي تجهيزات شبكه ملي اطالعات

ش��وراي عالي فضاي مجازي در مصوبه خ��ود دولت را
موظف به تكميل زيرساختهاي شبكه ملي اطالعات
مطابقبااهداف«طرحكالنومعماري»اين شبكه كرده
است .در اين طرح اهداف عملياتي شبكه ملي اطالعات
در چندين م��ورد در كن��اربوميس��ازي خدمات ،به
بحثبوميسازي تجهيزات نيز اش��اره دارد .در بخش
اهداف عمليات��ي اين طرح به مصونس��ازي ،كاهش
آس��يبپذيري ،افزايش پايداري و تابآوري امنيتي و
دفاعي ش��بكه ملي اطالعات در برابر تهديدات ،بدون
اتكا به خدمات خارجي تاكيد شده است .از سوي ديگر،
«رشدبوميسازيتجهيزاتشبكه»بهميزان ۱۰درصد
ساليانه براساس اولويتهاي تعيين شده توسط مركز
مليفضايمجازيونيز«بوميسازيسامانههايامنيتي
موردنيازشبكهمليبهميزان ۱۰۰درصد»تاسال۱۴۰۴
تكليفشدهاست.
نمايشگاهبوميس��ازي تجهيزات پيشرفته شبكه ملي
اطالعات چندي پيش (ش��هريورماه  )۹۹در راس��تاي
تحقق شعار س��ال جهش توليد در پژوهشگاه ارتباطات
و فناوري اطالعات برپا ش��د .در اين نمايش��گاه مطابق با
اعالم سازمان فناوري اطالعات ايران ۴۴،شركت در قالب
هفت دستهبندي ش��امل پايانهها ،اليه دسترسي ،اليه
انتقال(نوري)،راديووآنتن،رابطشبكه،اليه لبه وهسته،
سامانهها و شبكههاي اختصاصي ،توليدات خود را عرضه
كردند.مهديكريمي،نمايندهويژهوزيرارتباطاتدرتوليد،
گفت:بوميسازيتجهيزاتپيشرفتهشبكهملياطالعات
در راستاي تحقق «جهش توليد» مورد تأكيد نهادهاي
باالدستيقرارداردوبرمبنايهدفگذاريطرحمعماري
اين شبكه،بوميس��ازي  ۱۰درصدي ساالنه تجهيزات
در دستور كار قرار گرفته اس��ت .وي از تشكيل كارگروه
بوميسازيتجهيزاتشبكهملياطالعاتباحضورمعاونت
نوآوري وزارت ارتباطات ،پژوهش��گاه ،ICTرگوالتوري،
سازمانفناورياطالعاتايران،سنديكايتوليدكنندگان
تجهيزات مخابراتي و نيز ساير توليدكنندگان اين بخش
خبردادتامتناسببابرنامهتوسعهشبكهملياطالعاتو
تكاملآن،بوميسازيتوليداتاينشبكهنيزدنبالشود.

مشكالت توليد درتجهيزات ارتباطي چيست
علياصغرانصاري،مشاوررييسسازمانفناورياطالعات
ايراندرگفتوگوبامهر،دربارهوضعيتتوليدتجهيزات
بومي براي استفاده در شبكه ملي اطالعات و مشكالتي
كهبرسرراهتوليداينتجهيزاتاستتوضيحداد:اساساً
فناوريهاي حوزه ارتباطات به ويژه بخش «اكتيو» در
دنيابهعنوانفناوريهاي«هايتك»شناختهميشوند.
اينهافناوريهايتحوليهستندوتغييراتدرآنهاسريع
اتفاق ميافتد .بنابراين صنعت داخل��ي براي رقابت با
توليدكنندگان معروف دنيا با چالش مواجه است .البته
اين موضوع تنها به كشور ما مربوط نميشود و چالش
همهكشورهااست.ويادامهداد:توليدكنندگانمطرح
دنيادراينحوزهدارايتيراژهايجهانيهستند.بههمين
دليل توليد اين محصوالت به لحاظ اقتصادي و تعقيب
كردنسيرتحوالتبرايهركشوريكهبخواهدصنعت
بومي داشته باشد ،چالش به حساب ميآيد .انصاري با
اشارهبهاينكهقدمتصنعتداخليمادرحوزهمخابرات
وارتباطاتزياداست،افزود:دربخشتجهيزات«پسيو»
شبكه ارتباطي كشور تقريباً به خودكفايي رسيدهايم
به نحوي كه در حوزه توليد تجهي��زات مربوط به برق،
ملزومات و تأسيس��ات ،كابل فيبرن��وري ،كانكتورها و
انواع و اقسام اتصاالت تقريباً وابستگي و مشكلي نداريم.
انصاريباتاكيدبراينكههماكنونمشكلمادراينحوزه

نبود دانش فني نيست ،خاطرنش��ان كرد :بحث بر سر
اين است كه برخي قطعات مانند چيپستها و برخي
المانهادرانحصارمعدودشركتهاييدردنيااستواين
وابستگيباتوجهبهمشكالتتحريمونوساناتارزسبب
شده تا توليدكنندگان ما نتوانند برخي نيازمنديهاي
داخلي را از اين طريق تأمين كنند .از اين رو هم اكنون
در س��ال «جهش توليد» و تحقق اصول الزامات شبكه
ملياطالعاتكهمبنيبربوميسازيوسفارشيسازي
تجهيزات تكليف شده است ،ما موضوعبوميسازي را
پررنگتر از قبل دنبال ميكنيم و خوش��بختانه اقبال
اپراتورهاومصرفكنندگانتجهيزاتارتباطيومخابراتي
نيزبهتوليدكنندهداخليبيشترشدهاست.مشاوررييس
س��ازمان فناوري اطالعات ايران با بيان اينكه ما با يك
سري چالشها و موانع مواجه هستيم كه مسووليت آن
در وزارت ارتباطات نيست ،افزود :بسياري از سياستها
ومقرراتگذاريهاباوزارتصمتاستكهدراينحوزه
همتأثيرگذاراست.برايمثالسياستهايارزيممكن
اس��ت خيلي مطابق ميل صنعت مخابراتي نباشد؛ از
سوي ديگر توليدكنندگان تجهيزات ICTبا يك سري
چالشهاي حقوقي ،اقتصادي و مقرراتي و رگوالتوري
مواجههستند.
اص�راري نداري�م بگوييم همه تجهيزات
كامال داخلي است
انصاريبااظهاراميدواريازاينكهصنايعداخليبتوانند
سهمبيشتريرادرتأمينتجهيزاتشبكههايارتباطي
داخل كش��ور به خود اختصاص دهند ،در پاسخ به اين
سوال كه چه ميزان از توليدات ما به معناي واقعي توليد
داخلاستوچهميزانازاينصنايع،مونتاژاست،توضيح
داد:ماهيچاصرارينداريمكهبگوييمهمهتوليداتمابا
جزئياتكاملمربوطبهصنعتداخلاستوهيچجاي
دنيا هم اينطور نيست .همين كه ما فعاليتي را در قالب
مونتاژ انجام ميدهيم و بعضاً سيستمهاي نرم افزاري
تجهيزات توسط صنايع داخلي توسعه مييابد و اغلب

ب وكارهاست
ي معضل كس 
خودتحريم 

رييس كميسيون شبكه سازمان نظام صنفي رايانهاي
با انتقاد از نگاه لوكس به حوزه فناوري اطالعات و ايجاد
محدوديت ب��راي پلتفرمهاي داخل��ي گفت :ما تحت
تحريمهاي ظالمان��ه امريكا هس��تيم و از طرف ديگر
مجموعه قوانين و مقررات در داخل كشور هم به شكل
خودتحريمي عمل ميكند و اينها موانعي است كه بايد
برداشتهشود.آزادمعروفيدرگفتوگوباايسنا،باتاكيد
بر لزوم تعامل بخش خصوصي با دولت از طريق سازمان
نظام صنفي رايانهاي بيان كرد :با توجه به نقش دولت به
عنوانمجريقوانينوازطرفديگرباتوجهبهاينكهبخش
بزرگي از اقتصاد ما در دولت و حاكميت ش��كل گرفته،
نياز داريم كه در اين اكوسيستم كسبوكار ،تعامل ويژه
با دولت داشته باشيم كه اين اتفاق هم در سازمان نظام
صنفي افتاده اس��ت و از باب مطالبهگري از دولت ،اين
انتظارات را در سازمان نصر جلو ميبريم .وي در ادامه با
بياناينكهقضيهخودتنظيمگريازمطالباتوبرنامههاي
صنفاست،افزود:شيوهونگاهسنتيدرتنظيممقررات
توسطدولتبايدبهسمتخودتنظيمگيريتوسطبخش
خصوصي پيش برود كه در اثر رقابت و منافع مشترك
اين اتفاق ميافتد .دولت بايد اين واقعيت را بپذيرد كه
در اكوسيس��تم بازار و كسبوكارها ،لزومي به اين همه
مجوز ،تصديگري و تنظيم بازار توسط آنها وجود ندارد
و اين اتفاق ميتواند توسط خود صنعت و صنف به دليل
منافعمشتركبينبخشخصوصيدرحوزهآيسيتي،
شكلبگيرد.
تحريم ،كرونا و تغيير دولت
چالشهاي پيش روي حوزه آيسيتي
معروفيبااشارهبهچالشهايپيشرويحوزهآيسيتي
درقالبسهضلعشاملتحريم،كروناوتغييردولت،بيان
كرد :اي��ن چالشها در حال حاضر پي��ش روي اعضاي
كس��بوكارها بهطور عام و بهخصوص در حوزه فعاليت
تمامشركتهايحوزهفاوافارغازعضويتياعدمعضويت

در سازمان نظام صنفي وجود دارد .كميته سنا براي رفع
اين مش��كالت در صنعت فاوا تشكيل شده كه عالوه بر
س��نديكاي صنعت مخابرات و اتحاديه صادركنندگان
خدماتمهندسي،مشاورانوپيمانكارانصنعتمخابرات
ايران كه بيش��تر به عنوان توليدكنن��ده و صادركننده
شناخته ميش��وند ،در كنار س��ازمان نظام صنفي كه
بزرگترين مجموع��ه از تامينكنن��دگان را در حوزه
آيسيتيتشكيلميدهددرتالشاستكهاينموانعرا
باهمافزاييازپيشروبردارد.رييسكميسيوناينترنت
چيزهاوكالندادهبابياناينكهتحريمهابرتوليد،واردات
وصادرات،تاثيراتزياديبرحوزهآيسيتيگذاشتهاند،
گفت :سازمان نظام صنفي به عنوان بزرگترين تشكل
حوزهآيسيتيكهبالغبر ۱۸هزارعضوداردودرسهحوزه
توليد،وارداتوصادراتنقشعمدهايدارد،مطالبهگري
مربوطبهاينموضوعراپيشميبرد.البتهمشكالتارزي
تنها در حوزه واردات نيست ،بلكه توليدكنندگان ما هم
بخش عمده يا حداقل مواد اوليه مورد نياز خود را از اين
طريق به دست ميآورند و در حوزه صادرات هم به دليل
تحريمهامشكالتيدرخصوصچگونگيتبادلارزوجود
دارد .معروفي با اشاره به نقش كميسيون شبكه سازمان
نظام صنفي در رفع مشكالت تحريمي ،اظهار كرد :اين
كميس��يون تالش كرده مشكالت را به سازمان تنظيم
مقررات و ارتباطات راديويي و همچنين قسمت امنيت
سازمانفناورياطالعاتمنتقلكند،براياينكهموضوع
واردات چ��ه براي توليدكنندگان و چ��ه واردكنندگان
به س��متي برود كه محدوديتها و موانع كمتر شود .ما
تحت تحريمهاي ظالمانه بزرگي هس��تيم كه توسط
امريكابهايرانتحميلشدهوتاثيراتبزرگيبراينحوزه
گذاشته اس��ت ،از طرفي در داخل كشور هم مجموعه
قوانين و مقرراتي داريم كه به شكل خودتحريمي عمل
ميكندواينهاموانعياستكهبايدبرداشتهشود.رييس
كميسيون شبكه سازمان نظام صنفي رايانهاي با بيان
اينكهمشكالتحوزهآيسيتيبايدتوسطانديشمندان

قطعات در داخل مونتاژ ميشود ،به معناي توليد داخل
است .وي با اشاره به اينكه زنجيرهاي از امكانات منجر به
توليد محصول ميشود و خوشبختانه صنعت داخلي تا
جاييكهتوانستهنسبتبهبوميسازياقدامكردهاست،
گفت :يك سري قطعات از جمله قطعات نيمه هادي و
چيپستدردنيادرانحصاردويا ۳شركتمعدوداست
و اين قطعات در كشور ما نيز وارداتي بوده و توليد داخل
نيست .اما با وجود محدوديتهاي تحريم بعضاً شاهد
هستيم كه توليدكنندگان ايراني براي تهيه اين اقالم،
كارخانههاييدرخارجازكشورخريداريكردهومحصول
را در خارج توليد ميكنند و سپس آن را به داخل كشور
آورده و بستهبندي ميكنند .انصاري تاكيد كرد :امريكا
و چين يك س��ري قطعات الكترونيكي را براي بخش
پردازشگرومحاسباتيتجهيزات،توليدميكنندكهدر
دسته بندي ريزپردازندهها شناخته ميشوند و معموالً
توليدكنندهها ،مجبور به واردات اين قطعات هستند تا
در طراحي بردها از آنها اس��تفاده كنند .وي در پاسخ به
اين سوال كه هم اكنون چند درصد از تجهيزات بومي
در شبكه ملي اطالعات استفاده ميشود ،گفت :بخشي
از تجهيزات سيس��تمهاي انتقال در اليه زيرساخت و
مخابراتاستفادهميشودازهمينامكاناتشركتهاي
داخلي است .اما درصدي نميتوان براي آن اعالم كرد.
به هرترتيب كام ً
ال مشهود است كه تجهيزات به سمت
داخليشدنميرود.مشاورمعاونوزيرارتباطاتگفت:
برآورد ما نشان ميدهد كه  ۷۰درصد تجهيزات پسيو
و اكتيو مخابراتي در كش��ور توليد ميشود و تالش اين
است كه آن  ۳۰درصد «هايتك» نيز به حداقل برسد.
تا قبل از پايان سال هم يك نمايشگاه ديگر در تكميل
دستاوردهاي بومي شبكه ملي اطالعات برپا ميشود و
تماميتالشايناستكهبتوانيموابستگيهارابهحداقل
برسانيم .مسوول دبيرخانه شبكه ملي اطالعات با بيان
اينكهجهشتوليددرتجهيزاتارتباطيدركشورازسال
 ۹۵وباتوليدتجهيزاتانتقالنوريآغازشد،ادامهداد:هم
اكنونشاهدافزايشتعدادشركتهاوتنوعمحصوالت

اين حوزه و جواناني كه وارد اين مجموعهها ميش��وند،
بررسيشود،افزود:مابايدباشيوههايجديديمشكالت
را مديريت كنيم و با تفك��رات واالي موجود ،موانع را از
پيش روبرداريم .الزم است در حوزه كم كردن قوانين و
مقرراتومقرراتزدايي،اختصاصسهمازمسائلارزيو
مسائلديگريكهدرحوزهوارداتدربخشتوليدوتامين
تجهيزات در داخل كشور مورد نياز است ،مطالبهگري
صورتگيرد.بخشصنفينيزبابانكمركزي،گمركات،
وزارت صمت،وزارت ارتباط��ات و نهادهاي مربوطه در
تعاملخواهدبودومطالبهگريخودراادامهخواهدداد.
انتقاد از وجود نگاه لوكس به كاالها
و زيرساختهاي حوزه آيسيتي
معروفي ب��ا انتق��اد از وجود ن��گاه لوكس ب��ه كاالها و
زيرساختهاي حوزه آيس��يتي بيان كرد :براي همه
تعجببرانگيزاستكهچنيننگاهيدرحاكميتوجود
دارد .موضوع كرونا و سهگانه مشكالت موجود ،بهشدت
نيازبهآيتيرادرتمامدنياوخصوصادركشورماباتوجه
بهشرايطموجود،بيشتركردهاست.حوزههايآموزشي
چهدرآموزشوپرورش،چهدردانشگاههابهدليلنيازبه
آموزشازراهدور،حوزهكسبوكارهاوبخشدولتيتحت
عنواندوركاريوبسياريازكسبوكارهايجديدكهدر
بستر آيتي شكل گرفتند ،اين نياز را آشكار ميكند .در
حالحاضربخشعمدهايازمايحتاجمردمازطريقاين
مجموعههاانجامميشودكهاگربسترمناسبيبرايارايه
خدمات نداشته باشند ،مردم ناچار به حضور در فضاي
بيرون و ارتباط فيزيكي ميشوند و اين پاندمي كرونا را
گسترشخواهدداد.ويبااشارهبهافزايشفوتيهايكرونا
درروزهايگذشته،بيانكرد:شاهديمكهمبتاليانكرونا
روزبهروز بيشتر ميشوند .مطالبه ما از دولت و حاكميت
اين اس��ت كه نگرش لوكس به آيت��ي را در خود تغيير
دهن��د و به فضاي مجازي به مثابه راهي براي به حداقل
رساندنپاندميكرونانگاهكنند،براياينكهارتباطمردمبه

هستيموطبققانونحداكثراستفادهازصنعتداخلي،
اولويت نيز با اين تجهيزات داخلي است .انصاري با اشاره
به اينكه فضا و امكانات براي ديده شدن توليدات داخلي
فراهم اس��ت و در صورت توانمن��دي توليدات داخلي،
ميتوانازاينمحصوالتدرشبكهملياطالعاتاستفاده
كرد،گفت:شرايطفعليماحصلتحقيقوتوسعهچندين
ساله ش��ركتهاي توليدي و حمايت اپراتورها براي به
كارگيرياينتجهيزاتدرشبكهاست.اماشكينيست
كهماهنوزباآنچهكهبايدباشيم،فاصلهداريم.بهبيانديگر
دستاوردهايپيشرفتهبوميدرشبكهملياطالعاتمايه
اميدوارياستومااميدوارشديمكهتوانداخليميتواند
بسياري از خألها را پر كند و حتي برخي شركتها اين
تجهيزاترابهبازاركشورهايهمسايهنيزصادركردهاند.
ولي بازهم جا براي كار وجود دارد.
س�ند موان�ع تولي�د تجهيزات ش�بكه ملي
اطالعات تدوين شد
وي گفت :تجهيزات پيشرفته ش��بكههاي ارتباطي از
نظرباندفركانسيومديريتپهنايبانديكهميتوانند
پشتيبانيكنندازنسلهايقديميخودفاصلهگرفتهو
آنچه كه در دنيا توليد ميشود ،نزديك به لبه تكنولوژي
است .بنابراين در ايران نيز آنچه كه از اين تجهيزات ارايه
ميشود بايد قابل رقابت با محصوالت «هاي تك» دنيا
باشد و در غير اين صورت در زيرساخت ارتباطي كشور
كارآيي نخواهد داش��ت .مشاور رييس سازمان فناوري
اطالعاتايراندربارهنحوهحمايتازتوليداتبوميبراي
اس��تفاده در شبكه ملي اطالعات نيز گفت :ما به عنوان
دبيرخانهشبكهملياطالعات،سنديرامنطبقبرموانع
توليدآمادهكردهوموانعارجاعكاربهشركتهايداخلي
را با تطبيق بر شرايط واقعي مشخص كرده و براي آنها
راهكاردرنظرگرفتهايم.دراينزمينهدستگاههايمرتبط
مسوول هستند كه موضوعات را درك كرده و به توليد
كمك كنند .قطعا موضوع توليد داخل در اولويت همه
دستگاههايذيربطاست.

حداقلبرسد،مايحتاجروزمرهومسائلآموزشيفرزندان،
مسائل دوركاري با فراهم كردن زيرساختهاي اساسي
حوزه آيتي فراهم شود .زيرا فناوري اطالعات ميتواند
دراينشرايطبهكمشدنگسترشپاندميكروناكمك
شايستهاي كند .رييس كميسيون شبكه سازمان نظام
صنفيرايانهايافزود:درفراهمكردناولويتهادروزارت
صنعت ،معدن و تجارت ،ميبينيم كه فناوري اطالعات
جزواولويتهاي ۲۲و ۲۳قرارميگيرند،درحاليكهاين
نگرش بايد تغيير عمدهاي كند .اگر نظر و ديدگاه وزارت
صمت تغيير نكند ،باعث گس��ترش پاندمي در كشور
ميشود و بسياري از كسبوكارها تعطيل خواهند شد،
ش با تغيير و مشكل روبرو ميشود ،دانشآموزان از
آموز 
تحصيلبازميمانندوانگيزههابرايتحصيلكمميشود.
بنابرايندولتوحاكميتباتوجهبهاينقضايا،بايددرك
درستي از وضعيت داشته باشد كه نيازمنديهاي ما در
حوزه آيسيتي اگر حياتي نباش��د ،به عنوان نيازهاي
اساسيتلقيميشود.عضوسازماننظامصنفيرايانهاي
باتاكيدبراهميتحمايتازكسبوكارهاينوپابيانكرد:
در مقابله با موضوعاتي مانند فيلترينگ بايد به گونهاي
هوشمندانه عمل شود كه باعث ضربه به كسبوكارها
نشود.همانطوركهسازماننظامصنفيدررويدادهايآبان
ماهسالگذشته،بعدازملتهبشدنفضاوقطعياينترنت،
بيانيه رسمي داد و موضع خود را تعيين كرد و با سازمان
فناوري اطالعات و وزارت ارتباطات درباره اين موارد به
تفصيلصحبتشد .معروفيبااشارهبهايجادمحدوديت
براي پلتفرمهاي داخلي بيان كرد :برخوردهاي سلبي
غير از اينكه كس��بوكار را محدود كند ،چيز ديگري به
همراهنداردواينباعثنگرانيميشود.كسانيكهتالش
كردند پلتفرمهايي مشابه سرويسهاي خارجي كه به
دليلتحريمهادراختيارمانيست،توليدكردهومخاطب
و محتواي زي��ادي فراهم كردند ،با چنين برخوردهايي
آسيب ميبينند .ما در صنف همه توانمان را براي رفع
موانعبهكارميگيريم.

واكنش بازارها
به بازار سياست و انتخابات

سياست دولتها و حاكمان و پيمانهاي منطقهاي،
تغيير دولته��ا و همكاريه��اي بينالمللي پيوند
خوردهاند ،كه با انتش��ار هر خب��ري ،بازارها و نرخها
بالفاصله واكنش نش��ان ميدهن��د و حتي در طول
شمارشآراييكانتخاباتدريكروز،نرخهابارهاباال
وپايينميرودوهررقيبسياسيكهعقبميافتديا
پيش ميافتد ،روي شاخصهاي مختلف اثر خاص
خودراميگذارد .درجريانانتخابات 2020امريكاكه
دو رقيب سنتي با سياستهاي تقريبا شناخته شده
جمهوريخواهودموكرات،رقابتكردهاندنيزبازارهادر
هرساعتيومتناسبباهرخبريواكنشنشاندادهاند
وسرعتايننوساننرخهادرهيچدورهايبهايناندازه
عكسالعمل نداشته است .بخشي از نوسان شاخص
بورس ،قيمت طال و ارز و ...در روز چهارشنبه 14آبان
 99و يك روز بعد از انتخابات رياستجمهوري امريكا
كه به تدريج نتايج اين انتخابات اعالم ش��ده ،حاصل
قويتر شدن احتمال انتخاب ترامپ جمهوري خواه
يا بايدن دموكرات بوده اس��ت كه سياستهاي آنها
حداقلدر 12سالاخيردردورهاوباماوترامپدرقبال
صنعتنفت،محيطزيست،پيمانهايبينالملليو
منطقهاي ،تجارت با چين و ...مشخص بوده است و در
نتيجهبااعالمرايبيشتربرايبايدن،اميدشركتهاي
بينالمللي و كشورها به تجارت س��ادهتر ومقررات،
تعرفهها و كاهش س��ختگيريهاي امريكا بيشتر
ميشد .اما وقتي آراي ترامپ در برخي ايالتها اعالم
ش��د كه برخالف نظرسنجيها و پيش بينيها بود و
حضور بايدن را آن طور كه پيشبيني ميكرد نشان
يداد،درنتيجهبازارهابالفاصلهواكنشنشاندادند،
نم 
ارزشيوانچيندربرابرارزهاكاهشيافت،ارزشدالر
تقويت شد و ارزش طال كاهش يافت و قيمت سهام
نيزبارونقبهترمواجهشد.زيراسياستهايترامپبه
دنبالبازگشتسرمايههاوحمايتهابهداخلاقتصاد
امريكا بوده و لذا شاخص سهام افزايش يافت و ارزش
طالبهعنوانيكداراييسنتيكاهشيافت.
نظر س��نجيها و پيشبيني صاحبنظران سياسي
حكايت از رقابت سخت بين دو نامزد داشت و حضور
بايدن را قدرتمند و با پي��روزي و راي باال پيشبيني
ميكرد ام��ا در عمل چيز ديگري اتفاق افتاد و رقابت
شانهبهشانهبيشترشدودرنتيجهدرهرساعتيازروز
شمارشآرا،يكيازرقباباسناريوهاواحتمالپيروزي
مختلفيمواجهميشد.اينموضوعتنهابهبازارامريكا
محدود نشد و حتي بازارهاي اروپا ،بورسهاي جهان
و حتي بازار طال و ارز ايران نيز تحت تاثير قرار داشته
است.درساعاتصبحكهاحتمالپيروزيترامپمطرح
شدهواختالفترامپبابايدنبيشترشد،شاخصهاي
اقتصاديبهسمتپيروزيترامپ،تقويتشاخصهاي
بورس ،كاهش ارزش طال ،افزايش ارزش دالر حركت
كرد .اما وقتي اعالم شد كه هنوز نتايج آراي پستي و
غيرحضوريشمارشنشدهواحتماالبايدنميتواند
در اين نوع آرا شانس بيشتري داشته باشد ،در نتيجه
شاخصهادوبارهبهحالتروزهايقبلخودبرگشتند
وطالباكاهشارزشمواجهشد .البتهدرمجموعبايد
توجهداشتكهروزچهارشنبه،هرچندكهنوسانابتدا
زيادبودوبعدكمترشد،امادرمجموعروزكاهشارزش
پولهايخارجي،كاهشارزشطال،افزايشنرخدالرو
بهبودشاخصهايبورسبودهاست.اينحقايقآماري
و نوسان شاخصها نشان ميدهد كه با رشد تجارت
جهاني ،افزايش سرمايهگذاريهاي خارجي ،افزايش
واردات و صادرات مواد اوليه ،كاالهاي ساخته شده و
انتقالفناوريها،پيوستگي اقتصاد و سياستبيشتر
ش��ده و انتخاب و تغيير هر دولت و رييسجمهوري
ميتواندرويكلاقتصادجهاناثرگذارباشد.
هر چند كه بخش��ي از سرعت نوس��ان شاخصها و
قيمتها به خاطر رش��د س��ريع و شديد شبكههاي
اجتماعي و وس��ايل ارتباط جمعي بوده است كه به
صورت لحظهاي بازارها را تحت تاثير قرار ميدهد ،اما
واقعيت اين است كه متاثر از مزيت نسبي مواد اوليه
و خام و انرژي ارزان ،كارگر ارزان ،فناوري كشورهاي
صنعت��ي ،كاهش هزينه حمل و نقل دريايي ،رش��د
صنعتبيمهوبانكداريو...اقتصادكشورهابههمتنيده
شدهاستوكشورهايجهاندراينشرايطنميتوانند
منزويوجداازتحوالتجهانيباشندزيرابهرهبردناز
مزيتتجارتجهانيوكاهشهزينههاورشدبهرهوري
وفروشمزيتهاينسبيكشورها،ايجابميكندكه
در اين بازار جهاني حضور داش��ته باشند و در نتيجه
به مقررات بينالمللي و تجارت نيز احترام بگذارند .از
جمله كشوري مانند ايران كه داراي منابع نفت وگاز،
معادن ،قرار گرفتن در خاورميانه ،مزيتهاي نيروي
انساني،بازار،تزانزيت،گردشگريو...استنميتوانداز
تحوالت جهاني ،اثر سياستهاي دولتها و نهادهاي
بينالملليدوربماند.
امروزعالوهبرسياستكشورهادرارتباطبينالمللي،
تعرفههاي تجاري ،سياست منطقهاي ،ارتباطهاي
بانكي ،استانداردها ومقررات بينالمللي مانند fatf
و  ...نيز موثر هستند و هر كش��وري كه ميخواهد از
مزيتهايتجارتبينالملليبهرهببردبايدبهايننوع
مقرراتتوجهداشتهباشدتاباكاهشتنشومشكالت
كمتريبهپيشبرودومنافعخودرابيشتركند.
در ش��رايطي كه برخي كشورها تجارت منطقهاي را
دنبال ميكنند و مانند چي��ن و آلمان ،كره ،و برخي
كشورهاي اروپايي به دنبال افزايش ارتباط هستند تا
مزيتهايخودرابهدنياصادركنند،برخيكشورهااز
جملهبريتانيابهدنبالخروجازاتحاديهاروپاهستندودر
امريكاكهاقتصاداولجهاناستتوجهبهمنافعاقتصاد
داخل كشور ،رشد صنعت نفت و گاز ،و تنظيم تعرفه
عليه چين مطرح است و ترامپ آن را دنبال ميكند
كهرشدداخلامريكاواشتغالآنبيشترشوداماحزب
دموكرات نگاه جهاني و ارتباط بيشتر با شركتهاي
چندمليتيرادرنظرداردوبرايرعايتمحيطزيست
بهدنبالبرخيمالحظاتدرصنعتنفتوگازاستو
همينموضوعهمرايدهندگانامريكاوهمبازارهاي
جهانرابهواكنشواداشتهاست.

رويداد
تسهيالت جديد
براي بخش صنعت و معدن
ايس�نا |معاون طرح و برنامه وزارت صمت از افزايش
سقفاعطايتسهيالتبرايبنگاههايتوليديخبرداد
وگفتكهعالوهبرآنتسهيالتجديد ۵۰هزارميليارد
توماني ب��راي بخش صنعت و معدن در هفت محور در
نظر گرفته شده است .سعيد زرندي در جلسه كارگروه
تأمين مالي گفت :به منظور هدايت و تخصيص منابع
بانكي در راستاي برنامههاي جهش توليد پرداخت۵۰
هزار ميليارد تومان تسهيالت به تصويب شوراي پول و
اعتبار رسيد .اين منابع دو تفاوت با ساير تسهيالت كه
تاكنون به بخش صنعت ،معدن اختصاص يافته شده
دارد.اولاينكهاينمنابعباتوجهبهبرنامههايوزارتخانه
اختصاص مييابد و ما براي اولين بار توانستيم پيوندي
بينتسهيالتبانكيوبرنامههاانجامدهيمومنابعمالي
هدفمندتراختصاصيابد.ويافزود:مقررشده،منابع۵۰
هزار ميليارد تومان به هفت محور شامل« :فعال كردن
ظرفيتهايخاليمحصوالتصنعتيمنتخب،نهضت
س��اخت داخل ،فعالس��ازي واحدهاي راكد ،تكميل
طرحهاينيمهتمام،پيشرانوگلوگاهي،توسعهمناطق
محروم و كمتر برخوردار ،اصناف توليدي و همچنين
احيا ،فعالسازي و توس��عه معادن كوچك مقياس»
پرداخت شود .بنابراين متقاضيان اين تسهيالت بايد
در قالب يكي از اين محورها درخواست داشته و در اين
زمينههافعاليتداشتهباشند.بهگفتهزرندياتفاقدوم
اينبودكهدرمصوبهدركارگروهرفعموانعجهشتوليد
وشورايپولواعتبارتصريحشده،اينتسهيالتازطريق
فرايندسامانهوزارتصمتپرداختميشود.بهگفتهاين
مقاممسوولدروزارتصمت،بهزوديباهماهنگيبانك
مركزيفرآيندثبتنامواحدهايتوليديدرسامانهبهين
يابجهتدريافتتسهيالتايجادخواهدشدكهدراين
زمينهاطالعرسانيالزمانجامخواهدشد.

برگزاري طرح فروش
فوقالعاده خودرو به زودي
قائم مقاممديرعاملدرامور فروشگروهخودروسازي
سايپا با اشاره به استقبال گسترده مردم از محصوالت
اين شركت گفت :وظيفه گروه خودروسازي سايپا در
جلب رضايت مشتريان و تحقق خواستههاي مردمي
سنگينتر شده است لذا اين مجموعه تمام توان خود
را خواهد گذاشت تا محصوالت بهتر و باكيفيتتري
را در اختيار مردم قرار دهد .مجيد باقري در مراس��م
قرعهكش��ي طرح پيش فروش  9محصول س��ايپا و
استقبال وسيعي كه از س��وي مردم براي ثبت نام در
اين طرح صورت گرفته ،گفت :بيش از  450هزار نفر
در طرح پيش فروش محصوالت سايپا شركت كردند
و اين استقبال مردمي كه جاي تقدير و تشكر دارد دو
رسالتبزرگرابردوشماميگذارد؛يكآنكهمجموعه
سايپاتمامتالشخودرابرايعرضهوتوسعهمحصوالت
جديدداشتهباشدودوماينكهدرجهتكاهشالتهاب
بازار،خودروهايتوليديدرموعدمقررتحويلشود.وي
ادامه داد :نكته بسيار مهمي كه در طرح پيشفروش
محصوالتسايپااتفاقافتاد،ثبتنام 100هزارنفربراي
خودرويشاهينبودكهقراراستسرياولآنزمستان
امسالواردبازارشودلذاثبتنامواستقبالبرايخريد
خودرويشاهينگويايآناستكهمردمبهمحصول
جديد گروه خودروسازي سايپا اعتماد كردند و به اين
اطمينانرسيدندكهخودرويشاهينمطابقباساليق
وعاليقآنهاطراحيشدهاست.باقريبابياناينكهطرح
پيشفروشمحصوالتسايپادرحاليبااستقبالوسيع
مردمي روبرو شد كه دامنه تحويل خودروها ،تابستان
سال 1400است ،تصريح كرد :با توجه به چنين امري
وظيفه گروه خودروس��ازي س��ايپا در جلب رضايت
مشتريان و تحقق خواس��تههاي مردمي سنگينتر
شده اس��ت لذا اين مجموعه تمام توان خود را خواهد
گذاشتتامحصوالتبهتروباكيفيتتريرادراختيار
مردم قرار دهد .باقري با اشاره به اينكه بعد از خودروي
شاهين،محصولتيبا2مورداستقبالعمومقرارگرفته،
اظهارداشت:برنامهريزيهابهگونهايخواهدبودكهبا
سرعتخودروهايثبتناميتحويلمردمشودتااين
امر كمك كند كه التهابات بازار روز به روز كمتر شود
و مردم با آرامش بتوانن��د خودروهاي مدنظر خود را
خريداريكنند.باقريگفت:دوهفتهآينده(هفتهآخر
آبان ماه) مراسم قرعه كش��ي طرح فروش فوقالعاده
خودروراخواهيمداشتايندرحالياستكهدرطرح
فروش خودرو كه مراسم قرعه كشي آن ديروز برگزار
شد  31هزار خودرو عرضه ش��د اما در جهت كنترل
قيمتهاي بازار طرحهاي فروش فوقالعاده هر ماه و
پيشفروشادامهخواهدداشت.

ادامه روند كاهشي
قيمتگوشت قرمز در بازار
ايلنا |روند كاهشي قيمت گوش��ت قرمز ادامه دارد
به نحوي كه ديروز قيمت عرضه هر ش��قه گوش��ت
گوس��فندي بدون دنبه در خرده فروش��يها به110
هزار تا 115هزار تومانرسيد.كارشناسانپيشبيني
ميكنند با افزايش عرض��ه دام زنده در آذرماه كاهش
قيمت بيش��تري اتفاق بيفتد .در هفتههاي گذشته
قيمت فروش هر كيلوگرم گوس��اله زنده از  31تا 32
هزار تومان به 45هزار تومان و هر كيلوگرم گوسفند از
 38تا 40هزار تومانبه 50هزار تومان افزايش يافت.با
افزايش قيمت گوشت قرمز بازار با كاهش تقاضا روبرو
شد .منصور پوريان ،رييس شوراي تامين دام كشور،
پيشتر دليل افت تقاضا در بازار گوشت قرمز را خارج
شدنخريداينكاالازتوانماليبسياريازمردمعنوان
كرد.ويميزانكاهشقيمتالشهدرعمدهفروشيها
را به ميزان  20تا  26هزار تومان در هر كيلوگرم اعالم
كرد.بهگفتهپورياندرحالحاضرهركيلوگرمدامزنده
سبك 44تا 45هزارتومانوهركيلوگرمگوسالهزنده
 34تا 35هزار تومان از دامداران خريداري ميشود كه
نسبتبهدوروزگذشتهبارديگركاهشداشتهاست.

صنعت،معدنوتجارت
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با مصوبه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت  ،مسووليت توليد ،قيمتگذاري ،واردات و صادرات
نهادههاي كشاورزي  ،دام  ،مرغ و تخممرغ به وزارت جهاد كشاورزي واگذار شد

تغيير مرجع تنظيم بازار
تعادل-گروهتجارت|
«بازگشتقانوعانتزاعبرايتنظيمبازاركاالهاياساسي».
بهموجبتازهترينمصوبهستادهماهنگياقتصاديدولت
و بنابر هماهنگي وزارت صمت و وزارت جهاد كشاورزي،
مسووليتبرنامهريزيوهماهنگي«تامين،توليدوواردات
انواع نهادههاي كش��اورزي و دام و طي��ور» و همچنين
مس��ووليت «توليد ،عرضه و تنظيم بازار مرغ و تخممرغ
تا مرحله عمده فروش��ي به قيمت مصوب و مس��ووليت
تصميمگي��ري در مورد صادرات آنها» ،ب��ه وزارت جهاد
كشاورزي واگذار شد .در مقابل ،وزارت صمت ،مسووليت
تنظيم ب��ازار كاالهاي اساس��ي ،از جمل��ه «محصوالت
كشاورزي و دامي در مرحله توزيع و خرده فروشي» را به
عهدهدارد.ازسويديگر،درنشستفوقالعادهروزسهشنبه
ستادتنظيمبازار،مقررشدباهماهنگيوزارتاقتصاد،بانك
مركزي ،وزارت صمت و وزارت جهادكشاورزي ،گمرك
كاالهاي اساس��ي و مواد اوليه واحدهاي توليدي را با اخذ
تعهد از واحدهاي واردكنن��ده و پس از پرداخت عوارض
قانوني تا حد  ۹۰درصد ترخيص كند تا كاالهاي رسوبي
وارد چرخه توليد و بازار ش��وند .از اي��ن رو ،وزراي صمت
وجهاد كش��اورزي وعده دادند كه با توجه به تصميمات
اتخاذش��ده ،عرضه كاال در سطح بازار افزايش و قيمتها
متعادلشود.همچنيندرپيافزايشبيرويهقيمتكاالها
دربازار،فرماندهكلسپاهنيزاعالمكردكهايننهادبهكمك
وزارتصمتبرايكنترلقيمتهاميآيد.بهگفتهسردار
سالمي،بهمنظوركنترلقيمتهاومبارزهباگرانفروشيها
«قرارگاه17ربيع»باحضوردستگاههاياجراييونظارتي
تشكيلشد.

بازگشت به قانون انتزاع
قانون انتزاع يا همان قانون تمركز وظايف بازرگاني بخش
كشاورزي ،در سال 91البته بعد از يك تعليق 2ساله و به
عبارتيازسال 93تاكنونوظايفتنظيمبازار،نرختعرفه،
عوارضگمركيو...رابهوزارتجهادكشاورزيواگذاركرده
بود،امااينبخشازاختياراتبراساسمصوبهسرانسهقوه
ومصوبهشورايهماهنگياقتصاديمردادماهسالگذشته
به وزارت صنعت معدن و تجارت بازگش��ت داده شد .به
موجباينتصميمرسمابخشيازوظايفبازرگانيبخش
كشاورزيبهوزارتصمتانتقاليافتومياندووزارتخانه
تقسيمكارصورتگرفت.برهميناساس،شركتبازرگاني
دولتي ب��ه وزارت صمت رفت و مكلف ش��د كه به خريد
تضميني محصوالت كشاورزي شامل «گندم ،دانههاي
روغني،برنجوخريدتوافقيشكر»مطابقمصوباتشوراي
اقتصاد و دستورالعملهاي مربوط اقدام كند ،اما شركت
پشتيبانياموردامدروزارتجهادكشاورزيماندومكلف
شد در اجراي سياستها و مصوبات كارگروه تنظيم بازار،
همكاريوهماهنگيالزمراانجامدهد.بنابراينمسووليت
ذخايرراهبرديكاالهاينهاييشامل«گندم،برنج،روغن،
شكر،گوشتقرمزوگوشتمرغ»وهمچنينتنظيمبازار
اينكاالهابهوزارتصمتمنتقلشدودرموردنهادههاي
داميشامل«ذرت،انواعكنجالهوجوبرعهدهوزارتجهاد
كشاورزي» قرار گرفت .گرانيهاي اخير در بازار كاالهاي
اساسيبهويژهدرسالجاريتذكرمقاممعظمرهبريرادر
پيداشت؛بهطوريكهايشاندرسخنانروزسهشنبهخود،
نسبتبهگرانيهايموجودانتقادكردهوتاكيدكردندكه
اين گرانيها قابل توجيه نيست و بايد با توجه به اينكه كه
كاالوجوددارددستگاههايمربوطهازجملهوزارتصمت،
سازمان تعزيرات ،بسيج و گمرك با هماهنگي و مديريت
بتوانندنيازبازارراتامينوقيمتهامتعادلشود.بهدنبال
اظهاراتايشان،جلسهاضطراريدروزارتصمتباحضور
دستگاههايمربوطهبرگزارشد .ازاينرو،بنابرهماهنگي
وزارت صمت و وزارت جهاد كشاورزي براي تنظيم بازار
محصوالتكشاورزي،ازاينبهبعدمسووليتبرنامهريزي
و هماهنگ��ي تأمين (تولي��د و واردات ان��واع نهادههاي
كش��اورزي و دام و طيور) و همچنين مسووليت توليد،

برش

تشكيل«قرارگاه17ربيع»سپاهبرايكنترلقيمتها

در پي افزايش بيرويه قيمت كاالها در بازار ،س�ردار سلامي ،فرمانده كل
س�پاه اعالم كرد :اين نهاد به كم�ك وزارت صمت ب�راي كنترل قيمتها
ميآيد.سرلشكرحسينسالمي،درحاشيهنشستهماهنگيوهمافزايي
ظرفيتهاي س�پاه و بسيج و دس�تگاههاي نظارتي و اجرايي براي كنترل
قيمتها و مبارزه با گران فروشيها و لبيك به منويات مقام معظم رهبري
كه شب سه ش�نبه برگزار ش�د ،گفت :به دنبال فرمان مقام معظم رهبري
دربارهكنترلقيمتهاومبارزهباگرانفروشيهاوكمكبسيجدراينراستا،
«قرارگاه17ربيع» با حضور دس�تگاههاي اجرايي و نظارتي تش�كيل شد.
او افزود :اين قرارگاه با حضور وزراي جهاد كش�اورزي ،صمت ،دادگستري
و دادس�تان كل كش�ور و همه دس�تگاههاي نظارتي و امنيتي ك�ه در اين
عرضهوتنظيمبازارمرغوتخممرغتامرحلهعمدهفروشي
بهقيمتمصوب،باوزارتجهادكشاورزياست.مسووليت
تصميمگيريدرموردصادراتمرغوتخممرغنيزباوزارت
جهادكشاورزياست.ازسويديگر،برايعرضهكافيكاال
ودسترسيمصرفكنندگانبهنرخمناسب،وزارتصمت،
مسووليت تنظيمبازاركليهكاالهاي اساسيو ضروري ،از
جملهمحصوالتكشاورزيوداميدرمرحلهتوزيعوخرده
فروشيرابهعهدهدارد.وزارتصمتهمچنينمكلفاست
دسترسيكاملوبرخطوزارتجهادكشاورزيبهاطالعات
سامانه جامع تجارت را تأمين و حمايتهاي سياستي و
نظارتي الزم را اعمال كن��د .درهمين حال ،وزارت جهاد
كشاورزي نيز مكلف شده است تا اطالعات الزم در مورد
تأمين،حملوانبارشاينكاالهارابهطوربرخط،ازطريق
سامانهجامعتجارت،دراختياروزارتصمتقراردهد.
وعدهدووزيربرايمتعادلسازيقيمتها
در همين حال ،وزير صمت با اش��اره به برگزاري جلس��ه
فوقالعاده ستاد تنظيم بازار كه عصر روز سه شنبه برگزار
ش��د ،بيان كرد :تشكيل اين جلسه به دنبال فرمايشات و
تأكيدات مقام معظم رهبري بوده است .به گفته عليرضا
رزمحسيني،هماهنگيبسيارخوبيميانوزارتصمت،
جهادكشاورزيگمركوبانكمركزيشكلگرفتهاست.
اودربارهترخيصكاالهايماندهدرگمركنيزدراظهاراتي
عنوان كرد كه با دس��تور وي��ژه رييسجمهور ترخيص

 51درصدي را داشته است .بنابر آمار منتشرشده ،توليد
سواريتاپايانمهرماهسالجاري،معادل 73هزارو735
دستگاهگزارشميشودكهبارشد 53درصدينسبتبه
مهرسالقبلروبروشدهاست.همچنيندرمدتيادشده،
در مهر ماه س��ال جاري ،توليد مينيبوس و ميدل باس
افت 19.7درصدي را داشته و در مورد ساير خودروها نيز
شاهد رشد توليد هستيم .اما دو خودروساز بزرگ كشور
دراينمدتچقدرخودروتوليدكردهاند؟آمارهاحكايت
از اين دارد كه در گروه خودروسازي ايران خودرو ،تا پايان
مهرماه 282هزار و 328دس��تگاه انواع خودرو به توليد
رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 55.2درصد
رشد را نش��ان ميدهد .در اين مدت ايران خودرو 278
هزارو 81دستگاهسواريتوليدكردكهنسبتبه 7ماهه
 98با رش��د 54.7درصدي همراه بوده است .همچنين
توليد وان��ت در اين گروه خودروس��ازي  89.6درصد و

مساله درگير هستند تشكيل شد .بنابه اظهارات فرمانده كل سپاه ،در اين
جلس ه نحوه و سازوكار مشاركت همه نهادها براي كنترل زودهنگام و موثر
قيمتهايي كه بيرويه باال رفته را مورد بررسي قرار داديم تا اقدامات الزم
آغازشود.اوهمچنينبيان كرد:ازهمينامروز،تماميتصميماتعملياتي
ميش�ود و در اين جلس�ه مقرر گرديد بي�ن وزارت صم�ت و وزارت جهاد
كشاورزي و بسيج تعامل و هماهنگي نزديكي برقرار شود ،در واقع بسيج
نقش خودش را در نظارت و بازرس�ي و درباره عرضه مستقيم كاال به مردم
تعريف و بر عهده خواهد گرفت .به گفته او ،سپاه ظرفيتهاي متنوعي در
اختيارداردكهدراينموضوعبرايكمكبهايندووزارتخانهبسيجخواهد
كردتاكاربهخوبيپيشبرود.

كاالهايگمركبافوريتانجامميشودودراينخصوص
نيز هماهنگي ميان گمرك ،بانك مركزي جهاد و وزارت
صمت وجود دارد .رزم حس��يني ابراز اميدواري كرد كه
با ترخي��ص اين كاالها و ورود م��واد اوليه ،ضمن تاثير بر
روي قيمتها ،فراواني كاال را در بازار ش��اهد باشيم .وزير
جهاد كشاورزي نيز در اظهاراتي عنوان كرد كه بر اساس
مصوبهستاداقتصاديدولت،مسووليتتأمين«نهادههاي
زراعي،باغي،داميوهمچنينتنظيمبازارمرغ،تخممرغ
و گوش��ت» در سطح عمده فروشي بر عهده وزارت جهاد
كشاورزيخواهدبود،اماتنظيمبازار«مرغوتخممرغ»در
سطحخردهفروشيهمچنانبرعهدهوزارتصمتخواهد
بود .به گفته كاظم خاوازي ،اما ثبت سفارشها همچنان
توسطوزارتصمتانجاموبقيهكارهاباهماهنگيگمرك
و بانك مركزي توس��ط وزارت جهاد كشاورزي مديريت
خواهدشد.
جزييات ترخيص فوري كاالهاي رسوبي
از س��وي ديگر ،دبير س��تاد تنظيم بازار اعالم كرد كه
كاالهاي اساسي و مواد اوليه واحدهاي توليدي با اخذ
تعهد از واحدهاي واردكننده و پس از پرداخت عوارض
قانوني تا حد ۹۰درصد ترخيص ميش��ود تا كاالهاي
رسوبيدرگمركهاواردچرخهتوليدوبازارشود.عباس
قباديدرحاشيهنشستستادتنظيمفوقالعادهستاد
تنظيم بازار همچنين اعالم كرد كه در دو روز گذشته

توليد ون 97.8درصد رشد داشته است .در مقابل ،توليد
مينيبوس ،ميدل باس و اتوبوس افت  26.2درصدي را
تجربهكرده،اماتوليدكاميونت،كاميونوكشنده116.6
درصد افزايش داش��ته است .همچنين جزييات آماري
نشانگر اين اس��ت كه توليد محصوالت ايران خودرو در
مهرماه 99به 42هزار و 593دستگاه رسيده كه نسبت
به مهرماه سال 98افزايش 91.7درصدي را تجربه كرده
است.دراينماه 42هزارو 271دستگاهسواريتوسطاين
گروه خودروسازي به توليد رسيد كه نسبت به مهر سال
قبل 93.4درصد افزايش يافته است .توليد وانت توسط
ايران خودرو در مهر امسال افت  90.7درصدي و توليد
«مينيبوس،ميدلباسواتوبوس»افت 33.3درصديرا
تجربهكردهاست.درعينحالتوليد«كاميونت،كاميون
و كشنده» 180.2درصد افزايش را داشته است .از آنسو،
خودروس��ازان نارنجي پوش ،در 7ماهه سال 99برابر با

درخواست مالياتي اتاق تهران از معاون اول رييسجمهور
رييس اتاق بازرگاني ته��ران طي نامهاي از معاون اول
رييسجمهور درخواست كرد كه هزينه تنزيل اوراق
مالي بهادار اسالمي به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي
تلقي ش��ود .به گزارش اتاق بازرگاني تهران ،مس��عود
خوانساري ،رييس اتاق بازرگاني تهران طي نامهاي به
اسحاق جهانگيري ،معاون اول رييسجمهور ،خواهان
آنشدكهسازمانامورمالياتي،هزينهتنزيلاوراقمالي
بهادار اسالمي را براي اشخاص موضوع ماده ( )2قانون

سه راهكار براي بهبود
فضاي كسب وكار
ش�اتا |مديركل دفتر امور اقتصادي و سياستهاي
تجاريوزارتصمتگفت:بهمنظوررفعموانعموجود
در مقابل فعاليتهاي توليدي و بهبود محيط كسب
و كار ،در س��ه محور «تفويض اختيار به سازمانهاي
اس��تاني»« ،شناس��ايي و رفع گلوگاههاي اجرايي» و
«اصالح قوانين و مق��ررات زائد و مزاح��م» ،اقدامات
اجرايي و عملياتي در دس��تور كار وزارتخانه قرار دارد.
احمدتشكينيبابياناينكهتفويضاختياربهسازمانها
وواحدهاياستانيباتوجهبهروندروبهرشدفعاليتها
درسطحاستانهاوتوسعهاستفادهازفناورياطالعات
و ارتباطات يك ضرورت اس��ت ،اظهار كرد :واگذاري
خدمات ،مجوزها و فرآيندهاي اجرايي به اس��تانها
ميتواند كمك ش��اياني به دريافت خدمات سريع در
سطح كشور و بدون مراجعه به ستاد را به دنبال داشته
باش��د .به گفته وي ،تفويض اختيار خدمات ،مجوزها
و فرآيندهاي��ي كه منع قانوني نداش��ته با هماهنگي
واحدهايستاديوظرفيتهاياستانيبهسرعتدنبال
خواهدشد.دراينراستافهرستمقدماتيتهيهشدهتا
ازطريقايجادهماهنگيهايالزمبهصورتمرحلهاي،
تمركززداييدرارايهخدماتدركشورانجامشود.

كمبود پوشك نداريم

رشد توليد خودروسازان تا پايان مهرماه

تعادل-گروهصنعت|
براساسآمارهايمنتشرشده،تاپايانمهرماهسالجاري
 550هزارو 243دستگاهانواعخودرودركشورتوليدشده
كه نسبت به مدت مشابه سال قبل  26.8درصد رشد را
نشانميدهد.مطابقآمارهاسال 98درهمينبازهزماني
 433هزارو 836دستگاهخودروتوليدشدهاست.جزييات
توليد خودرو در كشور در مدت ياد شده نشان ميدهد
 573هزار و  331دس��تگاه س��واري در كشور به توليد
رسيد كه نسبت به  7ماهه سال قبل  44.2درصد رشد
داشته است .همچنين تا پايان مهرماه سال جاري توليد
ون  30.1درصد ،وانت  39.3درصد ،مينيبوس و ميدل
باس  15.6درصد ،اتوب��وس  103.9درصد و همچنين
كاميونت،كاميونوكشنده 56درصدرشدداشتهاست.
در عين حال ،توليد انواع خودرو طي مهر امس��ال به81
هزار و  608دستگاه رس��يد كه نسبت به مهر  98رشد

رويخطخبر

رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاء نظام مالي كشور ،در
فاصله سالهاي  1394تا  1397به عنوان هزينه قابل
قبولمالياتيبپذيرد.خوانساريدرايننامه«عدمتلقي
هزينه موصوف به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي» را
به منزله «تحميل فشار مضاعف بر موديان ياد شده و
برخالف عدالت مالياتي» عنوان كرده است.
در نام��ه رييس ات��اق بازرگاني تهران ب��ه معاون اول
رييسجمهوري آمده اس��ت« :بازگشت به گزارشات

واصلهازواحدهايتوليديعضواتاقتهران،سازمانامور
مالياتي،هزينهتنزيلاوراقماليبهاداراسالمي(ازقبيل
اسناد خزانه اس�لامي ،اوراق مشاركت و )...را بر اساس
مفهوم مخالف حكم م��اده ( )105قانون مالياتهاي
مستقيم ،به عنوان زيان حاصل از منابع معاف و هزينه
غيرقابل قبول تلقي مينمايد ،در حالي كه اش��خاص
موضوع ماده ( )2قانون رف��ع موانع توليد رقابتپذير
و ارتقاء نظام مالي كش��ور ،در فاصله سنوات  1394تا

 ۲۵هزارتن از برنجهاي دپو شده در گمركات ،براساس
همينمصوبهجديدترخيصشدكهتاثيربسيارزيادي
دربحثكاالهايمصرفيكشورخواهدداشت.بهگفته
او ،همچنين بنا شد كه مازاد توليد گوشت قرمز توسط
شركت پش��تيباني امور دام خريداري و در زمان الزم
در بازار توزيع شود .البته وضعيت قيمت گوشت قرمز
نسبت به چند روز گذشته بهبود پيدا كرده است .اين
مقام مسوول در وزارت صمت همچنين وعده داد كه
با بهبود تامين نهادههاي دامي ،توليد مرغ به وضعيت
خوبي ميرسد تا با كمترين نرخ مصوب در بازار توزيع
شود.همچنينبهگفتهقبادي،ميليونهاتنكاالهاي
موجود در گمرك ،با تس��هيل و استفاده از روشهايي
از جمله استفاده از ارز صادراتي ،متقاضي يا ارز تأمين
شده از طريق بانك مركزي بدون الزام به كد رهگيري،
ترخيص خواهند ش��داو افزود :در كنار اجازه ترخيص
درصدي به گمرك ،روند ترخيص كاالها از گمركات،
تسريع خواهد شد و اين موضوع موجب متعادل شدن
قيمتها و دسترس��ي مصرفكنندگان به اين كاالها
ميشود.ازسويديگر،صديفبيكزاده،مديركلدفتر
خدمات بازرگاني وزارت صمت نيز در اظهاراتي مدعي
شد كه با توجه به تصميمات اتخاذ شده براي ترخيص
فوري كاالهاي اساسي ،ضروري و مواد اوليه توليد در
گمرك،عرضهكاالدرسطحبازارافزايشخواهديافتو
قيمتهامتعادلميشود.

 236هزار و  307دس��تگاه انواع خودرو توليد كردهاند،
كه نسبت به مدت مشابه سال قبل  2.9درصد افزايش
را نشان ميدهد .در اين مدت توليد سواري توسط گروه
سايپا معادل  200هزار و  192دستگاه بود كه نسبت به
 7ماهه س��ال قبل 0.8درصد افت داشته است .در عين
حال ،توليد وانت 30.7درصد رشد داشته اما توليد ون با
كاهش 75درصدي و توليد كاميونت ،كاميون و كشنده
با كاهش 26.4درصدي همراه بوده است .در مورد توليد
خودرو توسط گروه صنعتي سايپا در مهر 99نيز بايد به
رشد 14.8درصدي اشاره كنيم؛ بهطوريكه در اين مدت
 33هزار و  139دس��تگاه انواع خودرو توسط اين گروه
خودروسازي به توليد رسيده است .همچنين در مهرماه
سال جاري برابر با 27هزار و 485دستگاه سواري توسط
گروهصنعتيسايپاتوليدشدهكهنسبتبهمهر 98رشد
 13.6درصدي را تجربه كرده است.

 ،1397اوراق مذكور را فارغ از اراده سرمايهگذاري ،قهراً
به عنوان معوض مطالبات معوق خود از دولت دريافت
كرده و به اضطرار احيا جريان گردش وجوه نقد خود،
ناگزير از تحمل هزينه تنزي��ل اوراق مزبور بودهاند .بر
همين اساس بديهي است ،عدم تلقي هزينه موصوف
به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي ،به منزله تحميل
فش��ار مضاعف بر موديان ياد ش��ده و برخالف عدالت
مالياتيميباشد.

ايسنا |طبق گفته فروش��ندگان و توليدكنندگان
محصوالتسلولزيكمبوديدرزمينهپوشكدربازار
وجود ندارد و حتي توليد بيش از نياز است ،اما به دليل
افزايشنرخارزقيمتمحصوالتاينبخشكهبخشي
ازمواداوليهآنوارداتياستافزايشيافتهاست.عليرضا
رضاييقهرودي،رييساتحاديه عطاروسقطفروشو
عمدهفروشانموادشويندهوپاككننده،دربارهافزايش
قيمتپوشكاظهاركرد:قيمتكاالهادركارخانهتعيين
ميشود و كس��ب ه اجناس را بر اساس فاكتور خريد با
س��ود ۱۳تا ۱۵درصدي ميفروش��ند .وي با اشاره به
اينكهبخشيازمواداوليهتوليديهايسلولزيوارداتي
است،تصريحكرد:بهدليلنوساناتارزيتوليدكنندگان
مجبورند قيمتهايخودراافزايشدهند .تازمانيكه
قيمتارزنوسانداردشاهدنوساناتقيمتدرحوزههاي
مختلفخواهيمبود.رضاييقهروديبابياناينكهباباال
رفتن قيمت تمام شده ،قيمت فروش هم باال ميرود،
تاكيد كرد كه كمبودي در زمينه پوشك وجود ندارد
و جنس به مقدار كافي در بازار هس��ت و فقط قيمت
كاالهاياينبخشافزايشداشتهاست.

اماو اگرهاي
قيمتگذاري خودرو
مهر |چندي پيش ش��وراي رقابت مج��وز افزايش
حداكثر ۲۵درصديقيمتخودروراتصويبكردكهبر
همينمبنا،ايرانخودروقيمتجديدكليهمحصوالت
خود را ويژه ۳ماهه س��وم س��ال ۹۹منتشر كرد.طي
روزهايگذشته،اخباريمبنيبرموافقتوزارتصمت
باقيمتگذاريخودروهايپرتيراژ(كه ۵۵درصدازكل
توليدخودروراتشكيلميدهند)توسطشورايرقابت
وخودروهايكمتيراژ(كه ۴۵درصدازكلتوليدخودرو
راتشكيلميدهند)توسطخودخودروسازان،منتشر
شد .در اين باره آرش محبي نژاد ،دبير انجمن صنايع
همگن نيرومحركه و قطعهسازان خودرو در گفتوگو
باخبرنگارمهراظهارداشت :تاكنونمطالبزياديدر
جلساتمربوطبهتعيينتكليفقيمتگذاريخودرو
مطرحشدهاستاماهنوزهيچيكبهتصويبنرسيده
اس��ت .وي افزود :در مورد قيمت گذاري محصوالت
پرتيراژوسايرمحصوالتدرجلسهبسيارصحبتشد
و از سوي برخي اعضاي جلسه مثبت ارزيابي شد ،اما
هنوز منجر به مصوبه نش��ده است .محبي نژاد گفت:
براي اجراي اين قبيل طرحها ،نياز به مصوبه شوراي
هماهنگي سران قوا داريم .وي تاكيد كرد :بايد هر چه
سريعتردرموردمكانيزمقيمتگذاري،تعيينتكليف
صورت بگيرد چرا كه در غير اين صورت خودروس��از
و قطعه ساز ورشكسته خواهند شد .خودروسازان در
اجراي مصوبه ش��وراي رقابت مبني بر اعمال افزايش
 ۲۵درصدي قيمت ،متناسب با تورم صنعت خودرو،
قيمت محصوالت خود براي عرضه در پاييز امسال را
 ۲۵درصد افزايش دادند.اين اظهارات در حالي است
كه چندي پيش شوراي رقابت مجوز افزايش حداكثر
 ۲۵درصديقيمتخودروراتصويبكردكهبرهمين
مبنا ،ايران خودرو قيمت جديد كليه محصوالت خود
راويژه ۳ماههسومسال ۹۹منتشركرد.

رسوبي شدن كاالها
به دليل تخصيص ارز نامرغوب
عضوهياتمديرهاتحاديهواردكنندگاننهادههايدام
وطيورايرانگفت:تخصيصارزهاينامرغوبازسوي
بانكمركزيبرايترخيصكاالهاياساسيومشكالتي
كه در مسير نقل و انتقال اين ارزها وجود دارد ،تاجران
رادربازارهايبينالملليبياعتبارميكند .سيدجالل
طيبابابياناينكهبانكمركزيپسازحدودپنجماهدر
تخصيصارزبرايليستارساليوزارتصمتاقدامبه
تخصيص ارزهاي نامرغوب از جمله ريال عمان ،دينار
عراق و لير تركيه كرده ،اظهار كرد :تاخير در تخصيص
ارز و تخصيص ارزهاي نامرغوب از سوي بانك مركزي
براي واردات كاال به كشور موجب شده تا شاهد رسوبي
ش��دن كاالها در بنادر و گمركات باش��يم ،زيرا نقل و
انتقال ارزهاي نامرغوب با سختي و هزينه باال صورت
ميگيرد.ويادامهداد:باتوجهبهشرايطتحريمها،بانك
كشورهاييكهارزآنهاجهتوارداتكاالبهواردكنندگان
تخصيصدادهشدهووجهرياليآننيزواريزشدهاست،
ازواريزوجهبهحسابمعرفيشدهتوسطواردكنندگان
امتناع ميكنن��د .وي تصريح كرد :ش��رايط موجود
در تامين ،تخصيص و جابهجايي ارز موجب ش��ده تا
واردكنندگاننزدفروشندگانخارجيبياعتبارشوند.
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مرامنامه اخالقي روزنامه تعادل در وبس�ايت رسمي روزنامه در دسترس است

فرمانده مقابله با كرونا در تهران مطرح كرد

چهره روز

نامه معتمدآريا به زالي چه بود؟

رييسانجمنبازيگرانخانهسينمادرنامهايبهفرماندهعملياتمديريتكرونادرتهرانخواستاراتخاذتدبيريبرايفيلمهاوسريالهاي
در حال فيلمبرداري ش��ده است .فاطمه معتمدآريا ،رييس انجمن بازيگران سينماي ايران در نامهاي به دكتر عليرضا زالي نوشت« :در
روزهاي اخير تعدادي از بازيگران كشورمان به دليل حضور در صحنههاي فيلمبرداري دچار بيماري كرونا شده و در بيمارستان يا در منزل
تحت مداوا و مراقبت قرار گرفتهاند و متاسفانه زندهياد اكبري مباركه يكي از بهترين بازيگران پيشكسوت نيز در حالي كه مشغول ايفاي
نقش در يك سريال بود بر اثر ابتال به همين بيماري از ميان ما رفت .در حال حاضر تعدادي از پروژههاي سينمايي و تلويزيوني در حال
توليد و فيلمبرداري هستند و طبق گفته تهيهكنندگان اين آثار تمامي پروتكلهاي بهداشتي در محل فيلمبرداري رعايت ميشود».
مرزپرگهر

تعطيلي تهران براي تجديد قواي نيروي درماني

تعادل| بيشتر از يك ماه است كه اغلب
گزارش مسووالنازوزارتبهداشتودرمانگرفته
تاشورايشهروحتينمايندگانمجلس
براين مس��اله تاكيد دارند كه اگر ميخواهيم زنجيره
بيماري كرونا را در كالنشهر تهران بشكنيم بايد تن به
تعطيلي دو هفتهاي و كامل اين ش��هر بدهيم .اما هنوز
دول��ت در اين باره تصميمي اتخاذ نكرده و همهچيز بر
همانمدارمحدوديتهاورعايتپروتكلهاميچرخد.
اين بار اما فرمانده ستاد مقابله با بيماري كرونا نيز اعالم
كرده كه حداقل براي تجديد قواي نيروي بهداشتي و
درمانيهمكهشدهبايدتهرانرادوهفتهتعطيلكنيم.

سكونتهايغيررسمي چالش دورانكرونا
عليرضا زالي فرمانده س��تاد مقابله با بيماري كرونا در
كالنش��هر تهران در جلسه شوراي فرماندهي عمليات
مقابله با بيماري كرونا در كالنش��هر تهران ضمن ارايه
گزارشمختصريازفعاليتهايستاد،بيانكرد:درحال
حاضر ۳۸۲مركزجامعسالمتدراستانتهرانمشغول
به ارايه خدمت هستند كه از اين تعداد  ۸۴مركز جامع
بهصورت ۱۶و ۲۴ساعتهدرزمينهكرونافعاليتدارندو
مابقيخدماتبهداشتيعاديازجملهواكسيناسيونرا
ارايهميدهند.برهميناساساستانتهرانتنهااستاني
اس��ت كه صد درصد برنامههاي بهداشتي اوليه خود را
محققكردهاست.اوبابياناينكهاستانتهرانبالغبريك
ميليون جمعيت شناور دارد ،اظهار كرد :پيش از بحران
كرونا ۲،ميليون و ۴۰۰هزار نفر از وس��ايل حمل و نقل
عمومي استفاده ميكردند كه اين ميزان به حدود يك
ميليوننفركاهشيافتهاست،همچنيندرتهران ۵هزار
اتوبوسو۷۰هزارتاكسيمشغولخدمترسانيهستند.
بهگفتهزالي،پديدهمعتادانمتجاهر،كودكانكار،زباله
گردي و سكونت اتباع بيگانه به ويژه اتباع بدون هويت،
بهطورتقريبيمنحصربهاستانتهراناست.فرماندهستاد
مقابله با بيماري كرونا در تهران با اشاره به اينكه تهران
گرانيگاهسياسيواقتصاديجامعهاست،افزود:بالغبر۲۵
درصدتوليدناخالصمليدراستانتهرانمحققميشود.
اوسكونتهايغيررسميرانيزازديگرچالشهايحوزه
بهداش��تي اعالم كرد و گفت :تهران جايگاه پيچيده و
ادامه از صفحه اول

سايه مرگ از جنگلهاي
هيركانيتا چغازنبيل

آتش سوزيها از اوايل دي ماه  1398آغاز شد و
چند ماهي ادامه داشت .جنگلهاي هيركاني به
دليل قدمت چند ميليون ساله به عنوان ميراث
طبيعيدنيادريونسكوبهثبترسيدهبود.البتهكه
بعد از اين اتفاق هيچ مقام مسوولي خود را موظف
به پاسخگويي نكرد و هر آنچه گفته شد و شنيده
شد فقط اين مساله بود كه آتش سوزي جنگلها
بيشتر به دليل عوامل انساني است! مثال كساني
كه براي تفريح به جنگل ميروند و آتش روشن
ميكنند،بدوناينكهآتشراكاملخاموشكنند
جنگل را ترك كرده و باعث ميشوند كه چنين
آتش س��وزيهاي بزرگ صورت بگيرد .اما آتش
تنها در جنگلهاي چند ميليون ساله هيركاني
خود نمايي نكرد .در بلوطستانهاي لرستان هم
كه بيش از يك ميليون و 200هزار هكتار وسعت
دارند ،از سال 97ابتدا آفت به جان درختان افتاد و
بعد هم آتش آنها را نابود كرد .در اينجا هم خبري
از مسووالن و امداد رساني براي خاموش كردن به
موقع آتش نبود .هر چه بود افراد محلي بودند كه
با بيل و خاك به جان آتش افتادند تا آن را خاموش
كنندوبلوطستانرانجاتدهند،دراينبينحتي
چند نفري از دوس��تداران محيط زيس��ت جان
باختند تا نشان دهند كه هر درخت ميتواند به
اندازه جان يك انسان اهميت داشته باشد .اينبار
هم مس��ووالن تقصير را به گردن عوامل انساني
انداختند و كسي نگفت آتش عامل انساني داشته
آن زمان كه آفت به جان بلوطهاي لرستان افتاد
شماكجابوديدتاجانايندرختانرانجاتدهيد.
اينبارامامسالهديگرمحيطزيستنيست.ميراث
فرهنگي است كه در اين بازار مكاره ويروس كرونا
ش��ده عرصه تاخت و تاز سود جويان .چغازنبيل
يكي از مشهورترين و بزرگترين زيگورات به جا
مانده از دوران باس��تان است ،زيگوراتها جزو با
اهميتترين پرستشگاهها هستند كه تعداد آنها
به  ۴۰بنا در سراس��ر دنيا نميرسد و چغازنبيل
يكي از مش��هورترين آنها در جهان اس��ت .اين
مكان نيز به ثبت جهاني يونس��كو رسيده و حاال
خبر از ساخت كارخانه قند در حريم اين ميراث
فرهنگي به گوش ميرسد .البته كه طبق معمول
اين مس��ووالن هس��تند كه مس��اله را تكذيب
ميكنند و اين مردم هستند كه از مشاهدات خود
ميگويند .كار ساخت كارخانه قند در حريم اين
سازه آغاز شده است .اگر كسي به اين افراد مجوز
ساخت نداده آنها با چه اجازهاي وارد حريم اين اثر
تاريخي شده و شروع به ساخت و ساز كردهاند .تا
كي قرار است كه محيط زيست و ميراث فرهنگي
ما در سايه بيتوجهي مسووالن و سودجويي افراد
فرصت طلب رو به نابودي بگذارد و هيچ كس هم
پاسخگونباشد.

متفاوتيدارد،بههميندليلباهمكارياستاندارتهرانو
سايردستگاههايمرتبط،ستادمقابلهباكروناتشكيلشد.
افزايششتابگرفتاريبيماري درتهران
زاليبااشارهبهاينكهدرحالحاضردرپيكسومبيماري
هس��تيم ،گفت :در اين پيك برخالف دو پيك قبلي با
سرعتبيشتريبهاوجبيماريرسيديمكهاينموضوع
نشانميدهدشتابگرفتاريبيماريدرتهرانافزايش
داشتهاست،همچنيناقامتبيمارستانينيزدرپايتخت
باافزايشيكاليدوروزههمراهبودهاست.فرماندهستاد
مقابله با بيماري كرونا در تهران ،تصريح كرد :در اين فاز
فعلي با خوشههاي جمعيتي خانوادگي مبتاليان نياز
به بستري مواجه هستيم .از طرفي ابتالي همكاران در
مجموعه ارايهدهندگان خدمات بهداش��تي و درماني
چالشديگريدراينزمينهاست.
بهنيرويتازهنفسنيازداريم
زاليبابياناينكهيكيازموارديكهمقاممعظمرهبري
در جلسه ستاد ملي كرونا تكليف كردند ،جذب نيروي
انسانيبود،ادامهداد:تاكنونحمايتهايالزمدرزمينه
تامين نيروي انساني تازه نفس صورت نگرفته است .به
گفتهوي،يكيازمهمترينمعضالتكادرسالمتباتوجه
به نزديك بودن فصل زمستان ،تامين ذخاير راهبردي،
دارو،تجهيزات،اقالممصرفيواقالمسرمايهاياست.
سازمانهايبيمهگر مشاركت نميكنند
فرماندهستادمقابلهبابيماريكرونادرتهران،اظهاركرد:
متاسفانهدرمسيرمقابلهبابحران،سازمانهايبيمهگر

مشاركتجديبانظامسالمتنداشتندوميتوانگفت
بهطور كلي اين بازآرايي ارايه خدمات در بخش اجرايي
متناسب با بحران كنوني نيست .بايد در اين مسير يك
پنجره واحد داش��ته باش��يم .زالي چالش ديگر را عدم
دركعميقوحساسيتآحادمردمومسووالندانست
و خواستار جديتر ش��دن رويكرد مسووالن نسبت به
بحرانكرونا،جلوگيريازخستگيمردمنسبتبهرعايت
پروتكلهايبهداشتيبهعلتفرسايشيشدنشرايطو
افزايشحساسيتجمعيبهكمكرسانههاشد.

تعطيليتهران برايتجديدقوا
فرمانده س��تاد مقابله با بيماري كرونا ،اظهار كرد :عدم
اجراي صحيح و قطعي برخي از مصوبات از معضالتي
اس��ت كه بايد مدنظر قرار گيرد .پيش از اين عنوان شد
تهران با اين ش��تاب بيماري بهتر اس��ت براي تجديد
قواي نيروي بهداشتي و درماني دوهفته تعطيل شود.
او با اش��اره به حضور فعال دانشجويان خالق و نوآور در
عرصهپژوهشمرتبطباكرونا،افزود:بسياريازمحققان
مطالعاتخوبيانجامدادندوحتيمحصوالتمهمينيز
توليدكردندامابروكراسيموجودبراياخذمجوز،آنهارا
دلسردكردهاست.
كنترلكرونا بدون مشاركت مردم
شدني نيست
زاليافزود:پارادايمعملياتي،اجراييوانديشهپردازانهدر
حوزه مقابله با كرونا شكل گرفته است .يكي از تاكيدات
ايشانموضوعمحلهمحوريواستفادهمجددازنيروهاي
مردمي،جهادگروداوطلببودكهفرمانهوشمندانهاي
است؛ چراكه كنترل كرونا بدون مشاركت مردم شدني
نيست .بنابر اعالم روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي
شهيد بهشتي ،فرمانده س��تاد مقابله با بيماري كرونا
در تهران عنوان كرد :حض��ور نيروهاي داوطلب عالوه
بر جنبههاي معنوي ،در زمينه تامين معيش��ت و رفع
مايحتاج خانوارهاي كم برخ��وردار و افرادي كه نياز به
ايزوالسيون دارند كمك كننده خواهد بود .همچنين
غربالگري و بيماريابي به موقع در كنار اين اقدامات ما را
زودتربهنتيجهميرساند.

جامعه

كرونا جان ۴۱۹نفر ديگر را در ايران گرفت

با فوت  ۴۱۹بيمار ديگر از مبتاليان قطعي به كرونا
در  ۲۴ساعت گذشته ،شمار جانباختگان قطعي
بيماري كوويد ۱۹در كش��ور به  ۳۶ه��زار و ۵۷۹
نفر رس��يد و  ۲۷استان همچنان در وضعيت قرمز
كرونا هستند .سخنگوي وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزش��كي درباره آخري��ن آمار مبتاليان
قطعي به ويروس كرونا در كشور و موارد فوت ناشي
از اين ويروس افزود :در  ۲۴ساعت گذشته تا ظهر
روز ( ۱۴آبان  )۱۳۹۹و بر اساس معيارهاي قطعي
تشخيصي ،هشت هزار و ۴۵۲بيمار جديد مبتال به
كوويد ۱۹در كشور شناسايي شد و دو هزار و ۸۵۲
نفر بستري شدند .با اين حساب ،مجموع بيماران
كوويد ۱۹در كشور به  ۶۴۶هزار و  ۱۶۴نفر رسيد.
سيما س��ادات الري س��خنگوي وزارت بهداشت
گفت :خوش��بختانه تاكنون  ۵۰۰هزار و  ۴۰۰نفر
از بيماران ،بهبود يافته يا از بيمارستانها ترخيص
ش��دهاند .همچنين  ۵۴۲۶نفر از بيماران مبتال به

كووي��د ۱۹در وضعيت ش��ديد اين بيماري تحت
مراقبت قرار دارند و تاكنون پنج ميليون و  ۷۳هزار
و  ۳۴آزمايش تشخيص كوويد ۱۹در كشور انجام
شده است .او گفت :با توجه به همهگيري بيماري
كوويد ۱۹در دنيا و عدم كش��ف واكس��ن و داروي
قطعي براي اين بيماري ،همزيستي هوشمندانه
با اين ويروس اجتنابناپذير است .در اين شرايط
از همه م��ردم ميخواهيم براي خريد كاال تا جاي
ممكن به صورت مجازي خريد كنند.

ترددها در ۲۵استان ۳۷درصد كاهش داشته است
رييس مركز اطالعات و كنترل ترافيك راهور ناجا
از كاهش  ۳۷درصدي تردد در  ۲۵اس��تان داراي
محدوديت خبر داد .سرهنگ احمد شيراني گفت:
در راس��تاي اجراي اين محدوديتها ،ترددها در
جادههاي كش��ور هم  ۳۱درصد كاهش داش��ته
است .او با اش��اره به وضعيت ترافيكي محورهاي
مواصالتي كشور در س��ومين روز از اجراي طرح
محدوديتهاي ترددي اظهار كرد :همانطور كه
پيشتر در خبرها مطرح شد ،از خروج پالكهاي
بومي  ۲۵اس��تان اعالم ش��ده و ورود پالكهاي
غيربومي به اين استانها جلوگيري ميشود و در
صورت مقاومت اف��راد ،جريمه  ۵۰۰هزار توماني
براي آنها اعمال ميش��ود .رييس مركز اطالعات
و كنترل ترافيك راهور ناجا ب��ه مهر گفت :امروز
كه سومين روز از اجراي محدوديتهاي تردد در
راستاي كاهش شيوع كرونا در كشور است ،هيچ
مش��كل ترافيكي نداريم و شاهد همكاري بيشتر
مردم با پليس هستيم .در محورهاي اين ۲۵استان
تفكي��ك خودروهاي بوم��ي و غيربومي به دليل
كاهش ترددها سهلتر شده است .شيراني با اشاره
به ترافيك صبحگاهي محور كرج به تهران افزود:
دليل ترافيك صبحگاهي محور كرج – تهران ،بار
ترافيكي هر روز اين محور اس��ت .تا اين لحظه در
مراكز اس��تانهايي كه محدوديت تردد داش��ته،
حدود  ۳۷درصد كاهش حجم ترددها را ش��اهد
بودهايم.همچنيندركلكشوربهطورميانگين۳۱
درصدكاهشترددداشتهايم.رييسمركزاطالعات
و كنترل ترافيك راهور ناجا با اشاره به انتشار خبري
مبني بر جلوگيري از ورود پالكهاي غيربومي به
استان گلس��تان گفت :به دليل آنكه استانهاي

«عمارت ملك»؛ اين عمارت كه به صورت مجموعه ساختماني متعلق به يك قرن قبل است در هشت كيلومتري شهر بوشهر قرارگرفته است.
مس�احت زيربناي آن  ۴۰۰۰متر مربع بوده و در دوره قاجاريه توس�ط معماران فرانسوي با مصالح محلي احداث شده و درب و پنجره آن زيرنظر
مهندسين فرانسوي ساخته شد ه است .عمارت متعلق به يكي از ثروتمندان بوشهر به نام محمدمهدي ملك التجاره بوده است .وي براي سفر
تفريحي -تجاري به كشور فرانسه رفته و در آنجا كاخ يكي از وزراي قرن وسطي را ميبيند و نمونه آن را در بوشهر پياده ميكند .اين كاخ توسط
متجاوزين انگليس اشغال شده و به صورت مقر نظامي آنها درآمد .آنها بعد از سالها استقرار در اين كاخ با ورشكست شدن ملك التجار (صاحب
اصليكاخ)لوازمنفيسآنراباقيمتكمخريداريكردهوباخودبردند.دراواخرسلطنترضاشاهاينعمارتكهخوابگاهنظاميانشدهبودپساز
چندينباربازسازيروبهويرانينهادومتأسفانهبهخاطروسعتزيادهنوزمرمتنشدهاست.اينسالهاتعداديبيخانماندراينعمارتزندگي
ميكنند .اين عمارت در سال 1397توسط اداره كل ميراث فرهنگي استان بوشهر و با همكاري ساير نهادها و سازمانهاي استاني افرادي كه در
اين عمارت سكنا گزيده بودند را به خارج از بنا منتقل كردند و در سال 98اين بنا براي احيا و مرمت به بخش خصوصي واگذار شد.
كتابخانه

دربارهكتاب «دست نامريي»

كتاب«دستنامريي»نوشته«آداماسميت»يكيديگرازآنكتابهاياقتصادياستكهبيشتربهنيرويكارميپردازد.دراينكتابآمده
است:مهمترينپيشرفتيكهدرنيرويمولدكارگرحاصلشدهوعمدهمهارت،چابكيوبينشيكهايننيرودرهمهجاهدايتيابهكارگرفته
شده است ،ظاهرا ناشي از تقسيم كار ميباشد .آثار تقسيم كار در تجارت عمومي جامعه را هنگامي ميتوان به آساني درك نمود كه شيوه
تقسيمكاردريكمحصولمعينموردبررسيومداقهقرارگيرد.معموالتصوربرايناستكهتقسيمكاردرتوليدات ُخردبسياربيشترازساير
بخشهاصورتگرفته؛البتهشايدواقعامنظورايننيستكهدراينگونهتوليداتتقسيمكاربيشترازتوليداتمهمترعمليشده:بلكهمقصود
آن است كه در اين توليدات خردي كه نيازهاي روزمره برخي از مردم را فراهم ميآورد ،تعداد كل كارگران ميبايست بالضروره كم باشد و
اغلبميتواناينگونهكارگرهاييكهدرعرصههايگوناگونمشغولفعاليتهستندرادريككارگاهگردهمآوردهوزيرنظريكناظرقرارداد.
ميراثنامه

قندي كه به كام چغازنبيل تلخ شد

ش��روع به س��اخت يك كارخانه قند در حريم درجه
يك بناي تاريخ��ي ثبت جهاني چغازنبيل ،تلخي را به
كام دوس��تداران و مس��ووالن ميراث فرهنگي نشاند.
مشهورترين و بزرگترين زيگورات به جا مانده از دوران
باس��تان ،زيگورات چغازنبيل است ،زيگوراتها جزو با
اهميتترينپرستشگاههاهستندكهتعدادآنهابه۴۰بنا
درسراسردنيانميرسدوچغازنبيليكيازمشهورترين
آنها در جهان است .خبرهاي اخير اما در فضاي مجازي
واعتراضبرخيدوستدارانميراثفرهنگيخوزستان
حاكي از خطري جدي در بيخ گوش اين بناي جهاني
اس��ت؛ به گفته عالقهمندان ميراث فرهنگي ساخت
يك كارخانه قند آن هم در حريم درجه يك چغازنبيل
ميتواندضربهجبرانناپذيريبهآبرويميراثفرهنگي
درايراندربرابريونسكوواردكند.ميراثجهانييونسكو
مجموعه مكانهاي فرهنگي يا طبيعي ثبتش��ده در
سازمان جهاني يونس��كو است كه به صورت فهرستي
توسطكميتهميراثجهانياينسازمانبرگزيدهشدهو
ميشوند؛سايتهاييكهدرفهرستميراثجهانيقرار
ميگيرندبراساسكنوانسيونحفاظتازميراثجهاني

فرهنگيوطبيعيمتعلقبهتمامانسانهايزمين،فارغاز
نژاد،مذهبومليتخاص،محسوبميشوندودولتها
موظف به حفظ و نگهداري اين آثار هس��تند .در حالي

هنر

«جايزه هدايت» ،جوانان را به نوشتن
تشويقميكند
همجوار با گلستان مانند خراسان شمالي و سمنان
در ليست  ۲۵استان قرار دارند و محدوديتهاي
خروجي بهشدت كنترل ميش��ود ،بهطور قاطع
ميتوان گفت كه از اس��تانهاي همجوار ،خروج
پالكهاي بومي را به سمت استانهايي همچون
گلستان و گيالن نداريم .او خاطرنشان كرد :جريمه
 ۵۰۰هزار توماني براي رانندگان متخلف از ابتداي
طرح تاكنون اعمال شده اس��ت .شيراني با اشاره
به اينكه دوربينهاي جادهاي هم محورهاي اين
 ۲۵اس��تان را رصد ميكنند ،گفت :دوربينهاي
جادهاي ،محورهاي اين ۲۵استان ذكر شده را رصد
ميكنند و اگر خودرويي در مسيري كه نبايد تردد
كند ،مشاهده شود؛ حتماً جريمه ۵۰۰هزار توماني
براي آن خودروي متخلف صادر ميشود .رييس
مركز اطالعات و كنترل ترافيك راهور ناجا گفت:
همانطور كه روز قبل هم اعالم شد ،خودروهايي كه
در سفر هستند ،ميتوانند به شهر خود بازگردند
اما اجازه ندارند از داخل شهرهاي مسير تا مقصد
حركت كنند و باي��د از كمربنديها و كنارگذرها
عبور كنند .در صورت مش��اهده اين خودروها در
شهرهاي در مس��ير واقع شده ،جريمه  ۵۰۰هزار
توماني براي آنها هم اعمال ميشود.

جهانگيرهدايت،دبيرجايزهصادقهدايت،بااشارهبهروندنوزدهميندورهاينجايزه،
مهمترين دستاورد آن را تشويق جوانان به نوشتن و به سوي ادبيات دانست .مرحله
دريافتآثارنوزدهميندورهجايزهادبيصادقهدايتكهبهيادايننويسنده،ساالنه
بهداستانهايكوتاهمنتشرنشدهزبانفارسياعطاميشود،روز ۳۰مهر ۹۹بادريافت
 ۱۳۰۰داستانكوتاهبهپايانرسيد.اوبااشارهبهدريافتآثارازخارجازكشور،گفت:دو
نوعداستانازشركتكنندگانخارجازايراندريافتميكنيم،نخستازكشورهاي
همسايهكهزبانآنهافارسياست،مثلافغانستانياتاجيكستانكهامسالهمچند
داستان از نويسندگان افغانستان را دريافت كرديم .در اين ۱۹سال كه جايزه هدايت
برگزارشده است دو برنده از افغانستان داشتيم .هدايت درباره احتمال برگزار نشدن
اختتاميه چنين توضيح داد :فكر نميكنم تا بهمن ماه شرايط كرونايي تغيير كند و
مشكلحلشود،بهنظرنميرسدبتوانيمجلسهايداشتهباشيمومراسميبرگزاركنيم،
بههميندليلپسازاعالمبرگزيدگان،بادوستانتماسخواهيمگرفتكههركدام
بهتنهاييبرايدريافتجايزهبيايند.دردورههايگذشتهدرميانشركتكنندگان
پس��ري ۱۳ساله داشتيم كه برنده جايزه نشد اما به خاطر شجاعتي كه در ارسال اثر
داشتوحضورخودرادرمسابقهصادقهدايتبهثبترساند،جايزهويژهايبهاوداديم.

كه با اقداماتي كه نشان از مشكل در مديريت دارد باعث
ميشويم عرصههاي جهاني ما مورد تعرض و در خطر
خروجازفهرستجهانيواقعشوند.

هنر

افزايش ۲۲درصدي مشاركت زنان
درجشنواره«سينماحقيقت»

دبيرخان��ه چهاردهمين دوره جش��نواره بينالمللي «س��ينماحقيقت»،
پذيراي  ۱۰۳فيلم مس��تند به كارگرداني بانوان مستندس��از ايراني شده
است .دبيرخانه چهاردهمين دوره جشنواره بينالمللي «سينماحقيقت»،
پذيراي  ۱۰۳فيلم مس��تند به كارگرداني بانوان مستندس��از ايراني شده
كه اين آمار نش��انگر افزايش  ۲۲.۶درصدي مشاركت آنان در اين رويداد
سينماي مستند كشور است .سال گذشته  ۸۹فيلم توسط زنان فيلمساز
روي وبسايت جش��نواره ثبت شده بود و امس��ال اين آمار به  ۱۰۳فيلم
رسيده است كه نشان از افزايش  ۲۲.۶درصدي حضور بانوان مستندساز در
«سينماحقيقت» دارد .بر اساس آمار دبيرخانه جشنواره ۷۹۱ ،كارگردان
مرد نيز متقاضي حضور در بخشهاي ملي چهاردهمين دوره جش��نواره
«سينماحقيقت» ش��دهاند .به اين ترتيب ،درصد مشاركت زنان فيلمساز
نس��بت به مردان ۱۱.۵ ،درصد به  ۸۸.۵درصد اس��ت .اس��امي فيلمهاي
منتخب بخش «مسابقه ملي» چهاردهمين جشنواره «سينماحقيقت»
در سه گروه مستندهاي كوتاه (تا  ۴۰دقيقه) ،نيمهبلند ( ۴۰تا  ۷۰دقيقه)
و بلند (باالي  ۷۰دقيقه) ،تا اواخر آبانماه اعالم خواهد شد.

