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يادداشت- 1

يادداشت- 2

 ذي نفعان سد بزرگ 
واردات خودرو

 تاخير در مذاكرات 
و نوسانات بازارها

موض��وع بي اهمي��ت واردات 
خودرو مانند بس��ياري ديگر از 
موضوعات ساده كشور، تبديل 
به مساله اي غامض شده است. در 
حالي كه قانونا دولت و مجموعه 
وزارت صمت مج��از به اعمال 
محدوديت در واردات نبودند و 
نيستند و عمال وزراي صمت از 
دولت يازدهم در ممنوعيت اعمالي بر ثبت سفارش دچار 
تخلف قانوني ش��ده اند، تالش مجلس براي آزادي مجدد 
واردات كااليي كه آزاد است هم با مشكالت و موانع همراه 
است. از طرفي خواسته عمومي حتي مردمي كه مي دانند 
قدرت خريد خ��ودروي وارداتي ندارند رف��ع اين انحصار 
آزاردهنده و مقابله با مافياي خودروس��ازي است، كارتل 
ادامه در صفحه 2 قطعه سازي از... 

به نظر مي رس��د اي��ن روزها 
تحوالت تازه اي در مناس��بات 
ارتباطي ايران با كش��ورهاي 
1+4 و امريكا ش��كل گرفته و 
نتايج اين تحوالت در س��طح 
مناسبات اقتصادي و معيشتي 
كشورمان در حال نمودار شدن 
اس��ت. طي روزهاي اخير نرخ 
دالر وارد داالن 28هزار توماني شده و اين وضعيت صعودي 
در ساير بازارها چون سكه و...نيز در حال نمايان شدن است.
در واقع بعد از بيانيه آژانس و پس از آن تروييكاي اروپايي، 
انتظارات تورمي تازه اي در بازارهاي 5گانه شكل گرفته كه 
ضروري است از منظر تحليلي به ريشه هاي آن پرداخته 
شود. در اين ميان افكار عمومي و فعاالن اقتصادي به دنبال 
ادامه در صفحه 3 يافتن پاسخي براي... 

فربد زاوه 

يوسف مواليي

»تعادل«وضعيتبازارسرمايهراطيهفتهاخيربررسيميكند

رقابتشاخصسازهاباهموزنها

يادداشت-6يادداشت-3 يادداشت-5يادداشت-4

معضل بخشنامه هاي دستوري بازي خطرناك بيت كوين اثر بازگشت ارز صادراتي  بر كاهش قيمت هاحقيقت از زيرزمين بيرون آمد
از زمان��ي ك��ه پ��اي معامالت 
مشتقه به بازار رمزارزها باز شده 
است كوچك ترين اخبار بر روي 
آن تاثير مي گذارد و باعث خنده 
و گريه بسياري از معامله گران 
مي ش��ود. در روز جمع��ه نهم 
مهر )زمان نگاشتن اين مقاله(، 
بيت كوي��ن ظ��رف 10 دقيقه 
جهشي 3000 دالري داشت كه حدود 270 ميليون دالر 

از سرمايه كساني كه موقعيت فروش داشتند را بر باد داد.
به گفته برخي تحليلگران اين اتف��اق به دليل كاهش در 
ارزش شاخص دالر )DXY( است كه ناشي از بدتر شدن 
اوضاع بيكاري درامريكا برخالف پيش بيني ها بود. از لحاظ 
رياضي طبيعي است كه كاهش ارزش دالر باعث افزايش 
قيمت بيت كوين شود. زيرا قيمت بيت كوين بر پايه دالر 
در بازار عمدتا بيان و محاس��به مي ش��ود. به عبارتي دالر 
در مخرج اين كس��ر قرار دارد و با كاهش ارزش ارز مخرج، 
كسر بايستي براي حفظ ارزش سابق خود بزرگ تر شود 
و آن هم با بزرگ تر شدن صورت كسر اتفاق مي افتد. اين 
موضوع از دو جنبه قابل توجه است. اول اينكه درگير شدن 
س��رمايه معامله گران در هر دو سوي حركت بيت كوين، 
دست بازارسازان را براي اينگونه حركات بيش از پيش باز 
خواهد گذاشت. همان طور كه در ريزش قبل بيت كوين 
حدود 3 ميلي��ارد دالر از پول معامله گران بازار آتي از بين 
رفت در اين رشد هم 270 ميليون دالر فقط در يك جهش 
3000 دالري سوخت ش��د. اين نشان مي دهد كه عموم 
معامله گران اين ب��ازار از ضريب اهرمي بااليي اس��تفاده 
مي كنند كه بر نوساني بودن بازار خواهد افزود.  موضوع دوم 
اين است كه واكنش بيت كوين به شاخص دالر چيزي كه 
در گذشته كمتر ديده مي شود نشان مي دهد كه تركيب 
معامله گران آن عوض ش��ده و پاي بسياري از كساني كه 
قبال در بازارهاي ارز يا بازاره��اي ديگر فعال بودند به بازار 
رمزارزها باز شده است و اين نيز به دليل اقبال روزافزون به 
بازار مشتقات و خدماتي است كه كارگزاري هاي رمزارزها 
به اين معامله گران مي دهند. اين موضوع نشان از تغيير در 
رفتار و شخصيت بازار رمزارزها دارد. موضوعي كه كم كم 
خود را نشان مي دهد. فارغ از اين موضوع، وابسته شدن بيش 
از اندازه بيت كوين به شاخص هايي كه قبال هم رفتي با آنها 
نداشت يا موضوعات اقتصادي و سياسي بيش از پيش آن 
را كمتر قابل بررسي و اتكا خواهد كرد. مگر اينكه فعاالن اين 
بازار خود متوجه اين موضوع بشوند و عقب نشيني نمايند.  
تمام اين مسائل باعث خواهد شد كه بخش قابل توجهي 
از كس��اني كه بدون سابقه معامله گري وارد بازار رمزارزها 
شده بودند به دليل نوس��ان هاي آن، به فكر خارج كردن 
سرمايه هاي خود باش��ند و اين نيز در ميان مدت تاثيرات 
خاص خود را بر روي بازار خواهد داشت.   در زمان نوشتن 
اين مقاله قيمت بيت كوين ح��دود 47500 دالر بود كه 
حدود 380 دالراز سقف امروز خود پايين آمده بود. اگر بر 
اساس تحليل تكنيكال نگاهي به آن بيندازيم بيت كوين در 
ادامه در صفحه 2 قيمت 42700 دالر از... 

يكي از حاش��يه هايي كه طي 
هفته ه��اي اخي��ر در فض��اي 
اقتصادي كش��ور به خصوص 
در حوزه مشاغل خرد و متوسط 
مطرح ش��د، محدوديت هايي 
اس��ت ك��ه بان��ك مرك��زي 
در خص��وص تراكنش ه��اي 
كارت به كارت اعمال كرده است. 
مبتني بر تصميم بانك مركزي اعالم شد كه هر شخص در 
هر روز 20 و در طول يك ماه حداكثر 80 تراكنش كارت به 
كارت مي تواند داشته باشد. بالفاصله پس از مطرح شدن اين 
بخشنامه، دامنه وسيعي از انتقادات در خصوص خسارات 
و آسيب هايي كه مردم در اثر اعمال اين نوع محدوديت ها با 
آن روبه رو مي شوند، رسانه اي شد. صاحبان مشاغل و فعاالن 
حوزه كس��ب و كار با اشاره به اينكه بخش قابل توجهي از 
فعاليت هاي روتين آنها با استفاده از شبكه كارت به كارت 
صورت مي گيرد، اين بخشنامه را باعث تعطيلي بسياري 
از كس��ب و كارها تحليل كردند و خط��اب به نمايندگان 
مجلس و س��اير تصميم س��ازان خواس��تار مقابله با يك 
چنين تصميم سازي هايي شدند. به عنوان يكي از اعضاي 
فراكسيون اصناف مجلس معتقدم در مواجهه با يك چنين 

تصميماتي بايد به موارد ذيل توجه شود.
نخس��ت( معتقدم در ارزيابي اين موضوع، قبل از هر 
نكته بايد به اظهارات متوليان بانك مركزي نيز توجه 
كرد. بايد ديد اين مديران با چه استداللي يك چنين 
بخشنامه اي را اجرايي كرده اند. در اطالعيه هايي كه در 
اين خصوص رسانه اي شده، آمده كه بانك مركزي با 
هدف مقابله با سايت هاي شرط بندي و كانون هاي قمار 
يك چنين تصميمي را اخذ كرده است. البته، مقابله 
با اين كلوني هاي فساد يك ضرورت جدي است، مهم 
اما راهبردي است كه   متوليان در اين زمينه در پيش 
مي گيرند. مقابله با كانون هاي فساد و شرط بندي در 
فضاي مجازي بايد از طريق رصد دقيق سرشاخه هاي 
داخلي اين س��ايت ها صورت پذيرد. محدودس��ازي 
بخش مهمي از گزاره هاي ارتباطات اقتصادي كشور 
براي مقابله با ناهنجاري ها از منظر كارشناسي، بهترين 
مسير محسوب نمي شود، ضمن اينكه اساسا مشخص 
نيست آيا تاثير ملموسي در كاهش اين ناهنجاري ها 

داشته باشد. 
دوم( بخش��نامه هاي دس��توري يك��ي از آس��يب هاي 
مهم اقتصاد ايران اس��ت كه در طي ساليان اخير منشأ 
بروز مش��كالت فراواني بوده اس��ت. هر زمان كه دامنه 
بخشنامه هاي خلق الساعه و دس��توري در اقتصاد ايران 
بيشتر ش��ده به همان اندازه نيز مش��كالت اقتصادي و 
معضالت كسب و كار كشور افزايش پيدا كرده است. اينكه 
مديران مياني بانك مركزي اقدام به صدور بخشنامه اي 
مي كنند، اما به فاصله مدت زمان كوتاهي رييس كل بانك 
مركزي دستور بازبيني اين بخشنامه را صادر مي كند و از 
متوقف س��ازي اين طرح خبر مي دهد، نشان دهنده اين 
ادامه در صفحه 2 واقعيت روشن است كه... 

حقيقتي ديگ��ر از پش��ت ابر 
زيرزميني بيرون آمد چه بر سر 
بازار سرمايه خواهد آمد؟ با خبر 
پيدا شدن ماينر براي استخراج 
ارز ديجيت��ال از زيرزمي��ن 
ساختمان شركت بورس شوك 
بزرگي به جامعه س��هامداران 
وارد ش��د، مديران بازار سرمايه 
در روزهايي كه مردم عام و س��هامداران خرد به س��مت 
بازار ارزهاي ديجيتال هجوم مي بردند تاكيد داشتند كه 
امنيت و ريسك سرمايه گذاري در اين بازار بسيار باالست 
و بازار سرمايه يا همان بورس ريسك متعادل و قابل قبولي 
داشته و در چهارچوب قانون است و مردم بر اساس همين 
اعتماد س��رمايه نقدي خود را به سمت ارزهاي ديجيتال 
روانه نكردند. اما با همين اتفاقات اخير تناقض در سخنان 
مسووالن و دس��ت اندركاران بازار س��رمايه به وجود آمد 
و مسووالن اين بازار اميدي به س��رمايه گذاري معقول و 
عادي در بورس نداش��ته و به سمت وسوي ارز ديجيتال با 
اس��تفاده از امكانات اين بازار روانه شده اند. البته موضوع 
داشتن ماينر هاي شخصي تكذيب شده ولي اين تكذيب و 
راستي آزمايي نيز مانند موارد بسياري در مورد سوءاستفاده 
شخصي از امكانات عمومي مشخص نخواهد شد و به بايگاني 
ابدي خواهد پيوست. شفاف سازي در خصوص استفاده از 
ماينرهاي مورداستفاده هنوز به صورت واضح صورت نگرفته 

فقط در پي اولين واكنش ها مدير عامل استعفاي خود را 
اعالم ك��رد و به صورت كاماًل حرفه اي خ��ود را از ماجرا به 
بيرون كشيد و نگاه ها را از سمت خود خارج كرد. مهم ترين 
مس��اله از استفاده از اين ماينرهاي استخراج ارز اين است 
كه بايد ديد در چه مدت زماني از آنها استفاده شده است و 
ميزان ارز برداشتي به چه ميزان بوده و در كجا خرج شده، 
شنيده ها حاكي از آن است عدد قابل توجهي از استخراج 
اين رمزارزها به وجود آمده. بايد اين عدد شفاف سازي شده 
و در جريان توسعه يا راهكاري براي بهترين نحوه استفاده 
از استخراج رمزارز ارايه شود. سازمان بورس كه پي حواشي 
اعالم داشته اين موضوع استخراج فقط براي تحقيقات بوده 
و رمزارزي استخراج نشده است؛ اما اينگونه سوالي پيش 
آماده در بين كارشناسان و سهامداران بدين شرح است. 
اگر بورس براي كار تحقيقاتي اين ماينرها را مورداستفاده 
كرده، نبايد كار تحقيقاتي را به اعالم عمومي مي رساند و 
هدف از اين تحقيقات را منتشر مي كرد؟ در پي استعفاي 
مدير بورس بايد ديد سازمان بورس و دستگاه نظارتي بعد از 
تكميل شدن پرونده و شفاف شدن تخلفات صورت گرفته 
تمامي مطالب و جرايم به وجود آمده را منتشر خواهند كرد 
يا به درستي دستگاه نظارت برخورد قاطع با عوامل اين كار 
را انجام مي دهد، پرسشي كه براي كارشناسان پيش آمده 
است اينكه آيا آقاي صحرايي مديرعامل بورس از اتفاقات 
رخ داده در س��اختمان شركت بورس باخبر بوده است و از 
ادامه در صفحه 2 وجود ماينر ها در... 

تقويت ارزش ريال به عواملي مانند 
حجم توليد ملي و گردش مالي كه 
در واقع تعيين كننده ارزش پول 
ملي است، بستگي دارد.  سال هاي 
گذشته به واسطه اينكه صادرات 
نف��ت زياد ب��ود و قابليت تامين 
ارز چه براي مصرف داخل و چه 
تامين مواد اوليه و واردات به دليل 
آنكه با چالش و دغدغه جدي روبرو نبود، وجود داشت، تا اين 
اندازه در خصوص ارزش ريال مشكل نداشتيم، اما با كاهش 
صادرات نفت در تامين ارز دردسر به وجود آمد و البته خيلي 
هم دور از انتظار نبود زيرا در صورتي كه آن را به عنوان يك كاال 
در اقتصاد مورد نظر قرار دهيم، طبيعتا قاعده عرضه و تقاضا در 

اين خصوص تعيين كننده است.
ارز خارجي و مش��خصا دالر در اقتصاد كشور كاهش يافته و 
ما به  ازاي آن ارزش پول ملي كشور هم كم شده، در صورتي 
كه نياز است تا اين اتفاق برعكس شود و به روال خود برگردد.  
مدل هايي بايد مورد توجه قرار گيرد كه براساس آن ارز ناشي 
از صادرات به كشور برگردانده ش��ود، تا موازنه ريال و دالر يا 
ارزهاي خارجي شكل مثبت بگيرد. رويكرد توسعه صادرات 
به كشور بايد مورد توجه قرار گيرد و در نتيجه آن نياز است تا 
ارز بيشتري وارد شود كه بديهي است با توجه به رويكردهاي 
كالن كشور و خام فروش��ي كه ساليان سال در كشور رايج و 
متداول بود و درصدد تغيير آن بودند تا صادرات محصوالت 

نهايي در دس��تور كار قرار گيرد، دگرگوني در اين وضعيت 
روي نخواهد داد. قاعدتا بايد سياست گذار و نهادهاي متولي 
سياست هاي مالي كشور مانند بانك مركزي تصميماتي در 
پيش بگيرد تا فرآيند صادرات و دريافت ارز مابه ازاي آن تسريع 
شود. اين اتفاق در كوتاه مدت روي نخواهد داد و موضوعات 
فوق بس��يار فراتر از ت��وان بانك مرك��زي و نهادهاي ديگر 
تصميم گير اقتصادي مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت 
يا جهادكشاورزي است كه علي القاعده بايد نقش موثرتري 
را بر عهده گيرد تا بتواند در استراتژي هاي بازاريابي صادراتي 
به فعاالن اقتصادي كمك رساند كه محصوالت ايراني بتوانند 
در بازارهاي جهاني با كيفيت خوب عرضه شود، بنابراين نياز 
است بانك مركزي فرآيندي را در پيش گيرد كه روند بازگشت 
ارز تسهيل شود. از سال ۹7 با توجه به اتفاقاتي كه در جريان 
جهش قيمت دالر روي داد، رويكردها و استراتژي هايي كه از 
سوي بانك مركزي صادر مي شد، در عمل بازگشت سرمايه و 
ارز را بسيار مشكل و سخت ساخته بود و هر اندازه اين فرآيند 
سخت تر باشد، به  ازاي آن محصول هم از كشور خارج مي شود 
و ارز ناشي از فروش  آن نيز به كشور بر نمي گردد كه اين شرايط 
را بدتر مي كند. بنابراين بانك مركزي بايد روندها و فرآيندها 
را تسهيل كند زيرا همه هم بر اين امر آگاه هستند كه ايران با 
شرايط خاص و ويژه اي مواجه است كه صادركننده  را با هزينه 
زيادي بابت بازگشت ارز ناشي از صادرات روبرو كرده است. 
بانك مركزي بايد اين فرآيند را تسهيل كند كه بخشي از آن 
ادامه در صفحه 3 در توان اين نهاد پولي و... 

گزارش روز

»فاتحان خيبر«، پيامي براي صهيونيسم و داعش

فرمانده نيروي زميني ارتش از رونمايي دو سالح ضدزره 
در رزمايش شمال  غرب كشور خبر داد

رزمايش »فاتحان خيبر« ني��روي زميني ارتش، از صبح 
ديروز در منطقه عمومي شمال غرب كشور و آن طور كه 
فرمانده نيروي زميني ارتش گفته، در موقعيت جغرافيايي 
حدفاصل محور پلدشت - جلفا آغاز شد. رزمايشي كه در 
حالي با حضور اميرسرتيپ كيومرث حيدري فرمانده نيروي 
زميني ارتش و نمايندگان ستادكل نيرو هاي مسلح آغاز 
به كار كرد كه بنا بر اعالم قبلي قرار است ابتدا يگان پهپاد 
نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران به شناسايي 
كلي منطق��ه پرداخته و پس از ارس��ال تصاوير به قرارگاه 
فرماندهي، تيپ 25 واكنش س��ريع با هلي برن نيرو ها در 
منطقه رزمايش، به اجراي عمليات رزم بپردازند و در ادامه 
رزمايش نيز يگان توپخانه به اجراي آتش تهيه بر مواضع و 
اهداف از پيش تعيين شده پرداخته و همزمان با آتش تهيه 
يگان هاي توپخانه، يگان هاي زرهي عمليات قدرت ضربت 
زره��ي را اجرا كنند؛ آن  هم در حالي كه در تمامي مراحل 
برگزاري اين رزمايش، بالگرد هاي كبراي هوانيروز ارتش، با 
اجراي آتش يگان هاي عمل كننده را پشتيباني مي كنند.  در 

اين ميان اگرچه چنانكه اشاره شد رزمايش »فاتحان خيبر« 
از صبح جمعه آغاز شد اما شايد يكي از نكات حايز اهميت 
و برجس��ته در برگزاري اين رزمايش، در عملكرد نيروي 
زميني ارتش طي روزهاي پاياني هفته گذشته و مشخصا 
در عمليات انتقال نيروها و تجهيزات به منطقه رزمايش قابل 
رويت بود. عملياتي كه به  گفته فرمانده قرارگاه منطقه اي 
شمال غرب نيروي زميني ارتش ظرف مدتي بسيار كوتاه 
به  نس��بت تعداد نيروها و حجم تجهيزات و در بازه زماني 
كمتر از 48 ساعت با موفقيت به انجام رسيد. اميرسرتيپ 
علي حاجيلو در توضيحاتي كه پي��ش از آغاز رزمايش در 
اختيار رسانه ها قرار داد، گفته بود كه رزمايش فاتحان خيبر 
با به  كارگيري بخشي از توان يگان هاي عمده شمال  غرب 
كشور از جمله يگان هاي مس��تقر در استان هاي قزوين، 
مركزي، تهران، گروه پهپاد نزاجا و هوانيروز انجام شد.اين 
در حالي بود كه فرمانده نيروي زميني ارتش نيز در حاشيه 
برگزاري اين رزمايش از رونمايي دو سالح ضدزره به  همراه 
چند دستاورد ديگر نيروي زميني ارتش و وزارت دفاع خبر 

داد و گفت: در رزمايش فاتحان خيبر 4 دس��تاورد جديد 
تست ميداني مي شود كه شامل پهپاد دورزن و نقطه زن 
با برد بس��يار بلند است كه نيروي زميني ارتش طراحي و 
ساخته است، سامانه هاي جنگالي كه مي توانند در عرصه 
دفاع و جنگ بسيار موثر باشند و دو نوع سالح ضدزره كه 
توسط دانشمندان نيروي زميني و وزارت دفاع طراحي و 
ساخته شده است، برد و دقيق زني آنها اندازه گيري خواهد 
شد. همچنين بخشي از كاليبرهاي گلوله هاي توپخانه ها را 
كه هوشمند كرده  ايم، در اين رزمايش هوشمندي آنها را 
خواهيم سنجيد. اميرسرتيپ كيومرث حيدري با بيان اينكه 

در اين رزمايش از تمامي تجهيزاتي كه توسط ارتش و نيروي 
زميني ارتش ساخته شده، استفاده خواهد شد، تاكيد كرد 
كه نيروي زميني در 23 رسته و با تحرك دفاعي باال كه از 
آن برخوردار است در اين رزمايش حضور دارد. در اين ميان 
اما در شرايطي كه شايد انگيزه برگزاري اين رزمايش و به 
بيان دقيق تر علت برگزاري آن در شرايط زماني كنوني و 
موقعيت مكاني مورد اشاره در منطقه شمال  غرب كشور از 
جمله مهم ترين مباحث در تحليل اين رزمايش بزرگ نيروي 
زميني ارتش جمهوري اسالمي باشد، فرمانده نيروي زميني 
ادامه در صفحه 6 ارتش در...  

احد آزادي خواهاباذر براريحامد علي محمدسيدمحمود حسيني

 نبضبازارمسكن
درمناطقتهران

 رييسجمهور
درسفربهاستانكهگيلويهوبويراحمد:

آياپروندهآزادسازيوارداتخودروبستهميشود؟

اختالف 54 ميليوني مسكن 
از شمال تا جنوب پايتخت

صفحه5 صفحه2

صفحه4

 جهاد سازندگي 
به زودي احيا مي شود

شوك  تازه   صمت  به  بازار خودرو

 سقفشكنيدالر
درهفتهايكهگذشت

قيمت دالر در بازار آزاد در روز پنجشنبه 8 مهر 1400 
تا رقم 28850 تومان باال رفت و در ساعات قبل از آن 
نيز بين 28200 تا 28380 تومان در نوسان بوده است. 
برخي فعاالن ب��ازار ارز پيش بيني كرده اند كه هفته 
جاري با دالر 28400 تومان در نوس��ان خواهد بود. 
همچنين هر يورو 32 هزار و500 تومان فروخته شده 
است.كارشناسان دليل افزايش قيمت ارز در هفته هاي 
صفحه 3 را بخوانيد اخير را مرتبط با...  

اوايل ماه جاري ميالدي، تيم تحقيقات استاندارد 
چارترد پيش بيني كرد كه قيمت بيت كوين روزهاي 
پاياني س��ال جاري ميالدي يا اوايل سال 2022 به 
100.000 دالر خواهد رسيد. از طرف ديگر، بسياري 
از مديران حوزه ارزهاي ديجيتال هم پيش بيني هاي 
مشابهي كردند كه از جمله آنها مي توان به تام لي، از 
مديران ارش��د فاند استرت اشاره كرد. اين در حالي 
صفحه 6 را بخوانيد است كه با...  

ازفشارهايقانونيازسوي
كنگرهامريكاتااولينممنوعيت
كاملارزهايديجيتالدرچين

نوسان دالر 
در كانال 28 هزار 

بيت كوين 
پايين تر 

از 5۰ هزار ايستاد



رييس جمهور با بيان اينكه در وضعيت كنوني كشور 
تحول يك ضرورت است، گفت: تحول بايد به نظريات 
علمي متكي باش��د و لذا بهتري��ن جايي كه مي تواند 
تحول را اجرا و مديريت كند، مراكز علمي و دانشگاهي 

كشور است.
به گزارش ايسنا، سيدابراهيم رييسي بعد از ظهر جمعه 
در ديدار نخبگان، علما، خانواده ش��هدا و ايثارگران و 
جمعي از اقشار مختلف مردم كهگيلويه و بويراحمد، 
با بيان اينك��ه همه مديران اجرايي كش��ور مكلف به 
همراهي مراكز علمي و دانش��گاهي كش��ور با مسير 
تحول هستند، افزود: حلقه مفقوده محروميت استان 
غني و توانمند كهگيلويه و بويراحمد استفاده نكردن از 

ظرفيت هاي استان به صورت صحيح است.
رييسي با بيان اينكه موضوع استفاده صحيح نكردن 
از ظرفيت ه��اي اس��تان براي آباداني و پيش��رفت به 
درس��تي مطرح و بررس��ي نشده اس��ت، گفت: اين 
مس��اله نمي تواند و نبايد دغدغه دايم��ي مردم باقي 
بماند و بايد پاس��خ داده شود كه چرا استاني با چنين 
ظرفيت هايي در حوزه هاي كش��اورزي، گردشگري، 
صنعتي، نفت و گاز و پتروشيمي نتوانسته از مواهب 
آنها به درس��تي بهره مند شود. رييس جمهور عدالت 
اجرايي را از ويژگي هاي دولت س��يزدهم عنوان كرد 
و افزود: مطالعات و بررس��ي هاي انجام شده در حوزه 
موانع پيشرفت استان و آسيب هاي اجتماعي ناشي از 
آن مبناي آغاز كار است و از سوي ديگر اساس حركت 
براي پيشرفت و آباداني بايد آمايش سرزميني و توجه 

عميق به عدالت باشد.
وي با اشاره به تاكيد رهبر معظم انقالب مبني بر اينكه 
همه اقدامات و كارهاي دولت بايد پيوست عدالت داشته 
باش��د، گفت: حركت دولت براي تحول و پيشرفت بر 

علم، عدالت و آمايش سرزميني متكي خواهد بود.
رييس جمه��ور رف��ع بي��كاري و موان��ع تولي��د را از 
اولويت ه��اي كاري و اصل��ي دول��ت در كهگيلويه و 
بويراحمد عنوان كرد و گفت: بر اس��اس بررسي هايي 
كه قبل از سفر به استان انجام شده است، ظرفيت هاي 
معطل يا تعطيل زيادي در استان در حوزه هاي مختلف 
توليدي، صنعتي و عمراني وجود دارد كه بايد هر چه 

سريع تر آنها را فعال يا احيا كرد.
رييسي تاكيد كرد: دولت توسعه صنايع پايين دستي 
صنايع نف��ت، گاز و پتروش��يمي، تكميل س��دها و 
پروژه هاي نيم��ه تمام و احياي صناي��ع غيرفعال در 

كهگيلويه و بويراحمد را با جديت دنبال خواهد كرد.
رييس جمهور توجه به روستاها را از ديگر محورهاي 
رويك��رد تحولي دول��ت نام ب��رد و گفت: روس��تاها 
ظرفيت هاي اقتصادي و توليدي زيادي دارند كه اگر 
فعال شود، شاهد توقف روند مهاجرت روستاييان به 
شهرها خواهيم بود. دولت سيزدهم در راستاي ايجاد 
سازوكاري مناسب براي تحول در روستاها، به زودي 
جهاد سازندگي را با محوريت سامان دادن به انگيزه ها 
و عزم و اراده جهادي جوانان مخلص و كارآمد كشور، 

احيا خواهد كرد.
رييس جمهور با اش��اره به اينكه پيش��رفت و آباداني 
كشور بدون استفاده از همه ظرفيت ها ممكن نيست، 
گفت: دولت س��يزدهم تاكيد دارد كه همه مردم بايد 

در مسير ايجاد تحول و پيشرفت در كشور مشاركت 
داشته باشند و تجربه نش��ان داده كه هر جا مردم در 
كنار دول بوده اند، موفقيت حاصل شده است. رييسي 
همچنين تاكيد كرد كه همه مديران اجرايي كشور، از 
ظرفيت هاي جامعه زنان و دختران در روند ايجاد تحول 

در كشور بهره بگيرند.
رييس جمهور با اش��اره به روحيه سلحشوري مردم 
كهگيلويه و بويراحمد گفت: مردم اين استان همواره 
در ميادين دفاع از انقالب، نظام و ارزش ها و نيز تكليف 
مداري پيشگام بوده اند و لذا خدمت به اين مردم وظيفه 

همگاني براي همه كارگزاران دولت است.
رييس��ي در پايان به ظرفيت هاي باالي استان اشاره 
كرد و گفت: همه بايد به گونه اي كار و تالش كنيم كه 
مردم كهگيلويه و بويراحمد احساس كنند واقعا رويكرد 
و عملكرد متفاوتي را شاهد هس��تند كه متناسب با 

آرمان ها و اهداف انقالب است.

  رييس جمهوري: روند بازس�ازي در ش�هر 
زلزله زده سي سخت اميدآفرين است

ياس��وج - ايرنا - رييس جمهوري عصر روزجمعه در 
جري��ان بازديد از ش��هر زلزله زده سي س��خت، روند 
بازس��ازي و تحرك زماني در نحوه ساخت و سازهاي 

منطقه را اميدآفرين خواند.
دكتر سيد ابراهيم رييس��ي در ادامه برنامه هاي سفر 
ب��ه كهگيلوي��ه و بويراحمد، در جمع م��ردم منطقه 
سي سخت، با اشاره به سفر خود به عنوان رييس قوه 
قضاييه به اين منطقه پس از وقوع زلزله اظهار داشت: 
وضعيت منطقه نسبت به آن زمان تغيير زيادي كرده 
و روند بازسازي اين اميد را ايجاد كرده است كه بخش 

عمده اي از مردم بتوانند قبل از ش��روع فصل سرما به 
خانه هاي نوساز خود نقل مكان كنند.

رييس جمهوري از همت، پشتكار و خدمات نيروهاي 
امدادي، بس��يج و س��پاه و نيز بنياد مس��كن انقالب 
اس��المي قدرداني ك��رد و كليد يك��ي از واحدهاي 
مسكوني بازسازي ش��ده را به شكل نمادين به مالك 

آن تحويل داد.

  مردم در بازپرداخت وام ها 
به زحمت نيفتند

رييس��ي با اش��اره به خواس��ته مردم در جريان اين 
بازديد مبني بر اس��تمهال وام ها اظهار داشت: بايد در 
بازپرداخت وام ها طوري عمل كرد كه مردم به زحمت 

نيفتند .
سيدابراهيم رييس��ي در زمان وقوع زمين لرزه نيز به 
سي سخت سفر كرده بود و پس از شروع به كار دولت 
سيزدهم رسيدگي به مشكالت و نيازهاي مردم اين 

شهر از اولويت هاي دولت در استان بوده است.
در پي وقوع زلزله ۵و۶ دهم ريش��تري در شامگاه ۲۹ 
بهمن ۱۳۹۹ كه شهر سي سخت را لرزاند، به ۳ هزار و 

۷۰۰ واحد از منازل مسكوني خسارت وارد شد.
۸۰۰ واحد به علت خسارت ۶۰ تا ۱۰۰ درصد نياز به 
بازسازي دارد و از مجموع ۳ هزار و ۷۰۰ واحد نيز ۲ هزار 

و ۹۰۰ واحد تعميري هستند.
از مجموع ۸۰۰ واحد بازس��ازي ۴۲۰ واحد شهري و 
۳۸۰ واحد روستايي و از ۲ هزار و ۹۰۰ واحد تعميري 
هزار و ۵۰۰ واحد شهري و هزار و ۴۰۰ واحد روستايي 

است.
ميزان خس��ارت زلزله به واحد هاي تعميري بين ۲۰ 

تا ۴۰ درصد و بر اثر اين زلزل��ه به ۲ هزار و ۳۰۰ واحد 
مسكوني خسارت معيشتي از جمله تخريب اسباب و 

وسايل منزل خسارت وارد شده است.

  ۶۴ نفر در اين زلزله 
دچار مصدوميت شدند

آيت اهلل رييسي هفته هاي اخير در سفرهاي سرزده، 
پنجم شهريور به استان  خوزستان، يازدهم شهريورماه 
به استان سيس��تان و بلوچستان، نوزدهم شهريور به 
استان خراس��ان جنوبي، دوم مهرماه به استان ايالم و 
ديروز )جمعه( نهم مهرماه در پنجمين سفر استاني 

خود به كهگيلويه و بويراحمد سفر كرد.
آيت اهلل س��يد ابراهيم رييسي در اين س��فر از سوي 
وزيران كشور، جهاد كشاورزي، وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي، بهداشت، صنعت، معدن و تجارت، معاون 
سازمان برنامه و بودجه، رييس دفتر رييس جمهوري 
و معاون اجرايي رييس جمهوري در س��فر به استان 

كهگيلويه و بويراحمد همراهي مي شود.
در اين سفر بررسي مس��ائل و مشكالت كهگيلويه و 
بويراحمد و نتيجه ارزيابي وزي��ران پيرامون آخرين 
مس��ائل و تهيه گزارش هاي كارشناس��ي و رفع آنها 
كه در اين اس��تان حضور يافته اند در دستور كار قرار 

خواهد گرفت.
بازديد از شهر زلزله زده سي سخت، بازديد از چند طرح 
عمراني، نشس��ت با خانواده هاي ش��هدا و ايثارگران، 
گفت وگو ب��ا نخبگان و حض��ور در ش��وراي اداري از 
برنامه هاي رييس جمهوري در سفر به استان كهگيلويه 
و بويراحمد است. شهرستان ۴۲ هزار نفري دنا در ۳۵ 

كيلومتري غرب ياسوج قرار دارد.

خبر

ادامه از صفحه اول

ادامه از صفحه اول ايـران2   Sat. Oct 2. 2021  2046   شنبه 10 مهر 1400    25 صفر 1443  سال هشتم    شماره 

اقتصاد جهان با افزايش ركود 
تورمي مواجه است

اقتصاد جهان با افزايش ركود تورمي مواجه است چرا 
كه افزايش قيمت انرژي و كاالها باعث افزايش نرخ تورم 
و كند شدن روند بهبود اقتصادي پس از ركود ناشي از 
كرونا مي ش��ود. قيمت نفت براي اولين بار در سه سال 
گذشته به بيش از ۸۰ دالر در هر بشكه رسيد و شاخص 
كاالي بلومبرگ به باالترين سطح در يك دهه گذشته 
رسيد. قيمت مواد غذايي نيز در حال افزايش است كه 
بخش��ي از آن به دليل مشكالت كش��اورزي در برزيل 
ايجاد شده است و شاخص معيار سازمان ملل متحد در 
۱۲ ماه گذشته ۳۳ درصد افزايش يافته است. افزايش 
هزينه ها براي خانوارها و شركت ها در حال ضربه زدن به 
اعتماد )مصرف كننده( است در حالي كه تورم را سريعتر 
از آنچه كه چند ماه پيش اقتصاددانان انتظار داش��تند 
پيش مي برد. اين مي تواند سياست گذاران را در موقعيت 
ناخوشايندي قرار دهد كه بايد تصميم بگيرند افزايش 
قيمت ها خطر بيشتري ايجاد مي كند يا رشد ضعيف 
اقتصاد. اين ش��وك اخير با تركيبي از ركود اقتصادي و 
اوج گيري تورم ناشي از قيمت نفت كه در دهه ۱۹۷۰ رخ 
داد، مقايسه مي شود. در حالي كه بسياري از بانك هاي 
مركزي اين اظهارات را مبالغه آميز تلقي مي كنند، نگراني 
اين است كه افزايش قيمت در يك دوره طوالني مدت 
باعث تقاضا براي دستمزد بيشتر شود و اقتصاد را وارد 
يك چرخه معيوب كند. س��وپريا منون، استراتژيست 
شركت Pictet & Cie به شبكه تلويزيوني بلومبرگ 
گفت: ما شاهد اين حجم از تورم هستيم. در نهايت چگونه 
اين مساله حل مي شود؟ بخشي از راه حل آن مي تواند از 
بين رفتن تقاضا باشد. انتظار مي رود كه كاهش شديد 
توليد در طيف وسيعي از صنايع پرمصرف از نظر انرژي در 
چين طي سال جاري با كاهش بيشتري همراه باشد، در 
حالي كه اقتصاددانان از گلدمن ساكس گرفته تا مورگان 
استنلي پيش بيني هاي خود را درباره رشد چين كاهش 
داده اند. در بريتانيا، اعتماد مصرف كننده در سپتامبر با 
بيشترين سرعت خود از زمان تشديد محدوديت هاي 
كرونا در حدود يك سال پيش كاهش يافت. اين در حالي 
است كه بريتانيايي ها خود را براي كاهش درآمد خود 
آماده مي كنند. آخرين دوره جهش قيمت كاال، بازارها را 
غافلگير كرد، درست در حالي كه بانك هاي مركزي مهم 
جهان شروع به نشان دادن قصد خود براي محدود كردن 

محرك هاي اقتصادي كرده بودند.

معضل بخشنامه هاي دستوري 
در اقتصاد

 تصميم��ات كالن اقتص��ادي با بررس��ي مجموعه 
گزاره ه��ا و اثرات عين��ي آنها اتخاذ نمي ش��وند. اگر 
تصميم س��ازي هاي اقتصادي به طور كارشناسي و با 
مورد توجه قرار دادن مجموعه اثرات عملياتي ش��ود، 
هم فعاالن اقتصادي از طريق همراهي با اين تصميمات 
ضمانت اجرايي آنها را باال مي برند و هم اينكه اهداف از 
پيش تعيين شده اين تصميمات محقق خواهند شد. 
اين بخشنامه و بخشنامه هايي از اين دست يادآور اين 
واقعيت روشن هستند كه قبل از هر تصميم بايد همه 
تبعات و اثرات آن بررسي و بعد اقدام به اجرايي شدن 

اين بخشنامه ها شود.
سوم( در ش��رايط بروز كرونا يكي از كانون هاي اصلي 
اشتغالزايي در ايران )وساير كشورهاي جهان( مشاغل 
خرد و آنالين محسوب مي شوند. در واقع بخش قابل 
توجهي از بار اش��تغالزايي در جوامع مختلف بر دوش 
اين نوع مشاغل است. اينكه در دوران بروز مشكالت 
كرونا و محدوديت هاي برآمده از آن تصميماتي اخذ 
ش��ود كه باعث مشكل تراش��ي براي اين نوع مشاغل 
ش��ود بر خالف راهبردهاي كالن اقتصادي كش��ور 
است. بسياري از مشاغل از جمله دستفروشان، مشاغل 
دانشجويي و... هنوز از طريق روش كارت به كارت نقل و 
انتقاالت بانكي خود را اجرايي مي كنند، محدودسازي 
اين مشاغل بدون ترديد باعث افزايش بيكاري خواهد 
ش��د. از س��وي ديگر نيز همه قبول دارند كه مقابله با 
ناهنجاري هاي اقتصادي از جمله شرط بندي و قمار 
در فضاي مجازي يك ضرورت اس��ت ك��ه بايد به آن 
پرداخته شود. معتقدم براي اين منظور بايد پروژه هاي 
تحقيقاتي و پژوهشي دقيقي تعريف شود تا مبتني بر 
آن بتوان با اين نوع ناهنجاري هاي اقتصادي مقابله كرد.

بازي خطرناك بيت كوين
 الگوي گوه اي كه در آن گير كرده بود به سمت باال خارج 
شد و خود را به خط باالي كانال رساند.  حال بايد منتظر 
ماند كه بيت كوين با اي��ن مقاومت چه خواهد كرد. اگر 
بتواند از سد آن عبور كند به احتمال زياد مقصد بعدي 
آن حدود ۵۶۰۰۰ دالر خواهد بود و اگر نتواند از سد آن 
عبور كند بهتر است منتظر بيت كوين در قيمت حدودي 
۳۲۰۰۰ دالر باشيم. فارغ از اينكه اين حركت ها هم رخ 
بدهد يا نه، به نظر نمي رسد كه بيت كوين آن رفتار قبلي 
خود را داش��ته باشد و بايد منتظر رفتارهاي آشوب زده 

از آن باشيم. 

حقيقت از زيرزمين بيرون آمد
 س��اختمان اطالع كامل داشته اس��ت؟! اگر پاسخ 
مثبت است چرا تابه حال صحبتي انجام نشده بود 
وقتي كه اين خبر به جامعه درز كرده واكنش ايشان 
در اولين فرصت استعفا بوده است. سواالتي كه در 
ذهن همگان ش��كل گرفته و اگر آگاهي نسبت به 
حضور داشتن ماينر در ساختمان بي اطالع بوده، از 
كم كاري ايشان در سمت مديرعاملي بوده و در هر دو 
صورت ايشان به عنوان رأس شركت بايد پاسخگوي 
تمامي رخدادهايي كه در ساختمان صورت گرفته 
است باشد و براي ش��فاف شدن موضوع به مراجع 

ذي صالح پاسخگو بوده باشد.

ذي نفعان سد بزرگ  
واردات خودرو 

تمامي روش ها و ارتباط خود براي ممانعت از آزادسازي 
اس��تفاده مي كند.  اين تالش ها س��بب شده است كه 
مجموعه دولت و دستگاه هاي مرتبط، به يك تقابل با 
افكار عمومي وارد ش��وند و با حمايت هاي خود، عمال 
در افكار عمومي به همراهي با كارتل فاسد قطعه سازي 
متهم شوند. در عين حال تالش گسترده، حداقل براي 
تعويق واردات تاكنون موفق بوده است و البته حتي به 
بدعت گذاري هاي جديد هم منجر شد. مخالفت مجمع 
تش��خيص مصلحت با طرحي كه هنوز محل اختالف 
مجلس و ش��وراي نگهبان نشده اس��ت كه به مجمع 
ارجاع شود جالب توجه بود. در آخرين اظهارنظر، وزير 
صمت دولت س��يزدهم هم به مخالفت مجدد با طرح 
واردات پرداخته است. همواره حمايت از صنايع كاهل 
و ناكارآمد داخل��ي و صيانت از نرخ ارز بهانه مخالفت با 
واردات خودرو عنوان شده است كه مستندات زيادي 
در رد تاثير واردات بر آنها وجود دارد. در حالي كه س��ه 
سال از ممنوعيت واردات خودرو ميگذرد، نرخ ارز در اين 
مدت نزديك به هفت برابر شده است كه نشان مي دهد 
اص��وال عامل افزايش نرخ ارز ن��ه واردات كاالي لوكس 
يا حياتي كه مديريت ناكارآمد سيس��تم پولي كشور 
و كسري بودجه دولت اس��ت. در عين حال، مشخص 
نيست چرا ش��ركت هاي ايراني در حوزه خودرو، لوازم 
خانگي و بسياري صنايع ديگر بدون احجاف به مشتريان 
انگيزه اي براي تحقيق و توسعه ندارند و تنها در صورتي 
مي توانند رشد كنند كه حقوق مصرف كننده را پايمال 
كنند! ثبات در نرخ ارز و جلوگيري از بروز تورم در اقتصاد 
كشور و تمركز بر كاهش تنش بر معيشت روزمره مردم، 
بهانه دسته بندي گروه هاي كااليي در سال هاي بعد از 
انقالب و ممنوعيت هاي مكرر در حوزه واردات كاال بوده 
است. اين در حالي است كه اصوال تورم نه از نرخ ارز كه 
از سياست پولي تشديد مي شود و نرخ ارز خود به عنوان 
يك كاال و يك معيار مبادله متاثر از رشد اقتصادي و حجم 
پايه پولي است. دولت ها بدون توجه به تاثير درآمدهاي 
تعرفه اي كاالهاي لوكس خصوصا كاالي مانند خودرو كه 
قاچاق پذير نيست بر كاهش تورم عمومي، همواره علم 
مخالفت با آن را برداشته اند. يكي از بزرگ ترين آفت هاي 
كالمي بعد از انقالب، دعواي فقير و غني بوده است. در 
حالي كه شرعا و قانونا توليد ثروت نه تنها نكوهيده نيست 
كه توسط شرع مقدس به شدت به آن توصيه شده است 
و طبعا ثروتمندان حق اس��تفاده قانوني از ثورت خود 
دارند، قشر ثروتمند در ايران بعد از انقالب همواره متهم 
به رانت جويي و رفاه زدگي بوده اند! نكوهشي كه بعد از 
گذشت چهار دهه از انقالب اسالمي همچنان در ادبيات 
مديريان كشور به شدت طرفدار دارد درحالي كه اخبار 
ناراحت كننده از زندگي فوق لوكس فرزندان بسياري از 
آنان در داخل و خارج دائما به گوش مي رسد. نمود اين 
رفتار رياگونه در موضوع خودرو همواره به اوج رسيده 
است و در حالي كه بسياري از مديران و مسووالن كشور 
استفاده از خودروي داخلي را تبليغ مي كنند و حق خريد 
يك خودروي معمول��ي و ارزان قيمت خوب خارجي 
براي شهروندان سلب كرده اند، خود و خانواده خود تنها 
از خودروهاي گران قيمت در داخل و خارج اس��تفاده 
مي كنند. در اين بين، دولت با حذف درآمد هاي مالياتي 
تعرفه اي، با كس��ري مكرر بودجه اي مواجه بوده كه به 
خلق پول و استقراض دست زده است. ساختار ارزي در 
بعد از انقالب بر پايه نفت و تماما دولتي بود. اما توليد ارز 
خارج از دولت و گسترش صادرات غير نفتي هم منجر به 
تغيير رفتار ارزي دولت نشده است و دولت خود را مالك 
درآمدهاي ارزي مردم عادي ميداند در حالي كه قانونا 
دولت بر مالكيت خصوصي افراد بدون احكام مشخص و 
موردي قضايي نمي تواند ادعاي داشته باشد. به هرشكل 
در شرايط فعلي كه دولت درآمد ارزي نفتي ندارد، تعرفه 
تنها راه كسب درآمد قانوني دولت از ارز افراد و اشخاص 
است. اين درآمد در موضوع خودرو مي تواند به درآمدي 
هم اندازه فروش نفت منجر شود و عمال دولت با آزادي 
واردات خودرو مي تواند به درآمدي بيش از چهل هزار 
ميليارد تومان دست پيدا كند! به هرشكل مخالفت ها 
با واردات نمي تواند دايمي بماند و اين سد نيز روزي فرو 
خواهد ريخت. هرچند تا آن زمان قطعا اين صنايع داخلي 
رشد نكرده اند همچنان طلب فرصت براي عبور از بحران و 
دستيابي به بازارهاي صادراتي دارند. تنها بار مالي سنگين 
اين حمايت بر دوش مردم مصرف كننده و اقتصاد ملي 
خواهد ماند. تنها هدررفت ميلياردها دالر در سال ناشي از 
اضافه مصرف سوخت خودروهاي داخلي يكي از آفت هاي 
اين حمايت است. حمايتي بي حد و حصر كه عمال دست 
دولت را در تغيير و شناورسازي قيمت انرژي بسته نگاه 
داشته است. خسارات جاني كيفيت و ايمني پايين صنايع 
خودروسازي هم مشكلي است كه عمدتا مسووالن به آن 
ورود نمي كنند و كمتر خانواده اي است كه داغدار ايمني 
نازل خودروي ايراني نباشد. رشد اين صنعت طبعا نه با 
تقويت كارتل فاسد قطعه سازي كه با رقابت ايجاد مي شود. 
رقابتي كه نه با دستور مقامات ارشد كشور كه در زمين 
بازي بازار مصرف بايد ش��كل بگيرد و شركت ها ايراني 
بايد بياموزند جز در رقابت نمي توانند به توسعه دست 
پيدا كنند و ارتزاق تورمي و سوءاستفاده از منايع بانكي 
ارزان قيمت پايدار نيست. البته نبايد از نظر دور داشت كه 
كارتل قطعه سازي بسيار هوشمند عمل كرده است و با 
حبس چند ده هزار ميليار تومان منابع بانكي در شبكه 
قطعه سازي و همين ميزان در شركت هاي خودروسازي 
و با درگير كردن بيش از چند صد هزار نفر در طرح هاي 
پيش فروش، قدرتي مضاعف دارد كه قطعا دولت جديد 
نمي تواند به سرعت با آن مقابله كند. مسيري در چند ماه 
گذشته در دستور كار اين كارتل قرار گرفته است و با عدم 
تامين قطعات بي اهميت و ايج��اد ۱۴۰ هزار خودروي 
ناقص در كارخانجات خودروس��ازي به استقبال وزير و 
دولت جديد رفته است تا شير تسهيالت بانكي كه هرگز 
پس داده نخواهد شد، بسته نشود! شايد هم وزير جديد 
صمت با هوشمندي و آگاهي به اين قدرت و محدوديت، 
ممنوعيت در سال جاري را به صالح ندانسته كه حتي در 
صورت پذيرش طرح توسط شوراي نگهبان و ابالغ، زودتر 

از اين زمان هم قابليت اجرا نخواهد داشت!

رييس جمهور در سفر به استان كهگيلويه و بويراحمد: 

جهادسازندگيبهزودياحياميشود

چند كالم با رياست محترم جمهور
البته من مي دانم كه اين نكات 
به گوش ايشان نمي رسد اما 
در واقع براي دوستان حاضر 
در اي��ن كانال و ش��ايد يك 
وظيفه عموم��ي مي خواهم 
مط��رح كن��م و از جمله در 
سنت حسنه »النصيحه الئمه 

المسلمين« بر اين نمط: 
يكم، اينكه در پش��ت پرده سياس��ت چه مي گذرد بر 
بنده پوشيده است، اما هر برنامه و استراتژي كه وجود 
دارد اين يك واقعيت است كه عالوه بر ضرورت تكليف 
اخالقي و ش��رعي تاريخ نيز قضاوتگر بي پروايي است 
و چنان كه تجربه نشان داده كاركرد مقامات سياسي 
كشور هاي مختلف و در ازمنه تاريخي مختلف همراه 
بازماندگان و دودمان اين مقامات هم خواهد بود، كه 
وظيفه هر مرد سياست را بيش از پيش حساس و درخور 
ريزبيني مي كند و نيازمند اينكه در امر نمايندگي مردم 
به درجات حساس و كوشا باشند.  دوم، تجربه چند دهه 
اينجانب نشان مي دهد كه بسياري از علماي حوزوي كه 
وارد سياست شده اند توجهي به علوم اجتماعي جديد 
نداشته اند و آش��نايي تخصصي در اين زمينه ها را نه 
قبال كسب كرده و نه بعدا قصد كسب آن را داشته اند، 
بلكه مخالفت هم نشان داده اند. به جز مواردي كه در 
سال هاي اخير توسط برخي طالب جوان تر امتحان 
شده و بايد نتيجه آن را ديد كه چگونه از سرگشتگي در 
دو كيهان معرفتي متفاوت بيرون مي آيند. اما در عوض، 
آقاي��ان حوزوي از يك عقل عرف��ي قابل مالحظه اي 
برخ��وردار بوده اند كه در م��واردي عملكرد بهتري از 
تحصيلكرده هاي جديد داشته و يك نمونه قابل ذكر 
ش��ادروان هاشمي رفس��نجاني بود. س��وم، در مورد 
مسائل اقتصاد، مقامات انتخابي بعضا نظرات متضادي 
از افراد مختلف مي شنيده اند و با پيشنهاد هاي ضد و 
نقيض و گيج كننده روبرو بوده اند. چگونه مي توان از 
اين تعارض ها نجات پيدا كرد؟ به نظر اينجانب اين جا 
است كه مهارت در كاربرد عقل عرفي كارساز مي افتد. 

من باب تمثيل: 
۱- اگر كسي پيشنهاد كرد كه نرخ دالر واقعا بايد۱۰ 
هزار تومان باش��د كاربرد عقل عرفي مي تواند چنين 

باشد، اگر خودم مثال هزار دالر داشتم، حاضر بودم در 
شرايط حاضر هر دالر را ۱۰ هزار تومان بفروشم؟ اين 
پيشنهاد  دهنده خود اگر هزار دالر داشته باشد حاضر 
اس��ت به قيمت هر دالر ۱۰ هزار تومان بفروشد؟ اگر 
پاسخ منفي است پس سايرين هم به اين قيمت تمكين 
نمي كنند و پيشنهادي است كه در اولين قدم اجرا مثل 

ارز ۴۲۰۰ توماني محكوم به شكست است.
۲- قيمت دالر ي��ا ارز هاي خارجي چه اهميتي دارد؟ 
در س��ال هاي مختلف سعي شده كه تجارت خارجي 
سركوب شود براي اينكه تقاضا براي دالر كاهش يافته و 
قيمت آن مثال پايين بماند )كه نمانده(. محدوديت هاي 
وارداتي ي��ك وزنه اضافه به بار تحريم ها اضافه كرده و 
اقتصاد كش��ور هم از خارج و هم از طرف تصميم هاي 
نادرست داخلي دچار تحريم مضاعف شده است. آنچه 
مهم اس��ت رواني تجارت خارجي اس��ت. باال و پايين 
بودن قيمت دالر مهم نيست؛ مهم اين است كه قيمتي 
باشد كه تجارت خارجي كشور را روان و كارساز كند. 
س��ركوب تجارت خارجي براي كنترل قيمت دالر به 
نفع كساني است كه مي خواهند ارز خارج كنند. وقتي 
تجارت خارجي محدود باش��د توليد ملي نيز از رشد 
برخوردار نبوده و ضعف اقتصاد خود س��بب افزايش 
نرخ ارز هاي خارجي نيز مي شود، يعني در بلندمدت 
سركوب تجارت خارجي براي كنترل قيمت دالر نيز 

عامل شكست همين سياست خواهد شد.
۳- برخي افراد مي گويند براي كنترل تورم بايد نرخ ارز 
را كنترل كرد. اينها چند جور اشتباه را روي هم انجام 
مي دهند به حرف شان توجه نفرماييد. خالصه اينكه 
قيمت ارز تابع تورم است و نه برعكس. ديگر اينكه اگر 
قيمت دالر را يك تومان هم اعالم كنيد و با ابزار هاي 
قاهره س��عي در اعمال آن كنيد تورم پايين نمي آيد، 
رانت دريافت كنندگان ارز زياد مي شود، توليد و تجارت 
لطمه مي بيند محيط اقتصاد و جامعه متشنج و تورم 
هم زياد مي شود. با عقل عرفي هم مي توان اين مسير 

را در تجربيات متعدد خودمان ببينيم.
۴- اگر يك كارشناس نما استدالل كرد كه محدوديت 
واردات سبب تقويت توليد داخلي مي شود سخنش 
را باور نكنيد. الزم نيست نظريه هاي اقتصادي تجارت 
خارجي را بحث كنيم، عقل عرفي مي تواند بپرسد كه 

كدام دسته كشور ها در پيشرفت اقتصادي و تكنولوژي 
موفق تر بوده اند؟ كشور هايي كه اقتصاد بسته داشته اند 
مثل ما، كوب��ا، كره ش��مالي، ونزوئال و ده ها كش��ور 
فقيرمانده در آسيا، آفريقا و قاره آمريكا، يا كشور هايي كه 
اقتصاد بازداشته اند مثل كشور هايي چون كره جنوبي، 
مالزي، تايوان، چين و... پاسخ بيش از حد روشن است. 
به نحوي كه انتخاب اقتصاد بس��ته به معني انتخاب 
عدم پيشرفت اقتصاد، ايجاد در آمد رانتي و انحصاري 
و فساد است. يك مورد از تجربه شخصي عرض كنم؛ 
در تابستان گذشته براي خريد يك يخچال كوچك به 
يك فروشگاه زنجيره اي مشهور مراجعه كردم. فقط 
يك نوع يخچال كوچك داشت توليد داخل. متوجه 
ش��دم كه جايخي آن در ندارد، فروشنده گفت در اين 
يخچال برودت زياد پايين نمي آيد، آب يخ نمي زند فقط 
خنك مي شود، بنابراين دري براي جا يخي پيش بيني 
نشده!! در مورد قطعات اصلي پرسيدم گفت احتماال 
تركيه اي اس��ت. براي يك ناظر بي طرف اين صنعت 
مصداق صنع��ت آقا نصرالديني اس��ت )برق مصرف 
مي كند، هزينه دارد، سرمايش كافي ايجاد نمي كند. 
آب را خنك مي كند مثل كوزه هاي س��فالي ۵۰ سال 
پيش(. براي فروشنده انحصاري اسباب كسب درآمد 
انحصاري و ب��راي خريدار به ناچار، اجحاف و تحميل 
هزينه اس��ت )قطعات اصلي هم واردات��ي(. در مورد 
صنعت اتومبيل و غيره هم اظهرمن الش��مس است و 
اين وضعيت دقيقا به دليل به اصطالح حمايت از توليد 
داخلي اس��ت كه بزرگ ترين ضرر را به صنعت كشور 
زده، گرچه كيس��ه عده اي كه دست ش��ان به مراكز 
تصميم گيري مي رسد را بي كش و پيمان پر كرده است.

۵- در نش��ريات آمده بود كه رييس جمهور نامه اي به 
سازمان برنامه و بانك مركزي زده اند براي تالش جهت 
كنترل بودجه و نقدينگي. در صورتي كه اجرايي شود 
اقدام مبارك و صحيحي اس��ت. يك��ي از قصور هاي 
دولت هاي پيشين همين رشد سريع نقدينگي است. 
بار ها نقل شده از اقتصاددانان مشهور جهان كه هيچ 
چي��ز مانند از پ��ا در آمدن پول يك كش��ور پايه هاي 
سياس��ت، حكومت، اقتص��اد و اجتماع را فرس��وده 
نمي كند. از پا در آمدن پول هم به دليل رش��د حجم 
نقدينگي مازاد بر توليد ملي براي دوران هاي نس��بتا 

طوالني اس��ت. با عقل عرفي هم مي ت��وان به همين 
نتيجه رسيد.

۶- از كس��اني كه از برچس��ب هاي ش��ارژدار و باردار 
اس��تفاده مي كنند، اجتن��اب كنيد. زيرا ش��ما را به 
جهت هاي از پيش تعيين ش��ده مورد نظر خودشان 
هداي��ت مي كنند. اي��ن از تكنيك هايي ب��ود كه در 
شوروي سابق تكوين يافت و رواج پيدا كرد. ابتدا يك 
كلمه را در تبليغات وسيع مورد حمله قرار مي دهند، 
از آن انتق��اد و به آن پرخاش مي كنند و در ذهن مردم 
برخ��وردار از محتويات ترس��ناك معرفي مي كنند و 
به اصط��الح كلمه را از معني اصلي تهي و به بار منفي 
شديد آغشته مي كنند. سپس در مواقع الزم اين كلمه 
را مثل برچسب به افراد يا گروه هاي اجتماعي مورد نظر 
الصاق كرده و در يك حركت بر عليه آنان جو سازي و 
حركت خشم آلوده توده يا ترس از آنان را در بين عوام 
ايجاد مي كنند. مانند كلمه كولك براي كش��اورزاني 
كه تعدادي دام داشتند، سرمايه دار براي هر كس كه 
اعتقاد به عقايد اشتراكي نداشت، ليبرال براي هر كس 
با روش هاي استبدادي مخالف بود و... در كشور ما هم 
مشابه اين شيوه رواج داشته است. بنابراين حداقل عقل 
عرفي ايجاب مي كند كه اگر كساني براي راحت پيش 
بردن اهداف خ��ود از كلماتي مثل ليبرال، نئوليبرل، 
سياست هاي بانك جهاني، جهاني سازي و... در محافل 
تصميم گيري استفاده كردند از آنها پرسيده شود كه 
اين عبارت ها به چه معني مشخصي است؟ محتويات 
آنها چيست و مشخصا عيب آن محتويات كدام است؟ 
خواهيد ديد كه در همين مرحله ذهن ش��ان متوقف 
مي ش��ود. بيش از اينكه كلمات باردار را براي محكوم 
كردن و زش��ت جل��وه دادن ش��يوه هايي كه ممكن 
اس��ت مفيد هم باش��د به كار مي برند، هنري ندارند. 
از اين بر چس��ب هاي ب��اردار براي ايجاد س��د ذهني 
در تصميم گيران اس��تفاده مي كنند و آنان را از راهي 
كه س��ليقه يا ايدئولوژي خودشان برنمي تابد برحذر 
مي كنند. هر اقدام، سياست و شيوه اداره كشور بدون 
استفاده از اين برچسب ها و صرفا بر اساس محتويات و 
نتايج خود سياست و موشكافي پيرامون آن سياست 

بهتر مي تواند ارزيابي شود.
منبع: صفحه شخصي ايشان در فضاي مجازي

محمد طبيبيان



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
قيمت دالر در بازار آزاد در روز پنجشنبه 8 مهر 1400 
تا رقم 28850 تومان باال رفت و در س��اعات قبل از آن 
نيز بين 28200 تا 28380 تومان در نوسان بوده است. 
برخي فع��االن بازار ارز پيش بين��ي كرده اند كه هفته 
جاري ب��ا دالر 28400 تومان در نوس��ان خواهد بود. 
همچنين هر يورو 32 هزار و500 تومان فروخته شده 
است.كارشناسان دليل افزايش قيمت ارز در هفته هاي 
اخير را مرتبط با موضوعات مذاكرات هسته اي، افزايش 
تقاضا ب��راي ارز متاثر از خب��ر واردات خودرو، نزديك 
شدن به نيمه دوم سال و پايان سال ميالدي و تسويه 
بدهي هاي ارزي ارزيابي كرده ان��د و معتقدند كه اگر 
عرضه ارز افزايش نيابد، قيمت دالر روند افزايشي خود 
را حفظ خواهد كرد.  اما برخي صاحب نظران معتقدند 
كه مهم ترين عامل رشد قيمت ارز عالوه بر نكات گفته 
شده، افزايش شديد نقدينگي و تورم در نيمه اول سال 
جاري بوده اس��ت، محاس��بات تغيير رقم نقدينگي و 
سپرده ها و تس��هيالت بانكي نشان مي دهد كه روزانه 
بيش از 5 هزار ميليارد تومان به نقدينگي اضافه شده و 
اين موضوع عامل عمده كاهش ارزش پول ملي و رشد 
قيمت ارز اس��ت.  در فاصله خرداد 99 تا خرداد 1400 
و طي يكسال 1048 هزار ميليارد تومان به نقدينگي 
اضافه شده و روزانه 2871 ميليارد تومان به نقدينگي 
اضافه شده است. در فاصله اسفند 99 تا خرداد 1400 
نيز نقدينگي از 3476 هزار ميليارد تومان به 3705 هزار 
ميليارد تومان رسيده و طي 93 روز معادل 229 هزار 
ميليارد تومان يعني روزانه 2462 ميليارد تومان افزايش 
داشته است. براين اساس روشن است كه فشار نقدينگي 
و تقاضا، تورم و قيمت همه كاالها و از جمله ارز را افزايش 
مي دهد. نادر بذرافشان دبير هيات مديره اتحاديه طال 
و جواه��ر گفت: در هفته جاري، با توجه به نوس��انات 
قيمت ها، نرخ انس جهاني 22 دالر كاهش پيدا كرد و 
انس جهاني به 1728 دالر رسيد. در بازارهاي داخلي با 
توجه به نوسانات و افزايش نرخ ارز در طول هفته، شاهد 
افزايش قيمت طال و سكه بوديم، به عنوان مثال، هر گرم 
طالي 18 عيار، 16 هزار تومان، هر مثقال طال 75 هزار 
تومان، س��كه طرح جديد 150 هزار تومان، نيم سكه 
100 هزار تومان و ربع سكه 150هزار تومان با افزايش 
همراه بود.هر قطعه سكه طرح جديد 11 ميليون و 900 
هزار تومان، س��كه طرح قديم 11 ميليون و 450 هزار 
تومان، نيم سكه 6 ميليون و 50 هزار تومان، ربع سكه 
3 ميليون و 600 هزار تومان و س��كه گرمي 2 ميليون 
و 200 هزار تومان فروخته مي شود.هر گرم طالي 18 
عيار، يك ميلي��ون و 156 هزار تومان و هر مثقال طال 
5 ميليون و 10 هزار تومان بفروش مي رس��د. در حال 

حاضر، حباب سكه به 650 هزار تومان رسيده است.

   افزايش قيمت ارز در بازار
نرخ دالر در يك ماه گذش��ته در كانال 27 هزار تومان 
محبوس مانده بود، اما در هفته اي كه گذشت افزايش 
تقاضا نرخ دالر را به كانال 28 هزار توماني رس��اند كه 
تحليلگران در مورد ميزان تداوم آن اختالف نظر دارند.

بازار ارز در شهريور ماه شاهد چندين موج صعودي و 
نزولي متفاوت بود كه در نهايت هيچ كدام نتوانستند 
بهاي ارزهاي پر معامله اين بازار را از كانال هاي قيمتي 
خود خارج كنند. با اين وجود تحوالت هفته گذشته، 
بسياري از تحليلگران بازار ارز را به اين باور رساند كه 
حصارهاي قيمتي تثبيت ش��ده در اين ماه، شكسته 
ش��ده اند. عملكرد بازار ارز در هفته اي كه گذش��ت را 
مي توان به دو نيمه تقسيم كرد. تا پيش از روز دوشنبه 
و تعطيلي اربعين حسيني، روند حاكم بر بازار در ادامه 
وضعيت روزهاي گذشته بود كه طي آن معامله گران 
با احتياط نسبت به خريد و فروش ارز اقدام مي كردند 
و اخبار مثبت و منفي رس��انه ها نيز توان الزم را براي 
خروج دالر از كانال 27 تومان و يورو از كانال 32 تومان 
ايجاد نمي كردند. اما در اين هفته شرايط متفاوت شد.

بازار ارز طي س��ال هاي اخير بيش از هر مساله ديگري 
به موضوع تحريم هاي اقتصادي عليه كش��ور حساس 
بوده و ه��ر اقدامي يا خبر مثبت يا منفي كه از س��وي 

فعاالن اين بازار جدي گرفته شود، مي تواند به يك باره 
روندهاي حاكم بر بازار را دگرگون سازد و دقيقا از همين 
زاويه اس��ت كه بازار از روز سه شنبه اين هفته، شرايط 
كامال متفاوتي را نسبت به يك ماه گذشته تجربه كرد. با 
شروع معامالت روز سه شنبه، نمودار قيمت ها با شيب 
صعودي قابل توجهي مواجه شد كه تا پايان هفته تداوم 
يافت. در نتيجه اين روند، بهاي دالر در آخرين معامالت 
روز پنج ش��نبه به 28 هزار و 350 تومان و بهاي يورو به 
32 هزار و 800 تومان رسيد. تحليلگران فني پيش از 
اين پيش بيني كرده بودند كه اگر دالر بتواند از س��طح 
حمايتي 27 ه��زار و 800 تومان گذر كند، بازار با موج 
تقاضا مواجه خواهد شد كه همين مساله احتمال ورود 
قيمت دالر به كان��ال 28 تومان و حتي افزايش در اين 
كانال را آسان مي سازد. پيش بيني كه به نظر مي رسد در 
روزهاي اخير محقق شد. در هفته اي كه گذشت بازار 
ارز توانست به ركورد باالترين نرخ در سال 1400 دست 
پيدا كند. ركوردي كه تا پيش از اين تنها براي ساعاتي 
در ميانه شهريور ماه با رقم 28 هزار و 100 تومان شكل 
گرفته بود. كارشناسان اقتصادي افزايش نقدينگي طي 
ماه هاي گذشته و به تبع آن رشد تورم در كشور از يك سو 
و همچنين محدوديت هاي تجاري را از عوامل بنيادي 
مي دانند كه انتظارات افزايش��ي را در بازار ارز حمايت 
مي كنند و مانع از كاهش يا ثبات قيمت ها مي شوند. به 
هر ترتيب روند بازار ارز در هفته اي كه گذشت به گونه اي 
رقم خورد كه بهاي دالر و يورو به محدوده يازده ماه پيش 
بازگشت. اين امر نگراني هايي را براي فعاالن اقتصادي 
ايجاد كرده است و آنان در انتظار واكنش مناسب از سوي 
سياست گذاران اقتصادي در قبال اين شرايط هستند. در 
اين ميان، برخي تحوالت مانند دستور رييس جمهوري 
به بانك مركزي براي فعال س��ازي تمام ظرفيت ها در 
پيگيري بازگشت ارزهاي بلوكه شده ايران به بازار داخلي، 
اميدواري هايي را درباره آزاد سازي پول هاي بلوكه شده 
و افزايش عرضه ارز ايجاد كرده كه مي تواند به تثبيت و 
كاهش قيمت ارز در بازار كمك كند. قيمت سكه و طال 
در هفته نخس��ت مهرماه تحت تاثير افزايش نرخ ارز با 
رشد همراه بود، حباب سكه نيز در هفته اي كه گذشت 
به 520 هزار تومان رسيد. بازار سكه و طال در هفته پاياني 
شهريورماه، آرام و با ثبات بود، اما در هفته نخست مهرماه، 
شرايط تغيير كرد و با افزايش قيمت همراه شد. بر همين 
اساس در بازار سكه، در روز شنبه سكه تمام بهار آزادي 
طرح جديد با رقم 11 ميليون و 720 هزار تومان معامله 
شد و فرداي آن روز بهاي آن50 هزار تومان رشد داشت.
نرخ ارز در هفته اول مهرماه 650 تومان افزايش يافت 
و اين رش��د موجب شد قيمت سكه و طال و نسبت به 
هفته پاياني شهريورماه با افزايش همراه باشد. حباب 
س��كه تا روز چهارشنبه گذشته 420 هزارتومان بود، 
اما اين ش��اخص در روز پنجشنبه به حدود 520 هزار 

تومان افزايش يافت. 

   زور دالر گرفته شد
دالر پس از چهار روز صعود متوالي قدرتمند متوقف 
شد. شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي 
از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت امروز 

با 0.08 درصد افزايش نسبت به روز گذشته در سطح 
94.32 واحد بسته شد. در تازه ترين دور از معامالت، 
پوند با 0.28 درصد افزايش نس��بت به روز قبل خود 
و به ازاي 1.345 دالر مبادله ش��د. ي��ورو 0.1 درصد 
پايي��ن رفت و با رفتن به كان��ال 1.15 به 1.157 دالر 
رسيد.در معامالت بازارهاي ارزي آسيايي، هر دالر با 
0.45 درصد كاهش به 111.312 ين رسيد. در برابر 
همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 1.384 دالر 
مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر معادل 6.446 
يوان چين اعالم ش��د. ش��واهد حاكي از آن است كه 
نرخ تورم كماكان دغدغه جدي سياس��ت گذاران در 
منطقه يورو طي ماه هاي آين��ده باقي مي ماند: طبق 
اعالم مركز آمار فرانسه، نرخ اوليه تورم فرانسه در 12 
ماه منتهي به سپتامبر با 0.2 درصد افزايش نسبت به 
مدت مش��ابه ماه قبل به 2.1 درصد رسيد كه اين نرخ 
تورم، باالترين تورم ثبت ش��ده اين كشور در 34 ماه 
اخير بوده است. مهم ترين عامل افزايش نرخ تورم طي 
اين مدت مربوط به بخش انرژي بوده كه در آن تورم به 
14.4 درصد افزايش يافته است. يك مقام ارشد ديگر 
بانك مركزي امريكا نيز تاكيد كرده است كه سياست 
تزريق پول فعلي در مراحل پاياني خود به سر مي برد. 
ماري دالي- مدير دفتر منطقه اي فدرال رزرو در سان 
فرانسيسكو- با بيان اينكه كاهش سرعت خريد اوراق 
مالي توس��ط بانك مركزي در حال آغاز شدن است، 
افزود: هنوز تا رس��يدن نرخ بهره به سطوح باال فاصله 
خيلي زيادي داريم. حس مي كنم كه از آخر امس��ال 
مي توانيم رفته رفته سياست هاي فعلي را رها كنيم و 
اقتصاد را به جايگاهي كه شايستگي آن را دارد برسانيم.  
رييس بانك مرك��زي امريكا از باال مان��دن نرخ تورم 
در ماه هاي آينده خبر داده اس��ت. جروم پاول با بيان 
اينكه تقويت سطح مخارج مصرفي و احياي اقتصادي 
مساله اي زمان بر خواهد بود، از بزرگ تر از حد انتظار 
بودن شوك هاي وارده به زنجيره تامين سخن گفته 
است. وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه 
رشد اقتصادي امريكا در سطح نيرومندي حفظ خواهد 
شد وعده داد بانك مركزي از تمامي ابزارهاي در اختيار 
خود براي كمك به اقتصاد بهره گيرد.  اقتصاد امريكا در 
ماه آگوست تنها موفق به اشتغال زايي براي 235 هزار 
نفر شد كه اين رقم بسيار كمتر از 750 هزار اشتغالزايي 
مورد انتظار بازار ب��ود. رييس بانك مركزي امريكا در 
س��خناني كه نوعي نگراني در آن ديده مي شود گفته 
است هرگز در طول زندگي خود شاهد چنين اخاللي 
در زنجيره تامين نبوده است. جروم پاول افزود: ايجاد 
تعادل بين بازار كار و بازار پول و همچنين تورم انتظاري 
يكي از سخت ترين كارهاي بانك مركزي بوده است.  
جمهوري خواهان مخالفت خود را با اليحه پيشنهادي 
3.5 تريلي��ون دالري دولت باي��دن علني تر كرده اند. 
گريگ مورفي- س��ناتور كاروليناي شمالي- با بيان 
اينكه چنين اقدامي بيشتر جنبه تبليغاتي دارد گفته 
اس��ت بايد مواظب رعايت انضباط مالي توسط دولت 
باش��يم. وي همچنين گفت كه به درخواست دولت 
براي موافقت با افزايش سقف بدهي راي منفي خواهد 
داد. پيش تر ميچ مك كانل- رهبر جمهوري خواهان در 

سنا گفته بود به درخواست دولت براي افزايش سقف 
بدهي ها راي مثبت خواهد داد.

   چرا قيمت طال كاهش يافت؟
طال با تمام ش��دن سپتامبر نزديك به 90 دالر ريزش 
پيدا كرده اس��ت. تحليلگران هشدار مي دهند كه در 
صورت س��قوط طال به زي��ر 1700 دالر در هر اونس، 
ممكن است س��ود و زيان تس��ويه )واش اوت( شود. 
به گفته تحليلگ��ران، تركيب دوگانه افزايش بازدهي 
خزانه داري و افزايش قيمت دالر امريكا، طال را تحت 
فشار ترس تورمي و احساس خطر در بازار قرار مي دهد.

در زمان نگارش اين خبر، معامالت آتي طالي كومكس 
در دسامبر با 1725 دالر معامله مي شد كه 0.72 درصد 
در روز كاهش داشت، درحالي كه شاخص دالر امريكا 
در 94.36 واح��د قرار گرفته بود ك��ه 0.64 درصد در 
آن روز افزايش داش��ت و بازده خزانه داري 10 س��اله 
اياالت متح��ده 1.541 درصد بود.  دانيل پاويلونيس، 
كارگزار ارش��د كاالهاي RJO Futures، به كيتكو 
نيوز گفت: بازدهي خزانه و دالر بخش عمده تاثيرات 
بر قيمت طالست. بين بازده باالتر و فلزات همبستگي 
معكوس وج��ود دارد. هنگامي ك��ه بازدهي افزايش 
مي يابد، قيمت فل��زات گرانبها كاهش و دالر افزايش 
مي يابد. پاويلوني��س اظهار كرد: طال ثبات ندارد و اگر 
اين فلز گرانبها به زير 1673 دالر برسد، بازار مي تواند 

تا 1550 دالر در هر اونس تسويه شود.
 MKS PAMP نيكي شيلز، رييس استراتژي فلزات
GROUP، اظهار كرد كه با توجه به جهش شاخص 
دالر امريكا، قيمت طال بس��يار خوب نگه داشته شده 
است. شيلز خاطرنشان كرد: پس از اينكه جروم پاول، 
رييس فدرال رزرو اعالم كرد كه كاهش قيمت در ماه 
نوامبر آغاز مي ش��ود و تا اواسط س��ال آينده به پايان 
مي رسد، ريسك نكردن سرمايه گذاران در كوتاه مدت 
به نفع دالر امريكاست و نه طال. وي بيان كرد: هرگونه 
عدم قطعيت در كوتاه مدت )گذشتن از سقف بدهي، 
كاهش خريد اوراق فدرال رزرو، نگراني ها از تورم، چين 
و غيره( تنها به امنيت دالر امريكا منتهي مي شود كه 
عامل اصلي فشارهاي مداوم به قيمت طال و نقره است. 
شيلز افزود: قيمت گذاري مجدد قابل توجه صعودي 
دالر امريكا مي تواند منجر به فروش بيشتر طال شود. 
اگر قيمت گذاري فعل��ي در نرخ ها و دالر امريكا ادامه 
يابد، ب��ازده واقعي را از محدوده منف��ي خارج كرده و 
مي توانيم دالر امريكا را به نزديكي باالترين سطح قبلي 
بازگردانيم به اين معني كه قيمت عادالنه طال 1450 
تا 1470 دالر مي باش��د. ادوارد مويا، تحليلگر ارش��د 
OANDA در بازار گفت: با توجه به بازدهي 10 ساله 
خزانه داري به 1.60 درصد، قيمت طال بسيار شكننده 
است. وي گفت: س��طح 1700 دالر براي شمش طال 
از نظر معامله گران طال، قريب الوقوع به نظر مي رسد و 
بسياري از آنها به پايين ترين سطح در ماه مارس، يعني 
1670 دالر توجه دارند. بازنش��اني انتظارات تورمي 
به هيچ وجه به نفع قيمت طال نيس��ت، در واقع، فقط 

مقدمه اي براي بازگشت سرمايه خواهد بود.
موي��ا بيان كرد: اگر طال بتواند نش��انه هايي از ثبات را 
نشان دهد، س��رمايه گذاران بلندمدت برمي گردند و 
اين موضوع روي بهبود اقتصادي جهان در سال 2022 
تاثير خواد داش��ت و در نهايت منجر به ضعيف شدن 
دالر مي شود. با وجود همه اين ها، هنوز موافقاني براي 
سرمايه گذاري روي طال وجود دارد اما اين فلز گرانبها به 
قيمت گذاري باالتر پاسخ نمي دهد. به گفته پاويليس، 
خبر خوب براي سرمايه گذاران فلزات گرانبها اين است 
كه رابطه معكوس طال با بازده بيشتر براي هميشه دوام 
نخواهد داشت. كاهش خريد اوراق افزايشي نيست و 
اگر فدرال رزرو افزايش نرخ بهره را براي مدت طوالني تر 
نپذيرد، احتمال عدم تناسب با تورم واقعي وجود دارد. 
پاويليس خاطرنش��ان كرد: امسال فدرال رزرو بسيار 
سخت كار كرده است تا تاثير رواني ايجاد كند كه تورم 
موقتي است و بازار نيز به آن اعتقاد دارد. اما بحران آينده 
انرژي و تنگناهاي طوالني مدت عرضه، اين تصور را زير 

سوال مي برد.
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 تاخير در مذاكرات 
و نوسانات بازارها

 اين پرس��ش كليدي هس��تند كه در دورنم��اي آينده، 
نظام��ات كل��ي بازارها چه خواه��د ش��د و از آن مهم تر، 
ساختارهاي تصميم ساز كشور در مواجهه با اين تحوالت 
چه رويكردهايي را در پيش خواهند گرفت؟ به طوركلي، 
وقتي مناس��بات بين المللي براي كش��وري مانند ايران 
پرتنش دنبال مي شود، ارزش پول ملي افت مي كند، چرا 
كه ضريب ايمني در قدرت اقتصادي و پول ملي تاثيرات 
عيني دارد. بايد ديد آيا دولت س��يزدهم با اتخاذ راهبرد 
مناسب مي تواند مناسبات بين المللي را به گونه اي هدايت 
كند كه منافع كش��ور در بخش هاي گوناگون اقتصادي، 
ارتباطي، راهبردي و...تامين شود؟ البته دولت سيزدهم 
احتماال ب��راي خود محاس��بات و مالحظات��ي دارد كه 
براي تحليلگران و كارشناس��ان آشكار نيستند. در واقع 
مشخص نيس��ت دولت با اين رويكردهاي سخت گيرانه 
قصد دارد به چه نتيجه اي برس��د و چه دستاوردهايي را 
قرار است به دست آورد. شخصي مانند من به عنوان يك 
تحليلگر، زماني كه از دور به موضوع نگاه مي كند، بر اساس 
شاخص هاي ملموس، اين مس��ير را براي منافع اقتصاد 
ملي مناس��ب نمي داند. البته همان طور كه اشاره كردم، 
ممكن اس��ت دولت گزاره هاي ديگري را مورد توجه قرار 
داده و مبتني بر آنه��ا برنامه ريزي  كند، اما اين رويكردها 
براي كارشناسان روابط بين الملل چندان شناخته شده 
و آشكار نيس��تند. دولت بايد شفاف سازي كند كه براي 
چه يك چنين سخت گيري هايي انجام مي دهد و آيا اين 
رويكردها با واقعيات بين المللي سازگاري دارد يا نه؟ البته 
بدون ترديد اي��ران حق و حقوقي را مبتني بر مالحظات 
ملي و دروني اش براي خود قائل اس��ت، ام��ا بايد ديد در 
زمان انتقال اين حقوق به سطح مناسبات بين المللي كه 
متكي بر موازنه قدرت است، مي توان خروجي مورد نظر 
دولت را به دست آورد يا خير؟ لذا دولت در تدوين تنظيم 
مناسبات خارجي خود به جاي مالحظات ايدئولوژيك و 
اعتقادي )كه در جاي خود بسيار ارزشمند است(، تنها و 
تنها مي بايست معيارهاي كارشناسي را مد نظر قرار دهد. 
در اين ميان برخي نشانه هاي تحليلي حاكي از آن است كه 
دولت جديد ايران، حساب ويژه اي بر روي روسيه و چين 
)واساسا كشورهاي شرقي( باز كرده و تصور مي كند چين 
و روس��يه قادرند، جايگزين مجموعه نيازهاي اقتصادي 
و ارتباطي ايران با جهان پيراموني ش��وند. معتقدم حتي 
توسعه مناسبات با چين و روسيه نيز بايد مبتني بر واقعيات 
تنظيم شود. ايران با غرب يا شرق عالم نبايد در وضعيت پر 
چالش قرار بگيرد. به طور اصولي و علمي، سياست خارجي 
متعادل و منطقي سياستي است كه هر كشوري در سطح 
روابط بين الملل را در جايگاه درست و واقعي خود مي نشاند. 
چين هرچند يك قدرت اقتصادي مهم محسوب مي شود، 
اما يك بازيگر درجه يك در سطح مناسبات جهاني نيست و 
تنها يك بازيگر منطقه اي است. روسيه هم همين وضعيت 
را دارد. روس ها يك قدرت اقتصادي درجه يك در سطح 
جهان نيستند و نهايت قدرت اين كشور در منطقه اوراسيا 
ظهور و بروز پيدا مي كند. به طور كلي نمي توان وزن اروپا، 
امريكا و غرب را در مناسبات جهاني ناديده گرفت. امكان 
ندارد كشوري با بخشي از جهان در وضعيت ُپرتنش قرار 
بگيرد و بعد توقع داشته باشد بخش ديگر جهان، بتواند 
تمامي نيازهايش را تامين و او را در مسير توسعه اقتصادي 
و پيشرفت قرار دهد. البته معني اين اظهارات اين نيست 
كه من يا هر تحليلگر ديگري مخالف توسعه روابط ايران با 
چين، روسيه يا ساير كشورهاي شرقي هستيم، صحبت 
اين اس��ت كه جايگاه هر كش��وري، مي بايست بر اساس 
واقع بيني و ش��اخص هاي منطقي اقتصاد، تبيين شود. 
اينطور نيست كه اگر ايران با اروپا و غرب در وضعيت تنش 
مستمر قرار داشته باشد، چين يا روسيه در نقش منجي 
ظاهر خواهند شد و نيازهاي اقتصادي و راهبردي ايران را 
تامين مي كنند. حتي توسعه روابط با چين و روسيه نيز 
منوط به بهبود مناسبات با اروپا و غرب خواهد بود. چين و 
روسيه بدون ترديد از يك چنين شرايط نامتوازني استفاده 
كرده و امتيارات بيشتري از ايران مطالبه خواهند كرد. آنها 
نفت ايران را با كمترين قيمت مطالبه كرده و بعد همين 
نفت را با قيمت هاي بين الملل��ي در بازارهاي جهاني به 
فروش مي رسانند. در خصوص ساير ظرفيت هاي اقتصادي 
نيز دقيقا يك چنين وضعيتي حاكم خواهد ش��د. چرا؟ 
چون چين و روس��يه در رابطه با ايران رقيبي را براي خود 
متصور نيستند. درحالي كه ايران از طريق رقابت كشورهاي 
مختلف مي تواند منافع حداكثري خود را برداشت كند. اين 
تعادل و توازني است كه سياست خارجي هر كشوري بدان 

نيازمند است و مبتني بر آن رشد مي كند.

اثر بازگشت ارز صادراتي  
بر كاهش قيمت ها

 مالي وجود دارد و بخشي هم خارج از توان آن است، اما بايد 
رويكردهايي را در پيش گيرد يا مدل هاي جديدي را عرضه 
كند تا به وسيله آن فرآيند مشكل ساز نباشد. البته به مرور 
اين اتفاق روي داد و شكافي كه بين ارزهاي مختلفي مانند 
نيمايي و... روي داد، اقدام مثبتي بود كه نشان داد بازگشت 
ارز راحت تر اتفاق افتاد يا واردات كشور به ازاي ارز ناشي از 
صادرات در يك مقطعي راه پيدا كرد. در كل بايد مدل هايي 
مورد توجه قرار گيرد كه بر اساس آن ارز ناشي از صادرات  
به كشور برگردانده ش��ود، تا موازنه ريال و دالر يا ارزهاي 
خارجي شكل مثبت گيرد و در نتيجه پول ملي كشور در 
برابر ارزهاي ديگر قوي تر جلوه كند. درباره مهار رشد تورم 
و ارتباط آن با تقويت پول ملي نيز بايد گفت كه تورم يك 
مقوله مستقل و مهمي به حساب مي آيد كه باز هم ناشي از 
عرضه و تقاضا است. زماني كه در كشور بسياري از فرآيند 
توليد من��وط به واردات مواد اوليه اس��ت و طبق گزارش 
مركز پژوهش ها حدود 70 درصد توليد كشور مستقيم يا 
غيرمستقيم به واردات وابسته است، نشان مي دهد كه در 
توليد خيلي هم مستقل نيستيم و وابستگي به ارز خارجي 
اين فرآيند را پيچيده تر مي كند، پس قيمت تمام ش��ده 
محصوالت داخلي كه وابسته به ارزهاي خارجي مي شود، 
گران تر در مي آيد و اينگونه فرآيند تورم پيچيده تر خواهد 
شد. به اين معنا؛ زماني كه واردكننده ماشين آالت را با ارز 
خارجي وارد مي كند، قاعدتا هزينه تمام ش��ده باالتري 
هم دارد، اما در صورتي كه قيمت ارز پايين تر بيايد يعني 
مابه ازاي ريالي كمتري بابت آن پرداخت شود، بر تورم هم 

اثر مثبت خواهد گذاشت و آن را كمتر مي كند.

خبر

 ارسال پيامك 
براي صاحبان كارتخوان

معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي از ارس��ال 
پيامك به صاحبان كارتخوان براي تشكيل پرونده 
مالياتي خبر داد.بر اس��اس قان��ون، همه اطالعات 
درگاه هاي اينترنتي پرداخ��ت و كارتخوان ها را از 
دي 98 براي سازمان امور مالياتي ارسال كرده ايم 
تا نحوه تش��كيل پرون��ده مالياتي براي كس��ب و 
كارهاي مختلف بررسي شود. از دي پارسال، همه 
دستگاه هاي كارتخوان جديد و هر درگاه اينترنتي 
پرداخت كه راه اندازي ش��ده، به س��امانه موديان 
وصل، و براي آنها پرونده مالياتي تشكيل شده است.

اطالعات دستگاه هاي كارتخوان قديمي نيز در شبكه 
پرداخت وجود دارد و برنامه ريزي كرده ايم بر اساس 
زمانبندي مشخص و با همكاري سازمان امور مالياتي 
براي تشكيل پرونده آنها اقدام و اگر فرار مالياتي در 
اين حوزه وجود دارد، شناس��ايي ش��ود.در همين 
راستا در گام نخست براي 100 هزار كارتخوان كه 
تراكنش ها بااليي داشتند پيامك ارسال شده است 
تا براي تشكيل پرونده اقدام كنند. محرميان افزود: 
اگر صاحبان كارتخوان ها به هر دليلي نمي خواهند 
براي آنها پرونده تشكيل ش��ود انصراف مي دهند 
و در غير اين صورت براي تش��كيل پرونده مالياتي 

اقدام مي كنند.

 امكان متعادل سازي بازار ارز
كنت��رل ت��ورم و انتظارت 
تورم��ي منجر ب��ه تقويت 
ريال خواهد شد. همچنين 
دولت اين ت��وان را دارد كه 
در يك بازه نهايتا يكس��اله 
ب��ازار ارز را ب��ه س��مت 
تع��ادل ببرد.درب��اره لزوم 
برنامه ري��زي براي تقويت 
 ارزش ري��ال باي��د گف��ت ك��ه تقوي��ت ري��ال به 
پيش نيازهاي اساسي در اقتصاد ايران و متغيرهاي 
كالن نياز دارد كه به نظر مي رسد گرچه توان سوق 
دادن جهت گيري ها به سمت اين متغيرها در ميان 
و بلندمدت موجود اس��ت، اما آث��ار و پيامدهاي  آن 
قاعدتا به زودي ظاهر نخواهد شد، بنابراين يكسري 
اصالحات اساسي براي دنبال كردن آن نياز است كه 
بايد جدي انگاشته شود.  مجموعه مسائلي كه بتواند 
بر روي تعديل انتظارات تورمي موثر واقع شود، از يك 
ُبعد آرامش را به بازار ارز و بازارهاي موازي آن برخواهد 
گرداند و از طرف ديگر چنانچه واكسيناسيون هم تا 
پايان آذرماه سرعت گيرد، جريان صادرات غيرنفتي 
حتي در شرايط تحريم ها را سريعا به دامنه هاي پيش 
از شروع بيماري كرونا خواهد رساند، به ويژه بر روي 
بازارهايي كه بر آنها تس��لط نسبي هم وجود داشته 
است. بازار كشورهاي همسايه و حتي كشورهايي كه 
كمتر با ايران كار بازرگاني انجام مي دهند را مي توان 
مورد توجه قرار داد تا در صورت موفقيت، منابع اصلي 
حاصل از صادرات غيرنفتي تقويت شود و عرضه ارز را 
هم استحكام بخشد و در بحث بازار كمك رسان باشد. 
تعديل انتظارات تورمي را هم بايد مورد توجه داشت 
كه بسيار حائز اهميت اس��ت.  در مجموع يكسري 
اتفاقات در ُبعد سياست گذاري كشور بايد روي دهد 
تا به تعديل انتظارات تورمي منتهي شود. مساله ديگر 
اين است كه دولت به سرعت تكليف 52 هزار ميليارد 
توماني كه دولت آقاي روحاني در سه ماهه اول از بانك 
مركزي تنخ��واه گرفته و پايه پولي در نتيجه آن باال 
رفته را تسويه حساب كند يا اين اطمينان خاطر را به 
وجود آورد كه اين كار ادامه نخواهد داش��ت، زيرا در 
صورت تداوم روند مورد اشاره نمي توان انتظار تعديل 
تورم را داشت. جريان اقتصادي چه از نظر داخلي و 
چه بين الملل بايد به اين سمت برود كه آتش انتظارات 
تورمي در مرحله اول بيشتر از اين برآشفته نشود. در 
اين بين كنترل رشد تورم گام اول به حساب مي آيد 
زيرا زماني كه انتظارات تورمي باال باشد، در واقع جنب 
و جوش هم زياد خواهد بود، پس در اين شرايط بايد 
روند را معكوس كرد. از طرف ديگر مي توان با توجه 
به كدهايي كه از پيوستن ايران به سازمان شانگهاي 
گرفت، اميدوار بود و در صورتي كه دولت سيزدهم 
ابعاد عملياتي آن را به خوبي تبيين كند، بايد براي 
مردم تشريح شود كه عضويت در اين پيمان چگونه 
كمك خواهد كرد كه دامنه تاب آوري اقتصاد را باال 
ببرد. چنانچه از اين موارد سيگنال خوبي به جامعه 
داده شود، به تعديل انتظارات تورمي خواهد انجاميد. 
تمام اين موارد در صورتي كه رويداد جديد منفي رخ 
ندهد، دولت اين قابليت را خواهد داشت تا بتواند در 
كوتاه مدت و بازه 5 يا 6 ماهه ونهايتا يكسال بازار ارز را 
به سمت جلوگيري از تضعيف بيشتر ريال و ايجاد يك 
آرامش نسبي پيش ببرد تا توان برداشتن گام هاي 
بعدي فراهم ش��ود. با اين حال در صورتي كه سوال 
شود براي اينكه مساله تكانه هاي ارزي كه در ايران 
پس از جنگ سريالي شده و 5 بار اتفاق افتاده، تكرار 
نشود، چه بايد كرد؟ پاسخ در مساله ساختاري ميان 
مدت و بلندمدت است كه بايد از تورم هاي دورقمي 
پايدار در كشور فاصله گرفت و راه حل هم اين است كه 
نقدينگي در سيستم بانكي متناسب با رشد اقتصادي 

باشد، موضوعي كه االن وجود ندارد. 
چنانچه درصدد باشيم تا در ميان يا بلندمدت تقويت 
ريال را در دست داشته باشيم، راه حل آن مهار تورم 
اس��ت كه بخش زيادي از آن هم ب��ا كنترل جريان 
نقدينگي و متناس��ب كردن با رشد اقتصادي ايران 
حاصل مي ش��ود، مابقي به م��واردي مانند اصالح 
س��اختاري، احياي صادرات نفت يا جهش در بحث 
صادرات غيرنفتي و حضور موفق در صادرات غيرنفتي 

برمي گردد.

سقف شكني دالر در هفته اي كه گذشت

رشد نقدينگي مهم ترين عامل كاهش ارزش پول ملي و افزايش نرخ ارز است 
 روزانه 2800 ميليارد تومان در يك سال اخير به نقدينگي اضافه شده است

نوسان دالر در كانال 28 هزار 

ترمز افزايش قيمت ها كشيده مي شود

قيمت ارز و كسري بودجه عامل عمده افزايش قيمت ها
احس��ان خاندوزي وزير اقتصاد گف��ت: افزايش تورم در 
ش��هريور به هيچ وجه مطلوب نيس��ت و با اقداماتي كه 
انجام خواهد شد ترمز افزايش قيمت ها كشيده مي شود. 
متاس��فانه آمار افزايش بي��ش از 3 درصدي متوس��ط 
قيمت ها در اقالم مصرفي خانوار در شهريور خبر بسيار 
ناخوشايندي است و اين نرخ بايد حتمًا در ماه هاي آينده 
كنترل شود. وي درباره داليل اين تورم گفت: بخشي از اين 
تورم مربوط به افزايش قيمت ارز و همچنين فشار كسري 
بودجه در ماه هاي ابتدايي سال است كه موجب برداشت 
بيش از ان��دازه از بانك مركزي شد.سياس��ت اقتصادي 
با تاخير تاثير خود را خواهد گذاش��ت و اگر دولت با 50 
هزار ميليارد تومان كسري بودجه در چهار ماهه نخست 
امس��ال از بانك مركزي استقراض كرد اين موضوع خود 
را در ماه هاي شش��م و هفتم نش��ان مي دهد. وي گفت: 
دولت سيزدهم براي كنترل افزايش قيمت ها اقداماتي 
در دستور كار قرار داده، از جمله كنترل نوسانات نرخ ارز 
از طريق افزايش فروش نفت و ميعانات كه در دستور كار 

قرار گرفته است. وزير اقتصاد افزود: همچنين براي تسهيل 
دسترسي به ارزهاي بلوكه شده كشور در ساير كشورها 
تدابيري در روزهاي اخير اتخاذ ش��ده اس��ت. خاندوزي 
گفت: درباره استقالل از بانك مركزي نيز اقداماتي انجام 
ش��ده و بر خالف پنج ماهه ابتدايي سال دولت سيزدهم 
در ش��هريور بدون يك ريال اس��تقراض جديد از بانك 
مركزي توانست بودجه خود را تامين كند و زودتر از پايان 
شهريور حقوق كاركنان دولت واريز ش��د. وي افزود: ما 
در ماه هاي ابتدايي س��ال، 16 هزار ميليارد تومان تامين 
مالي از طريق فروش اوراق داش��تيم كه اين رقم در يك 
ماه اخير، به 27 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. 
تداوم اين اقدامات، مي تواند كنترل تورم و كشيده شدن 
ترمز افزايش قيمت ها را در پي داشته باشد هرچند ممكن 
است با چند ماه فاصله، تاثير بگذارد. به ويژه با تغيير اليحه 
بودجه سال 1401، كمتر كسري بودجه خواهيم داشت 
و شاهد پايين آمدن سطح عمومي قيمت ها در ماه هاي 

آينده خواهيم بود. 

   واردات خودرو بعد از عادي ش�دن شرايط 
ارزي كشور

همچنين وزير صمت با بيان اينكه حداقل تا پايان سال 
واردات خودرو خارجي اشتباه است گفت: زماني اقدام 
به واردات خودرو خارجي خواهيم كرد كه به يك توازن 
ارزي برسيم و شرايط صادرات غيرنفتي كشور عادي 
شود. سيد رضا فاطمي امين با اشاره به موضوع افزايش 
قيمت محصوالت پتروشيمي و فوالد گفت: محصوالت 
پتروشيمي و فوالد تا سه ماه آينده به قيمت تثبيت شده 
خواهد رس��يد. وزير صنعت افزود: از دو هفته گذشته 
بر روي بازار اوليه پتروش��يمي پلي اتيلن، پت و فوالد 
متمركز شده ايم و تثبيت قيمت اين محصوالت زمان بر 
است كه تا پايان فصل پاييز اين موضوع انجام خواهد شد 
و اميدواريم اين دو بازار كه دربخش هاي توليد هم سهم 

دارند مديريت شوند و ما شاهد ثبات در بازار باشيم.
وي با اش��اره به قولي كه در روز گرفتن راي اعتماد در 
مجلس داده بود گفت: س��يمان بايد به قيمت قبل از 

قطعي برق برگردد كه خوش��بختانه اين اتفاق افتاد و 
االن سه هفته اس��ت با همان قيمت تصويب شده در 
بازار عرضه مي ش��ود. فاطمي امين افزود: در شرايط 
عادي زماني كه تراز ارزي تجاري كشور متعادل است 
واردات خودرو هاي خارجي مي تواند مفيد باشد و به 
نوعي فض��اي رقابتي ايجاد خواهد ك��رد، اما در حال 
حاضر حداقل تا پايان س��ال جاري زماني كه به يك 
توازني برسيم در تراز خارجي، اين واردات اشتباه است 
به دليل اينكه حجم زيادي از منابع درگير خواهد شد و 
قيمت ارز افزايش پيدا خواهد كرد و تورم ايجاد مي كند 

كه براي كل جامعه است.
وي گفت: در ش��رايط عادي كه ص��ادرات غيرنفتي 
مناس��ب داريم واردات خودرو مي تواند كمك كند به 
رقابت پذيري و به كيفيت، اما تا زماني كه به اين موضوع 
برس��يم يك چالش ارزي داريم ك��ه اميدواريم طبق 
برنامه ويژه اي كه ش��روع كرده ايم به يك توازن ارزي 

برسيم و بعد از آن واردات خودرو مي تواند انجام شود.

عباس علوي راد



ش��اخص كل بورس طي هفته منتهي به 8 مهر سبز 
بود اما نتواونست خود را به محدوده هاي ابتداي هفته 
گذشته برساند و با 3.64 درصد رشد به يك ميليون و 
437 هزار واحد رسيد. درصورتي كه شاخص در هفته 
جاري بتواند از مح��دوده 1450 هزار واحد عبور كند 
مي توان به رشد بيش��تر آن اميدوار بود. بازدهي اين 
شاخص طي يك سال اخير منفي 3.98 درصد شده 
اس��ت. ش��اخص كل هم وزن مجدداً با بازدهي كمتر 
از شاخص كل بس��ته شد و به رش��د 1.27 درصدي 
دست يافت. اين شاخص دو تالش نافرجام براي ورود 
به كانال 470 هزار واحد داش��ت و نهايتًا تا حمايت از 
418 هزار واحد اص��الح خوبي را تجربه كرد. بازدهي 
ش��اخص هم وزن در يك سال گذش��ته 4.96 درصد 
ثبت شد P/E بورس هم در انتهاي هفته به 11 رسيد 
كه همچنان از ميانگين تاريخي خود باالتر است. در 
فرابورس نيز اوضاع بر وقف مراد بود. ش��اخص كل در 
اين هفته تنها يك روز منفي داش��ت و تواونس��ت با 
1.66 درصدي بخش��ي از افت هفته گذش��ته خود را 
جبران كند و به 20 هزار و 904 واحد برسد. همچنين 
بازدهي قابل توجه 19.13 درصدي را براي يك سال 
اخير خود كس��ب كرده و ميزان P/E آن به 9 رس��يد. 
همچنين بررس��ي معامالت بازار بورس در هفته اي 
كه گذش��ت نش��ان مي دهد كه ارزش كل معامالت 
اين بازار با 25 درصد كاهش نس��بت به هفته گذشته 
از 308 ه��زار و 894 ميليارد ريال تا 232 هزار و 534 
ميليارد ريال كاهش يابد. حجم كل معامالت اين بازار 
نيز با كاهش 30.9 درصدي از 35 هزار و 890 ميليون 
سهم تا 24 هزار و 801 ميليون سهم كاهش يافت. در 
ميان بازار اول سهام، بازار دوم سهام، بازار بدهي، بازار 
مشتقه و صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله تنها 
بازار بدهي نس��بت به هفته گذشته روندي صعودي 
داشت. به طوري كه ارزش معامالت در بازار اول سهام 
نسبت به هفته قبل 38 درصد كاهش يافت و از 108 
هزار و 416 ميليارد ريال تا رقم 67 هزار و 320 ميليارد 
ريال كاهش يافت. همچنين ارزش معامالت در بازار 
دوم س��هام از 129 هزار و 974 ميليارد ريال در هفته 
گذش��ته به 101 هزار و 994 ميلي��ارد ريال در هفته 
جاري رسيد كه كاهشي 22 درصدي را نشان مي دهد. 
اين در حالي است كه ارزش معامالت در بازار بدهي با 
افزايشي 17 درصدي از 1705 ميليارد ريال در هفته 
گذشته تا 2003 ميليارد ريال در هفته جاري افزايش 
يافت. ارزش معامالت بازار مش��تقه نيز با كاهش 27 
درصدي از 228 ميليارد ريال به 167 ميليارد ريال و 
ارزش معامالت در صندوق هاي سرمايه گذاري قابل 
معامله با كاهش��ي 10.97 درصدي از 68 هزار و 572 
ميليارد ريال به 61 هزار و 51 ميليارد ريال رسيده است. 
مهم ترين خبر هفته گذشته كشف ماينر در زيرزمين 
شركت بورس بود كه در ابتدا مسووالن مربو طه تاييد و 
تكذيب مي كردند و پس از توضيحاتي خالصه از سوي 

روابط عمومي شركت بورس منتشر شد و درنهايت خبر 
علي صحرايي منتشر شد، وي گفت براي هموارسازي 
مسير تحقيقات تصميم به استعفا گرفته؛ از سويي ديگر 
شايعه جايگزيني حامد سلطاني نژاد مديرعامل بورس 
كاال به جاي دهقان دهنوي آتش اين داس��تان را تند 
كرد البته اين شايعه تكذيب شد. دولت سيزدهم پس 
از گذش��ت اين مدت و بر اساس وعده هاي خود هنوز 
تصميمي براي بورس نگرفته اس��ت. بر اساس اخبار 
انتظار مي رفت كه »سغدير« طي هفته گذشته عرضه 
اوليه شود اما خبري از عرضه نبود. بسياري از فعالين 
بازار سرمايه دليل افت شاخص را اصرار سازمان براي 
عرضه اوليه هاي پرتعداد مي دانند و نس��بت به تالش 
مديران براي عمق بخشيدن به بازار در روزهاي حساس 
انتقاد مي كردند. داس��تان برجام نيز مشخص است و 
تغيير چنداني نداشته و كماكان خبرهاي ضدونقيض به 
گوش مي رسد؛ وضعيت به گونه اي كه مقامات كشوري 
در يك روز اظهارات متفاوتي مطرح مي كنند و گروهي 
از حمايت سخن مي گويند و ديگران از كمبود فرصت 
ولي همچنان اميدها براي شروع مذاكرات وجود دارد. 
نرخ نفت برنت نيز حدوداً به هر بشكه 80 دالر رسيد 
كه بيشترين مقدار در سه سال گذشته بوده اما كمي 
بعد اصالح كرد و از اوج قيمتي خود فاصله گرفت و به 
عقيده كارشناس��ان علت اين رشد قيمت استفاده از 
نفت براي توليد برق به جاي گاز بوده است. دو موضوع 
مهم طي هفته اخير موردتوجه فعالين بازار بود نخست؛ 
ركورد زدن قيمت گاز در اروپا و ديگر مساله بحران مالي 
شركت اورگرند درچين. به گفته كارشناسان به دليل 
تأثيرپذيري ايران از كمبود گاز در زمس��تان صنايع 
بورسي نتوانند نفع چنداني از اين تغييرات ببرند. طي 
هفته اخير رهبر انقالب ممنوعيت واردات لوازم خانگي 
از دو شركت كره جنوبي اعالم كرد البته اين موضوع به 

معناي انحصار نيست اما كارشناس اقتصادي از موضوع 
ناراحت اند و عاقبت  صنع��ت لوازم خانگي را همانند 
خودروسازي مي دانند، به هرحال بايد در انتظار تأثير 

آن روي بورس ماند.

صندوقهايسرمايهگذاريچهميكنند؟
»پااليش يكم« صدرنشين بيشترين بازدهي هفتگي 
ش��د. اين صندوق با رش��د 8.44 درص��دي بهترين 
عملكرد را داشت البته قيمت پاياني نماد »پااليش« 
طي اين مدت تنها 2.5 درصد رش��د داش��ت و عماًل 
فاصله بين اين قيم��ت و ارزش ذاتي صندوق افزايش 
پيداك��رده. »نيك��وكاري نداي اميد« ط��ي دو هفته 
گذش��ته ضرر ده بود اما در هفته اي كه گذشت رشد 
8.17 درصدي داش��ت كه بي��ش از دو برابر بازدهي 
شاخص كل به حس��اب مي آيد؛ »صندوق نيكوكاري 
ورزش��ي پرس��پوليس« نيز طي دو هفته اخير 6.59 
درصد بازدهي رابين تمامي صندوق ها داشت اما؛ طي 
هفته اخير با بازدهي 7.11 در جايگاه سوم قرار گرفت. 
»پااليش يكم« يكي از صندوق هاي دولتي است كه 
سال گذش��ته به مردم فروخته شد. در وهله نخست 
ق��رار بود واحدهاي صندوق ب��ا 20 درصد تخفيف به 
فروش برسد اما چند روز پيش از پذيره نويسي تخفيف 
30 درصدي براي آن در نظر گرفته شد. اين صندوق 
حواشي زيادي داش��ته؛ زمان بازگشايي آن به صورت 
مكرر به تعويق افتاد و پس از بازگش��ايي نماد و پس از 
مدت كوتاهي افت قيمت آن روي تابلو نمايان شد كه 
البته هنوز هم تابلو ب��ا 20 درصد كمتر از ارزش ذاتي 
صندوق اس��ت. واحدهاي صندوق پااليش��ي يكم از 
چهار نماد پااليش��گاهي تشكيل ش��ده، »شتران« و 
»ش��پنا« هركدام با 40 درصد بيش��ترين سهم را در 
اين س��بد دارند و »شبندر« و »شبريز« هركدام نيز با 

10 درصد ديگر نمادهاي صندوق هستند و با تكيه به 
رشد نمادهاي پااليشگاهي ش��اهد رشد ارزش ذاتي 
صندوق ها در چند روز گذش��ته هستيم و كم كم اين 
عدد به 10 هزارتوماني كه روز اول به خريداران فروخته 

شد بود، نزديك مي شود.

بيشترينوكمترينبازدهيهفتگي
برخالف هفته هاي اخير اغلب صنايع بازدهي مثبت و 
معقولي داشتند. گروه محصوالت شيميايي تواونست 
7.53 درصد رشد كند و عنوان بهترين عملكرد را دست 
آورد. فرآورده هاي نفتي با 7.05 درصد و چند رشته اي 
صنعتي ب��ا 5.63 درصد رتبه هاي بعدي را به دس��ت 
آوردند اما انتهاي جدول متعلق به گروه انتشار و چاپ با 
5.6 درصد است كه بدترين بازدهي طي هفته اخير را 
داشته. همچنين اداره بازارهاي مالي يا عمان فراكابها با 
2.89 درصد و قند و شكر با 2 درصد افت ديگر گروه هاي 
زيان ده بازار بودند. بدون در نظر گرفتن معامالت بلوكي 
و حق تقدم ها و بر اساس قيمت پاياني 278 نماد بازدهي 
مثبت يا صفر درصدي داشتند. بهترين بازدهي هفتگي 
را »توسن« با 27.59 درصد به دست آورد البته اين نماد 
به تازگي وارد بازار شده و هنوز روزهاي منفي را تجربه 
نكرده. »كاسپين« با بازدهي 24.6 درصد تواونست پس 
از نوسان هاي عمده رتبه دوم را به دست آورد. دراين بين 
363 نماد طي هفته اخير بازدهي منفي را تجربه كردند. 
»تپكو« نماد پرحاش��يه اين روزها تواونسته بازدهي 
منف��ي 24.33 درصدي را به دس��ت آورد اما با توجه 
به صف هاي اين نماد بايد اميدوار بود. »لكما« و »كدما« 
نيز به ترتيب با 23.25 و 20.84 درصد رتبه دوم و سوم 

بيشترين افت هفتگي را به دست آوردند.

دربازارهايموازيچهميگذرد؟
دالر پس از چهار هفته درج��ا زدن مجدداً وارد كانال 
28 هزارتوماني شد. طي اين هفته بازدهي دالر 2.50 
درصد بوده و اكنون قيمت آن بر روي 28 هزار و 470 
تومان اس��ت و احتمال اينكه دالر در كوتاه مدت وارد 
محدوده 30 هزارتوماني شود بسيار كم است و بايد در 
انتظار واكنش بازار نس��ب به مقاومت 28 هزار و 900 
توماني باشيم. سكه طرح جديد نيز نسبت به نرخ دالر 
بي توجه است و تغيير چنداني نداشته است. قيمت هر 
سكه با 0.06 درصد نسب به دو هفته گذشته به قيمت 
11 ميليون و 990 هزارتوماني رسيد و بر همين اساس 
به نظر مي رس��د نتيجه كاهش ارزش اونس و افزايش 
قيمت دالر باشد. اونس طال نيز طي هفته اخير صعود 
مطلوبي را تجربه كرده و خود به نرخ 1754 دالر رسانده 
اما اغلب كارشناس در انتظار جايگيري اونس در كانال 
1600 دالر هس��تند. بيت كوين نيز يك بار ديگر در 
آستانه سقوط به كانال 30 هزار واحدي قرار گرفت اما 
خريداران از آن حمايت كردند و بيت امروز روز گذشته 

با رشد 6.84 به محدوده بيش از 44، دالر رسيد.
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سوگيريدرگزينشسهام
وجودندارد

سيد مهدي پارچيني، مدير نظارت بر بورس هاي 
سازمان بورس اظهار كرد: صندوق سرمايه گذاري 
مشترك توسعه بازار سرمايه در تمام روزهاي كاري 
بازار فعاليت دارد و به خريدوفروش مي پردازد. اينكه 
در طول روز چه حجمي را معامله مي كند، بستگي 
به همان روز داش��ته و نمي توان مقدار مشخصي را 
براي آن عنوان كرد. پارچين��ي افزود: ارزش ريالي 
خريدوفروش هاي صندوق سرمايه گذاري مشترك 
توسعه بازار سرمايه متغير بوده اما درمجموع همانند 
يك بازارگردان، معامالت روزان��ه دارد و هدف آن 
نيز متعادل س��ازي بازار سهام اس��ت. اين صندوق 
در روزهايي ك��ه بازار نياز به عرض��ه دارد، اقدام به 
عرض��ه دارايي خود مي كن��د و روزهايي كه نياز به 
خريد هست صف هاي فروش را جمع آوري كرده و 
از نمادها حمايت مي كند. مدير نظارت بر بورس ها 
بيان كرد: درواقع صندوق سرمايه گذاري مشترك 
توس��عه يار كمكي براي بازارگردان ها است كه اگر 
عرضه در سهمي زياد شود، آن را خريداري كرده و 
به باالنس و توازن بازار مي پردازد. بالعكس اين عمل 
نيز انجام شده و اقدامات دوسويه دارد. وي در پاسخ 
به پرسش اينكه اين صندوق چقدر در انجام رسالت 
خود موفق عمل كرده اس��ت؟ گفت: همين كه در 
نمادهاي پذيرفته شده و ليست شده، كمتر شاهد 
صف خريدوفروش باشيم، نشان مي دهد كه صندوق 
در آن روز كاري موفق عمل كرده است. مدير نظارت 
بر بورس ها تشريح كرد: البته براي باز شدن قفل هاي 
صف فروش و خريد، در گام نخست خود بازارگردان 
س��هام بايد اقدام كند و مكلف به انجام وظيفه خود 
است و دراين بين صندوق سرمايه گذاري مشترك 
توسعه نيز به واسطه رسالت هاي كالني كه در بازار 
دارد، به عن��وان يار كمكي ايف��اي نقش مي كند. 
پارچيني بيان كرد: گاهي عموم فكر مي كنند كه 
اين صندوق در تمام بخش هاي بازار حضور دارد اما 
اين تصور اشتباهي است و اينگونه نيست كه به خريد 
يا فروش همه سهام پذيرفته شده در بازار بپردازد. 
صندوق سرمايه گذاري مشترك توسعه تنها مطابق 
اساس��نامه  خود عمل كرده و بر پايه دستورالعمل  

مصوب هيات امنا، اقدام به خريدوفروش مي كند.
اين مقام مس��وول درپاسخ چه س��ازوكاري براي 
انتخاب يك س��هم براي حمايت از آن وجود دارد؟ 
توضيح داد: سهامي كه براي حمايت و معامله  انتخاب 
مي شود، مشخصه هاي زيادي را بايد داشته باشند 
اما آنچه حائز اهميت بوده اين اس��ت كه منابع اين 
صندوق از وجوه بانك ه��ا، كارگزاران و فعاالن بازار 
حاصل مي شود و هيات امنا صندوق سرمايه گذاري 
مشترك توسعه دستورالعمل مشخصي را تدوين 
كرده اند تا سوگيري در شناسايي و نحوه حمايت به 
وجود نيايد. مدير نظارت بر بورس ها تشريح كرد: در 
حقيقت اگر سهامي با اساسنامه مذكور همخواني 
داشته باشد، صندوق سرمايه گذاري مشترك توسعه 
آن نماد را گزينش كرده و نسبت به ورود و خروج آن 
تصميم گيري مي كند. اين دستورالعمل ها در سايت 
داخلي صندوق براي عموم قابل مشاهده نيست اما 
گمان مي كنم اساسنامه آن در سايت كدال وجود 

داشته باشد.

كابوسبورسهايجهاني
بيشتر ش��اخص هاي مهم بورس��ي جهان ريزش 
س��نگيني را تجربه كردن��د. يوكيو ايش��يزوكي، 
كارشناس ارشد س��رمايه گذاري در موسسه دايوا 
سكيوريتيز گفت: نرخ توم در بيشتر كشورهاي جهان 
كماكان مايه نگراني اس��ت، چراكه كار بانك هاي 
مركزي را براي اجراي دلخواه سياست هاي جديد 
پس از دوره كرونا دش��وار مي كند. در امريكا شاهد 
آن بوده ايم كه تورم براي مدت طوالني باالي چهار 
درصد باقي مانده است و اين در صورت تداوم مي تواند 
منجر به ايجاد چسبندگي قيمت اقالم ضروري شود 
كه به نوبه خود منجر به دشوارتر شدن كاهش نرخ 
تورم مي شود.  در وال استريت همه شاخص ها نزولي 
بودند؛ تا جايي كه دو شاخص از سه شاخص اصلي 
بورسي در س��طح پايين تري از روز قبل خود بسته 
شدند.شاخص »داوجونز ايدانس��تريال اوريج« با 
1.59 درصد ريزش نسبت به روز قبل و در سطح 33 
هزار و 843.92 واحد بس��ته شد. شاخص »اس اند 
پي 500« با 1.19 درصد كاهش تا سطح 4307.54 
واحدي پايين رفت و ديگر ش��اخص مهم بورسي 
امريكا يعني »نزدك كامپوزي��ت« با 0.44 درصد 
كاهش در سطح 14 هزار و 448.58 واحدي بسته 
شد. در معامالت بازارهاي بورس در اروپا، شاخص 
»فوتسي 100« بورس لندن با 0.31 درصد ريزش 
نسبت به روز قبل و در سطح 7086.42 واحد بسته 
شد. ش��اخص »دكس 30« بورس فرانكفورت در 
آلمان با كاهش 0.68 درصدي و ايستادن در سطح 
15 ه��زار و 260.69 واحدي به كار خود خاتمه داد 
و ش��اخص »كك 40« بورس پاري��س با عقبگرد 
0.62 درصدي در س��طح 6520.01 واحد بس��ته 
شد. در مادريد شاخص »ايبكس 35« 0.94 درصد 
پايين رفت و به 8796.30 واحد رسيد. در معامالت 
بورس هاي آسيا، شاخص ها عملكرد بدي داشتند؛ 
تا جايي كه شاخص »نيك كي 225« بورس توكيو 
ژاپ��ن با ريزش 1.96 درصدي تا س��طح 28 هزار و 
876.69 واح��دي پايين رفت. ش��اخص »هانگ 
سنگ« بورس هنگ كنگ 0.36 درصد پايين رفت 
و در س��طح 24 هزار و 575.64 واحد بسته شد. در 
چين شاخص »شانگهاي كامپوزيت« صعود 0.67 
درصدي را تجربه كرد و در سطح 4866.38 واحد 
بسته ش��د. در استراليا شاخص »اس اند پي اس اند 
ايكس 200« بورس سيدني با 2.19 درصد ريزش 
و ايستادن در سطح 7171.30 واحدي به كار خود 
خاتمه داد. در بين ديگر شاخص هاي مهم آسيايي، 

شاخص »تاپيكس« ژاپن نزولي بود.

ماينينيگبورسبامجوز
تحقيقاتيهمغيرقانونياست؟

ايلنا| جعفر قادري، عضو كميسيون برنامه وبودجه 
درباره كشف دستگاه استخراج رمزارز در زيرزمين 
شركت بورس تهران اظهار داشت: اين اقدام بورس 
تهران غيرقانوني و غيرقابل توجيه اس��ت. برفرض 
اينكه مجوز براي اين اقدام داش��تند، اساسًا بورس 
نبايد وارد اين حوزه ش��ود و كار بورس اس��تخراج 
رم��زارز چه به عن��وان پروژه تحقيقات��ي و چه به 
عنوان يك موضوع آزمايشي نيست. تحقيقات در 
رابطه با رمزارز چ��ه ارتباطي با بورس تهران دارد؟ 
و بر چه اساسي شركت بورس تهران بايد به سمت 

ماينينگ برود؟
ق��ادري اف��زود: نمي دانيم چطور مج��وز دريافت 
كرده اند و دادن مجوز به بورس براي استخراج رمزارز 
تخلف است. حوزه فعاليت بورس موضوع ديگري 
است چرا بايد درباره اس��تخراج رمزارز تحقيقات 

انجام شود.
اين نماينده مجلس تأكيد كرد: اگر گفته ها مبني 
بر اينكه دستگاه هاي استخراج رمزارز متعلق به يك 
شخص است، صحت داشته باشد، اين خود تخلف 
بزرگ تري محسوب مي شود  چرا يك نفر بايد اين 
اجازه را ب��ه خود بدهد از امكانات يك نهاد عمومي 
براي ماين كردن استفاده كند درحالي كه حتي فعاًل 
فعاليت مجوزدارها هم متوقف و ممنوع شده  است.

وي بابيان اينكه مجلس قطعًا به اين مس��اله ورود 
مي كند، گفت: اين اقدام بورس تهران به هيچ وجه 
قابل توجيه نيست و بورس تهران هم نمي تواند با 
انتش��ار توضيح و اطالعيه از خود دفاع كند. حتي 
اگر در يك دوره اي هم براي اين اقدام خود توانسته 

مجوز بگيرد نبايد وارد اين فعاليت ها مي شد.
عضو كميسيون برنامه وبودجه ادامه داد: به دنبال 
اين هس��تيم كه روند اس��تخراج رمزارز يك روند 
قانوني باش��د و افرادي كه توان تأس��يس نيروگاه 
رادارند و متقاضي ورود به اين حوزه هستند، فعال 
شوند و ما هم از اين ظرفيت براي تأمين برق كشور 
استفاده مي كنيم؛ اما نه اينكه در اين شرايط كه با 
فشار مصرف برق مواجه هستيم دستگاه هاي دولتي 
بخواهند وارد اس��تخراج ارز و ماينينگ شوند. اين 
روزها براي اينكه بتوانيم برق كشور را تأمين كنيم 
حتي نيروگاه هاي كه آلودگي دارن��د را وارد مدار 
كرديم حاال در اين شرايط اين اقدام بورس تهران 

چه توجيهي دارد؟

حفظارزندگيسهم؛كاركرد
اصليبازارگردانان

س�نا| محمدعلي احمدزاد  اص��ل، تحليلگر بازار 
س��رمايه از بازارگردانان به عنوان بيمه گران سهام 
يادكرد و گف��ت: بازارگردانان، قيمت س��هم را در 
يك محدوده  مش��خص براي سرمايه گذاران بيمه  
مي كنند. افزون بر بيمه سهام، در صورت در اختيار 
قرار دادن ابزارهايي همچون اوراق تبعي كه در بازار 
گرداني پيش بيني مي شود، بازارگردانان مي توانند 
سود متعارفي را براي سرمايه گذاران به دست آورند.

محمدعلي احمدزاد  اصل اف��زود: اوراق تبعي هم 
مي توانند براي تأمين مالي به كاربرده ش��وند و هم 
ابزاري مناس��ب براي بيمه كردن س��هام هستند. 
اين اوراق مبتن��ي بر دارايي مالي هس��تند كه در 
يك محدوده قيمتي و طي زماني مشخص منتشر 

مي شوند.
به گفته وي، روان كردن معامالت و نقد ش��وندگي 
سهم ازجمله چالش هاي مهمي است كه به عملكرد 

بازارگردانان بازمي گردد.
اين تحليلگر بازار سرمايه توجه به ارزندگي سهام را 
مولفه اساسي در آغاز بازار گرداني خواند و تصريح 
ك��رد: در آغاز فعالي��ت بازار گرداني الزم اس��ت به 
ارزندگي سهام توجه شود. به بياني ديگر، سطحي 
كه نقطه آغاز بازار گرداني براي سهم هايي كه از ابتدا 
بازارگردان نداشته اند، الزم است در نظر گرفته شود، 

»ارزندگي سهام« است.
وي ادامه داد: س��طح ارزندگ��ي، كمك مي كند تا 
قيمت سهام متناسب با روند ارزندگي آن رشد كند 
و از نوس��انات آني و هيجاني جلوگيري مي كند و 
درنتيجه، به اعتماد عمومي سهامداران نيز صدمه 
وارد نمي ش��ود. احمدزاد اصل با اشاره به ضرورت 
بازار گرداني به موقع س��هم، تأكيد ك��رد: برخي از 
مش��كالتي كه در ارتباط با نقد ش��وندگي سهم ها 
مشاهده مي شود، به فقدان بازار گرداني به موقع آن 
سهم بازمي گردد. گاه بازارگردانان زماني وارد عمل 
مي شوند كه سهم، ارزش ذاتي خود را ازدست داده و 

بي اعتمادي عمومي نسبت به آن وجود دارد.
وي تش��خيص سقف و كف قيمت س��هم از سوي 
بازارگ��ردان را مهم تلقي كرد و گف��ت: بازارگردان 
بايد بر اساس كف و سقف قيمتي سهم، معامالت 
در بازار را جهت بدهد و از نوسانات غيرمتعارف در 
آن اجتناب كند. همچنين به منظور پيشگيري از 
نوسانات غيرمتعارف سهم، بازارگردانان بايد ورود 
و خروج افراد در سهمي كه بازارگردان آن هستند 

را رصد كنند.
اين تحليلگر بازار سرمايه نقش بازارگردانان در نقطه 
حمايتي و مقاومتي سهم ها به طور خاص و شاخص 
به طور عام را حائز اهميت خواند و اذعان كرد: براي 
اينكه بازارگردانان بتوانند در اين هنگام نقش موثري 
ايفا كنند، الزم است سهم هايي كه بازار گرداني بر 
آنها انجام مي شود از ارزندگي كافي برخوردار باشند و 
همچنين، منابع مالي كافي در اختيار آنها قرار بگيرد.

به گفته وي، س��هولت در دريافت مجوز، حمايت 
و پش��تيباني قانوني نهادهاي مالي بازار س��رمايه 
همچون سازمان بورس و اوراق بهادار، شركت هاي 
بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس از بازارگردانان 
براي عبور از نقطه حمايتي يا مقاومتي بازار بسيار 

اهميت دارد.

»تعادل« وضعيت بازار را طي هفته اخير بررسي مي كند

رقابتشاخصسازهاباهموزنها

تاالرنقرهايميزبانرويدادهايجديد

سهامداران حق شكايت از شركت بورس را دارند

طي هفته اخير بورس كاالي ايران ش��اهد اتفاقات و 
اخبار مختلفي بود كه برخي از آنها را بررسي مي كنيم.

بررس��ي روند معامالت ب��ورس كاالي ايران در نيمه 
نخست امسال نشان مي دهد كه ارزش كل معامالت 
اين بورس در سه بخش بازار فيزيكي، مشتقه و مالي 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 87 درصدي 
مواجه ش��د و به بي��ش از 258 هزار ميلي��ارد تومان 
رسيد تا ركوردي جديد از ابتداي تأسيس بورس كاال 
تاكنون به ثبت برس��د. از نكات مه��م معامالت 6 ماه 
نخست امسال عالوه بر ورود سيمان به تاالر معامالت، 
مي توان به شكسته شدن ركورد تاريخي حجم و ارزش 
معامالت تاالر صنعتي و معدني، ارزش معامالت تاالر 
پتروشيمي، ارزش معامالت تاالر فرآورده هاي نفتي 
و حج��م و ارزش معام��الت بازار فرعي ب��ورس كاال 
اش��اره كرد. در اين زمان معامله 2.6 ميليون تن انواع 
محصوالت پتروش��يمي در بورس كاال به ثبت رسيد. 
جواد فالح، مدير توسعه بازارهاي فيزيكي بورس كاالي 
ايران بابيان اينكه امكان دريافت تس��هيالت از سوي 
كش��اورزان در معامالت گواهي سپرده كااليي وجود 
دارد، گفت: صاحب كااليي كه پس از تحويل محصول 
خود به انبار، اوراق بهادار يا همان گواهي سپرده كااليي 
در دس��ت دارد، مي تواند اين اوراق را نزد شبكه بانكي 

براي دريافت تسهيالت، وثيقه كند و به پشتوانه آن وام 
بانكي دريافت كند كه در اي��ن زمينه در حال رايزني 
هستيم تا بانك ها بخش نامه هاي اجرايي مربوط به اين 

موضوع را تصويب و به شعب خود ابالغ كنند. 
 رييس اتاق بازرگاني تهران در نشست هيات نمايندگان 
اتاق بازرگاني تهران كه با حضور س��اداتي نژاد، وزير 
جهاد كشاورزي گفت: سه معضلي كه اقتصاد كشور 
به ويژه بخش كش��اورزي با آن مواجه بوده تورم باال، 
عدم سرمايه گذاري و سياست قيمت گذاري دستوري 
است كه توسط دولت انجام مي شود. يك اشتباهي كه 
در همه دولت ها بوده اين است كه فكر مي كنند مي توان 
با قيمت گذاري دس��توري تورم و افزايش قيمت ها را 
حل كرد درحالي كه اي��ن موضوع يك خطاي بزرگ 
است كه در حق اقتصاد مي شود و توليد را دچار مشكل 
مي كند. حسن هراتي معاون مالي و اقتصادي شركت 
س��يمان هرمزگان گفت: نظم گرفتن عرضه سيمان 
و ورود كارخانجات تولي��دي به بورس كاال، قيمت ها 
را به سمت تعادل كش��انده است چراكه بازار، چيزي 
جز عرضه و تقاضا نيس��ت و وقتي سياست گذاران به 
مكانيسم عرضه و تقاضا اعتماد مي كنند، نتيجه اقدام 

خود را در تعادل بازار مي بينند. 
محمد آقايي كارش��ناس بازار سرمايه گفت: جهش 

توليد اكثر كشورهاي توس��عه يافته و درحال توسعه 
مانند آفريقاي جنوب��ي، برزيل، هند و چين، از داخل 
بورس ه��اي كااليي آنها آغازش��ده اس��ت و علت آن 
بهره گيري اين كشورها از ابزارهاي معامالتي مختلف 
است. گواهي سپرده كااليي يكي از اين ابزارهاست كه 
در بورس كاالي كشور ما نيز انواع ديگري از ابزارها مانند 

ابزارهاي سلف موازي، اختيار معامله، آتي و غيره وجود 
دارد. تورج زارع مديرعامل شركت آلوميناي ايران در 
شهرستان جاجرم نيز گفت: امسال 81 هزار تن پودر 
آلومينيوم با باالترين درجه خلوص توليدي اين مجتمع 
در بازار اصلي بورس كاالي ايران عرضه شد كه به طور 

كامل فروخته شد.

حميد اس��دي، كارش��ناس حقوقي بازار س��رمايه 
بابيان اينكه موضوع كش��ف ماينر در شركت بورس 
اوراق بهادار تهران ابتدا توس��ط رس��انه ها مطرح و 
گمانه زني هاي��ي در اين باره ارايه ش��د، اظهار كرد: 
بعدازاينكه روابط عمومي شركت بورس اين موضوع 
را تكذي��ب كرد، س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار به 
عنوان نهاد ناظ��ر بورس ها، به اين موض��وع ورود و 
در اطالعيه اي اعالم ك��رد كه اين موضوع در كميته 

تخلفات سازمان بورس بررسي خواهد شد.
وي ادامه داد: طبق دستورالعمل رسيدگي به تخلفات 
مصوب مهرماه س��ال 1398، هيات مديره سازمان 
بورس و اوراق بهادار، در صورت كشف تخلف، كميته 
رسيدگي به تخلفات از نهاد ناظر و واحد نظارتي كه 
آن تخلف را ارسال مي كند و همچنين از خود متخلف 
دعوت مي كن��د تا در كميته رس��يدگي به تخلفات 
حضور پيدا كنند و در خصوص موضوع تخلف و ابعاد 
آن، توضيح��ات و دفاعيات خ��ود را ارايه دهند. اين 
كارشناس حقوقي بازار سرمايه با تأكيد بر اينكه از بعد 

ماهيت، مساله ماينينگ قطع به يقين در حوزه فعاليت 
شركت بورس نيست و اين مس��اله طبق اساسنامه 
ش��ركت، خارج از موضوع فعاليت شركت محسوب 
مي شود، گفت: همين موضوع يك تخلف است و اگر 
احراز ش��ود از چند بعد قابل رسيدگي است. نخست 
آنكه شركت بورس بايد نس��بت به آن شفاف سازي 
مي كرد و در سامانه كدال اطالعيه اي جهت آگاهي و 

اطالع سهامداران منتشر مي كرد.
اسدي ادامه داد: طبق ماده دو مكرر سه دستورالعمل 
اجرايي افش��اي اطالعات، ناشر كه در اينجا شركت 
بورس است، مسووليت شفاف سازي درمورد شايعات 
را بر عهده دارد و در صورت انتشار شايعه و اخباري كه 
ممكن است فعاليت شركت را تحت تأثير قرار دهد، 
بايد جهت پيشگيري از سوءاستفاده از اطالعات در 
سامانه كدال به شفاف س��ازي اقدام كند. اين مورد 
الزام ناش��ر است و حتمًا بايد شفاف س��ازي را انجام 
دهد و عدم شفافيت اطالعات و عدم افشاي اطالعات 
صحيح در سامانه كدال يك يا چند مجازات انضباطي 

براي ناشر در پي دارد؛ بنابراين اولين مساله اين است 
كه خود شركت بورس بايد اين موضوع را در سامانه 
كدال و براي سهامدارانش شفاف سازي مي كرد.وي 
بابيان اينكه شركت بورس دو بعد دارد، توضيح داد: 
يك بعد نظارتي براي تمام ش��ركت هاي بورسي كه 
در بازار هس��تند و بعد ديگر، بعد سهامداران و براي 

سهامداران خودش است.
 اي��ن ش��ركت حق ن��دارد ب��ه حقوق س��هامداران 
بي احترامي كند و ملزم است كه طبق دستورالعمل 
اجرايي افشاي اطالعات، هرجايي كه شايعه اي منتشر 
مي شود، طبق ماده دو مكرر سه دستورالعمل اجرايي 
افشاي اطالعات شفاف س��ازي كند. درواقع شركت 
بورس موظف بوده فارغ از اينكه ماينينگي بوده باشد يا 
خير، اين كار را انجام دهد.اين كارشناس حقوقي بازار 
سرمايه در ادامه با تأكيد بر اينكه اگر اثبات شود كه 
مساله ماينينگ اتفاق افتاده است، دو تبعات حقوقي 
براي شركت بورس در پي دارد، اظهار كرد: يك بعد 
انضباطي است كه فعاليت خارج از موضوع اساسنامه 

بوده و دوم بعد كيفري است و اين بعد كيفري از باب 
قانون بازار اوراق بهادار و ارايه اطالعات خالف واقع و 
عدم افشاي اطالعات است. در صورت اثبات، تبعات 

كيفري براي مديران مربوطه خواهد داشت.
 اسدي به اين سوال كه آيا سهامداران شركت بورس 
مي توانند به دليل تخلف انجام ش��ده، از اين شركت 
شكايت كنند يا خير، پاسخ داد: سهامداران از جهت 
رسيدگي انضباطي به موارد مطروحه در دستورالعمل 
اجرايي افشاي اطالعات و دس��تورالعمل انضباطي 
ناش��ران حق شكايت دارند و س��ازمان در اين مورد 
ورود مي كند و در صورت احراز تخلف حكم انضباطي 

صادر مي كند.
وي تأكيد كرد: سازمان بورس مديريتي دارد تحت 
عنوان مديريت نظارت بر بورس ها كه در صورت وقوع 
تخلف، موارد را به كميته تخلف��ات ارجاع مي دهد. 
درصورتي كه سهامداران در سامانه هاي سازمان ثبت 
شكايت كنند، اين مديريت مسووليت رسيدگي به آن 
شكايت و پاسخگويي به سهامداران را بر عهده دارد.



گروه راه و شهرس�ازي| در حالي كه ميانگين قيمت 
هر متر مربع واحد مسكوني در شهريور سال جاري به 31 
ميليون و 703 هزار تومان بالغ ش��ده است، تفاوت ميان 
 كمترين و بيشترين ميانگين قيمت مسكن در مناطق
 22 گانه هم با رس��يدن به رقم 53 ميليون و 879 هزار 
تومان به اوج خود رسيد. گزارش تحوالت بازار مسكن در 
شهر تهران كه به تازگي از سوي بانك مركزي منتشر شده، 
بيانگر اين است كه در شهريورماه متوسط قيمت خريد و 
فروش يك مترمربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده از 
طريق بنگاه هاي معامالت ملكي تهران 31 ميليون و 703 
هزار تومان بوده كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل 
به ترتيب 2.۴ درصد و 30.5 درصد افزايش دارد.  عالوه بر 
اين، تعداد معامالت انجام شده در اين ماه حدود 7.8 هزار 
فقره بود كه نس��بت به ماه قبل ۴1.۶ درصد افزايش و در 
مقايسه با ماه مشابه در سال قبل هشت درصد كاهش را 
نشان مي دهد و بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسكوني 
معامله شده در شهر تهران به تفكيك عمر بنا حاكي از آن 
است كه واحدهاي تا پنج سال ساخت با سهم 33 درصد 

بيشترين سهم را به خود اختصاص داده اند.

   گران ترين قيمت خانه در تهران چند؟ 
به گزارش »تعادل«، در ميان مناطق 22 گانه شهر تهران 
بيش��ترين قيمت هر متر خانه ۶8 ميليون و 910 هزار 
تومان در منطقه يك و كمترين آن با 15 ميليون و 31 هزار 
تومان در منطقه 18 بوده است كه هر يك از آنها با افزايش 
35.7 درصدي در منطقه يك و ۴۴.3 درصدي در منطقه 
18 مواجه شده اند. پس از منطقه يك، منطقه 3 با قيمت 
هر متر مربع واحد مسكوني ۶۴ ميليون و 971 هزار تومان 
در جايگاه دوم و منطقه 2 با قيمت هر متر مربع آپارتمان 
۴9 ميليون و 822 هزار تومان در جايگاه سوم قرار گرفتند. 
همچنين پس از منطقه 18، منطقه 20 با قيمت هر متر 
مربع واحد مس��كوني 15 ميليون و 873 هزار تومان در 
جايگاه دوم كمترين قرار گرفت. همچنين منطقه 17 با 
قيمت 1۶ ميليون و 312 هزار تومان در رتبه سوم ليست 
مناطق داراي كمترين قيمت مس��كن جاي گرفت. اين 
 در حالي است كه ميانگين قيمت مسكن در كل مناطق
 22 گانه شهر تهران در ش��هريور ماه سال جاري به 31 

ميليون و 703 هزار تومان بالغ شده است.

   پرمعامله ترين منطقه؟
بر اساس اين گزارش، توزيع تعداد معامالت انجام شده بر 

حسب مناطق مختلف شهر تهران در شهريور سال 1۴00 
حاكي از آن است كه از ميان مناطق 22 گانه شهر تهران، 
منطقه 5 با سهم 1۴.2 درصدي از كل معامالت، بيشترين 
تعداد قرارداده��اي مبايعه نامه را به خود اختصاص داده 
اس��ت. همچنين مناطق 10 و 2 به ترتيب با اختصاص 
س��هم هاي 10 و 8.7 درص��دي در رتبه هاي بعدي قرار 
گرفته اند. در مجموع 72.۶ درصد از كل تعداد معامالت 
انجام ش��ده در شهر تهران در ش��هريورماه سال 1۴00 
مربوط به 10 منطقه ش��هر )به ترتيب بيشترين فراواني 
شامل مناطق 5، 10، 2، ۴، 1۴، 7، 8، 1، 15 و 11( بوده و 
12 منطقه باقي مانده 27.۴ درصد از كل تعداد معامالت 
را به خ��ود اختصاص داده اند. بررس��ي هاي »تعادل« از 
تازه ترين آمار رس��مي تحوالت بازار ملك تهران حاكي 
از اين اس��ت كه منطقه 5 با يك هزار و 109 فقره معامله 
مسكن در صدر فهرست مناطق ايس��تاده است. پس از 
آن نيز مناطق 10 و ۴ به ترتيب با 781 فقره و ۶81 فقره 
معامله قرار گرفته اند. از سوي ديگر، منطقه 19 با 52 فقره 
معامله در شهريور ماه، كمترين ميزان معامله ملكي را به 

خود اختصاص داده است. پس از آن نيز منطقه منطقه 20 
با 97 فقره و منطقه 22 با 118 فقره معامله ملكي جاي 
گرفته اند. اين در حالي است كه بيشترين رشد معامالت 
مسكن با بيش از 11۴ درصد به منطقه 22 تعلق گرفته 
است. منطقه 20 با رشد 90 درصد تعداد معامالت مواجه 
بوده است و منطقه 7 نيز در حدود ۶7 درصد رشد معامله 
ملكي را در شهريور سال جاري تجربه كرده است. كمترين 
رشد معامالتي نيز به مناطق 21، 15 و 5 )به ترتيب با 3.7 
درصد، 2۴ درصد و 25 درصد( تعلق داشته است.  توزيع 
فراواني تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده برحسب 
قيمت يك مترمربع بنا در شهريورماه امسال نيز حاكي 
از آن است كه واحدهاي مسكوني در دامنه قيمتي 15 تا 
20 ميليون تومان به ازاي هر مترمربع بنا با س��هم 1۶.3 
درصد بيشترين س��هم از تعداد معامالت شهر تهران را 
به خود اختصاص دادن��د و دامنه قيمتي 20 تا 25 و 25 
تا 30 ميليون تومان با 1۶ و 12.9 درصد س��هم در رتبه 

بعدي قرار دارد. 
از س��وي ديگر، در شهريور امس��ال توزيع فراواني تعداد 

واحدهاي مسكوني معامله شده بر اساس ارزش هر واحد 
نشان دهنده آن است كه واحدهاي مسكوني با ارزش يك 
ميليارد تا يك ميليارد و 500 ميليون تومان با اختصاص 
سهم 18.2 درصد بيشترين سهم از معامالت انجام شده 

را داشته اند.

   قيمت مسكن در جنوب تهران كاهش يافت
در همين حال، مصطفي قلي خسروي، رييس اتحاديه 
مشاوران امالك با بيان اينكه شهريور امسال در مناطق 
جنوبي تهران شاهد كاهش 2 تا 8 درصدي قيمت ها بوديم 
گفته است: تحرك نسبي بازار مسكن در شهريورماه ناشي 
از پايان فصل جابه جايي و رشد تقاضاي سرمايه گذاري در 
شمال تهران بوده كه بانك مركزي اين موضوع را به كل 

بازار تعميم داده است.  
خس��روي در گفت وگو با ايس��نا درخصوص آمار بانك 
مركزي از بازار مسكن در شهريورماه 1۴00 اظهار كرده 
است: اعالم ش��ده كه معامالت مسكن حدود ۴2 درصد 
نسبت به مرداد افزايش داشته و قيمت ها نيز 2.۴ درصد 
باال رفته است. اين تحرك نسبي در مقايسه با رشد حدود 
10 درصد ماهيانه سال گذشته رقم قابل توجهي نيست. 
همچنين بايد ببينيم در كدام محله ها و مناطق ش��اهد 

رونق نسبي بوده ايم.
وي افزوده اس��ت: تحرك بازار مس��كن در ش��هريورماه 
1۴00 بيشتر در مناطق شمالي تهران رخ داده كه ناشي 
از تقاضاي سرمايه گذاري است. در مناطق جنوبي عمدتا 
نرخ ها ثابت بوده ي��ا مقداري كاهش پيدا كرده اس��ت. 
به طور مث��ال در منطقه 20 قيمت ها ح��دود 8 درصد، 
منطقه 12 به مي��زان 2 درصد، منطق��ه 1۴ حدود نيم 
درصد و در منطقه 15 به ميزان 5 درصد كاهش داش��ته 
اما بانك مركزي با مالك قرار دادن ميانگين كل ناش��ي 
از رشد تقاضاي سوداگري مي گويد قيمت ها 2.۴ درصد 
باال رفته است. در واقع تحوالت يك يا چند منطقه خاص 
را به كل بازار تعميم مي دهد كه روشي منسوخ شده در 
كل دنيا است. در كشورهاي توسعه يافته اثر مناطق، نوع 
و كيفيت ساختمان هاي معامله ش��ده را لحاظ و آمار را 
ارايه مي كنند. خسروي تصريح كرده است: از طرف ديگر 
آمارهاي كوتاه مدت يك ماهه يا حتي دو ماهه از دقت كافي 
برخوردار نيست و آمارهاي شش ماهه كه تا حدودي اثر 
ريزنوسانات را از بين مي برد بايد لحاظ قرار گيرد. آمار شش 
ماهه نشان مي دهد قيمت خانه در تهران در محدوده 30 تا 

31 ميليون تومان قرار گرفته و باال نرفته است.
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 انتصابات جديد 
در شهرداري تهران

شهردار تهران در احكامي جداگانه معاونان برنامه ريزي، 
توسعه سرمايه انساني و امور شورا، حمل و نقل و ترافيك 
و فني عمران شهرداري تهران، هماهنگي امور مناطق، 
خدمات شهري و محيط زيست و رييس مركز ارتباطات 
و امور بين الملل ش��هرداري تهران را منصوب كرد. به 
گزارش ايس��نا، عليرضا زاكان��ي در احكامي جداگانه 
لطف اهلل فروزنده را به سمت معاونت برنامه ريزي، توسعه 
سرمايه انساني و امور شورا، سيدمجتبي شفيعي را به 
سمت معاونت حمل و نقل و ترافيك و عباس شعباني را 
به سمت معاونت فني و عمران، جالل بهرامي به سمت 
معاون خدمات شهري و محيط زيست، حسين نظري 
معاون هماهنگي امور مناطق شهرداري و عبدالمطهر 
محمدخاني را به عنوان رييس مركز ارتباطات و امور 

بين الملل شهرداري، منصوب كرد.
شهردار تهران همچنين در احكام ديگري محمدجواد 
تاجيك را به عنوان »مش��اور و دس��تيار ش��هردار« و 
سيدمناف هاشمي را به سمت »مشاور در امور ارتقاي 
كيفيت شاخص هاي زيس��ت محيطي و دستيابي به 
هواي پاك«، صفا صبوري ديلمي را به سمت »مشاور 
در امور متناسب س��ازي ابنيه و محيط هاي شهري« 

منصوب كرد.
در بخش��ي از حكم ش��هردار تهران آمده است: »اميد 
اس��ت با استعانت از پروردگار يكتا و در راستاي تحقق 
چشم انداز »تهران، كالن ش��هر الگوي جهان اسالم« 
ضم��ن تعامل موثر ب��ا معاونان و مديران ش��هرداري 
موجبات ارتقاي كارآمدي شهرداري و خدمت رساني 
به شهروندان عزيز تهران را فراهم آوريد.« بر اساس اين 
گزارش، دو نفر از مش��اوراني كه زاكاني منصوب كرده 
است، معاونان شهردار پيشين تهران بوده اند.  شهردار 
تهران همچنين در احكامي جداگانه شهرداران مناطق 

2، 3، ۶، 8، 9، 1۴، 1۶ را منصوب كرد. 
زاكاني در احكامي جداگانه ش��هرداران مناطق 2، 3، 
۶، 8، 9، 1۴، 1۶ ش��هرداري ته��ران را منصوب كرد. 
به اين ترتيب »مهدي صالحي« به س��مت ش��هردار 
منطقه 2، »حميد جواني« به سمت شهرداري منطقه 
3، »مسعود رنجبريان« ش��هردار منطقه ۶، »فاطمه 
تنهايي« شهردار منطقه 8، »محمدجواد خسروي« 
شهردار منطقه 9، »محمدامين ساالري پور« شهردار 
منطقه 1۴ و »سيدمرتضي روحاني« شهردار منطقه 
1۶ منصوب شدند. بر اس��اس اين گزارش، زاكاني در 
حكم خود خطاب به ش��هرداران مناطق، بر تالش در 
جهت اعتالي ديني و كلي فرهنگ و هويت اسالمي- 
ايراني، مشاركت جويي از مردم به ويژه نخبگان در اداره 
ش��هر، رعايت كامل قوانين و مقررات به خصوص در 
اجراي طرح هاي جامع و تفصيلي، كاهش فقر و فاصله 
طبقاتي و برنامه ريزي جهت رفع آسيب هاي اجتماعي 

و ... تاكيد كرده است.

 اعزام مسافر بدون ويزا
 به عراق ممنوع شد

سازمان هواپيمايي كشوري طي اطالعيه اي از ممنوعيت 
فرودگاه ها در اعزام مس��افران بدون ويزا به عراق خبر 
داد. به گزارش تسنيم، در اطالعيه سازمان هواپيمايي 
كشور تصريح شده است: نظر به اتمام عمليات پروازهاي 
اربعين و همچنين عدم پذيرش مس��افران بدون ويزا 
توس��ط فرودگاه نجف، فرودگاه هاي كش��ور موظفند 
جهت جلوگيري از سرگرداني مسافران، از اعزام بدون 
ويزا خودداري كنند. بر اس��اس سهميه ايران، قرار بود 
۶0 هزار زائر از طري��ق حمل ونقل هوايي براي اربعين 
حس��يني اعزام شوند كه به گفته مش��اور مديرعامل 
شركت فرودگاه ها از 1۴ فرودگاه كشور 75 هزار زائر به 
عراق اعزام شده اند. البته تعداد معدودي از زائران اربعين 
از مرز زميني مهران نيز وارد كشور عراق شدند كه منجر 

به بروز برخي مشكالت براي دو كشور شد.

 تعداد مهندسان تعليق 
پروانه شده افزايش يافت

رستم قاسمي وزير راه و شهرسازي طي نامه اي مجددا 
پروانه اشتغال به كار تعدادي ديگر از مهندسان داراي 
تعارض منافع استان اصفهان را تعليق كرد. به گزارش 
تسنيم، در متن نامه رستم قاسمي وزير راه و شهرسازي 
خطاب به مديركل راه و شهرسازي استان اصفهان آمده 
است: با توجه به گزارش هاي ارسال از آن اداره كل مبني 
بر عدم توجه به ابالغيه ه��ا و اطالعيه هاي قانوني اين 
وزارتخانه، مستند به اختيارات حاصل از بند »ج« ماده 
23 ايين نامه اجرايي قانون نظام مهندس��ي و كنترل 
ساختمان پروانه اشتغال به كار اشخاص به شرح ليست 

پيوست به عنوان فهرست تكميلي تعليق مي شود.

 شروع ريزش 
بازار اجاره در پاييز

بازار اجاره مسكن ش��هر تهران پس از رشد قابل توجه 
تقاضا در شهريور ماه كه با افزايش قيمت ها مواجه بود 
در مهرماه به لحاظ حجم تقاضا با كاهش محسوس��ي 
مواجه شده و انتظار مي رود به تدريج نرخ ها دست كم 10 
درصد كاهش پيدا كند. به گزارش ايسنا، از ارديبهشت 
كه قيمت هاي بازار اجاره براي سال 1۴00 بروز پيدا كرد 
به دليل فشار تقاضا و كمبود عرضه تا شهريورماه نرخ ها 
روند افزايشي داشت تا اينكه تورم ساالنه بازار اجاره در 
پايتخت به ۴3 درصد رسيد. اما با ورود به مهرماه و پايان 
فصل جابه جايي، بازار اجاره مقداري افت كرده اس��ت. 
مشاوران امالك انتظار دارند قيمتها نيز 10 تا 15 درصد 
پايين بيايد. در شهريورماه 1۴00 وقوع دو اتفاق همزمان 
قرار گرفتن در پيك جابه جاي��ي و كاهش توان خريد 

مسكن، به رونق بازار اجاره منجر شد. 

نبض بازار مسكن در مناطق تهران

اختالف 54 ميليوني قيمت مسكن از شمال تا جنوب پايتخت

آگهی مناقصه عمومی
   شماره :)13/خ/1400(و )127-128 (/م/1400 ( و) 2 - )79(/م/1400 (

 و  ))3 -)76 /م 1400((و ) 4 - ) 18 -67  ( /م/1400(و )5- )53( / م / 1400( ( 

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه

نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه در نظر دارد پروژه های آبرسانی خود را طبق جدول زیر از طریق مناقصه عمومی توسط اشخاص حقیقی 
و حقوقی تعیین صالحیت شده به اجرا بگذارد. لذا متقاضیان می توانند برای اخذ اسناد مناقصه از تاریخ درج نوبت دوم آگهی به مدت 8 روز با 
ش�ماره مناقصه های ذیل به سامانه ستاد مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر به استثنا روزهای تعطیل با شماره تلفن 0833-8254930 

تماس حاصل نمایند. 
در ضمن آگهی مذکور در سایت ملی مناقصات کشور و سایت شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه )www.abfaksh.ir( منعکس می گردد.  

مناقصه/ عنوان
تجدید

موضوع 
عملیات

حجم 
 مبلغ برآورد اولیهشهرستانواحدعملیات

 ) ریال(

مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه 

) ریال(

حداقل رتبه 
مورد نیاز

 شماره مناقصه
 سامانه  ستاد

محل تامین 
اعتبار

تجدیدآبرسانی
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خدماتی 
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خدمات 
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عمرانی

آگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان

مناقصات و مزایدات: جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به نشانی   www.msc.ir لینک مناقصات و مزایدات 
بخش خرید و تامین کنندگان مراجعه و طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طریق سیستم ارتباط 

با تأمین كنندگان )SRM( اقدام نمائید. 
سایر فراخوان ها: جهت کسب اطالعات بیشتر به نش�انی   www.msc.ir بخش اطالعیه ها، فراخوان مربوطه مراجعه 

بفرمایید.
کد آگهی: 1400-39 

روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه

مدیریت مرتبطمهلت ارسال مدارکموضوعشمارهنوع فراخوانردیف

48531744مناقصه عمومی1
48531745

خرید تجهیزات و تأمین قطعات یدکی و مگنت 
جهت پروژه جرثقیل های 2 و 4 انبار تختال 

نورد گرم
قراردادهای 1400/07/11

توسعه

برنامه ریزی 1400/07/12تأمین پروژکتورهای روشنایی پروژه نورد گرم 485377542مناقصه عمومی2
خرید

48537013مناقصه عمومی3
خدمات راهبری و نگهداری و تعمیرات 

جرثقیل های فوالدسازی و ریخته گری مداوم 
شرکت فوالد مبارکه

قراردادهای 1400/07/11
خرید

تعمیر و بازسازی انواع سیلندرهای هیدرولیک 48539599مناقصه عمومی4
قراردادهای 1400/07/24و پنوماتیک مجتمع فوالد مبارکه

خرید

وضعیت بازار مسکن در مناطق 22گانه تهران طی شهریور 1400

منطقه 
شهری

 متوسط قیمت 
به تومان

تعداد 
معامالت 

منطقه 
شهری

متوسط قیمت 
به تومان

تعداد 
معامالت 
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7298530004381815031000196

828289000407191809700052

922790000188201578300097

10206050007812122555000140

11216890003282229646000118

317030007789قیمت متوسط شهر/جمع



اوايل ماه جاري ميالدي، تيم تحقيقات استاندارد چارترد 
پيش بيني كرد كه قيمت بيت كوين روزهاي پاياني سال 
جاري ميالدي يا اوايل س��ال ۲0۲۲ به 100.000 دالر 
خواهد رسيد. از طرف ديگر، بس��ياري از مديران حوزه 
ارزهاي ديجيتال هم پيش بيني هاي مش��ابهي كردند 
كه از جمله آنها مي توان به تام لي، از مديران ارش��د فاند 
استرت اش��اره كرد. اين در حالي است كه با وجود عبور 
مقطعي قيمت بيت كوي��ن از 50.000 دالر در اوايل ماه 
جاري ميالدي، اين ارز ديجيتال موفق به حفظ فش��ار 
صعودي بازار نشد. در حال حاضر هر واحد بيت كوين در 
محدوده اي بين 40.000 تا 45.000 دالر معامله مي شود. 
اما اينكه چرا بيت كوين نتوانس��ت باالتر از 50 هزار دالر 

تثبيت شود، داليل متعددي دارد.

  فشارهاي قانوني از سوي كنگره امريكا
اليحه زيرساخت امريكا و بودجه 1.۲ تريليون دالري كه 
در آن گنجانده شده است، حوزه ارزهاي ديجيتال را هم 
تحت تأثير قرار مي دهد. اين اليحه شامل بخشي است كه 
ممكن است به اخذ ماليات از ارزهاي ديجيتال منجر شود. 
يكي از مفاد اين اليحه، كارگزاري هاي ارزهاي ديجيتال 
را ملزم مي كند كه تراكنش هاي خود را به مراجع مربوطه 
گ��زارش كنند. س��واي از آنكه ملزوم��ات گزارش دهي 
تنها يك اب��زار نظارتي به حس��اب مي آيد، تهيه چنين 
گزارش هاي��ي براي كارگزاري ها مقدور نيس��ت و حتي 
تعريف درس��تي هم از كارگزاري ها در اين اليحه نشده 
است. طرفداران ارزهاي ديجيتال با انتقاد از اين اليحه، 
ادعا مي كنند كه گستردگي آن زياد و ممكن است ماينرها 
و توسعه دهندگان هم زير چتر اين تعريف قرار بگيرند و اين 
در حالي است كه هيچ كدام از آنها از دارايي هاي كاربران 
را نگ��ه داري نمي كنند. اين در حالي ب��ود كه گروهي از 
نمايندگان دوستدار ارزهاي ديجيتال در كنگره به دنبال 
ارايه يك اصالحيه بودند. اين اصالحيه در نهايت تصويب 
نشد و تقريبًا كارهاي تبديل شدن اليحه به قانون مراحل 
نهايي خ��ود را طي مي كند. از لح��اظ تاريخي، ابهامات 
قانوني باعث عملكرد نامطلوب قيمت بيت كوين شده اند. 
اختالف ها ميان نهادهاي قانون گذار ايالتي در حوزه اوراق 
بهادار امريكا با پلتفرم هاي وام ده��ي ارزهاي ديجيتال 
نظير سلس��يوس و بالك فاي هم به وضعيت نه چندان 
مطلوب بيت كوين دامن زده است. قانون گذاران امريكايي 
معتقدند حساب هاي پس انداز ارزهاي ديجيتال كه اين 
ش��ركت ها ارايه مي دهند، قواني��ن اوراق بهادار را نقض 
مي كنند. كميسيون بورس اوراق بهادار امريكا هم كه يك 
نهاد فدرال است، هنوز حتي يك مجوز هم براي فعاليت 
صندوق هاي قابل معامل��ه در بورس )ETF( صادر نكرده 
است. به نظر مي رسد اين كميسيون رويكرد محافظه كارانه 
در قبال اين صندوق ها اتخاذ كرده اس��ت. تحليل گران 
و كارشناسان معتقدند كه كس��ب مجوز صندوق هاي 
قابل معامله در بورس بيت كوين سيلي از سرمايه ها را از 
سوي سرمايه گذاران نهادي به اين حوزه سرازير مي كند. 
در صورت كس��ب مجوز براي اي��ن صندوق ها، احتمال 
رس��يدن قيمت بيت كوين به 100.000 دالر هم وجود 
دارد. نباي��د فرام��وش كرد كه SEC عالق��ه چنداني به 

صندوق هاي قابل معامله در بورسي كه بيت كوين فيزيكي 
معامله مي كنند ندارد؛ با اين حال ممكن است شاهد كسب 
مجوز صندوق هايي باش��يم كه دارايي هايي با پشتوانه 

بيت كوين را معامله مي كنند.

  رشد دالر و كاهش نرخ بهره
ماه اوت ش��اهد انتش��ار گزارش فروش خرده فروشي ها 
در امريكا بودي��م. پس از اين گزارش، ش��اخص دالر به 
بيشترين حد خود طي سه هفته اخيرش رسيد. فروش 
خرده فروش��ي ها عليرغم اينكه انتظار مي رفت كاهشي 
0.۸ درصدي داش��ته باش��د، 0.۷ درصد رشد كرد. اين 
داده ها نشان مي دهد كه اقتصاد امريكا سيري صعودي 
دارد و كسب وكارها پس از قرنطينه هاي پياپي كرونا، در 
حال احيا هستند. با وجود گسترش سويه دلتا، همچنان 
تمايل افراد به خريد در حال افزايش است؛ اين يعني رشد 
اقتصاد و رشد اقتصادي يعني عالقه كمتر به دارايي هاي 
پوششي نظير بيت كوين. كاهش ماه اوت نرخ بهره از 5.4 
درصد به 5.۳ درصد هم از ديگر عواملي اس��ت كه باعث 
ركود بازار بيت كوين شده اس��ت. اين در حالي است كه 
به عقيده بسياري از كارشناسان اين رقم در مقايسه با ارقام 
سال هاي گذشته بسيار بيشتر است. برخي ديگر نيز اين 
نرخ را شاخصي مثبت در نظر مي گيرند و عنوان مي كنند 

كه اوضاع ممكن بود بسيار بدتر باشد.

  اولي�ن ممنوعي�ت كامل ارزه�اي ديجيتال 
در چين

چند روز پيش بانك مركزي چين در اطالعيه اي تازه، 

تمام تراكنش ه��اي مرتبط با اس��تخراج و معامالت 
ارزهاي ديجيتال را ممنوع اعالم كرد و خاطرنشان كرد 
كه شهروندان اين كشور حق انجام معامالت ارزهاي 
ديجيتال با ارزهاي ديجيتال و ارزهاي فيات را ندارند؛ 
اين يعني براي اولين بار در تاريخ، خريد، فروش و معامله 
ارزهاي ديجيتال در اين كشور ممنوع اعالم شد. بانك 
مركزي چين همچنين به صراحت اعالم كرد كه انجام 
چنين معامالتي تحقيق��ات قضايي به همراه خواهد 
داشت. عالوه بر بانك مركزي چين، نهادهاي ديگري 
نظير كميسيون توس��عه و اصالح ملي اين كشور هم 
در بيانيه اي عنوان كرد كه مقامات اين كشور به دنبال 
از ميان برداش��تن تمام فعاليت هاي استخراج در اين 

كشور هستند.

  رشد گسترده ديفاي
رش��د ديفاي به س��ال گذش��ته باز مي گردد. امور مالي 
غيرمتمركز )DeFi( بخش عمده اي از سال گذشته را در 
وضعيتي مناسب سپري كرد و بسياري از سرمايه گذاران، 
با سرمايه گذاري در اين حوزه به دنبال كسب سودهاي باال 
بودند و همين مساله باعث افزايش حجم معامالتي آن شد. 
در نتيجه اين فعاليت ها، سرمايه گذاران بيت كوين هاي 
خود را براي ورود به ب��ازار ديفاي به ارزهايي مثل اتريوم 
تبديل كردند تا در پلتفرم هاي قراردادهاي هوش��مند 
مشاركت كنند. اواخر س��ال ۲0۲0 و اوايل سال ۲0۲1، 
ديفاي هم درگير سقوط هايي بود ولي اين سقوط ها عمدتًا 
مقطعي بودند. موج دوم رش��د ديفاي پس از اوج گيري 
صنعت توكن هاي غيرمثل��ي )NFT( رخ داد. داده هاي 

ديفاي پالس )DeFi Pulse( نشان مي دهد كه در پايان 
هفته اول ماه جاري ميالدي، مجموع ارزش قفل شده در 
ديفاي براي اولين بار از 100 ميليارد دالر گذشت. رشد 
اخير ديفاي باعث ش��د تا رشد سال گذشته در زير سايه 
آن محو ش��ود. در اين مدت، ارزش قفل شده اين حوزه با 
رشدي ۲5۳ درصدي، از ۲۳.۸ ميليارد دالر به ۸4 ميليارد 
دالر رس��يد و اين در حالي بود كه سال گذشته اين رشد 
1۸۳ درصد بود. س��والنا، اولنچ، فانتوم و كاردانو از جمله 
پلتفرم هايي بودند كه سهمي عمده در اين رشد داشتند. 
برخي از اين پلتفرم ها با اس��تفاده از ارايه تراكنش هاي 
سريع و ارزان، به رقيبي جدي براي اتريوم تبديل شده اند.

  رشد توكن هاي غيرمثلي
رشد ديفاي تنها بخشي نبود كه باعث شد بيت كوين 
به حاشيه رانده شود. توكن هاي غيرمثلي هم در سال 
۲0۲1 با موفقيت هاي زيادي همراه بودند. هزينه هاي 
صرف شده براي خريد توكن هاي غيرمثلي در ماه به 
ركوردي تازه رسيد. اين ميزان ابتداي ۲0۲1 چيزي در 
حدود 10 ميليون دالر بود و 1۷ سپتامبر )۲۶ شهريور( 
ب��ه ۲.۶ ميليارد دالر رس��يد. به لطف رش��د ديفاي و 
توكن هاي غيرمثلي، سلطه بيت كوين با كاهشي شديد 
همراه شد. اوايل امسال سلطه بيت كوين ۶۹.۷ درصد 
بود كه اخيراً به 41 درصد رسيده است؛ به عبارت ديگر، 
عالقه به بيت كوين ديگر مثل ۹ ماه قبل نيست. همين 
مساله يكي از داليل مهمي است كه باعث مي شود فشار 
صعودي در بازار به آن اندازه اي نباشد كه باعث عبور اين 

ارز ديجيتال از 50.000 دالر شود.

اخبار
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آغاز بررسي طرح حمايت از 
كاربران فضاي مجازي 

عضو كميس��يون فرهنگي مجلس بابيان اينكه تركيب 
نمايندگان منتخب براي حضور دركميس��يون مشترك 
طرح حمايت از كاربران فضاي مجازي تكميل شد، گفت 
كه اولين جلسه اين كميس��يون در هفته جاري تشكيل 
مي ش��ود. علي يزدي خواه در گفت وگو با خبرنگار مهر، با 
بيان اينكه ليست نمايندگان منتخب دو كميسيون امنيت 
ملي و قضايي براي حضور در كميسيون مشترك بررسي 
طرح حمايت از حق��وق كاربران فضاي مجازي و خدمات 
پايه كاربردي، به هيات رييس��ه مجلس اعالم شده است، 
گفت: به اين ترتيب تركيب نمايندگان عضو اين كميسيون 
مشترك تكميل شده است. وي با بيان اينكه پيش از اين 
نيز ۷ كميس��يون تخصصي مجلس، نمايندگان خود را 
براي حضور در كميس��يون مش��ترك اعالم كرده بودند، 
افزود: با اعالم نمايندگان منتخب دو كميسيون قضايي و 
امنيت ملي، تركيب اعضاي ۲۳ نفره كميسيون مشترك 
بررسي طرح حمايت از حقوق كاربران فضاي مجازي از ۹ 
كميسيون، كامل شد. يزدي خواه به عنوان يكي از نمايندگان 
منتخب براي عضويت در كميسيون مشترك طرح حمايت 
از كاربران فضاي مجازي، گفت: با تشكيل نخستين جلسه 
اين كميسيون و مشخص شدن ساختار، رييس، سخنگو و 
دبير كميسيون و نيز زمان تشكيل جلسات، بررسي طرح آغاز 
ش��ده و پس از آن نحوه دعوت از مسووالن ذيربط و فعاالن 
و صاحبنظران اين حوزه مشخص خواهد شد. وي گفت: 
جلسات اين كميسيون با حضور دو سوم اعضا رسميت پيدا 
مي كند و اميدواريم با اهتمام ويژه اي كه به اين طرح وجود 
دارد، ظرف مدت 4 تا 5 ماه اين بررسي ها به سرانجام برسد. 

»فاتحان خيبر«، پيامي براي 
صهيونيسم و داعش 

توضيحاتي درباره هدف از برگزاري اين رزمايش گفته است: 
»اين رزمايش حساسيت ويژه اي دارد و آن حضور پيدا و 
پنهان عناصر رژيم صهيونيستي و همچنين تعداد قابل  
توجهي از تروريست هاي داعشي در كشورهاي منطقه 
اس��ت.« نقل قولي از يك مقام ارشد نظامي در ارتش كه 
خبرگزاري تسنيم اقدام به انتشار آن كرد و بر اين اساس، 
مخاطب پيام رزمايش فاتحان خيبر را »صهيونيس��م و 
داعش« عنوان كرد.اين در حالي اس��ت كه امير حيدري 
با بيان اينكه »تعداد 4 الي 5 رزمايش طي ماه گذشته در 
شمال مرزهاي جمهوري اسالمي ايران و هم اكنون نيز يك 
رزمايش كشور همسايه ما در جوار مرزهاي ما در تركيه در 
حال اجراست«، گفته است: »در اين منطقه ما، يك عنصر 
ناخوانده و برهم زننده امنيت داريم كه از جاي ديگر آمده 
و آن رژيم نامشروع صهيونيستي است و از موقعي كه اين 
رژيم آمده، حساسيت ما به اين مرز افزايش يافته، فعاليت 
آنها در اينجا كامال در رصد ماس��ت.«  او با تاكيد بر اينكه 
»جمهوري اسالمي و ايران عزيز ما در دو قرن اخير هيچ گاه 
مهاجم نبوده و هيچ گونه چشمداشتي به خاك همسايگان 
نداشته و ندارد و صرفا از خود دفاع كرده«، گفته است: »كنار 
اين موضوعات، هنوز براي جمهوري اسالمي ايران خروج 
نيروهاي تروريستي كه از سوريه به اين منطقه آمده اند، 
محرز نشده و جمهوري اسالمي ايران از اين بابت حساس 
اس��ت.« فرمانده نيروي زميني ارتش بادآور شد: »همه 
مرزهاي قانوني بايد حفظ شود و ضعف احتمالي يك كشور 
در حفظ مرزهاي خود دليل نمي شود كه كشور ديگري با 
كمك بيگانه، مرزها را به  هم بريزد و جمهوري اسالمي ايران 
اجازه اين كار را نمي دهد.« امير حيدري همچنين با تاكيد بر 
لزوم حفظ امنيت مسيرهاي ترانزيت و فراهم كردن شرايط 
مساعد براي تردد كاميون ها از خاك آذربايجان به جمهوري 
اسالمي ايران و از آنجا به تركيه يا به نخجوان يا از جمهوري 
اسالمي ايران به آذربايجان و ارمنستان، بر لزوم تالش بيشتر 
تمامي كشورهاي منطقه در اين راستا تاكيد كرده است.در 
اين ميان اما قاعدتا همان طور كه فرمانده نيروي زميني 
ارتش نيز به  صراحت تاكيد كرده، حضور نيروهاي اسراييلي 
در منطقه بيش از ديگر مسائل مورد توجه برگزاركنندگان 
اين رزمايش و ديگر مسووالن سياسي و امنيتي بوده است. 
نكته اي كه طي يكي، دو روز گذش��ته همچنين از جانب 
برخي چهره هاي مذهبي نيز مورد تاكيد واقع ش��ده و از 
جمله حجت االسالم سيدمحمدعلي آل هاشم، نماينده 
ولي فقيه در آذربايجان شرقي و امام جمعه تبريز نسبت به 
آنچه »فتنه انگيزي رژيم صهيونيستي در روابط همسايگان 
و كشورهاي مسلمان« خواند، هشدار داد و گفت: رزمايش 
ايران پيام صلح و دوستي براي همسايگان دارد. همزمان 
محمود عباس زاده مشكيني، سخنگوي كميسيون امنيت 
ملي و سياس��ت خارجي مجلس نيز »قدرت هاي بيگانه 
فرامنطقه اي و رژيم هاي نامشروع و كودك كشي« را كه 
در منطقه حضور دارند، از جمله مخاطبان اين رزمايش 
معرفي كرده و در ادامه به خبرگزاري فارس گفته اس��ت: 
»همسايگان ما كنار خود يك ايران قدرتمند دارند كه در 
صورت نياز در مواق��ع خطر مي تواند به ياري اين ملت ها 
و همسايگان بشتابد.« اين در حالي است كه سيدعباس 
موسوي، سفير جمهوري اسالمي ايران در آذربايجان نيز 
اگرچه به طور مستقيم در رابطه با برگزاري رزمايش فاتحان 
خيبر اظهارنظري نداشت اما در عين حال به اظهارات اخير 
سفير رژيم صهيونيس��تي در باكو واكنش نشان داد و در 
توييتي ضمن تاكيد بر احترام ويژه اي كه جمهوري اسالمي 
براي يهوديان و مسيحيان و ديگر پيروان اديان الهي قائل 
است،  نوشت: »خواب هاي صهيونيسم براي اين منطقه 

هرگز تعبير نخواهد شد.«

امريكا و اروپا بر سر مقابله با 
غول هاي فناوري توافق كردند

اياالت متحده و اتحاديه اروپا بر سر تعميق همكاري هاي 
خود به منظور تقوي��ت زنجيره تأمين نيمه هادي ها، 
مقابله با رويه ه��اي تجاري چين و وح��دت رويه در 
مورد غول هاي فن��اوري توافق كردند. به گزارش مهر 
ب��ه نقل از رويترز، در مذاكراتي ك��ه بين دو طرف روز 
گذشته صورت گرفت، دو طرف تصميم گرفتند براي 
قانون گذاري به منظور مهار انحصارطلبي شركت هاي 
بزرگ فناوري مانند گوگل، فيس بوك، اپل و آمازون، 
با هم بيشتر همكاري كنند. دو طرف به همين منظور 
يك مجمع جديد به نام شوراي فناوري و تجارت امريكا 
و اتحاديه اروپا تأسيس كرده و مقامات ارشد دو طرف 
براي نظارت بر كنترل سرمايه گذاري در حوزه صادرات 
فناوري هاي حس��اس داراي كاربرد دوگانه و توسعه 
ه��وش مصنوعي نيز هم��كاري مي كنند. همچنين 
براي تقويت اكوسيس��تم داخلي توليد تراشه در هر 
دو طرف در حوزه هاي تحقيقاتي، طراحي و س��اخت 
نيز برنامه ريزي هايي به عمل آمد. در بيانيه صادرشده 
به طور مستقيم به نام چين اشاره نشده، ولي تصريح 
شده ما با همكاري يكديگر به حفاظت از كسب و كارها، 
مش��تريان و كارگران خود در برابر رويه هاي تجاري 
ناعادالنه و به خصوص رويه هاي تحميلي اقتصادهاي 
غير بازار آزاد ادامه مي دهيم. دولت بايدن تعرفه هاي 
تج��اري تحميلي دونالد ترامپ بر تج��ارت با چين را 
حفظ كرده، ولي براي موفقيت در نبرد با چين همكاري 

بيشتري با متحدانش در اين زمينه به عمل مي آورد.

روسيه يوتيوب را تهديد به 
فيلترينگ كرد

پ��س از آنكه يوتيوب برخي كانال هاي وابس��ته به 
ش��بكه تلويزيوني راش��ا تودي اين كشور را حذف 
كرد، روسيه تهديد كرد اين شبكه اجتماعي را فيلتر 
مي كند. به گ��زارش مهر به نقل از رويترز، كرملين 
هشدار داد در برابر يوتيوب سياست تساهل و تحمل 
صفر را در پيش خواهد گرفت. يوتيوب كانال هاي 
آلماني زبان شبكه تلويزيوني راشاتودي را به بهانه 
انتشار اطالعات غلط در مورد ويروس كرونا حذف 
كرده، اين در حالي است كه طرف روسي ادعاهاي 
يوتيوب را بي اس��اس دانسته است. يوتيوب مدعي 
است سياست س��ختگيرانه اي را در مورد محتواي 
ضدواكسن در پيش گرفته و همه محتوايي كه ادعا 
مي كنند واكسن ها اثرات مخربي بر سالمت دارند 
يا حاوي اطالعات غلطي در مورد محتواي واكسن 
هس��تند را نيز حذف مي كند. روس��يه يوتيوب را 
به پرخاشگري بي س��ابقه اطالعاتي متهم كرده و 
رگوالتوري اين كش��ور با ارس��ال پيام براي گوگل 
خواستار لغو محدوديت هاي تحميلي بر كانال هاي 

وابسته به راشاتودي در يوتيوب شده است.

فيس بوك براي فريب سناي 
امريكا تالش مي كند

فيس بوك كه به علت افشاي اثرات منفي شبكه هاي 
اجتماعي وابس��ته به خود مانند اينستاگرام تحت 
فشارهاي شديد است، قصد دارد سناي امريكا را با 
ارايه نتايج تحقيقات علمي مثبت به نفع خود فريب 
دهد. به گزارش مهر به نقل از رويترز، در هفته هاي 
اخير مش��خص ش��ده كه تحقيقات داخلي خود 
فيس بوك هم ثابت مي كند استفاده از اينستاگرام 
اثرات روحي و رواني منفي بر جوانان دارد. قرار است 
در اين زمينه يك جلسه استماع داخلي در سناي 
امريكا برگزار شود و فيس بوك براي خنثي كردن 
جو منفي عليه خود قصد دارد در اين جلسه نتايج 
تحقيقاتي را منتشر كند كه حاكي از تأثيرات مثبت 
اينستاگرام اس��ت. آنتي گونه ديوس رييس واحد 
امنيت فيس بوك در اين جلسه جزييات تالش هاي 
فيس بوك براي حفاظ��ت از كودكان و نوجوانان را 
در فضاي آنالين بيان كرده و به نكاتي مانند ايجاد 
حس��اب خصوصي پيش فرض براي اف��راد زير 1۶ 
سال در زمان پيوستن به اينستاگرام اشاره مي كند. 
كارشناسان مستقل مي گويند اقدامات فيس بوك در 
اين زمينه به هيچ وجه كافي نيست و اين شركت در 
هفته هاي گذشته به شدت مورد انتقاد بوده است. بر 
اساس گزارش نشريه وال استريت ژورنال اينستاگرام 
خود از اثرات منفي اين شبكه اجتماعي بر سالمت 

رواني كاربران جوان آگاه بوده است.  

فيس بوك در معرض جريمه 
كالن در روسيه

مقامات روسيه به فيس بوك هش��دار دادند در صورت 
حذف نكردن محتواي غيرقانوني با جريمه اي معادل 10 
درصد درآمد ساالنه اش روبرو خواهد شد. به گزارش مهر 
به نقل از رويترز، راسكامنادزر )سرويس فدرال نظارت بر 
ارتباطات، فناوري اطالعات و رسانه هاي جمعي روسيه( 
از تصميم خود براي ارس��ال هشدار رسمي به نماينده 
فيس بوك در روسيه خبر داده است. در اين هشدار تاكيد 
شده كه اين شبكه اجتماعي مرتبًا در حذف محتواي 
ممنوع كوتاهي كرده است. عالوه بر آن در هشدار ذكر 
شده چنين رفتاري به جريمه اي معادل 5 تا 10 درصد 
درآمد س��االنه فيس بوك در روس��يه منجر مي شود، 
مگر آنكه پلتفرم رويه خود را تغيير دهد. طبق نوشته 
نشريه »ودوموستي ديلي« تخلفات فيس بوك شامل 
عدم حذف پست هاي حاوي هرزه نگاري كودكان، مواد 
مخدر و محتواي افراطي گري است. به نوشته اين نشريه 
كارشناسان تخمين مي زنند درآمد فيس بوك در روسيه 
ساالنه به 1۲ ميليارد روبل )1۶5 ميليون دالر( مي رسد. 
طبق اسناد دادگاه راسكامنادزر در سال جاري ميالدي 
1۷ شكايت مختلف عليه فيس بوك ثبت كرده كه همه 
آنها مربوط به حذف نكردن محتواي ممنوع است و مبلغ 
كل جريمه اين شركت به ۶4 ميليون روبل مي رسد. البته 

فيس بوك در اين باره اظهارنظري نكرده است. 

از فشارهاي قانوني از سوي كنگره امريكا تا اولين ممنوعيت كامل ارزهاي ديجيتال در چين

بيت كوين پايين تر از ۵۰ هزار ايستاد

۶۰ درصد كاربران هنوز اطالعي درباره ويندوز ۱۱ ندارند

قابليت هاي جديد به كالب هاوس اضافه مي شود

 باگ امنيتي سيستم پرداخت اپل پي و كارت هاي ويزا 

 »Savings« نتايج نظرسنجي انجام شده توسط وب سايت
نش��ان مي دهد ۶۲ درصد كاربران نه تنها اطالعي درباره 
نسخه جديد ويندوز و زمان انتشار آن ندارند، بلكه حتي 
نمي دانند سيستم كامپيوتري آنها با ويندوز 11 سازگاري 
دارد يا خير. مايكروسافت به زودي با سيستم عامل ويندوز 
11 تغييرات زيادي را ارايه مي كند اما ظاهرا بخش عمده اي 
از كاربران منتظر سيس��تم عامل جديد مايكروس��افت 
نيس��تند. بر اس��اس نظرسنجي انجام ش��ده، ۶۲ درصد 
كاربران ويندوز حتي از وجود چنين نسخه اي اطالع ندارند. 
وب س��ايت »Savings.com« با هدف بررسي ميزان 
آگاهي و هيجان كاربران براي ويندوز 11، نظرسنجي انجام 
داده است. در اين نظرسنجي از 104۲ كاربر فعلي ويندوز در 
مورد آگاهي و اشتياق آنها براي ارتقا به نسل جديد سيستم 
عامل مايكروسافت سوال شده است. نتايج نشان مي دهد 
كه تنها كمتر از 40 درصد كاربران فعلي ويندوز از سيستم 
عامل جديد مايكروسافت آگاهي دارند و همين درصد از 
كاربران مايل هستند تا در زمان مناسب به نسخه جديد 
ويندوز منتقل شوند. ۶0 درصد ديگر از كاربران نيز اعتراف 

كرده اند كه نه تنها هيچ اطالعي از نسخه آينده ويندوز ندارند 
بلكه از سازگاري يا عدم سازگاري دستگاه هاي خود با آن 
نيز بي اطالع هستند. الزم به ذكر است كه سيستم عامل 
جديد ويندوز با پردازنده هاي قديمي و رايانه هاي فاقد چيپ 
 PC ۲.0 س��ازگاري ندارد. با اين وجود اپليكيشن TPM
Health Check سازگاري دستگاه آنها براي ارتقا به 
ويندوز 11 را مي تواند مشخص كند. نتايج اين نظرسنجي 
همچنين نشان مي دهد، كاربراني كه مدتي از سيستم 
عامل استفاده كردند بيشتر از بروزرساني جديد آن مطلع 
هستند. همچنين اگر ميزان آگاهي كاربران از ويندوز 11 
را با iOS و Mac مقايسه كنيد، اعداد نشان مي دهد كه 
مايكروسافت پيشرفت معناداري در اين زمينه نداشته 
است. با اين وجود، ممكن است براي برخي كاربران اين 
سوال مطرح شود كه آيا مايكروسافت به اندازه كافي براي 
سيستم عامل جديد خود تبليغ نكرده است؟ با اين حال 
طبق مشخصات س��خت افزاري مورد نياز اين سيستم 
عامل، مشخصا مايكروسافت آن را براي تمام كاربران خود 

طراحي كرده است. 

تيمي از محققان امنيتي در بريتانيا، باگ هاي مربوط 
به كارت هاي ويزاي ثبت ش��ده و پلتفرم پرداخت 
اپل پي را مورد بررسي قرار داده و متوجه شدند كه 
هكرها مي توانند از طري��ق باگ هاي امنيتي بدون 
نياز به باز ك��ردن قفل آيفون، پرداخت  كنند. طبق 
تحقيقات انجام شده، اين نقض زماني رخ مي دهد 
 Express ك��ه كارت هاي ويزا كارب��ران در حالت
Transit اپل در آيفون تنظيم ش��ده باش��ند. اين 
نق��ض باعث مي ش��ود هكرها از قفل گوش��ي هاي 
آيفون عبور كرده و بدون رم��ز عبور پرداخت هاي 
بدون ارتباطي انجام دهند. حالت اكسپرس ترانزيت 
اپل به كاربران اين امكان را مي دهد تا با استفاده از 
كارت اعتب��اري، بدهي يا كارت ترانزيت و بدون باز 
كردن قفل دستگاه خود هزينه هاي عبور و مرور را 
پرداخت كنند. به گفته محققان، اين آسيب پذيري 
فقط روي كارت هاي ويزا ذخيره شده در كيف پول 
تاثير مي گذارد و دليل اصل��ي آن كد هاي منحصر 
به فردي اس��ت كه از طريق دروازه ه��اي ترانزيت 

به گوش��ي آيفون اجازه مي دهد قفل اپل پي را باز 
كند. محققان با استفاده از تجهيزات راديويي رايج، 
توانس��تند يك حمل��ه برنامه ريزي ش��ده را انجام 
دهند كه باعث فريب گوش��ي آيف��ون با اين تصور 
كه در دروازه ترانزيت قرار دارد ش��ود. آزمون اثبات 
ايده محققان ش��امل يك آيفون با حالت اكسپرس 
ترانزيت فعال بود كه امكان پرداخت جعلي به يك 
دس��تگاه ديگر را فراهم كرد. با اين وجود، محققان 
خاطرنش��ان كردند كه اين جمله چندان عملي به 
نظر نمي رس��د. در واقع حتي اگر هكرها بتوانند آن 
را با موفقيت انجام دهند، بانك ها و موسسات مالي 
مكانيزم هاي ديگري دارند كه با شناسايي معامالت 
مش��كوك مي توانند از انجام اين تقلب جلوگيري 
كنن��د. محققان براي اولين ب��ار در اكتبر ۲0۲0 به 
اپل و در مه ۲0۲1 به ويزا هشدار داده بودند. با اين 
حال، ويزا در بيانيه خود براي ZDNet عنوان كرد 
كه اين نوع حمالت چيز جديدي نيست و مشتريان 

نگراني چندان زيادي نداشته باشند.
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ش��بكه اجتماعي صوت��ي كالب هاوس ام��كان ضبط و 
پاس��خگويي مس��تقيم )ريپ��الي( مكالم��ات و دانلود 
كليپ ه��اي ۳0 ثانيه اي براي به اش��تراك گذاري در اين 
پلتفرم يا سايت هاي ديگر را عرضه مي كند. به گزارش ايسنا، 
كالب هاوس اعالم كرد اين اپليكيشن همچنين قابليت 
جست وجوي بهبوديافته اي را عرضه خواهد كرد كه به افراد 

براي پيدا كردن اتاقهاي صوتي زنده و برنامه ريزي ش��ده، 
كاربران و كلوب هايي كه بر اساس عالقه مندي هاي خاص 
تشكيل شده اند، كمك مي كند. قابليت هاي جديد با هدف 
كمك به توليدكنندگان محتوا در كالب هاوس براي توسعه 
مخاطبان عرضه مي شوند آن هم درست زماني كه رقيبان 
فناوري بزرگ تري مانند فيس بوك و توييتر قابليت هاي 

صوتي اجتماعي رقيب را معرفي كرده اند. پل ديويسون، 
يكي از خالقان و مدير اجرايي كالب هاوس در مصاحبه اي 
گفت: در حال حاضر رشد كردن براي توليدكنندگان محتوا 
بسيار دشوار است. هر زماني كه به ايجاد يك لحظه عالي يا 
يك نقل قول خوب كمك كنيد، مي توانيد آن را به شكل 

گسترده اي به همراه لينكي به اشتراك بگذاريد .



تعادل | فرشته فريادرس |
با گذش��ت بيش از سه س��ال از ممنوعيت واردات 
خودرو، 24 ش��هريورماه مجلس با طرح آزادسازي 
واردات خ��ودرو موافقت كرد. اما پ��س از تصويب 
مجلس، اظه��ارات متناقضي درب��اره اين مصوبه و 
فرجام آن در ش��وراي نگهبان و مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام مطرح ش��د كه ترديدهايي را درباره 
تصوي��ب نهايي ط��رح ايجاد كرد. ح��ال هم كه در 
تازه ترين اظهارات، وزير صم��ت صراحتا مخالفت 
خ��ود را با آزادس��ازي واردات خ��ودرو اعالم كرد. 
اين اظهارات در حالي مطرح مي ش��ود، كه از زمان 
تصويب آزادسازي واردات خودرو، بازار خودروهاي 
خارجي و حت��ي داخلي تحت تاثير ق��رار گرفته و 
قيمت ها به ش��كل محسوس��ي افت پيدا كرده اند. 
همچنين به گفته فعاالن ب��ازار، با افزايش احتمال 
آزادس��ازي واردات خ��ودرو، ه��راس محتكران از 
ريزش بيش��تر قيمت ها، موجب ش��ده تا نگهداري 
محصوالت صفر كليومترشان ديگر به صرفه نباشد 
و آنها را از پاركينگ ها خارج و روانه بازار كنند. حال 
اگر اظهارات وزير صم��ت را به معناي لغو احتمالي 
آزادسازي واردات خودرو تعبير كنيم، قطعا شوك 
جديدي ب��ه بازار خ��ودرو وارد خواهد ش��د كه به 
احتمال زي��اد قيمت خودرو را متاث��ر خواهد كرد؛ 
يعن��ي خداحافظي با كاهش قيمت ه��ا! بنابراين با 
اعالم مخالفت جديد وزير صمت و همچنين ايرادات 
دو مرجع تصميم گي��ر ديگر، بايد دي��د پرونده باز 
واردات خودرو بسته مي ش��ود يا در مسير ديگري 

قرار مي گيرد. 

  از ممنوعي�ت واردات ت�ا آزادس�ازي 
مشروط 

ممنوعيت واردات خودرو بيش از س��ه س��ال است 
كه از سوي سياس��ت گذار و متوليان صمت اجرايي 
شده است. تيرماه 97 بود كه محمد شريعتمداري، 
وزير وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت، دس��تور 
ممنوعيت واردات خودرو به كشور را صادر كرد. علت 
هم ارزي بري و تنگاي ارزي كشور عنوان شد. اما در 
مجلس قبل تالش شد تا در قالب طرحي، آزادسازي 
واردات خودرو به صورت مش��روط آزاد ش��ود. اما با 
س��د ش��وراي نگهبان روبرو ش��د و طرح به مجلس 
عودت داده شد. در دوره جديد، نمايندگان مجلس 
طرح س��اماندهي بازار خودرو كه يك��ي از بندهاي 
آن آزادس��ازي واردات خودرو بود را بازنگري و براي 
تصويب به صحن آوردند. چهارش��نبه 24 شهريور 
ماه مجلس به مصوبه 4 اصالحي كميسيون صنايع 
و معادن در راس��تاي آزادس��ازي واردات راي مثبت 
داد و بالفاصله طرح را براي تعيين تكليف به شوراي 
نگهبان ارس��ال كرد. طبق مصوبه جديد مجلس هر 
شخص حقيقي يا حقوقي مي تواند از طريق واردات 
بدون انتقال ارز براي واردات خودرو اقدام كند كه اين 
خودروها شامل خودروهاي تمام برقي يا دو نيرويي 
)هيبريدي(، خودروهاي بنزيني يا گاز سوز با بر چسب 
انرژي ب )B( و باالتر يا داراي ش��اخص ايمني س��ه 
ستاره يا باالتر بر اساس گواهي هاي استاندارد معتبر 
مي ش��ود. البته ميزان خودروي مورد نياز را شوراي 

رقابت هر شش ماه يك بار تعيين مي كند.

  مرجع اصلي مخالفت كننده كيست؟
زماني كه طرح آزادسازي واردات خودرو در مجلس 
قبل مطرح شد، شوراي نگهبان دو ايراد به اين طرح 

گرفت. يكي حذف تعرفه واردات خودروهاي برقي 
و هيبريدي و ديگري مس��اله خروج ارز از كش��ور 
ب��راي واردات خودروه��اي خارجي كه ب��ه اعتقاد 
بسياري اين دو مشكل در مصوبه اخير مجلس حل 
شده اس��ت. با اين حال مصطفي ميرسليم نماينده 
مجلس در اظهاراتي گفته بود ك��ه نه تنها ايرادات 
ش��وراي نگهبان رفع نشده بلكه با توجه به تصويب 
اين طرح واردات خودروهاي گازس��وز هم به توليد 
داخل لطمه خواهد زد. البته طرح آزادسازي واردات 
خودرو به كش��ور مخالفان جدي ديگري هم دارد؛ 
كه مرجع اصلي مخالفت كنن��ده با مصوبه مجلس 
را مي ت��وان هيات عال��ي نظارت بر ُحس��ن اجراي 
سياست هاي كلي نظام عنوان كرد. اين هيات سال 
96 با 25 عضو تشكيل شد. سران قوا، رييس و دبير 
مجمع تش��خيص مصلحت نظ��ام و 20 عضو ديگر 
اعضاي مجمع اين هيات را تش��كيل مي دهند. در 
تركي��ب اعضاي اين هيات چهره ه��اي مختلفي از 
اعض��اي مجمع حضور دارن��د از علي آقامحمدي و 
احمد توكلي گرفته تا باهنر و دانش جعفري و البته 

سيدمصطفي ميرسليم.

  مخالفت تازه 
اما طرح مذكور، يك مخالف جدي و سرسخت ديگر 
هم دارد، آنهم وزير صمت اس��ت. سيد رضا فاطمي 
بارها در اظهارات خود از مخالفت با واردات خودرو 
س��خن گفته و اعالم كرده كه دولت هيچ برنامه اي 
براي واردات خ��ودروي خارجي ندارد. اما اظهارات 
22 شهريورماه وزير صمت درباره عدم برنامه دولت 
ب��راي واردات خودرو، اعتراضات ش��ديد مردمي و 
كارشناسي، را در پي داشت. به طوريكه دولت مجبور 
ش��د از موضع خود عقب نشيني كند. فاطمي امين 
كه س��خنانش درباره اينكه دول��ت برنامه اي براي 
واردات خودرو ندارد جنجال برانگيز شده بود، 23 
شهريورماه با عقب نش��يني از اظهارات قبلي خود، 
عنوان ك��رد كه »در بحث كالن ب��ا واردات خودرو 

موافق هس��تم؛ زي��را بايد رقابت در ب��ازار داخلي و 
خارجي وجود داشته و آن را تجربه كند. اما از عدم 
برنامه ري��زي دولت براي واردات خ��ودرو نيز نبايد 

غفلت شود.«
ام��ا اظهارات وزي��ر صمت به همين جا ختم نش��د، 
به طوريكه 8 مهرماه بازهم مخالفت خود را با واردات 
خودرو اعالم كرد وگفت: »در ش��رايط عادي زماني 
كه تراز ارزي تجاري كش��ور متعادل اس��ت، واردات 
خودروهاي خارجي مي تواند مفيد باش��د و به نوعي 
فضاي رقابتي ايجاد خواهد ك��رد اما در حال حاضر 
حداقل تا پايان امسال زماني كه به يك توازني برسيم 
در تراز خارجي، اين واردات اش��تباه اس��ت به دليل 
اينكه حجم زيادي از منابع درگير خواهد شد و قيمت 
ارز افزايش پيدا خواهد كرد و تورم ايجاد مي كند كه 
براي كل جامعه مضر است.« او تصريح كرد: »برنامه 
ويژه اي را در حوزه صادرات تهي��ه كرده ايم، كه روز 
شنبه ابعاد مختلف آن را خبري خواهيم كرد.« آنچه 
مش��خص اس��ت اينكه وزير صمت به بهانه ارزبري 
خودروهاي وارداتي با مصوبه مجلس مخالفت كرده 
است. اين درحالي است كه طبق مصوبه اخير مجلس 

آزادسازي قرار بوده بدون انتقال ارز انجام شود.

  پرونده آزادسازي بسته مي شود؟ 
حال اگر اظه��ارات جديد وزير صمت به معناي لغو 
احتمالي آزادس��ازي واردات خودرو تلقي ش��ود، 
قطعا شوك جديدي به بازار خودرو وارد خواهد شد. 
اظه��ارات وزير صمت در حالي اس��ت كه وضعيت 
بازار خودرو از زمان تصويب طرح آزادسازي واردات 
تاكنون، نشان از افت نزديك به 10 درصدي قيمت 
وارداتي ها دارد و چنانچه اين مصوبه از فيلتر شوراي 
نگهبان بگذرد؛ به طور حتم ارقام افت قيمت باالتر 
خواه��د رفت، كه اين به نفع مش��تري خودروهاي 
وارداتي اس��ت. در اين ميان، مه��دي دادفر، دبير 
انجمن واردكنندگان خودرو و برخي كارشناس��ان 
خ��ودرو، پيش بيني كاهش قيمت ت��ا 45 درصد را 

نيز مطرح كرده بودند. اما اثر ديگري كه اين مصوبه 
بر بازار خودرو گذاشت؛ خروج خودروهايي دپويي 
از پاركينگ ها اس��ت. به طوريكه آخرين گزارش ها 
از ب��ازار بيانگر آن اس��ت كه خودروه��اي خارجي 
دپوشده در انبارها به تدريج در حال روانه شدن به 
بازار هس��تند. روندي كه ادامه دار بودنش قطعا بر 
بازار خودروهاي داخل��ي اثرگذارخواهد بود. دادفر 
معتقد است، حتي امكان ريزش 20 درصدي قيمت 
خودروهاي داخلي وجود دارد. اما او، اظهارات اخير 
وزير صمت را بازگش��ت به عق��ب و طي كردن يك 

دور باطل مي داند. 
بنابراين به نظر مي رسد، جداي از شوراي نگهبان، 
سد بزرگ اين آزادس��ازي وزارت صمت باشد. رضا 
فاطم��ي امين پيش از اي��ن بر توليد س��ه ميليون 
خودرو در س��ال نيز تاكيد كرده ب��ود. در حالي كه 
اكنون ميزان توليد خودرو به يك ميليون دستگاه 
در س��ال هم نمي رسد و طبق آخرين اعالم بيش از 
140 هزار خودرو ناقص در پاركينگ خودروسازان 
در حال خاك خوردن است، چرا كه آنها توان كافي 

براي تامين قطعات را ندارند.
با اين همه، تصميم نهايي در خصوص »آزادسازي 
واردات خ��ودرو« را ش��وراي نگهب��ان مي گيرد و 
سرنوشت طرح س��اماندهي بازار خودرو در دست 
اين نهاد اس��ت نه مجمع تشخيص مصلحت نظام. 
البته مجمع تش��خيص مصلحت نظام نظر خود را 
در اين خصوص به ش��وراي نگهب��ان اعالم كرده و 
امكان دارد در راي نهايي شوراي نگهبان نيز اثرگذار 
باشد. از اين منظر، به گفته برخي از نمايندگان، اگر 
ش��وراي نگهبان طرح »س��اماندهي بازار خودرو« 
را تصويب نكن��د، »اين طرح بار ديگ��ر به مجلس 
باز مي گردد تا توس��ط نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي بازنگري شود.« اما با وجود اعالم مخالفت 
دوباره صمت نس��بت به اين طرح، بايد ديد شوراي 
نگهبان ودرنهاي��ت مجلس چه تصميمي براي اين 

مصوبه مي گيرند. 

خبررويداد
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مبادالت تهران و توكيو
 از طريق كشور ثالث

ايلنا |رييس كميته مش��ترك بازرگاني ايران و ژاپن 
اظهار داشت: سفير ايران در ژاپن و همچنين وزير امور 
خارجه در حال پيگيري موضوع پول هاي بلوكه شده 
ايران در ژاپن هس��تند و آقاي رييس��ي هم درگير اين 
موضوع هستند تا بتوانيم به نحوي از اين پول ها استفاده 

كنيم. به نظر مي رسد كه شاهد خبرهاي خوبي باشيم.
بهرام ش��كوري در مورد وضعيت تجاري ايران و ژاپن 
اظهار كرد: مبادله ما با ژاپن نه تنها افزايش نداشته بلكه 
دچار كاهش هم شده چراكه صادرات نفتي ما افت داشته 
است. صادرات ديگر محصوالت ما نيز به واسطه تحريم ها 
كاهش پيدا كرده و واردات ما از اين كشور بيشتر شامل 
ماشين آالت بود نيز همين روند را دارد. وي افزود: حجم 
مبادالت ما با ژاپن به قدري كم اس��ت كه در واقع قابل 
گفتن نيست. در برخي از موارد هم مبادالتي با ژاپن داريم 
اما به اين دليل كه به خاطر تحريم ها نمي توانيم با آنها 
مستقيم وارد مبادله شويم، اين اتفاق از طريق كشورهاي 
ثالث رخ مي دهد، در نتيجه اين آمار دقيقي از آن وجود 
ندارد. به ظاهر مبادله ما با كش��ورهاي همسايه مانند 
تركيه، امارات، عمان و... اتفاق مي افتد اما عمال برخي از 
كشورهاي اروپايي و همين طور آسيايي مانند ژاپن هم 
در اين مبادله حضور دارند. بنابراين اعداد و ارقامي هم كه 
منتشر مي شود واقعي نيست. رييس كميته مشترك 
بازرگاني ايران و ژاپن در پاسخ به سوالي در مورد وضعيت 
ص��ادرات فرش ايران به ژاپن گف��ت: ما صادرات فرش 
را به كش��ورهاي اروپايي و آسيايي مانند ژاپن هميشه 
داشته ايم و هنوز هم داريم اما آمار آن زياد نيست. ايران 

به ژاپن صادرات فرش، آبميوه، ميگو و آبزيان و... دارد.
وي همچنين اضافه كرد: قاعدتا ما نبايد به ژاپن حتي به 
صورت غيررسمي صادرات نفتي داشته باشيم، چراكه 
حتي اگر ژاپن مايل به خريد نفت به صورت غيررسمي از 
ايران باشد با توجه به اينكه پول فروش هاي قبلي نفتي 
ما به اين كش��ور هنوز پس داده نشده، صادرات مجدد 
منطقي نيست. شكوري در مورد وضعيت پول هاي بلوكه 
شده ايران در اين كشور بيان كرد: ميزان پول بلوكه شده 
ما در ژاپن 3 ميليارد دالر است، دولت جديد هم درحال 
پيگيري است كه بتوانيم اين پول را آزاد كنيم. توصيه ما 
اين بود كه مي توان براي تهيه واكسن از پول بلوكه شده 
استفاده كرد، واكسن خريداري شد اما بعيد مي دانم از 
اين پول استفاده شده باش��د. دولت بايد تالش خود را 
بكند تا بتواند اين پول بلوكه شده را در هر قالبي آزاد كند 
براي مثال مي توان در قبال آن ماشين آالت، تجهيزات 
و فناوري ها را وارد كرد. وي اضافه كرد: به هر حال ژاپن 
كشوري است كه صاحب همه نوآوري ها، فناوري ها و 
تكنولوژي هاي روز دنيا است. هر آنچه كه در اروپا و امريكا 
به دنبال آن مي گشتيم ژاپن دارد بنابراين اگر ما بتوانيم در 
قبال پول هاي بلوكه شده خود تجهيزات، ماشين آالت 
و تكنولوژي وارد كنيم، مي تواند كمك شاياني به كشور 
باشد. براي مثال ماشين آالت معدني در حوزه حفاري و 

اكتشاف مي توانند از ژاپن وارد شود.

بايد جلوي انحصار در صنعت 
را گرفت

فارس |رييس اتحاديه توليد كنندگان و فروشندگان 
لوازم خانگي در پاسخ به اين سوال كه آيا در شرايط فعلي 
و با توجه به وضعيت توليد داخلي لوازم خانگي، امكان 
تامين لوازم خانگي مورد نياز كشور از توليدات داخلي 
وجود دارد، گفت: در حال حاضر بازار لوازم خانگي دچار 
ركود است و دليل اين ركود نيز قيمت هاي باالي لوازم 
خانگي است لذا با توجه به قيمت هاي باال مردم قدرت 
خريد لوازم خانگي را ندارند و همين موضوع بازار لوازم 
خانگي را دچار ركود كرده است.  اكبر پازوكي افزود: با 
توجه به شرايط ركود در بازار لوازم خانگي تقاضا نيز پايين 
است لذا فعال توليدات داخلي جوابگوي تقاضا است اما در 
صورتي كه بازار از ركود خارج شود دقيقا نمي توان پيش 

بيني كرد كه چه شرايطي به وجود آيد. 
وي اظهار داشت: در شرايط فعلي و با توجه به قيمت هاي 
باال، مردم به جاي خريد لوازم خانگي نو بيشتر اقدام به 
تعمير لوازم خانگي قبلي و همچنين خريد اجناس دست 

دوم مي كنند. 
وي با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري در مورد 
ممنوعيت واردات لوازم خانگي كره اي، بيان داشت: من 
نيز دقيقا موافق فرمايش ايشان هستم و به نظرم واردات 
لوازم خانگي به صورت كاالي كامل مطلقا نبايد به كشور 
انجام شود، زيرا بايد به توليد كننده اي كه سرمايه، وقت 
و انرژي خود را براي توليد و ايجاد اشتغال داخلي صرف 
مي كند، ارزش داد.  وي با تاكيد بر اينكه در صنعت لوازم 
خانگي نبايد انحصار باشد، گفت: انحصار به آن معنا كه 
توليد كننده قيمت گذار و بازارياب نباشد. توليد كننده 
بايد توليد و سپس صادرات كند.  وي با تاكيد بر اينكه 
دولت بايد به توليدكنندگان لوازم خانگي كمك كند، 
اظهار داشت: دولت بايد هزينه هاي سربار توليد مانند 
ماليات، ماليات بر ارزش افزود، هزينه هاي بيمه تامين 
اجتماعي را كاهش دهد. پازوكي بيان داشت: نبايد به 
توليد كننده اجازه داد كه با افزايش قيمت بازار را حفظ 
كند بلكه بايد به توليد كننده بها داد و به وي كمك كرد 
و در مقاب��ل از توليد كننده ضمانت اجرايي اخذ ش��ود 
كه نياز بازار را تامين كند.وي افزود: توليد كننده لوازم 
خانگي تعيين كننده قيمت آن نيز اس��ت و اين مساله 
جاي بحث فراوان دارد. بنابراين نبايد توليد كننده را به 
حال خود رها كرد زيرا اگر زنجيره بين تامين مواد اوليه، 
توليد، توزيع و خدمات پ��س از فروش در چرخه لوازم 
خانگي دچار اختالل شود در درجه اول مصرف كننده 
متضرر مي شود. وي افزود: با بروز مشكالت در بازار لوازم 
خانگي همواره فروشندگان بايد جوابگو باشند، در حالي 
كه هيچگاه توليد كنندگان جوابگو نبوده اند. پازوكي در 
پاسخ به اين سوال كه ممنوعيت واردات لوازم خانگي 
چه تاثي��ري در افزايش كاالي قاچاق خواهد داش��ت، 
گفت: دغدغه در بخش لوازم خانگي زياد اس��ت، اما در 
مورد قاچاق نمي توانم پاس��خي بدهم زيرا متولي امر 

بخش ديگري است.

دالالن حواله هاي مبادله موز 
را خريداري مي كنند

ايلنا | رييس اتحاديه بارفروشان اظهار داشت: 
ورود دالالن به بازار موز باعث افزايش قيمت اين 
ميوه شده است. دالل ها حواله هاي مبادله موز را 
خريداري كرده و همين مساله اين توان را به آنها 
داده است كه بتوانند موز را ماشيني 100 ميليون 
بفروشند. در اين فرآيند موز كيلويي 6 هزار تومان 

گران تر به دست مصرف كنندگان مي رسد.
مصطفي دارايي نژاد، رييس اتحاديه بارفروشان 
در گفت وگو با ايلنا در مورد وضعيت واردات موز، 
گفت: مطابق با مصوبه وزارت جهاد كش��اورزي، 
واردات موز مش��روط به صادرات سيب درختي 
است. فعاالن بخش خصوصي مخالف اين موضوع 
هس��تند چون بر اين باورند ك��ه مي توان در اين 
مصوبه تجديد نظر ك��رد چراكه در ايران 66 نوع 
ميوه و سبزي توليد مي شود كه بيشتر آنها كيفيت 
الزم براي صادرات را دارند. به گفته وي، صادرات 
انگيزه تولي��د محصول باكيفي��ت و ارگانيك را 
 براي كش��اورزان ايج��اد مي كن��د. دارايي نژاد 
در ادامه با اش��اره به قيمت موز در ميدان ميوه و 
تره بار تهران، گفت: 8 مهر موز كيلويي 30 هزار 
تومان در مي��دان به فروش رفت اي��ن در حالي 
است كه اگر دست دالالن اين وسط كوتاه مي شد 
حداكثر كيلوي��ي 20 هزار توم��ان بايد بفروش 

مي رسيد.
ريي��س اتحاديه بار فروش��ان در ادامه بيان كرد: 
اگر وزارت جهاد كشاورزي با اتحاديه ما همكاري 
كند ما اين توان را داريم كه ظرف يك ماه آينده 
قيمت موز را به كيلويي 20 هزار تومان در ميدان 
برسانيم. اگر همين روند ادامه پيدا كند و واردات 
موز در قبال صادرات سيب باشد همچنان شاهد 
دس��ت هاي دالل ها خواهد بود و من پيش بيني 
مي كنم قيم��ت آن ت��ا 40 هزار توم��ان نيز در 

ميدان برسد.
اي��ن فعال صنف��ي، در ادامه گفت: اگ��ر جوره و 
واريته، م��وز از اكوادور و فيليپين وارد ش��ود ما 
مي توانيم در شهرهايي چون گلستان، سيستان 
و بلوچس��تان اين ميوه را توليد كنيم. درست كه 
هزينه توليد اين ميوه باالس��ت اما موز محصولي 
اس��ت كه بازگشت س��رمايه آن س��ريع صورت 

مي گيرد. 
اينگونه ارزي هم براي خريد موز از كشور خارج 
نمي شود اما متاسفانه مسووالن در كشور به اين 

ما مي توانيم چندان باور ندارند.
به گفت��ه دارايي ن��ژاد، موز از كش��ورهاي هند، 
اكوادور و فيليپين وارد مي شود. وي در پاسخ به 
اين پرس��ش كه هم اكنون م��وز در چابهار توليد 
مي ش��ود چرا براي افزايش توليد اين محصول، 
اقدامي صورت نمي گيرد، بيان كرد: موزي كه در 
چابهار توليد مي شود كيفيت موزهاي وارداتي را 
ندارد، موز چابهار كوتاه اس��ت و پسند شهرهاي 
ديگر نيس��ت. موز چابهار در مي��دان تهران 15 
هزار خريداري مي شود در حالي كه موز وارداتي 

كيلويي 30 هزار خريد و فروش مي شود.
اي��ن فعال صنف��ي در پايان با اش��اره ب��ه توليد 
نوع��ي موز بزرگ در تايلند، گف��ت: يك نوع موز 
در تايلن��د وجود دارد كه بس��يار بزرگ اس��ت و 
مصرف كنندگان پي��ش از خوردن آن را مي پزند 
كه بايد بگويم اين موز چندان مورد توجه ايرانيان 

قرار نگرفته و وارد نمي شود.

تالشگران ذوب آهن اصفهان 
با عزم جهادي در سنگر توليد 

حضور فعال دارند
مراسم فرهنگي، رزمي گراميداشت چهل و يكمين 
س��الگرد جنگ تحميلي و هفته دف��اع مقدس در 
ذوب آه��ن اصفه��ان 31 ش��هريورماه همزمان با 
اولين روز از هفته دفاع مقدس و به منظور يادآوري 
رشادت ها و حماسه هاي شهدا، رزمندگان و ساير 
ايثارگران و خانواده هاي ش��ان در س��ال هاي دفاع 
مقدس و همچني��ن ارج نهادن ب��ه فداكاري هاي 
ش��هداي مدافع حرم و امنيت و ش��هداي سالمت 
برگزار شد.  در اين مراس��م كه همچون سال هاي 
گذشته به همت ستاد برگزاري مراسم هفته دفاع 
مق��دس ذوب آهن اصفه��ان و ب��ا محوريت حوزه 
مقاومت بسيج شهيد تندگويان در محوطه يادمان 
ش��هداي گمنام ش��ركت برگزار گرديد، جمعي از 
فرمانده��ان نظامي وانتظامي اس��تان، روحانيون 
و مس��ووالن نهادهاي دولتي شهرس��تان لنجان، 
مديران، بس��يجيان و س��ايركاركنان و مجاهدان 
جبهه صنعت و جمعي از خانواده هاي معظم شهدا 
و ايثارگران حضور داش��تند، برنامه هاي متنوعي 
به اج��را درآمد و تعدادي از خانواده هاي ش��هداي 
دفاع مقدس، مدافع حرم و جبهه سالمت و درمان 
منطقه مورد تقدير قرار گرفتند. س��ردار سرتيپ 
نيلفروش��ان معاون عمليات فرماندهي كل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي در اين مراسم گفت: هفته 
دفاع مقدس يادآور روزهاي جهاد و مقاومت، ايثار و 
شهادت است. در سال جاري نيز اين هفته با اربعين 
حسيني همراه شده و به ما و نسل هاي بعدي پيام 
مي دهد كه دفاع مقدس در ايران اسالمي با فرهنگ 
حسيني پيوند خورده است.  وي افزود: تمام مردم 
وكاركنان كارخانه هايي مانند ذوب آهن اصفهان نيز 
با ايثارگري و تقديم شهداي بزرگوار توطئه دشمن 
را خنثي نمودند. پيش��رفت هاي فني و موش��كي 
كشور در حال حاضر نيز از تجربيات دفاع مقدس و 
 فعاليت سرداران شهيد حاج قاسم سليماني و حسن 

تهراني مقدم است. 

آيا پرونده آزادسازي واردات خودرو بسته مي شود؟ 

تجميع واكسن هاي وارداتي به مرز ۸۰ميليون دوز رسيد

شوك  تازه  صمت  به  بازار خودرو

جزييات واردات واكسن در هشت ماه
تع�ادل  | بررس��ي آمار هاي گمرك ايران نش��ان 
مي دهد، تاكنون بيش از 79 ميليون دوز واكسن از 
گمرك فرودگاه امام خميني ترخيص ش��ده است. 
بنابر آمار اعالمي از سوي گمرك ايران، از 15 بهمن 
99 تا هفتم مهر س��ال جاري 60 محموله واكسن 
كوويد-19 از طريق فرودگاه امام خميني وارد كشور 
شده و پس از انجام تشريفات گمركي به طور حمل 
يكسره ش��بانه روزي و از پاي پرواز به طور مستقيم 

تحويل نمايندگان وزارت بهداشت شد.

ريز واردات ماهانه
آم��ار اعالمي از س��وي معاون فني گم��رك بيانگر 
اين است كه روز پنجشنبه هش��تم مهرماه با ورود 
ش��صتمين محموله واكسن كرونا شامل 6 ميليون 

دز از نوع س��ينوفارم، ميزان واكسن هاي وارداتي از 
مرز 79 ميليون دز گذشت. به گفته مهرداد جمال 
ارونقي، 6 ميليون دز واكس��ن وارداتي كرونا در روز 
پنجشنبه، س��ي و ششمين محموله واكسن چيني 
سينوفارم بود. اين محموله شمار واكسن ها را به 79 
ميليون و 348 هزار و 606 دز رساند. آمارها بيانگر 
اين است كه در بازه زماني ياد شده، 79 ميليون دوز 
واكسن از كشور هاي »چين، ژاپن، ايتاليا، روسيه، 

كره جنوبي، اتريش و هند« وارد ايران شده است
ريز جزييات آمار اعالمي نش��ان مي دهد تا هش��تم 
مهرماه، 79 ميليون و 348 هزار و 660 ُدز واكسن در 
60 مرحله وارد ايران شده كه در فاصله مرداد تا هشتم 
مهرماه 83 درصد واكسن ها وارد كشور شده است كه 

اين آمار براي شهريور و مهر به 66 درصد مي رسد.

همچنين 8 درصد در تيرماه، يك درصد خرداد، 5 
درصد ارديبهشت، 2 درصد فروردين ماه سال جاري 
وارد شده است. اما آمارهاي ارايه شده حاكي از اين 
است كه در سال گذشته يك درصد در اسفندماه و 
كمتر از يك درصد نيز در بهمن ماه واكس��ن كرونا 

وارد كشور شده است. 
بررسي جزييات واردات واكسن كرونا در بازه زماني 
ياد ش��ده، حاكي از اين اس��ت كه بيشترين ميزان 
مربوط به س��ينوفارم از چين با 69 ميليون و 726 
ه��زار و 396 ُدز در 36 مرحله اس��ت. همچنين از 
چين يك ميليون و 449 هزار و 600 دوز واكس��ن 
آس��ترازنكا )كووكس( به ايران وارد شده است. در 
همين حال جدول واردات واكسن كرونا بيانگر اين 
است كه از روسيه تاكنون 15 محموله وارد شده كه 

يك ميليون و 370 هزار ُدز اسپوتنيك و 963 هزار 
ُدز آسترازنكا بوده است. 

از ژاپن نيز دو ميليون و 911 هزار و 810 ُدز در سه 
محموله آسترازنكا و از كره جنوبي يك محموله 700 
هزار و 800 ُدزي )كووكس( وارد كشور شده است. از 
ايتالي��ا نيز يك ميليون و 452 هزار ُدز )كووكس( و 
از اتريش 650هزار ُدز آسترازنكا به ايران وارد شده 
اس��ت. هند هم فقط يك محموله 125 هزار ُدزي 

واكسن بهارات به ايران ارسال داشته است.
تحليل داده هاي واردات واكس��ن بيانگر اين است 
كه 33 ميلي��ون و 500 ه��زار دوز واكس��ن كرونا 
در ش��هريورماه وارد كش��ور ش��د و از اول مهر ماه 
تاكنون19 ميليون دوز واكس��ن وارد كش��ور شده 

است. 
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خبرروز

۲۳۵ نفر بر اثر كر ونا جان باختند
روابط عمومي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعالم كرد: در طول ۲۴ ساعت منتهي به روز جمعه، ۲۳۵ بيمار مبتال به كوويد۱۹ جان 
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۱۲۰ هزار و ۶۶۳ نفر رسيد.  از پنجشنبه تا جمعه ۹ مهرماه و براساس معيارهاي قطعي 
تشخيصي، ۱۴ هزار و ۵۲۵ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه ۲۱۲۳ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ 
در كشور به ۵ ميليون و ۶۰۱ هزار و ۵۶۵ نفر رسيد. متاسفانه در طول اين ۲۴ ساعت، ۲۳۵ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان اين بيماري به ۱۲۰ هزار و ۶۶۳ نفر رسيد. تاكنون ۵ ميليون و ۵۳ هزار و ۵۵۱ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص 

شده اند.۵۸۴۱ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.

خبر

تاييد جشنواره فيلم كوتاه 
تهران توسط اسكار

كارگ��ردان و تهيه كنن��ده س��ينما معتقد اس��ت 
»اسكاركواليفايد« شدن جشنواره بين المللي فيلم 
كوتاه تهران از دوره س��ي و هش��تم به بعد عالوه بر 
افزايش اعتبار سينماي ايران، باعث رونق بخشي به 
چرخه اقتصادي و تجاري فيلم كوتاه نيز مي شود. 
محمدرضا مصباح در گفت وگو با ايرنا اظهاركرد: اين 
دستاورد، اتفاقي بزرگ و مبارك براي سينماي ايران 
به حساب مي آيد كه براي همه افراد فعال در اين حوزه 
انگيزه بخش و حاصل خدمات »انجمن س��ينماي 
جوانان ايران« به فيلم كوتاه است. تاييد شدن يك 
جشنواره ايراني از سوي آكادمي اسكار بي شك بر 
افزايش اعتبار و جايگاه سينماي ايران موثر خواهد 
بود. ضمن اينكه در بحث هاي اقتصادي و تجاري نيز 
كمك هاي بسياري به بدنه سينما خواهد كرد و به 
تبع آن آثارمان بازگشت مالي خوبي خواهند داشت.

مصباح گفت: در چنين شرايطي پخش كنندگان 
بين المللي و معتبر پاي كار مي آيند و بيشتر از گذشته 
به سينماي ايران توجه خواهند كرد. سينماي ايران 
و فيلم كوتاه در مباحث محتوايي از مختصات ويژه 
خود برخوردار هس��تند اما در بح��ث تكنيكال به 
هنگام ساخت آثار كوتاه الزم است كه بيش از پيش 
از فن��ون روز دنيا بهره گرفته و موفق تر عمل كنيم. 
تهيه كننده فيلم سينمايي پوست گفت: اكنون كه 
سطح برگزاري و اعتبار جشنواره بين المللي فيلم 
كوتاه تهران ارتقاي بيش��تري يافته و نگاه  جهاني 
بيش از پيش به سمت اين فستيوال معطوف شده 
است، بدون شك رويكرد جشنواره نيز تغيير خواهد 
ك��رد و اين تفاوت نگاه به خصوص در بخش داوري 
به چش��م خواهد آمد. زيرا داوران از اين پس بايد با 
نگاه جهانشمول تري دست به قضاوت آثار و انتخاب 
فيلم هاي برتر بزنن��د. او درباره وضعيت كيفي اين 
روزهاي سينماي كوتاه گفت: منشأ ارزيابي ما بايد 
اتفاقاتي باشد كه در اين حوزه رخ داده است. وقتي 
به مقوله فيلم كوتاه ايراني و فيلمس��ازان آن توجه 
مي كنيم، متوجه مي شويم كه بسياري از سينماگران 
خوب و موفق اين روزهايمان از سينماي كوتاه معرفي 
شده اند. ضمن اينكه در جشنواره هاي مختلف و با 
اعتبار جهاني بارها ديده ايم كه آثار ايراني هم تراز با 
ديگر آثار جهاني رقابت كرده و موفق شده و مي شوند. 
كارگردان فيلم كوتاه كوچه درپايان گفت: برگزاري 
جشنواره در دوران ش��يوع ويروس »كرونا« بيانگر 
رشادت و جس��ارت برگزاركنندگان جشنواره بود. 
به نظرم برگزار نكردن جشنواره ها راهكار درستي 
نيست و نبايد تقويم سينمايي ايران را برهم زد. به 
گزارش ايرنا، سي وهشتمين جشنواره بين المللي 
فيلم كوتاه تهران ۲۷ مهر تا ۲ آب��ان ۱۴۰۰ )۱۹ تا 
۲۴ اكتبر ۲۰۲۱( برگزار مي شود. اين رويداد براي 
اولين بار در تاريخ سينماي ايران واجد شرايط تاييد 

آكادمي اسكار شناخته و معرفي شده است.

اعالم م��رگ ۱۴ قالده فك خ��زري از 
ابتداي سال جاري تاكنون كه الشه شان 
در سواحل مازندران پيدا شد، بر ابهامات 
درباره علت يا علل مرگ اين گونه در حال انقراض در 
شرايطي كه فصل صيد هنوز شروع نشده و گردشگري 
دريايي هم به خاطر ش��رايط كرونايي رونق نداشته، 
افزوده است. خبر مرگ ۱۴ قالده فك خزري در سال 
جاري را مديركل محيط زيست مازندران، پنجشنبه 
گذشته اعالم و از آن با عنوان »تلفات غيرعادي« ياد 
كرده است. حسينعلي ابراهيمي كارنامي گفت: »از 
ابتداي سال جاري شاهد تلفات غيرعادي فك ها در 
س��واحل درياي خزر در استان مازندران هستيم كه 
تاكنون تعداد آنها به ۱۴ قالده رس��يده است. تلفات 
فوك هاي خزري در شرايطي اتفاق افتاد كه متوسط 
تلفات در سال هاي گذشته سه تا چهار قالده و عمدتا 
ناشي از صدمات فيزيكي و گرفتار شدن در تورهاي 
صيادي بوده است. از طريق سازمان حفاظت محيط 
زيست، در حال بررسي اطالعات از ميزان و علل مرگ 
و مير فك خزري در ديگر كشورهاي واقع در سواحل 
شمالي و ش��رقي درياي خزر هستيم. با هماهنگي 
انجام شده با معاونت دريايي سازمان حفاظت محيط 
زيست، قرار شد تيمي متشكل از متخصصين سازماني 
براي بررس��ي و اظهارنظر در خصوص علت تلفات و 
ارايه راهكارهاي اجرايي در كنترل تلفات به منطقه 

اعزام شوند.«
فك خ��زري به عنوان يك��ي از كوچك ترين اعضاي 
خان��واده فك هاي دنيا در س��ال هاي اخير با كاهش 
شديد جمعيت مواجه ش��ده و در آخرين رده بندي 
جانوران در خطر ناب��ودي اتحاديه جهاني حفاظت 
از طبيع��ت )IUCN( به عنوان ي��ك گونه در خطر 
انقراض جهاني معرفي شده است. جمعيت اين گونه 
كه زمان��ي بيش از يك ميليون قالده بود، طي س��ه 
دهه اخير به خاطر شكار بي رويه صيادان كشورهاي 
حاشيه شمالي درياي خزر به شدت كاهش يافت و به 
كمتر از ۱۰۰ هزار قالده رسيد، ولي مرگ ناشناخته 
و مبهم آن هم ۱۴ قالده آن در نيمه يك سال تاكنون 

گزارش نشده بود.

      قاتل اصلي؛ شايد مانور نظامي 
اگر چه مديركل محيط زيست مازندران درباره علت 
تا علل احتمالي م��رگ فك هاي خزري اظهارنظري 
نكرده، ام��ا رييس مركز حفاظت از فك خزري ايران 
احتماالت مختلفي را مطرح كرده است؛ از آنفلوآنزاي 
پرن��دگان گرفته ت��ا مانور نظامي اخير كش��ورهاي 
حاش��يه ش��مالي درياي خزر. اميرصياد ش��يرازي 
به ايرنا گف��ت: »احتماالت مختلف��ي را بايد در نظر 
گرفت از جمله آنفلوآنزاي پرندگان، عمليات نظامي، 
بيماري هاي ويروسي و ميكروبي، ولي محتمل ترين 
گزينه برگزاري مانور نظامي است كه اخيرا آذربايجان 
در آب ه��اي درياي خزر برگزار كرد. بيش��تر تلفات 
فك هاي خ��زري مربوط به دو هفته اخير بوده كه در 
سواحل گيالن و مازندران يافت شدند و اغلب هم در 
سواحل شهرهاي جويبار، محمودآباد، نور و بابلسر در 
اس��تان مازندران بود.« رييس مركز حفاظت از فك 
خزري ايران با بيان اينكه پنجش��نبه نيز چند الشه 
فك خزري در فريدونكنار و جويبار ديده شد، توضيح 
داد: »الشه هاي پيداشده بيشتر از يك هفته از زمان 
مرگشان گذشته است و امكان نمونه برداري ميكروبي 
از اين الش��ه ها وجود ندارد چون اين الشه ها در آب 
تلف شدند و با امواج به ساحل رسيدند و اين وضعيت 
انجام نمونه گيري ميكروبي را مختل كرده است. وي با 
اشاره به اينكه احتمال وجود بيماري ميكروبي وجود 
دارد و منتفي نيست، گفت: طي تماس هايي با افرادي 
كه در آلمان و هلند  روي فك خزري تحقيق مي كنند 
گرفته شد، گزارش كردند كه چند فك به علت بيماري 

آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان تلف شدند.«

      به دنبال الشه تازه 
صياد شيرازي با اظهار اينكه اگر اين آنفلوآنزا در بين 
پرندگان مهاجر باش��د احتمال آلوده شدن فك ها از 
اين طريق بعيد نيس��ت، افزود: »ولي الشه فك هاي 
پيداشده در سالمت كامل بوده و كاهش وزن نداشتند 
و با توجه به اينكه روي الش��ه هاي پيداشده آسيب 
فيزيكي هم ديده نشده و اغلب فك هاي يافت شده در 
سن ۱۵ تا ۲۰ سال و در اوج قدرت دوره زندگي بودند، 

نش��ان از آن دارد كه عامل ناگهاني آنها را از بين برده 
است. در حال حاضر ما به دنبال الشه تازه هستيم تا 
بتوانيم از آنها نمونه گيري كنيم زيرا يكي از ماهيگيران 
گزارش داده اس��ت كه در عمق آب و به فاصله چند 
كيلومتري ساحل الشه هايي را در آب ديده است كه 
در حال حاضر امكان تاييد صحت اين ادعا وجود ندارد 
و نياز به گشت دريايي است.« رييس مركز حفاظت از 
فك خزري ايران با بيان اينكه تاييد بيماري ميكروبي 
و ويروسي نياز به نمونه گيري دارد، گفت: با توجه به 
شواهدي كه در حال حاضر مشاهده شده است، علت 
تلف شدن اين فك ها مي تواند به خاطر فعاليت هاي 
نظامي باشد.« وي توضيح داد: با توجه به بررسي هايي 
كه انجام شد، كش��ور ما در اين مدت فعاليت نظامي 
نداش��ته ولي در آب هاي آذربايجان مانور مشتركي 
بين آذربايجان، پاكستان و تركيه انجام شده است كه 
قرار شد سازمان محيط زيست نامه اي بزند و استعالم 
بگيرد ابعاد اين مانور چه بوده اس��ت و چه كارهايي 
انجام شده است.« صياد شيرازي با اظهار اينكه در حال 
حاضر بين علت هاي مطرح شده ، گزينه مانور نظامي 
محتمل تر است، افزود: »در عين حال منتظر هستيم 
ببينيم مي توانيم اطالعاتي در اين خصوص به دست 
بياوريم يا خير؟« وي در عين حال احتمال مسموميت 
ح��اد را هم مطرح كرد و توضيح داد: »ممكن اس��ت 
يك آلودگي شديدي ناگهان وارد دريا شده باشد كه 
جمعيت زيادي از فك ها را كه در منطقه بودند درگير 
كرده باشد.« رييس مركز حفاظت از فك خزري ايران 
گفت: »بيشترين گمان همان فعاليت نظامي است 
زيرا اگر انفجاري يا بمب��ي در داخل آب اتفاق بيفتد 
مي تواند چندين برابر نسبت انفجاري كه در خشكي 
اتفاق مي افتد اثرگذارتر باشد، زيرا امواج بيشتر داخل 
آب مي تواند صدمه بزند و اين باعث مي شود حيوانات 
بر اثر اين موج، در منطقه اي كه بودند تلف شوند و در 
حال حاضر امواج آنها را به سمت سواحل مي كشاند. 
احتمال اينكه علت تلف شدن بيماري باشد كم است، 
زيرا بايد قاعدتا در كشورهاي ديگر نيز گزارش تلفات 
مشاهده مي ش��د ولي در كشورهاي ديگر يا سواحل 
ش��رقي خزر چنين چيزي نبوده اس��ت و با توجه به 

تعداد الشه كه با اين ش��رايط بدني كشف شدند به 
نظر مي رسد مرگ ناگهاني داشتند. به هر حال هنوز 
ابعاد دقيق قضيه مشخص نيست و همه اينها احتمال 
دارد و براي نتيجه دقيق بايد بررس��ي هاي بيشتر و 
نمونه گيري از الشه تازه تلف شده انجام شود تا بتوانيم 
قضيه بيماري را تكذيب يا تاييد كنيم كه در اسرع وقت 

اطالع رساني خواهد شد.«

      اميدواريم بيماري نباشد
وي گفت: »اميدواريم علت تلف شدن فك ها بيماري 
نباش��د، هرچند كه مانور اتفاق جالبي نيس��ت ولي 
حداقل تعداد تلف شدگان محدود است ولي اگر وجود 
بيماري محرز ش��ود تعداد تلف��ات فك هاي خزري 
افزايش مي يابد و باتوجه به جمعيت فعلي فك خزري 
شرايط تحمل بيماري وجود ندارد و اين گونه ناياب 
تا مرز انقراض پيش خواهد رفت.« صياد ش��يرازي با 
اشاره به اتفاق سال ۲۰۰۰ ميالدي كه در آن سال به 
علت بيماري ويروسي ۱۰ هزار الشه فك در سواحل 
كشورهاي درياي خزر پيدا و شمارش شده بود، افزود: 
»با توجه به اينكه آلودگي ها كه در بدن جمع مي شود 
به مرور سيستم ايمني را تضعيف مي كند، بروز آلودگي 

جديد تلفات س��نگيني را در پي خواهد داش��ت. در 
صورت بروز بيماري، احتمال اينكه جمعيت فك ها 
به مرز انقراض نزديك شود، وجود دارد كه اميدواريم 
چنين احتمالي رد شود و همان انفجار يا مانور نظامي 
باشد كه دستكم تلفاتش كمتر خواهد بود.« او افزود: 
»شرايط در حال حاضر اصال براي فك خزري خوب 
نيست و از چند س��و همچون آلودگي هاي دريايي، 
تخريب زيس��تگاه، كمبود مواد غذاي��ي و تغييرات 

اقليمي تهديد مي شوند.«

      مردم به الشه فك ها دست نزنند
ريي��س مركز حفاظت از فك هاي خ��زري با اظهار 
اينكه علت تلفات هنوز مش��خص نيست و همه بر 
اساس حدس و گمان است، نسبت به احتمال آلوده 
بودن الشه ها هش��دار داد و گفت: با توجه به اينكه 
هنوز عامل اصلي مرگ فك ها مش��خص نيس��ت و 
احتمال بيماري هاي ويروسي و ميكروبي مشترك 
بين انسان و حيوان وجود دارد، افرادي كه الشه فك 
را در س��واحل مش��اهده كردند، بالفاصله با محيط 
زيست شهرس��تان يا مركز حفاظت خزري تماس 
بگيرند و به هيچ عنوان به الشه دست نزنند. در حال 

حاضر به علت مشخص نبودن علت تلف شدن فك ها 
ماموران محيط زيس��ت از دستكش، ماسك و مواد 
ضدعفوني كننده استفاده مي كنند و الشه ها نيز به 
صورت اصولي با آهك پاش��ي دفن مي شوند كه اگر 
بيماري داخل بدن باشد به بيرون بدن سرايت نكند. 
مردم به هيچ عنوان ماجراجويي نكنند و نزديك الشه 
نشوند و فاصله را با الشه كشف شده رعايت كنند.« 
فك خزري يك گونه پستاندار دريايي كمياب است 
كه تنها در درياي خزر و رودخانه هاي منتهي به آن 
مانند ولگا و اورال در روسيه زندگي مي كند. اين گونه 
تنها پستاندار درياي خزر به شمار مي آيد و به دليل 
صي��د بي رويه و به هم خوردن ش��رايط زيس��تي و 
كاهش شديد جمعيت نيازمند به حمايت بين المللي 
است. ساحل نشينان شمال به اين جانور سگ آبي 
مي گويند. فك ها به دماي آب بسيار وابسته هستند 
و به همين خاط��ر وقتي دماي آب افزايش مي يابد، 
آنها به بخش هايي كه آب عميق تر و قاعدتًا سردتر 
است، مهاجرت مي كنند. فك ها در تابستان، بهار و 
پاييز بيش��تر در آب هاي نيمه جنوبي خزر از جمله 
ايران زيست مي كنند و براي زايمان به مناطق يخي 

در شمال درياي خزر مي روند.

گزارش

از آنفلوآنزاي پرندگان تا مانور نظامي اخير كشورهاي حاشيه شمالي درياي خزر

ابهام در مرگ فك هاي خزري

رويداد

عضو هيات علمي دانش��گاه علوم پزشكي تهران گفت: 
شايع ترين اختالالت عصبي كه سالمندان را تحت تاثير 
قرار مي دهد، آلزايمر، سكته مغزي، لرزش ارثي، نوروپاتي، 
پاركينسون و صرع را شامل مي شود. فاطمه محمديان، 
متخصص بيماري هاي مغز و اعصاب اظهار كرد: شيوع 
جنسيتي اين بيماري ها نشان مي دهد سكته مغزي در 
بين مردان و ساير اختالالت در بين زنان شايع تر است. 
سكته مغزي به عنوان رويدادي خطرناك و تهديد كننده 
زندگي، زماني اتفاق مي افتد كه خون رساني به قسمتي 
از مغز به طور ناگهاني قطع يا رگ خوني در مغز پاره شود. 
محمديان با اشاره به اينكه عالئم هشداردهنده اين بيماري 
شامل افتادگي صورت، ضعف بازو و مشكل در گفتار است، 
گفت: درصورت مش��اهده عالئم هشدار دهنده سكته 
مغزي، بايد فوراً با اورژانس تماس گرفته ش��ود. آلزايمر 
يك بيماري پيشرونده است كه سلول هاي مغز را از بين 
مي برد و در اساسي ترين عملكردهاي روحي و جسمي 
ف��رد تداخل ايجاد مي كند و علت دقي��ق آن هم، هنوز 
ناشناخته است. متخصص بيماري هاي مغز و اعصاب با 
اشاره به اينكه بيماري پاركينسون، يك بيماري مزمن 
و پيش��رونده حركتي است، افزود: بيماري پاركينسون 
شامل نقص و مرگ س��لول هاي عصبي حياتي در مغز 
مي ش��ود. گزينه هاي درماني اين بيماري شامل دارو و 
جراحي براي مديريت عالئم آن است. نوروپاتي به عنوان 
يك اختالل عصبي سبب عالئمي مانند بي حسي و ضعف 
مي شود كه در اغلب موارد، دست ها و پاها را تحت تاثير 
قرار مي دهد. محمديان با اشاره به اينكه ميوپاتي، اختالل 
در ماهيچه ها اس��ت، افزود: ميوپاتي با ضعف عضالني 
مشخص مي شود كه معموالً شديدترين حالت در قسمت 
فوقاني بازوها و ران ها است. ديستروفي عضالني، گروهي 
از اختالالت پيشرونده عضالني است كه اساس ژنتيكي 

دارد. عالئم اين بيماري با ضعيف شدن عضالت نزديك به 
تنه بدن شروع مي شود و در ادامه به تحليل رفتن شديد 
عضالت و انقباض ماهيچه ها مي انجامد. اقداماتي وجود 
دارد كه مي توان براي به حداقل رس��اندن خطر ابتال به 
يك بيماري مغز و اعصاب انجام داد كه اولين اقدام كنترل 
عوامل خطر مانند سيگار، فشار خون باال، كلسترول باال 
و چاقي اس��ت. در صورتي كه افراد سنين باال دچار يك 
بيماري مغز و اعصاب شوند، هرچه سالم تر باشند، بهتر 
مي توانند با آن كنار بيايند. وي با اشاره به اينكه جمعيت 
جهان به س��رعت در حال پير ش��دن است، گفت: بين 
س��ال هاي ۲۰۱۵ تا ۲۰۵۰ ميالدي، نسبت افراد مسن 
جهان تقريبًا دوبرابر مي شود و از حدود ۱۲ به حدود ۲۲ 
درصد خواهد رس��يد. افراد مسن با مشكالت جسمي و 
رواني خاصي روبرو هستند كه بايد به دقت شناخته شود. 
بيش از ۲۰ درصد از بزرگساالن ۶۰ سال به باال از اختالالت 
رواني يا عصب��ي رنج مي برند )به اس��تثناي اختالالت 
سردرد( و ۶.۶ درصد از همه ناتواني ها در افراد باالي ۶۰ 

سال به اختالالت رواني و عصبي نسبت داده مي شود.

      بس�ياري از اخت�االت سيس�تم عصب�ي 
درمان پذير هستند

محمديان بيان كرد: بسياري از اختالالت مغز و سيستم 
عصبي را مي توان با موفقيت درم��ان كرد و همچنين 
درمان هاي مختلفي كه پزشكان از آن استفاده مي كنند 
دايما درحال بهبود اس��ت. پيري بيولوژيكي به عنوان 
فرايندي از تغييرات پيشرونده، ذاتي و تجمعي سلولي 
و اندامي تعريف مي شود كه به كاهش توانايي ارگانيسم 
براي مقاومت برابر عوامل استرس زا منجر مي شود. اين 
تغييرات در نهايت منجر به كاهش توانايي بدن براي زنده 
ماندن مي شود. پيري بيولوژيكي همچنين با جهاني بودن 

در جمعيت ها، فرهنگ ها و محيط هاي فيزيكي مشخص 
مي شود. وي با اشاره به اينكه علل دقيق پيري ناشناخته 
مانده است، گفت: بسياري از نظريه هاي پيري با شواهد 
تجربي پشتيباني مي شوند، اما هنوز يك چارچوب واحد 
پيدا نشده است. متخصص بيماري هاي مغز و اعصاب بر 
لزوم حفظ و ارتقا سالمتي آنان تاكيد كرد و گفت: بديهي 
 اس��ت كه مواردي كه براي سيس��تم » مغز و اعصاب «

 شما مفيد محسوب مي شوند، معمواًل براي قلب و ساير 
سيستم هاي بدن نيز مفيد هستند. وي با اشاره به اينكه 
خوب اس��تراحت كردن براي همه از جمله سالمندان 
بسيار مفيد است، گفت: دست كم ۷ ساعت خواب خوب 
داشته باشيد. برخي از افراد با بيشتر يا كمي كمتر عملكرد 
بهتري دارند. مقابله با مشكالت خواب ممكن است زمان بر 
باشد، اما برخي كارها را مي توان براي بهبود خواب انجام 
داد. محمديان به سالمندان توصيه كرد كه تغذيه مناسب 
داش��ته باش��ند و خوب غذا بخورند. تغذيه به طور كلي 
نقش مهمي در س��المت ما دارد. مغز و سيستم عصبي 
 به غذاهاي غني از ويتامين B، اس��يدهاي چرب امگا ۳، 
ويتامين D، منيزيم و آهن نياز دارد. ماهي، آجيل به ويژه 
گردو، حبوبات، سبزيجات س��بز تيره، شير كم چرب، 
ماست، غالت غني شده، سيب زميني و گوجه فرنگي، 
فهرستي از غذاهاي مناسب است كه بايد در رژيم غذايي 
متعادل گنجانده شود. وي به استفاده زمان روزانه از نور 
خورشيد و شير غني شده براي تامين ويتامين D، روغن 
سرشار از امگا-۳ مثل روغن زيتون و كنجد تاكيد كرد و 
گفت: كاهش استرس يكي از مهم ترين مواردي است كه 
يايد مورد توجه جدي قرار گيرد. هرچند استرس مي تواند 
بر سيستم عصبي تأثير بگذارد، اما مواردي مانند يوگا، 
مديتيشن، تنفس عميق و ورزش منظم مي تواند سيستم 

عصبي را در وضعيت مناسبي نگه دارد.

شايع ترين اختالالت عصبي در سالمندان
رويخطخبر

آسيب هاي اسكلتي دانش آموزان در دوران كرونا
يك فوق تخصص روماتولوژي، با اشاره به 
قرار گرفتن دانش آموزان در فضاي آموزش 
مجازي، مشكالت اين نوع آموزش را گوشزد 
كرد. ب��ه گزارش مهر، عليرض��ا رجايي، با 
اش��اره به اينكه آموزش مجازي تجربه اي 
جديد براي دانش آموزان است كه در سايه 
كرونا ايجاد شده، اظهار كرد: طوالني شدن 
زمان استفاده از ابزارهاي آموزش مجازي و 

عدم توجه به حالت صحيح نشستن مي تواند مشكالت 
اس��كلتي را در دانش آموزان ايجاد كند. وي با تاكيد بر 
اينكه والدين بايد ابزارهاي مناسب آموزشي را با هدف 
 Quality Education اراي��ه آم��وزش باكيفي��ت
در اختي��ار دانش آموزان خ��ود قرار دهن��د، افزود: هر 
وسيله اي اعم از گوشي تلفن همراه، لپ تاپ يا كامپيوتر 
نحوه اس��تفاده خاص خ��ود را دارد و نحوه نشس��تن و 
قرارگيري دانش آموزان در زمان اس��تفاده از اين ابزارها 

از اهميت بااليي برخوردار است. رجايي با 
اش��اره به اينكه خم كردن سر به جلو براي 
استفاده از تلفن همراه يا هر وسيله كمك 
آموزشي ديگر فش��ار زيادي به گردن وارد 
مي كند، توصيه كرد: والدين بايد به فرزندان 
خود آموزش دهند كه در زمان استفاده از 
ابزارهاي آموزش هاي از راه دور س��ر را خم 
نكنند و كاماًل گردن دانش آموز صاف، بدون 
زاويه باشد، به شكلي كه هيچ فشاري به ستون فقرات وارد 
نشود. هنگام كار با كامپيوتر و تلفن همراه، از قوز كردن و 
خم كردن گردن خودداري شود تا آسيب وارده به ستون 
فقرات كاهش يابد. به گفته رجايي، مشكالت ساختاري 
اسكلتي و انحناي ستون فقرات با گذر زمان و باالتر رفتن 
سن ايجاد مي شود بنابراين والدين و بزرگ ترها بايد نحوه 
درست نشستن و اس��تفاده صحيح از ابزارهاي آموزش 
مجازي را با دقت و وسواس به فرزندان خود آموزش دهند. 

۵۷۰ هزار بيمار ديابتي مي توانند انسولين قلمي دريافت كنند
مديركل دارو و مواد تحت كنترل سازمان 
غذا و دارو گفت: در حال حاضر حدود ۵۷۰ 
هزار بيمار ديابتي مي توانند انسولين قلمي 
دريافت كنند. به گزارش مهر، سيدحيدر 
محمدي، اظهار كرد: از اين پس انسولين 
قلم��ي در داروخانه ه��اي منتخب فقط 
به بيماران ديابتي ك��ه اطالعات آنها در 
س��امانه مديريت بيماران نادر ثبت شده 

باشد، عرضه مي شود. وي افزود: در طرح جديد، تحويل 
انواع انس��ولين هاي قلمي صرفًا به بيماران ثبت شده 
در سامانه مديريت بيماري هاي نادر )RDA( داراي 

س��هميه صورت مي گيرد. مديركل امور 
دارويي سازمان غذا و دارو گفت: تاكنون 
۵۷۰ هزار بيمار ديابتي در سامانه ثبت نام 
كرده اند و كس��اني كه هنوز موفق به اين 
كار نشده اند، با مراجعه به مراكز درماني 
يا س��امانه بيماري هاي ن��ادر مي توانند 
اطالعات خ��ود را وارد كنند. محمدي با 
عنوان اين مطلب كه تعداد بيماران ديابتي 
نيازمند انسولين قلمي بيش از اين تعداد است، افزود: 
بيماراني كه مي خواهند انسولين قلمي دريافت كنند، 

بايد در سامانه ثبت نام كنند.

جمعيت سالمند ايران در ۵۰ سال آينده ۳ برابر مي شود
معاون پژوهشي مركز تحقيقات سالمت 
سالمندان گفت: طي حدود ۵ دهه اخير 
نرخ سالمندان كش��ور از حدود ۵ به ۱۰ 
درصد رسيده است. به گزارش مهر، فرشاد 
شريفي، آموزش و مهيا سازي سالمندان 
ب��راي تطابق با زندگي ديجيت��ال را يك 
ض��رورت مهم در سياس��ت گذاري هاي 
سالمت خواند و با بيان اينكه ايران از جمله 

جوامعي است كه س��رعت بيشتري در سالمند شدن 
جامعه را تجربه مي كند، افزود: طي حدود ۵ دهه اخير 
نرخ سالمندان كش��ور از حدود ۵ به ۱۰ درصد رسيده 
است و پيش بيني مي شود كه اين نرخ در طي ۵۰ سال 
آينده ۳ برابر شود و در سال ۱۴۵۰ به حدود ۳۰ درصد 
برسد. وي تصريح كرد: اين تغييرات سريع دموگرافيك 
موجب تغييرات جدي در نيازها از جمله نياز به خدمت 
سالمت مي ش��ود و تمام اركان جامعه از جمله چرخه 
توليد را در كشور مي تواند متأثر كند. شريفي با اشاره به 
اينكه يادگيري فناوري هاي ديجيتال نقش موثري در 

رفع نيازهاي روزانه سالمندان دارد، تصريح 
ك��رد: آموزش تكنولوژي به س��المندان 
خصوصًا در ش��رايط همه گيري بيماري 
كرونا مي تواند شرايطي را فراهم سازد كه 
سالمند خود را فرد مفيدي احساس كند؛ 
ضمن اينكه امكان دسترسي به دريافت 
خدمات سالمت، آموزش و مشاوره آنالين 
در بستر تكنولوژي ديجيتال فراهم شده 
است. عضو هيات علمي پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم 
اضافه كرد: آسيب پذيري بيشتر سالمندان نسبت به اين 
بيماري و مشكالت متعددي كه بيماري كوويد ۱۹ براي 
سالمندان ايجاد كرده، بسياري از جنبه هاي مختلف 
زندگي اين افراد  مانند ارتباطات اجتماعي، مراقبت هاي 
مورد نياز، آسيب هاي روحي شديد ناشي از جداسازي 
اجتماعي و بيماري هاي مزمن شايع در سالمندي را در 
بر مي گيرد، دس��ت اندركاران سالمت سالمندان را بر 
اين داشته است كه در نگاه خود به حيطه هاي مختلف 

سالمت سالمندان تجديد نظر كنند.
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