
يادداشت- 1

در  بازارگرداني  بحث 
بازار س��رمايه و اينكه 
نح��وه اي��ن تحركات 
باي��د براس��اس چ��ه 
اجرايي  س��ازوكاري 
از  يك��ي  ش��ود، 
موضوعاتي اس��ت كه 
اين روزها در خصوص 
آن مباحث متفاوت و در برخي موارد، متضاد 
مطرح مي شود. برخي معتقدند منابع برآمده 
از »وسپهر« قرار است صرف بازارگرداني هاي 
ت��ازه ش��ود و بس��ياري از تحليلگ��ران ه��م 
بالفاصله اين پرس��ش را مطرح مي كنند كه 
چرا اين تصميم��ات در زمان عرضه شس��تا 
صورت نگرفت تا ب��ازار س��رمايه يك چنين 
تكانه هاي پي درپ��ي را تحمل نكن��د؟ اما در 
مورد موضوعي ذيل عن��وان الزام بازارگرداني 
و اينك��ه آي��ا بازارگردان��ي ج��زو ملزومات 
فعاليت هاي اقتصادي در بازار سرمايه است؟ 

طبق قان��ون و آن چيزي ك��ه در قوانين بازار 
س��رمايه ايران تصريح ش��ده، همه شركت ها 
موظف به بازارگرداني هستند تا بازار پااليشي 
مدام داشته باشد... اما از آنجايي كه در اقتصاد 
ايران به هر دليلي ريسك و شناسايي ريسك، 
درك ريسك و متعاقب آن درك اولويت هاي 
ريس��ك و... به درس��تي انج��ام نمي ش��ود، 
بسياري از ش��ركت ها در بازار س��رمايه ايران 
اهمي��ت اي��ن بازارگرداني ها را م��ورد توجه 
قرار نداده اند. مثال در زمان عرضه شس��تا كه 
يك عرضه مناس��ب با ج��ذب نقدينگي باال 
بود و اس��تقبال ش��ايان توجهي هم توس��ط 
مخاطبان بازار س��رمايه از آن صورت گرفت، 
خيلي راحت مي شد از همان زمان تدبير الزم 
براي بازارگرداني ها همزمان با عرضه شس��تا 
انجام ش��ود تا بازار سرمايه كش��ور در اثر اين 
س��وءمديريت ها دچ��ار نوس��انات پي درپي 

نشود.
 با توج��ه به اينكه اين ريس��ك و شناس��ايي 
ريسك پيش از اين به درستي انجام نمي شد 
و ج��وي هيجان��ي و احساس��ي در ب��ازار تا 
مردادماه حاكم بود، بس��ياري از افراد حاضر 
نبودند تذكارهاي كارشناسي را در خصوص 
تغييرات الجرم بازار را بشنوند و آنها را جدي 
بگيرند و حتي گامي هم فراتر مي گذاشتند و 
اين هشدارها را ناشي از عوامل خارج از متن 

تحليل و تفسير مي كردند. 
در حالي كه آماده س��ازي افكار عمومي براي 
نزول هاي احتمالي سطح كيفي فعاليت هاي 
اقتصادي در بورس را ارتقا مي بخش��د. البته 
اگر بخواهيم درباره س��قوط بازارها صحبت 
كنيم حرف بس��يار اس��ت. يعني دولت فقط 
ار طريق بازارگرداني ق��ادر نخواهد بود همه 
نوس��انات بازار را مهار كند. چ��را؟ به خاطر 
اينكه حجم ورود نقدينگي حقيقي ها در بازار 
چندين برابر حقيقي هاست و بازي كردن در 
بازاري كه افق هاي پيش رويش منفي شده، 
كار بسيار دشواري است. البته اتفاقي كه بعد 
از عرضه »وسپهر« افتاد و بحث بازارگرداني 
گس��ترده دولت در اي��ن زمينه، ي��ك نقطه 
روشن دارد و آن اينكه سرانجام تجربيات تلخ 
و گران گذشته باعث ش��ده تا تصميم سازان 
اقتصادي، متوجه اين واقعيت عريان ش��وند 
كه هر حركت��ي در ب��ورس، نيازمند تحليل 
و تفس��ير مجموع��ه اي از عوام��ل متن��ي و 

فرامتني است. 
مس��اله ديگر هم برنامه هايي اس��ت كه براي 
صندوق تثبيت در نظر گرفته ش��ده كه بايد 
بتواند نقش خود را به درس��تي بازي كند تا ما 
هم مث��ل ماركت ميكره��ا و بازارگردان هايي 
كه در بورس هاي ب��زرگ دنيا تالش مي كنند 
عوامل منف��ي را از ب��ورس دور كنند و عوامل 
موثر را ب��ه كار بگيرند، تا بازار به س��مت ثبات 
بيشتر حركت كنند. بايد به يك حقيقت توجه 
كنيم؛ مجموعه اين عوامل و شاخص ها مسير 
بورس ايران را در بطن اقتصاد كش��ور ش��كل 
مي دهد. بورس اي��ران هم در حال س��اختن 
تاريخ خودش اس��ت، ممكن اس��ت مثل هر 
تاريخچه ديگري، مجموع��ه اي از رخدادهاي 
منفي و مثبت؛ شادي آور و غمبار و تجربياتي 
دلنشين، گران يا تلخ و... در تاريخ بورس ايران 
هم مشاهده شود، اما مس��اله اصلي اين است 
كه همان طور كه تاريخ راه خودش را مي رود، 
بورس ايران هم در مسس��ير تاريخي خودش 

در حال حركت است.
پ��س بايد ب��ه ف��ال ني��ك بگيريم ك��ه اين 
اتفاقات ما را به رنس��انس بازار سرمايه ايران 
كه معتقدم با عب��ور از فراز و نش��يب ها طي 
س��ال هاي آينده به آن خواهيم رسيد، دست 

پيدا كند.

پيمان مولوي

يادداشت-4

3 پرنده  در مهرآباد
خبر كوتاه اس��ت و قابل تامل: 
»دوش��نبه ش��ب 3 فرون��د 
هواپيما بوئين��گ 737 براي 
فروش ب��ه ايرالين هاي ايراني 
وارد فرودگاه مهرآباد شده اند. 
سال س��اخت اين هواپيماها 
1993 و 1992 ميالدي است 
و س��ن اين هواپيماها در واقع 
27 و 28 سال است.« اگر چه تاكنون اين روش بازاريابي 

و فروش هواپيما در صنعت هوايي كشور سابقه نداشته 
اس��ت، اما در صورت صحت اين خبر، مي توان به چشم 
يك فرصت به آن نگريس��ت. بي گمان، هر گونه خريد و 
فروش مستلزم بررسي هاي كارشناسي و فني پرنده هاي 
يادشده است. اگر چه س��ن هواپيماهاي يادشده حدود 
28 سال گزارش شده و همين مساله مي تواند در نگاه اول 
يك امتياز منفي به شمار رود، اما بدون بررسي هاي فني و 
كارشناسي نمي توان بي درنگ، اين هواپيماها را در زمره 
پرنده هاي ازكار افتاده قلمداد كرد.  ادامه در صفحه 4

مجيد  اعزازي
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يادداشت-2

 ارتباط متقابل 
توسعه و رشد كشاورزي

رنسانس بورس 
در اقتصاد

 تعادل بورس
 و انتخابات امريكا

جوانان بي هدف چشم 
اميدشان به كنكور است

 از رشد منفي مركز آمار 
تا رشد مثبت بانك مركزي

 بازگشت
 به عصر كوپنيسم

از  حماي��ت  موض��وع 
بخ��ش كش��اورزي يك��ي از 
پيش نيازه��اي ضروري براي 
دس��تيابي به هر نوع توسعه 
و پيش��رفت پايدار است. در 
واقع بررس��ي تحليلي مسير 
كش��ورهاي  در  پيش��رفت 
توسعه يافته نش��ان مي دهد 
كه ظرفيت سازي در بخش كشاورزي يكي از مهم ترين 
اِلمان ه��ا براي بهب��ود ش��اخص هاي كل��ي اقتصاد و 
معيش��ت اس��ت. اما علي رغم اين ض��رورت غيرقابل 
انكار متاسفانه بخش كش��اورزي كشور نيز مانند ساير 
بخش هاي اقتصادي از انحصاري ك��ه دولت در زمينه 
تصميم س��ازي هاي كالن اقتصادي دارد، رنج مي برد. 
يكي از تالش ه��اي مجل��س در دوره جديد هم تالش 
براي مش��اركت دادن س��اير اركان تاثيرگذار در روند 
تصميم سازي هاي اقتصادي اس��ت تا انحصار دولت در 
تصميم سازي ها از اين وضعيت انحصاري خارج شود و 
ادامه در صفحه 4 تصميمات مبتني بر واقعيات و... 

يك بي اعتمادي بر بازار حاكم 
شده است و اين بي اعتمادي 
ت��رس س��هامداران جديد را 
هم��راه خود داش��ته اس��ت. 
سهامداراني كه به تازگي و طي 
چندماه گذش��ته وارد بورس 
شده اند چون اطالعات كافي 
ندارن��د و اغل��ب از گروه هاي 
مجازي وارد اين فضا ش��ده اند و نس��بت به بازار سرمايه 
و تحوالت اين بازار ش��ناخت ندارند بنابراين احس��اس 
مي كنند كه ارزش دارايي شان از دست مي رود و به طور 
خاص فروش��نده ظاهر مي ش��وند و صرف نظر از اينكه 
بدانند قيمت ذاتي اين سهامي كه به فروش مي رسانند 
چقدر است. ش��رايط اخيري كه ايجاد ش��ده از همين 
جريان بي اعتمادي و ترس از ريزش بيش��تر اس��ت كه 
سهامداران جديدالورود اقدام مي كنند به فروش سهام 
خود اما؛ اگر از ارزش ذاتي اين س��هام هاي فروخته شده 
را محاسبه كنيم سهام اصالح خوبي انجام داده اند و دراين 
قيمت ها نبايد سرمايه گذاري اقدام به فروش سهام كند 
و قاعدتا همه سهم ها به نوعي با اين اصالح انجام شده به 
ارزش ذاتي خود رسيده اند اما؛ جريان نقدينگي در بازار 
س��رمايه حرف اول را مي زند و باتوجه ب��ه اينكه درحال 
حاضر جريان پول ضعيف شده و باتوجه به بي اعتمادي 
و ترس سهامداران استقبال خوبي از عرضه هاي جديد 
نمي شود در نتيجه سر و سامان دادن بازار سرمايه كمي 
دشوار شده است. باتوجه به اينكه واقعيت بازار سرمايه اين 
است سهام موجود در بازار به ارزندگي خود رسيده اند و 
حمايت مجموعه سازمان بورس، دولت و مجوزهايي كه 
به بانك ها داده شده براي سرمايه گذاري از طريق خريد 
س��هام بنابراين اين مجموعه عوام��ل مي تواند تقاضا را 
تقويت كند و بازار به نوعي دچار اصالح بيش از اين نشود 
و اگر بتوانند اعتماد سهامداران را جلب كنند مي تواند از 

شاخص كنوني 10 الي 15 درصد افزايش را تجربه كند.
 ادامه در صفحه 7

در هيچ كج��اي دني��ا مانند 
ايران كنك��ور به اين ش��كل 
برگزار نمي ش��ود و از س��وي 
ديگر جوان��ان تم��ام آينده و 
آمال و آرزوهايشان به قبولي 
در دانشگاه گره نخورده است. 
اين طرز تفكر اش��تباه اول از 
همه در خان��ه و در بين افراد 
خانواده جا مي افتد، جوان پش��ت كنكوري يك س��ال 
زندگي اش را پشت درهاي بسته مي گذراند به اين اميد 
كه بتواند با رتب��ه اي خوب در كنكور قبول ش��ود و وارد 
دانش��گاه ش��ود، اما وقتي اين اتفاق نمي افتد، همه چيز 
روي سرش آوار مي شود، چون هيچ آينده ديگري براي 
خود متصور نبوده اس��ت. تصور اينكه راه خوشبختي و 
موفقيت فقط از دانشگاه مي گذرد تصوري اشتباهي است 
كه هم خانواده ها و هم مس��ووالن در به وجود آمدن آن 
سهيم هستند. به همين خاطر است كه جوان 19 ساله 
با توجه به اينكه شاگرد ممتاز بوده وقتي از جلسه كنكور 
بيرون مي آيد حتي منتظر اعالم نتايج هم نمي ش��ود و 
تنها به اين دلي��ل كه فكر مي ك��رده امتحانش را خوب 
نداده دست به خودكش��ي مي زند. چه چيزي باعث اين 
همه فشار مي شود. در جامعه اي كه حتي بخش عمده اي 
از فارغ التحصيالن هم بيكارند، چ��را بايد كنكور اينقدر 
براي جوانان ما مهم باش��د. چون برايشان هدف ديگري 
تعريف نشده است. از زماني كه وارد مدرسه مي شوند از 
اطرافيان و خانواده مي شنوند كه بايد درس بخوانند و به 
دانشگاه بروند و براي خودشان كسي شوند. انگار كه بقيه 
كساني كه ادامه تحصيل نداده اند و وارد دانشگاه نشده اند، 
آدم هاي بي مصرفي هستند. انگار تمام آبرو و اعتبار افراد 
به دانشگاه رفتن آنها بس��تگي دارد. اين سبك زندگي 
مدرك گرايي سال هاست كه در كشورهاي پيشرفته به 
فراموشي سپرده شده است.  در حال حاضر افراد بر اساس 

تجربه و توانايي و همچنين ميزان تخصصي كه...
ادامه در صفحه 8

گ��زارش بان��ك مرك��زي از 
تح��والت حس��اب هاي ملي 
حاكي از آن اس��ت كه رش��د 
اقتصادي غيرنفت��ي در فصل 
اول سال جاري به 0.6- درصد 
رس��يده اس��ت. در اين ميان 
گروه هاي كش��اورزي، صنايع 
و معدن و خدم��ات به ترتيب 
رش��د 3.7، 2.5 و 1.6- درصدي را تجربه كردند. اين در 
حالي اس��ت كه در گزارش مركز آمار ايران كه چند وقت 
پيش اعالم شد رش��د بخش صنايع و معادن و خدمات 
منفي گزارش شده و تنها بخش كشاورزي با رشد اندك 
و نزديك به صفر مثبت شده است. گزارش بانك مركزي از 
عملكرد توليد ناخالص داخلي در فصل اول سال 1399 كه 
به تازگي منتشر شده نشان مي دهد كه دو بخش صنايع و 
معادن و كشاورزي با رشد مثبت مواجه شده است و براين 
اساس رييس كل بانك مركزي نتيجه گرفته كه اقتصاد 
در مسير بازگش��ت به تعادل اس��ت. بانك مركزي اعالم 
كرده كه در بخش خدمات به دليل شرايط ويروس كرونا 
با رشد منفي 1.6- درصدي مواجه شده و اگر كرونا نبود 
رشد تمام بخش هاي اقتصادي بدون نفت مثبت مي شد 
زيرا بخش كشاورزي با 3.7 درصد و صنايع و معادن با 2.5 
درصد رشد مثبت همراه بوده و   مثبت شدن رشد بخش 
خدمات مي توانست كل رشد اقتصاد بدون نفت در سه ماه 
بهار 99 را مثبت كند. رشد قابل توجه بخش صنعت و معدن 
در دوره مذكور باعث شده است تا علي رغم پيش بيني ها، 
اثر شيوع ويروس كرونا بر توليد ناخالص داخلي بدون نفت 
بسيار محدودتر بوده و در مقايس��ه با سايركشورها، رشد 
اقتصادي كمتر متاثر ش��ود. با اين حال س��والي كه پيش 
مي آيد اين است كه چرا در گزارش مركز آمار ايران كه چند 
وقت پيش اعالم شد رشد بخش صنايع و معادن و خدمات 
منفي گزارش شده و تنها بخش كشاورزي با رشد اندك و 

نزديك به صفر مثبت شده است و...
  ادامه در صفحه 3

نظرات مختلفي در خصوص 
ب��راي  مجل��س  تصمي��م 
توزي��ع اقالم اساس��ي كه به 
نوعي ش��كل جدي��د همان 
اس��ت،  كوپنيس��م  نظ��ام 
مطرح مي ش��ود. برخ��ي از 
كارشناسان با اش��اره به اين 
واقعيت كه كشور در شرايط 
دش��واري قرار گرفته و مشكالت برآمده از تحريم هاي 
اقتصادي و آس��يب هاي كرونا فقر مطلق را در جامعه 
گسترش داده معتقدند اين تصميم، تصميم معقولي 
مي تواند باشد و برخي ديگر از كارشناسان نيز افق هاي 
بلندت��ري را در اقتصاد و معيش��ت م��ردم مي بينند و 
از تصميم س��ازان مي خواهن��د كه تبع��ات و عواقب 
تصميمات خ��ود را دقيق تر و كارشناس��ي تر ارزيابي 
و تحلي��ل كنند و بعد دس��ت به تصميم س��ازي هاي 
اقتصادي حساس بزنند. من هم معتقدم اين تصميم به 
نوعي بازگشت به گذشته و بازگشت به نظام كوپنيسم 
دهه60خورشيدي است.  ادامه در صفحه 7

رحمت اهلل نوروزي
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»تعادل«بررسيميكند
كدامبازارهاصدرنشينشهريوربودند؟

افزايشنرخارزوكنديواردات،باليجانبازارالكترونيكي

تورم4درصديقيمتهافقطدريكماه

بورس قافيه 
را به سكه باخت

رقابت قيمت لپ تاپ با  خودرو 

با گذشت نيمي از س��ال 99، وضعيت اقتصادي ايران در 
سال ش��يوع كرونا، روش��ن تر از قبل شده اس��ت. اگر در 
ماه هاي نخست هيچ يك از فعاالن اقتصادي نمي دانستند 
تكليف بازارها چه مي شود، امروز با گذشت حدود هفت 
ماه از آغاز شيوع رس��مي اين ويروس در ايران، بسياري 
از ابعاد ماجرا روش��ن ش��ده و به نظر مي رس��د بازارهاي 
مختلف اقتصادي نيز مسير خود را تا حدي پيدا كرده اند، 
در اين ميان تنها بازاري كه هنوز سرنوشت دقيقي ندارد 
بازار بورس است و پاس��خ دادن به اين سوال براي آينده 
اقتصاد ايران چه در كوتاه مدت و چه در بلندمدت اهميت 
فراواني دارد. اقتصاد ايران در حالي س��ال 99 را آغاز كرد 
كه همزمان با چند معضل طوالني مدت دس��ت و پنجه 
نرم مي كرد. با ش��يوع دوباره تحريم هاي امريكا در سال 
97، اقتصاد ايران در ماه هاي ابتدايي تصميم جديد ترامپ 

با موقعيتي دشوار مواجه شد و شوك حاصل از تحريم ها 
وضعيت را در بسياري از بازارها بر هم ريخت. در كنار اين 
شوك، آنچه بيشترين فشار را به دولت وارد كرد، محدود 
ش��دن امكان فروش نفت در بازارهاي جهاني و به دست 
آوردن منابع ارزي حاص��ل از آن بود. دولت روحاني كه با 
نهايي كردن برجام توانسته بود ميزان عرضه نفت ايران 
را به بيش از 2.5 ميليون بشكه در روز برساند، با استفاده از 
منابع حاصل از صادرات اين محصول طرح هاي اقتصادي 
جديدي را كلي��د زد كه در كنار بهبود نس��بي وضعيت 
معيشت، مي توانست به توسعه زيرس��اخت ها و جذب 
س��رمايه گذاري جديد از داخل و خارج از كش��ور منجر 
شود اما در شرايطي كه به نظر مي رسيد با توجه به عمل 
كردن ايران به تعهداتش، نگراني در اين زمينه وجود ندارد، 

ترامپ ناگهان اعالم كرد...

سفررزمحسينيازمشهدتاسميه

برنده  دوئل  قدرت  به صمت مي رود 

 صفحه 7 

دوران سلطه 
و هژموني به سرآمده است

روحاني در هفتاد و پنجمين مجمع 
عمومی سازمان ملل مطرح كرد
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چالش نامه محرمانه 
براي محسن هاشمي

فروشگاه شهروند و روزنامه همشهري 
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با گذشت نيمي از س��ال 99، وضعيت اقتصادي ايران در 
سال شيوع كرونا، روشن تر از قبل شده است. اگر در ماه هاي 
نخست هيچ يك از فعاالن اقتصادي نمي دانستند تكليف 
بازارها چه مي شود، امروز با گذشت حدود هفت ماه از آغاز 
شيوع رسمي اين ويروس در ايران، بسياري از ابعاد ماجرا 
روشن شده و به نظر مي رسد بازارهاي مختلف اقتصادي نيز 
مسير خود را تا حدي پيدا كرده اند، در اين ميان تنها بازاري 
كه هنوز سرنوشت دقيقي ندارد بازار بورس است و پاسخ 
دادن به اين سوال براي آينده اقتصاد ايران چه در كوتاه مدت 

و چه در بلندمدت اهميت فراواني دارد.
اقتصاد ايران در حالي س��ال 99 را آغاز كرد كه همزمان با 
چند معضل طوالني مدت دس��ت و پنجه نرم مي كرد. با 
شيوع دوباره تحريم هاي امريكا در سال 97، اقتصاد ايران 
در ماه هاي ابتدايي تصميم جديد ترامپ با موقعيتي دشوار 
مواجه شد و شوك حاصل از تحريم ها وضعيت را در بسياري 
از بازارها بر هم ريخت. در كنار اين شوك، آنچه بيشترين 
فشار را به دولت وارد كرد، محدود شدن امكان فروش نفت 
در بازارهاي جهاني و به دست آوردن منابع ارزي حاصل 
از آن بود. دولت روحاني كه با نهايي كردن برجام توانسته 
بود ميزان عرضه نفت ايران را به بيش از 2.5 ميليون بشكه 
در روز برس��اند، با استفاده از منابع حاصل از صادرات اين 
محصول طرح هاي اقتص��ادي جديدي را كليد زد كه در 
كنار بهبود نسبي وضعيت معيشت، مي توانست به توسعه 
زيرساخت ها و جذب سرمايه گذاري جديد از داخل و خارج 
از كشور منجر شود اما در شرايطي كه به نظر مي رسيد با 
توجه به عمل كردن ايران تعهداتش، نگراني در اين زمينه 
وجود ندارد، ترامپ ناگهان اعالم كرد كه اين كشور از برجام 
خارج شده و بار ديگر تحريم هاي جديدي را عليه ايران وضع 
مي كند و سياست اصلي فشار بر دولت ايران روي منابع 
درآمدي نفتي سوار شد. در شرايطي كه به نظر مي رسيد 
ايران براي جايگزين كردن منابع نفتي با ساير درآمدها، با 
مشكل و دشواري مواجه شود، ظرفيت موجود در صادرات 
غير نفتي توانست بخشي از نياز ارزي كشور را جبران كند. 
در چنين بستري آمارهاي سال 98 نشان مي داد كه رشد 
بخش غيرنفتي اقتصاد ايران بار ديگر مثبت شده و از اين 
رو مي توان اميداور بود كه شرايط در سال 99 متفاوت شود 
و با تجارب دو س��ال قبل، مديريت منابع در اقتصاد ايران 
تسهيل شود، تصوري كه شيوع كرونا آن را نقش بر آب كرد.

با وجود موفقيت هاي ثبت شده در مديريت بخش هايي 
از فشار تحريم ها، اقتصاد ايران همچنان با رشد اقتصادي 
منفي مواجه بود و تورم طوالني مدت دو رقمي، وضعيت 
معيشتي مردم را دش��وارتر مي كرد. هرچند با همكاري 
دولت و مجلس ميزان افزايش حقوق كارگران و كارمندان 
به شكل س��االنه افزايش يافت اما همچنان سرعت اين 
افزايش از سرعت تورم كمتر بود و از اين رو فشار معيشتي 

بر مردم باالتر رفت.

     هجوم به بازارهاي موازي
همزمان با شروع تحريم ها و افزايش دوباره نرخ تورم، بخشي 
از جامعه براي حفظ ارزش پس انداز خود و كمتر كردن بار 
هزينه زندگي، به سمت بازارهاي موازي با شغل اصلي خود 
حركت كردند. اين اتفاق در مدتي كوتاه، نظم اين بازارها 

را بر هم ريخت و به افزايش جدي قيمت ها منجر شد. در 
ماه هاي ابتدايي سال 97، ابتدا قيمت ارز به شكل جدي رشد 
كرد و سپس تاثيرات هجوم نقدينگي سرگردان خود را در 
بازارهايي مانند طال، مسكن و خودرو نشان داد و قيمت ها 
به شكل جدي در اين بازارها افزايش يافتند. هشدارهاي 
مقام��ات دولتي مبني بر زيان ده ش��دن اي��ن بازارها در 
بلندمدت نيز كارساز نشد و قيمت دالر از مرز 4000 تومان 

به به كانال 20 هزار تومان نيز رسيد.
در ماه هاي پاياني سال گذشته، بازار رقيب جديدي نيز 
به عرصه اقتصاد ايران اضافه ش��د و آن بورس بود. بازار 
سرمايه كه در سال هاي قبل روند رو به رشد نامحسوسي 
را پشت سرگذاشته بود، ناگهان حركت صعودي جدي 
خ��ود را آغاز كرد و در س��ال 98، س��ودي بيش از 100 
درصدي نصيب س��رمايه گذارانش كرد. در ش��رايطي 
كه به نظر مي رسيد با ش��يوع كرونا و به تبعيت از تمام 
بازارهاي جهاني، بورس ايران نيز س��قوط خواهد كرد 
با گش��ايش بازارها در فروردين، بورس همچنان رش��د 
كرد و با ركوردشكني هاي پي در پي، در ابتداي تابستان 
حتي ركورد تاريخي شاخص دو ميليون واحدي را نيز به 
ثبت رساند. در اين بستر نقدينگي سرگردان در جامعه 
بهترين گزين��ه را در بورس ديد و به اين ترتيب در چند 
ماه، چند ميليون سهامدار جديد با هزاران ميليارد تومان 
سرمايه وارد اين بازار شدند. با وجود آنكه به نظر مي رسيد 
اين روند با حمايت هاي دولت ادامه خواهد يافت اما در 
نهايت، برخي تصميمات اشتباه و گمانه زني هاي متفاوت، 
باعث شد حركت رو به رشد بورس متوقف شود و با شروع 
ريختن شاخص، بسياري از سرمايه گذاران نسبت به تداوم 

حضور در اين بازار با شك و ترديد نگاه كردند، موضوعي 
كه خود را در شهريور سال 99، به طور كامل نشان داد.

     سود بورس منفي شد
اختالف نظر نهاده��اي دولتي در نهاي��ي كردن برخي 
تصميمات بورسي مانند عرضه سهام دارا دوم، عرضه دوم 
س��هام عدالت و تداوم شرايط دش��وار اقتصادي در حوزه 
درآمدهاي ارزي، دست به دست هم دادند تا روند صعودي 
تاريخي بورس را متوقف كنند و با وجود حركت سينوسي 
بازار، بورس در ش��هريور س��رانجام زيان ده شد و بررسي 
وضعيت ساير بازارها نشان مي دهد كه بازار سرمايه قافيه را 
به سكه باخته است. بررسي وضعيت بازارهاي اقتصادي در 
شهريور ماه نشان مي دهد كه بورس در مقايسه با عملكرد 
مرداد، رشد منفي 9.2 درصد را به ثبت رسانده است. اين 
در حالي اس��ت كه در همين مدت، بازار طال رشدي 17 
درصدي و بازار س��كه رش��دي 21.7 درصدي را به ثبت 
رسانده اس��ت. به اين ترتيب در آخرين ماه تابستان، بازار 
سكه بيشترين سود را نصيب سرمايه گذارانش كرده است.

بازار ارز نيز كه ماه هاي پاياني سال گذشته و در بهار امسال، 
ثباتي نس��بي را تجربه كرده بود، در شهريور ماه بار ديگر 
به حركت درآمده و به اين ترتيب قيمت دالر در شهريور 
نسبت به مرداد ماه، 17.7 درصد و يورو 18.7 درصد افزايش 
قيمت داشته اند. با وجود تمام هشدارهاي بانك مركزي و 
برنامه هايي كه از سوي اين بانك ارايه شد، قيمت دالر كه در 
ميانه تابستان كانال 20 و 25 هزار تومان را تجربه كرده بود 
ديگر با سقوط قيمت مواجه نشد و دالر شهريور را در كانال 
27 هزار تومان به پايان رساند. در اين مدت بازار خودرو و 

مسكن نيز به روند افزايش قيمت خود ادامه دادند و به نظر 
مي رس��د در صورتي كه تغيير عمده اي در سياست هاي 
دول��ت رخ ندهد اين بازارها همچن��ان، با افزايش قيمت 

مواجه خواهند بود.
آنچه زنگ خطري بزرگ براي اقتصاد ايران به حس��اب 
مي آيد، تداوم روند س��قوطي بازار بورس است. با توجه به 
اينكه هجوم نقدينگي به هر يك از بازارهاي موازي مي تواند 
به افزايش بهاي دوباره آنها مواجه شده و به اشكال مختلف 
براي اقتصاد ايران دردسر ساز شود، بازار بورس در صورت 
جذب نقدينگ��ي در كنار امكان پذير كردن انتقال منابع 
اقتصادي به توليد، كس��ري بودجه دولت را نيز تا حدي 

پوشش خواهد داد.
بازار بورس در حالي كار خ��ود را در مهر ماه آغاز كرده كه 
اميد به دو تغيير، شانس بازگشت سهام به كانال صعودي 
را افزايش داده اس��ت. از سويي دولت اعالم كرده كه يك 
ميليارد دالر از منابع صندوق توس��عه را براي حمايت از 
بورس به بازار وارد خواهد كرد، طرحي كه هرچند جزييات 
آن مشخص نيست اما مي تواند با مثبت كردن فضا، سرانجام 
شاخص را مثبت كند. در كنار آن ورود مجلس به بورس و 
برنامه ريزي براي حمايت از سرمايه هاي مردم در اين بازار 
نيز مي توان نخستين تاثيرات خود در بازار بگذارد. اگر اين 
طرح ها جواب ندهند، بخش بيشتري از منابع وارد شده به 
بورس با هدف فعال شدن در ساير بازارها، خارج خواهند 
شد و اين مساله مي تواند شوكي جديد به اقتصاد ايران وارد 
كند، موضوعي كه با توجه به دشواري هاي مقابله همزمان 
با تحريم ها و كرونا، دولت را در اداره كشور با دشواري هاي 

جدي مواجه كند.
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 قوانين دست و پاگير را 
حذف كنيد

جلسه كارگروه رفع موانع جهش توليد به رياست 
معاون اول رييس جمهور برگزار ش��د. اس��حاق 
جهانگي��ري در اين جلس��ه از هدايت نقدينگي 
به س��مت توليد ب��ه عنوان يك��ي از دغدغه هاي 
هميش��گي مقام معظم رهبري، رييس جمهور و 
ساير مسووالن كشور ياد كرد و گفت: الزمه هدايت 
نقدينگي موجود در كشور به سمت توليد، تدوين 
راهكارهايي اجرايي و عمليات��ي و نيز رفع موانع 
پيش روي توليد است. معاون اول رييس جمهور 
س��رمايه گذاري را يكي از نياز اصلي كشور براي 
نيل به توسعه برشمرد و گفت: بهبود فضاي كسب 
و حذف مقررات دس��ت و پاگير از نيازهاي اصلي 
سرمايه گذاري در كش��ور و تحقق توسعه است. 
جهانگيري با تاكيد بر ضرورت حذف مقررات زايد 
و دست و پاگير كه بر سر راه فعاالن اقتصادي قرار 
دارد، اظهار داش��ت: وزرا و روس��اي دستگاه هاي 
اجرايي بايد شجاعانه نسبت به حذف مقررات زائد 
كه الزمه بهبود فضاي كسب و كار است اقدام كنند 
و اجازه ندهند مقاومت هاي درون دستگاهي مانع 

از اين تصميم مهم و راهگشا شود. 
معاون اول رييس جمهور همچنين با اشاره به اينكه 
متاس��فانه گاهي همزمان با حذف مقررات دست 
و پاگير و زائد ش��اهد وضع مقررات متعدد دست و 
پاگير جديد در دستگاه هاي اجرايي هستيم، گفت: 
نبايد اجازه دهيم مقررات زائد جديد وضع شود و 
بايد سازوكاري انديشيده شود تا هر دستگاه اجرايي 
مكلف ش��ود به ازاي هر قانون و مقررات جديد، دو 
قانون و مقررات هم س��طح كه قبال وضع ش��ده را 
حذف كند. وي با تاكيد بر اينكه بايد بسترهاي الزم 
را براي فعاليت بخش خصوصي و فعاالن اقتصادي 
فراهم كنيم، خاطرنشان كرد: مهم ترين اقدام براي 
حل مش��كالت فراروي بخش توليد، شناسايي و 
احصاء موانع و چالش هاي فعلي است كه الزم است 
وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، صنعت، معدن و 
تجارت و بانك مركزي در جلس��ه بعدي كارگروه، 
گزارش��ي جامع از وضعيت موجود و چالش هاي 
فراروي بخش توليد كش��ور را دسته بندي و براي 
رفع اين موانع راهكار پيش��نهاد كنند. معاون اول 
رييس جمه��ور همچنين از مع��اون هماهنگي و 
نظارت اقتصادي و زيربنايي خود خواست جلساتي 
را در قال��ب ات��اق فك��ر كارگروه جه��ش توليد با 
صاحب نظران بخش توليد برگزار كند تا عالوه بر 
موضوعات و مسائل مرتبط با دستگاه هاي اجرايي، 
ساير موانع و چالش هاي پيش روي بخش توليد نيز 
شناسايي و براي طرح در جلسات بعدي كارگروه 

پيشنهاد كند.

پاسخ ايران به امريكا 
براساس دفاع مشروع خواهد بود

سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان مي گويد: 
بر اساس حق »دفاع مشروع«  كه يك حق شناخته 
شده در حقوق و نظام بين الملل است، پاسخ ايران به 
هرگونه سركشي و ياغيگري امريكا عليه كشورمان، 
كوبنده و بدون لحظه اي ترديد خواهد بود. سعيد 
خطيب زاده، در مصاحبه با ايس��نا در پاسخي به 
سوالي در مورد اس��تفاده ايران از ماده 51 منشور 
س��ازمان ملل متح��د در برابر اقدامات احتمالي 
امريكا عليه كش��ورمان با توجه ادع��ا و اصرار اين 
كشور مبني بر بازگشت تحريم هاي پيشين شوراي 
امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران، با بيان اينكه 
حق دفاع مشروع يك حق شناخته شده در حقوق 
و نظام بين الملل است، اظهار كرد: اگر حاكميت 
ملي و كيان كش��وري به هر نح��وي از انحاء مورد 
تعرض قرار بگيرد، قطعا هر كشوري از جمله ايران 
مي تواند از اين حق مش��روع كه يك حق مس��لم 
شناخته شده است براي دفاع از خود استفاده كند. 
وي تاكيد كرد: در مورد امريكا نيز پيام روشن است، 
پاسخ ايران به هرگونه سركشي و ياغي گري امريكا 
كوبنده و بدون لحظه اي ترديد خواهد بود. در بند 
51 منشور سازمان ملل تاكيد شده است: در صورت 
وقوع حمله مسلحانه عليه يك عضو ملل متحد تا 
زمانيكه شوراي امنيت اقدام الزم براي حفظ صلح و 
امنيت بين المللي را به عمل آورد هيچيك از مقررات 
اين منش��ور به حق ذاتي دفاع از خود، خواه فردي 
يا دسته جمعي لطمه اي وارد نخواهد كرد. اعضاء 
بايد اقداماتي را كه در اعمال اين حق دفاع از خود به 
عمل مي آورند فوراً به شوراي امنيت گزارش دهند. 
اين اقدامات به هيچ وجه در اختيار و مسووليتي كه 
شوراي امنيت بر طبق اين منشور دارد و به موجب 
آن براي حفظ و اعاده صلح و امنيت بين المللي و در 
هر موقع كه ضروري تش��خيص دهد اقدام الزم به 

عمل خواهد آورد تاثيري نخواهد داشت.

تحريم هاي امريكا تاثيري بر 
رابطه تهران -  مسكو  ندارد

معاون وزير امور خارجه روسيه به رغم تهديدهاي 
امريكا به تحريم، تاكيد كرد: همكاري ايران و روسيه 

بدون پيامد اين تحريم ها ادامه مي يابند.
به گزارش خبرگزاري رويترز، س��رگئي ريابكوف 
معاون وزير امور خارجه روسيه روز سه شنبه گفت 
كه تحريم هاي جديد امريكا عليه ايران هيچ پيامد 
سياسي يا عملي براي همكاري مسكو با تهران در پي 
نخواهد داشت. بر اساس اين گزارش، ريابكوف پيش 
از نيز گفته بود مسكو براي تداوم همكاري با ايران 
ترسي از تحريم هاي امريكا ندارد و به آنها عادت دارد. 
دولت امريكا اخيرا در ادعايي مطرح كرده است كه 
روند بازگشت تحريم هاي سازمان ملل عليه ايران را 
آغاز كرده و كشورهاي ديگر را تهديد كرده است در 
صورت عدم پيروي از اين تحريم ها مورد تحريم هاي 

ثانويه قرار خواهد داد.

نقدينگي بورس به سفته بازي 
دامن زده است

يك تحليلگر اقتصادي با بيان اينكه حركت نقدينگي 
در بورس به س��مت توليد تورم را كاهش مي دهد، 
گفت: نقدينگي خلق ش��ده در بازار سرمايه نه تنها 
به توليد تزريق نش��ده بلكه منجر به ش��كل گيري 
فعاليت هاي سفته بازانه و داللي در بورس شده است 
زيرا، به دليل بازدهي باالي اين بازار برخي شركت ها 
از بانك ها تسهيالت دريافت مي كنند تا با آن سهام 

خريد و فروش كنند.
حيدر مستخدمين حس��يني در گفت وگو با ايسنا 
درباره داليل رشد نقدينگي و نقش بازار سرمايه در 
آن، اظهار كرد: خلق نقدينگي زماني مي تواند نقطه 
ضعفي براي اقتصاد باشد كه تامين كسري بودجه از 
طريق نظام بانكي با خلق اعتبار و نقدينگي همراه 
باشد. درحالي كه اگر نقدينگي به سمت توليد هدايت 
و تزريق شود و رشد نقدينگي با رشد توليد برابر باشد، 
آنگاه موجب افزايش توليد ناخالص داخلي، رش��د 

اقتصادي و ايجاد اشتغال مي شود.
وي اف��زود: در صورتي كه نقدينگي به توليد تزريق 
نشود، ما به تفاوت آن بر تورم مي نشيند و ميزان تورم 
افزايش مي يابد. به عبارت ديگر، هر چه رشد توليد 
پايين باشد، رشد نقدينگي برابر با توليد نيست و بر 
تورم نشسته است كه اين امر، مرحله بحراني براي 

اقتصاد ايجاد مي كند.
اين كارش��ناس اقتصادي ادامه داد: در شرايطي كه 
نقدينگي موجود به سمت توليد هدايت نشده است، 
دولت تصميمم مي گي��رد تا در بورس دخالت كند 
كه انگيزه براي خريد و فروش در آن بازار ايجاد كند. 
وجوه نقدينگي كه به سمت بورس رفت، اگر به سمت 
توليد حركت مي كرد قطعا مي توانس��ت به كاهش 
تورم كمك كند اما نقدينگي موجود در بازار سرمايه 

به سفته بازي دامن زده است.
به گفته مس��تخدمين حسيني اشخاص حقوقي و 
شركت ها بخشي از تسهيالت دريافت كرده از بانك ها 
را به دليل بازدهي باال وارد بورس و س��هام خريد و 
فروش مي كنند. دخال��ت دولت در بورس مكانيزم 
خودكار آن بازار را بهم مي زند و منجر مي شود تا يك 

روز شاخص بورس باال و روز ديگر پايين برود.
در ادامه اين تحليلگ��ر اقتصادي با بيان اينكه براي 
كنترل نقدينگي دولت بايد س��عي كند كه كسري 
بودجه نداشته باشد، گفت: بانك مركزي نيز نظارت 
بيشتري بر بانك ها در زمينه خلق اعتبار داشته باشد 
تا خلق اعتبار به سمت س��مت توليد برود زيرا، اگر 
نقدينگي وارد سوداگري شود منجر به افزايش تورم 
مي شود. دولت و مجلس بايد سعي كنند تا پايه پولي 
بانك مركزي افزايش پي��دا نكند و با هدف تقويت 
بورس از صندوق توس��عه ملي برداشت نكنند كه 
اين امر، پايه پولي بانك مركزي را افزايش مي دهد 
و تورم را باال مي برد. وي ب��ا تاكيد براينكه بورس و 
حتي بانك ها بايد مطابق استانداردهاي خود عمل 
كنند و دولت و مجلس نبايد دخالتي در آن داشته 
باشند، تصريح كرد: هدف اصلي بورس تامين منابع 
مالي است و در اين راستا، دولت بايد توضيح دهد كه 
امسال براي چه پروژه هايي تامين مالي از طريق بازار 
سرمايه صورت گرفته است درحالي كه وضعيت فعلي 
سفته بازي و سوداگري در بورس بيانگر اين است كه 
نقدينگي بورس وارد توليد نشده است و تنها دست 

به دست شده است.
اي��ن كارش��ناس اقتص��ادي در پايان س��خنانش 
خاطرنشان كرد كه همچنان بنگاه هاي توليدي در 
بورس براي تامين مالي بايد به بانك ها مراجعه كنند 
درحالي كه بازار س��رمايه با اين حجم از نقدينگي 

نتوانسته است براي توليد تامين مالي داشته باشد.

ثبت نام وام كرونا تمديد شد
روز پاياني ش��هريور آخرين مهلت ثبت نام كسب 
و كارهاي آس��يب دي��ده از كرونا ب��راي دريافت 
تسهيالت بود كه روز سه شنبه سخنگوي دولت از 
تمديد مهلت براي دريافت اين تسهيالت تا پايان 

مهرماه خبر داد.
به گ��زارش مه��ر، حماي��ت از كس��ب و كارهاي 
آسيب ديده از كرونا با پرداخت تسهيالت از جمله 
اقدامات دولت بود كه از سيزدهم خردادماه شروع 
شد و بر اين اساس متقاضيان مي توانستند با مراجعه 
به س��امانه كارا درخواس��ت خود ب��راي دريافت 

تسهيالت را ثبت كنند. 
ب��ا وج��ود ابع��اد گس��ترده ش��يوع بيماري 
كرونا كارگروه مقابله با پيامدهاي اقتصادي ناشي 
از ش��يوع ويروس كرونا، دولت مهل��ت ثبت نام 
وام كرونا را تا كنون طي چند مرحله تمديد كرده 
است و با توجه به اينكه آخرين مهلت براي ثبت نام 
پايان ش��هريورماه بود، »علي ربيعي« سخنگوي 
دولت اعالم كرد: زمان ثبت نام دوباره يك ماه ديگر 

)تا پايان مهرماه جاري( تمديد شد. 
براساس اين گزارش در كارگاه هايي كه مستقيم از 
كرونا لطمه ديده و به اجبار تعطيل شده اند، مبلغ 
1۶ ميلي��ون تومان وام به ازاي هر نيروي انس��اني 
اختص��اص مي يابد و در واحدهاي كس��ب وكاري 
ك��ه فعال ب��وده، تعطيل نش��ده و غير مس��تقيم 
از كرونا آسيب ديده اند، مبلغ 12 ميليون تومان 

تسهيالت پرداخت مي شود.
وثايق الزم براي دريافت تسهيالت، سفته و چك 
اس��ت. براي 1۶ ميليون تومان يك سفته يا چك 
الزم است يك س��فته يا چك همراه با يك ضامن 
براي بنگاه هايي است كه 1۶ تا 48 ميليون تومان 

تسهيالت دريافت مي كنند.
وثيقه تس��هيالت 48 تا 1۶0 ميليون توماني يك 
سفته يا چك، همراه دو ضامن است و 1۶0 تا 200 
ميليون توماني عالوه بر چك و سفته بايد سه ضامن 
معرفي كند و براي بي��ش از 200 ميليون تومان 
تسهيالت نيز بايد از سوي صندوق هاي ضمانت و يا 

بنا به تشخيص بانك بايد وثيقه ارايه شود.

كدام بازارها صدرنشين شهريور بودند؟

در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت نهايي شد

بورس قافيه را به سكه باخت

قيمت خريد تضميني گندم:  4 هزار تومان
در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، پس از ارايه 
گزارش دستگاه هاي مرتبط در خصوص تامين گندم 
كشور و اقدامات صورت گرفته براي تداوم خودكفايي 
و ارايه به صرفه تر نان به مردم، قيمت خريد تضميني 
گندم كه پيش از اين در شوراي اقتصاد مورد تاييد قرار 
گرفته بود، براي سال زراعي آينده، 4 هزار تومان تعيين 
شد. به گزارش ايسنا، حجت االسالم و المسلمين حسن 
روحاني رييس جمهور روز س��ه شنبه در جلسه ستاد 
هماهنگي اقتصادي دولت، هدايت و مديريت نقدينگي 
را به عنوان اولويت اول اقتصاد كش��ور مورد تاكيد قرار 
داد و گفت: همه بخش هاي دولت از تمامي روش ها و 
ظرفيت ها در اين موضوع براي كنترل تورم و هدايت 

منابع به سمت توليد استفاده كنند.
رييس جمهور به موض��وع تامين ارز ب��راي كاالهاي 
ضروري و معيش��تي مردم و م��واد اوليه كارخانجات، 
در راستاي استمرار جريان توليد اش��اره كرد و افزود: 
با توجه به اقدامات انجام شده در جهت تحقق اهداف 
صادراتي و بازگشت ارز حاصل از آن به چرخه اقتصاد 
كشور، همكاري نزديك تر با همس��ايگان و بازارهاي 
ه��دف صادراتي، در راس��تاي تامين نيازه��اي ارزي 

توليدكنندگان مورد توجه قرار گرفته است.
روحاني همچنين ايجاد توازن در بودجه، بدون خلق 
نقدينگي و پولي كردن كسري را يكي از سياست هاي 
مهم دولت برش��مرد و با اشاره به هدف دشمنان براي 
ب��ر هم زدن توازن بودجه از طريق فش��ار حداكثري و 
كاه��ش درآمدهاي نفتي تاكيد كرد: ب��ا تدابير اتخاذ 
شده، خصوصا فروش اوراق خزانه به عنوان يك روش 
منطقي و مقب��ول در اقتصادهاي جهان اجازه نداديم 
كسري بودجه باعث افزايش نقدينگي و تورم بر جامعه 

در سال جاري شود.
در اين جلس��ه همچني��ن گ��زارش وزارت صمت در 
خصوص توليد فوالد در كشور ارايه و مقرر شد بر اساس 
تصميمات ستاد هماهنگي اقتصادي، كليه محصوالت 
توليدكنندگان در بورس كاال عرضه و فوالد مورد نياز 
كارخانجات بزرگ نظير خودروسازان به قيمت بورس 
كاال تامين شود. در عين حال وزارت صمت موظف شد 
با هماهنگي ساير دستگاه هاي مرتبط در دولت زنجيره 

توليد، توزيع و قيمت فوالد را مديريت كند.

    نقش مهم اصحاب فرهنگ در جامعه
رييس جمهور همچنين در نشس��ت ش��وراي عالي 
انقالب فرهنگي با تأكيد بر اينكه فرهنگ نقش بسيار 
مهمي در 8 س��ال دفاع مقدس داشت، اظهارداشت: 
عامل اصلي ايس��تادگي، مقاومت و پيروزي در دفاع 
8س��اله فرهنگ، به ويژه فرهنگ دين��ي و اعتقادي 
فرزندان اين مرز و بوم بود و در مقابل دفاع مقدس نيز 

فرهنگ جهاد، ايثار و شهادت را به وجود آورد.
روحاني با گراميداشت هفته دفاع مقدس، به ايستادگي 
مل��ت ايران در براب��ر قدرت هاي جهان��ي در طول 8 
سال دفاع مقدس اشاره كرد و گفت: در دوران نسبتًا 
طوالني بعد از جنگ جهاني دوم، ملت ايران در طول 
8 سال دفاع مقدس نه تنها در برابر ارتش متجاوز بلكه 
در مقابل همه قدرت ه��اي جهاني مقاومت كرد و به 

پيروزي رسيد.
رييس جمهور با تبيين رويكردهاي فرهنگي در دوران 
دفاع مقدس با اشاره به نقش نيروي انساني و تجهيزات، 
گفت: در بعضي از كش��ورها ح��رف اول را در جنگ، 
تجهيزات و امكانات نظامي مي زند اما بي ترديد در دفاع 
مقدس 8 ساله كشورمان، نيروي انساني حرف اول را 

مي زد و دفاع ما نيرو محور بود.

وي خاطرنشان كرد: ايثارگران و جواناني كه براي دفاع 
از كش��ورمان در مرزها حضور پيدا كردند بر مبناي 
ايمان، اعتقاد و عش��ق به وطن وارد عرصه مقاومت و 

ايستادگي شدند.
روحاني با تأكيد بر اينكه فرهنگ نقش بسيار مهمي در 
دفاع مقدس 8 ساله داشت، گفت: ايمان جوانان، اعتقاد 
به روز قيامت، ايمان به آيات قرآن و روايات و اينكه واقعًا 
براي معامله با خدا رفتند، محور اصلي دفاع مقدس بود 
و بي ترديد اعتقاد داشتند كه جهاد با مال و جهاد با نفس 
و جان، تجارتي است كه موجب نجات انسان مي شود.

رييس جمه��ور اضافه كرد: مرور تاري��خ دوران دفاع 
مقدس و مشاهده حاالت مبارزين و مجاهدين حاضر 
در ميدان جنگ و به ويژه در س��نگرها و دعا و توسل 
آنان در شب هاي عمليات حاكي از آن است كه مولفه 
فرهنگ به ويژه فرهنگ ديني و اعتقادي نقش اساسي 
در اين دوران داشته و تجهيزات و امكانات در مرحله 
بعدي قرار دارد، مخصوصاً اينكه دشمن را به طور مداوم 
تجهيز مي كردند در حالي كه امكانات و تجهيزات ما 
محدود بود و كسي ما را ياري نمي كرد و تنها بوديم، 
همانند شرايط امروز كه به تنهايي ايستادگي و مقاومت 
مي كنيم. روحاني با تأكيد بر اينكه دوران دفاع مقدس و 

ايستادگي جوانان اين مرز و بوم در ميدان رزم، متقاباًل 
فرهنگ، جهاد، ايثار و شهادت را به وجود آورد، اظهار 
داشت: اگر امروز روحيه ايستادگي و مقاومت در جامعه 
احساس مي شود، بي ترديد دفاع مقدس در ترويج و 
تثبيت اين روحيه نقش بسزايي داشته است، لذا فضا 
و عطري كه ايثار و شهادت در جامعه ايجاد كرد، امروز 

هم به مشام مي رسد.
رييس جمه��ور خاطرنش��ان كرد: ام��روز هم صبر و 
ايس��تادگي خانواده ش��هدا و جانب��ازان و ايثارگران 
درس هاي بزرگي براي همه ما اس��ت، آنان فرهنگ 
ايثار، ايس��تادگي، صبر و بردباري را به معناي واقعي 
كلمه در جامعه ترويج مي كنند و كس��اني هس��تند 
كه مشكالت و مسائل جنگ هيچ وقت آنها را سست 
نكرده و احساس فروماندگي و تسليم در آنان به وجود 

نياورده است.
روحاني تصريح كرد: دفاع مقدس فرهنگ نويني را در 
جامعه ايجاد و تقويت كرد و امروز هم اين فرهنگ وجود 
دارد و ان شاء اهلل براي ساليان طوالني اين فرهنگ در 
جامعه عطرافشاني كند. رييس جمهور با بيان اينكه 
فرهنگ نقش اساسي در تبيين دوران دفاع مقدس 
دارد، خاطرنش��ان كرد: همان گون��ه كه مقام معظم 
رهبري در سخنراني اخير خود تأكيد كردند، امروز بار 
سنگيني بر دوش اصحاب فرهنگ قرار دارد تا واقعيات 
8 سال دفاع مقدس در قالب كتاب، شعر و فيلم هاي 
سينمايي را براي نسل هاي آينده تبيين كنند.روحاني 
اضافه كرد: اميدوارم اصحاب فرهنگ و آنهايي كه اهل 
قلم هستند نه تنها دوران 8 سال دفاع مقدس، بلكه 
همه مراحل بعد از آن را نيز براي جامعه تبيين كنند و 
در اين راه بايد روحيه و احوال جانبازان و خانواده معظم 
شهدا را كه به رغم گذشت 30 سال هنوز هم ايستادگي 
و مقاوم��ت مي كنند، ب��راي همگان تبيين ش��ود و 
صحنه هاي بي بديل دفاع مقدس پيش روي نس��ل 
جوان قرار گيرد. رييس جمهور گفت: واقعيات دفاع 
مقدس و صبر و ايستادگي جانبازان و خانواده شهدا 
مي تواند در كتب درس��ي و دانشگاهي مطرح شود. 
روحاني تصريح كرد: 8 سال دفاع مقدس جزو اوراق 
نوراني تاريخ كشورمان است و بايد براي نسل جوان، 

دانش آموزان و دانشجويان به خوبي تبيين شود.



گروه بانك و بيمه |محسن شمشيري|
افزايش ارزش جهاني دالر و كاه��ش 35 دالري نرخ اونس 
جهاني طال در يك روز، كاهش بيت كوين به زير 10 هزار دالر، 
كاهش ارزش پول ملي تركيه كه از سال ۲01۸ تاكنون 50 
درصد در برابر دالر تضعيف شده است، بازگشت 1.5 ميليارد 
يورو ارز صادراتي به كشور طي يك ماه، افزايش قيمت سكه 
و طال با وجود كاهش اونس جهاني به دليل رشد قيمت دالر 
به باالي ۲7 هزار تومان، مهم ترين تحوالتي است كه بازار طال 
و ارز در روزهاي اخير با آن مواجه بوده اند.  در بازار آزاد قيمت 
دالر ۲7 هزار و 150 تومان، يورو 3۲هزار تومان و درهم امارات 
7هزار و 4۲0 تومان اعالم شده است. قيمت فروش دالر در 
صرافي ها با افزايش 100 توماني ۲6 هزار و 950 تومان و قيمت 
خريد دالر نيز ۲6 هزار و ۸50 تومان درج شده است.قيمت 
فروش يورو نيز با افزايش 100 توماني معادل 31 هزار و 700 
تومان و قيمت خريد يورو 31 هزار و 600 تومان تعيين شده 
است.نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و 
بازار متشكل ارزي متغير است؛ برهمين اساس در چند نوبت 
قيمت ها در اين صرافي ها تغيير كرده و با كاهش همراه بوده 
اس��ت. فعاالن بازار، علت اصلي افزايش قيمت طال و سكه 
در روزهاي اخير را افزايش چش��م گير قيمت ارز مي دانند و 
مي گويند: از يكي دو روز گذش��ته تقاضا براي خريد طالي 
خام و سكه در بازار افزايش يافته و همين امر موجب افزايش 
حباب سكه شده است. تقويت ارزش دالر سبب گران تر شدن 
طال براي خريداراني مي شود كه از ارزهاي غيردالري استفاده 
مي كنند. گفتني است، تشديد نوسانات ارزي و ورود دالر به 
كانال ۲7 هزار تومان موجب ش��د تا بازارساز تصميم جدي 
براي مديريت عرضه و تقاضا بگيرد و برهمين اساس عالوه 
بر افزايش عرضه در بازار با برداشتن سقف فروش در سامانه 
نيما، از سرگيري فروش ارز سهميه اي و كاهش اختالف دالر 
در بازار رسمي و آزاد و البته آزاد شدن فروش ارز پتروشيمي ها 
در صرافي هاي مجاز مقدمات كاهش نوسانات قيمتي را در 
بازار ارز فراهم كرد. سياست هاي بازارساز موقتا در روز نخست 
اجراي طرح در بازار جواب داد و دالر با كاهش 1000 توماني 
همراه ش��د؛ دالر از ۲7 هزار و ۲00 تومان به ۲6 هزار و ۲00 
تومان در پايان معامالت كاهش يافت.اما روند نزولي در بازار 
خيلي دوام نداشت و مجدداً بازار ارز با تشديد نوسانات همراه 
بوده و است؛ اين درحالي است كه در روزهاي گذشته بازارساز 
به منظور كاهش اختالف نرخ رسمي دالر با بازار آزاد، قيمت 
خريد و فروش ارز در صرافي هاي بانكي و بازار متشكل ارزي 
را بيش از 3 هزار تومان افزايش داد. گفتني است، با افزايش 
بيش از 3 هزار توماني قيمت ارز در صرافي هاي بانكي و كاهش 
اختالف قيمت ارز بازار آزاد و رسمي، بانك مركزي ممنوعيت 
فروش ارز سهميه اي را به هر كارت ملي برداشت؛ بنابراين 
صرافي ها به هر كارت ملي يك بار در س��ال ۲۲00 دالر ارز 
سهميه اي مي فروشند. پيش از اين با دستور بانك مركزي 
فروش ارز سهميه اي موقتاً در صرافي هاي بانكي متوقف شده 
بود. در بازار رسمي ارز نيز، بانك مركزي نرخ رسمي 47 ارز را 
اعالم كرد كه بر اساس آن نرخ 6 ارز افزايش و 30 واحد پولي 
كاهش يافت. ن��رخ 11 ارز ديگر نيز ثابت بود.هر دالر امريكا 
براي روز سه شنبه 4۲ هزار ريال قيمت خورد. همچنين هر 
پوند انگليس با كاهش 5۸۸ ريالي به قيمت 53 هزار و ۸50 
ريال و هر يورو نيز با 431 ريال كاهش، 49 هزار و 4۲7 ريال 
اعالم شد. محمد كشتي آراي نايب رييس اتحاديه طال، درباره 
وضعيت بازار طال و سكه اظهار داشت: با توجه به كاهش 50 
دالري طالي جهاني بايد قيمت طال و سكه در بازار داخلي با 
كاهش بيشتري همراه مي شد، اما افزايش قيمت دالر مانع 
از كاهش قيمت سكه شد. وي از حباب يك ميليون و 100 

هزار توماني سكه خبر داد و گفت: حباب بيانگر وجود تقاضا 
براي خريد سكه طرح جديد است. وي با بيان اينكه در قياس 
با روزهاي گذشته قيمت جهاني طال 50 دالر كاهش يافته 
است، تصريح كرد: انتظار مي رفت كاهش 50 دالري اونس 
طال باعث كاهش طال و سكه شود ولي برخالف تصور با افزايش 
قيمت ارز و ورود دالر به كانال ۲7 هزار تومان، قيمت طال و 
سكه نيز افزايش يافت. طي روزهاي گذشته قيمت جهاني 
طال كاهشي بوده و حتي به زير 1900 دالر هم كاهش يافت 
ولي با نوساناتي در محدوده 1900 دالر معامله مي شود نايب 
رييس اتحاديه طال و جواهر ادامه داد: هم اكنون قيمت سكه 
طرح قديم 1۲ ميليون و 400 هزار تومان، سكه طرح جديد 
13 ميليون و 130 هزار تومان، نيم سكه بهار آزادي 6 ميليون 
و ۸50 هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي 3 ميليون و ۸50 هزار 
تومان و س��كه يك گرمي ۲ ميليون و ۲0 هزار تومان است. 
كشتي آراي ضمن اشاره به اينكه افزايش قيمت دالر باعث شد 
تا قيمت طال و سكه كاهش پيدا نكند، افزود: اگر كاهش 50 
دالري اونس طال را در نظر بگيريم بايد قيمت طال و انواع سكه 
امروز با كاهش بيشتري همراه مي شد ولي دالر مانع كاهش 
قيمت ها شد. به گفته وي، هم اكنون در بازار طال قيمت هر 
مثقال طالي 17 عيار 5 ميليون و 3۲0 هزار تومان، هر گرم 
طالي 1۸ عيار يك ميليون و ۲۲7 هزار تومان و هر گرم طالي 

۲4 عيار نيز يك ميليون و 635 هزار تومان است.

    افت ۳۵دالري قيمت اونس در يك روز
جرومي پاول رييس بانك مركزي امريكا گفته، فدرال رزرو 
همچنان متعهد به استفاده از تمام ابزارها براي كمك به ترميم 
اقتصاد بحران زده اين كش��ور است.در نتيجه اين سخنان و 
سياست هاي فدرال رزرو، ارزش جهاني دالر تقويت شده و 
نرخ طال كاهش يافته اس��ت. به دنبال تقويت ارزش دالر در 
بازار جهاني، قيمت هر اونس طال به 1914 دالر و 34 سنت 
رسيد كه اين رقم نسبت به روز دوشنبه حدود 35 دالر در هر 
اونس كاهش داشته است. به گزارش رويترز، افزايش ارزش 
دالر به باالترين رقم در حدود 6 هفته اخير عامل افت شديد 
قيمت طال در معامالت بازارهاي جهاني بوده است. طال كه 
به هنگام بروز وضعيت هاي آشفته سياسي و اقتصادي محل 
امني براي سرمايه گذاري به شمار مي رود شاهد جهش حدوداً 
۲6درصدي قيمت از ابتداي امس��ال بوده اس��ت. بر اساس 
اعالم موسسه مشورتي كوآليش��ن، درآمد 50 بانك بزرگ 
سرمايه گذاري جهان از تجارت فلزات گرانبها امسال دو برابر 

شده است. بر اس��اس اين گزارش قيمت طال در مقطعي از 
معامالت به 1۸۸۲ دالر در هر اونس رسيد كه پايين ترين رقم 
از 1۲ آگوست بوده است. در ادامه معامالت با تشديد نگراني ها 
از دور جديد قرنطينه شهرها در اروپا قيمت طال ترميم شد و به 
1914 دالر و 34 سنت رسيد. تقويت ارزش دالر سبب گران تر 
شدن طال براي خريداراني مي شود كه از ارزهاي غيردالري 

استفاده مي كنند.

    بازگشت ۱.۵ ميليارد يورو ارز صادراتي
به كشور طي يك ماه

از سوي ديگر، حميد زادبوم معاون وزير و رييس كل سازمان 
توسعه تجارت با اشاره به تسريع در روند بازگشت ارز حاصل از 
صادرات گفت: بر اساس آمار و اطالعات موجود و با تالش هاي 
اركان وزارت صمت از جمله س��ازمان توسعه تجارت ايران، 
بي��ش از 1.5 ميليارد ي��ورو ارز حاصل از ص��ادرات در بازه 
زماني 31 تيرماه تا 31 مرداد ماه به چرخه اقتصادي كشور 
بازگشته است. زادبوم افزود: سازمان توسعه تجارت با تشكيل 
كارگروه اقدام ارزي و كميته پايش رفتار تجاري و با استفاده از 
ابزار هاي تشويقي خود و همچنين برگزاري جلسات متعدد با 
صادركنندگان در تهران و مراكز استان ها بازگشت ارز حاصل 
از صادرات را تسريع كرده اس��ت.وي ديدگاه هاي برخي از 
فعاالن بخش خصوصي را ناش��ي از اطالعات ناقص و بعضًا 
غيركارشناسانه دانست و از آنان خواست انتقادات سازنده خود 
را با هدف كمك به توسعه صادرات غير نفتي كشور ارايه كنند.

    بيت كوين كمتر از ۱۰ هزار دالر 
 ارزش بيت كوين مجددا در آستانه عقب رفتن از كانال 10 
هزار دالري قرار گرفت. به گزارش سي ان بي سي، غلبه جو 
نااميدي روي معامله گران و ريزش شديد شاخص هاي بورسي 
و طال باعث شد تا فشار عرضه در معامالت ارزهاي ديجيتالي 
باال برود و بيت كوين با عقب نشيني از كانال 11 هزار دالري، 
در يك قدمي عقبگرد به زير 10 هزار دالر نيز قرار گيرد. در 
معامالت ارزي، بيت كوين با ثبت ريزش 3.47 درصدي به 
10 هزار و 41۸ دالر رسيد. ميكا ارستلينگ، تحليل گر ارزهاي 
ديجيتالي در موسسه  »جي اس آر«  گفت: بازار به شدت نگران 
خبرهاي مربوط به كرونا، تنش هاي بين امريكا و چين و زمان 
بر بودن عرضه واكسن است. صعود ارزهاي امن نظير طال در 
معامالت اخير، معامله گران بيت كوين را به اين نتيجه رسانده 
كه دارايي هاي امن در حال حاضر مقصد جذابي در مقايسه با 

بازار ارزهاي ديجيتالي هستند.  البته ريزش قيمت ها در بازار 
ارزهاي ديجيتالي محدود به بيت كوين نبود و قيمت بسياري از 
ارزهاي ديجيتالي ديگر نزولي بود؛ به گونه اي كه اتريوم با 6.75 
درصد كاهش به 341.53 دالر، بيت كوين كش با 4.16 درصد 
ريزش به ۲13.43 دالر، اليت كوين با 6.47 درصد كاهش به 
43.3۲ دالر، مونرو با 3.3 درصد عقب نشيني به ۸7.74 دالر، 
دش با 5.41 درصد ريزش ب��ه 66.0۲ دالر، زدكش با 4.06 
درصد كاهش ب��ه 53.1۸ دالر و ميكر با 3.36 درصد افت به 

446.۸9 دالر رسيد.

      لير تركيه در قعر تاريخي
نگراني از مساله ليبي باعث ريزش مجدد ارزش لير شد. به 
گزارش رويترز، پس از چندين بار هش��دار اتحاديه اروپا به 
تركيه بر سر مساله ليبي، اين اتحاديه يك شركت ترك را 
به اتهام فروش س��الح به ليبي تحريم كرد. اين تحريم كه 
نخس��تين اقدام جدي اروپايي ها ضد تركيه نيز محسوب 
مي شود، پس از آن صورت گرفت كه پارلمان اروپا خواستار 
تحريم تركيه بر سر حفاري اكتشافي گاز در درياي مديترانه 
و مساله ليبي شده بود.  در حالي كه مقامات تركيه دستيابي 
به تورم پنج درصدي را هدف گذاري كرده اند، باقي ماندن 
تورم در س��طح باالي 1۲ درصدي باعث شده است شمار 
زيادي از شهروندان اين كشور براي محافظت از ارزش پول 
خود در برابر تورم اقدام به خريد و نگهداري دالر كنند. برخي 
ديگر نيز ترجيح داده اند تا با پول خ��ود يورو يا اوراق قرضه 
مبتني بر يورو خريداري كنن��د.  ارزش پول ملي تركيه از 
سال ۲01۸ تاكنون 50 درصد در برابر اسكناس امريكايي 
تضعيف شده است. بانك مركزي نيز ذخاير ارزي كمي در 
اختيار دارد كه اين مس��اله روي توانايي اين نهاد در كنترل 
نوسانات ارزي تاثير منفي گذاشته است. مسائل ژئوپليتيكي 
اخير باعث شد تا لير كه هفته گذشته به پايين ترين سطح 
تاريخ خود رسيده بود بار ديگر يك ركورد ديگر ثبت كند و 
به كمترين نرخ برابري خود برس��د تا جايي كه نرخ برابري 
دالر در كانال 7.6 لير تثبيت شود. در آخرين دور از معامالت 
ارزي استانبول، هر دالر با 0.۲9 درصد افزايش به 7.619 لير 
رسيد. لير تركيه كماكان نسبت به ابتداي سال در موقعيتي 
ضعيف قرار دارد و تنها طي هش��ت م��اه، ۲6 درصد ارزش 
خود در برابر دالر را از دست داده است. در برابر ديگر ارزهاي 
مهم، نرخ برابري هر يورو معادل ۸.955 لير و هر پوند معادل 
9.74۸ لير اعالم شد. لير تركيه با ادامه روند افت ارزش خود 
روز )سه شنبه( به پايين ترين سطح رسيد و اين در حالي است 
كه سرمايه گذاران در حال سبك سنگين كردن توانايي بانك 
مركزي اين كشور براي ريشه كن كردن اين تنزل هستند.به 
گزارش رويترز، لير تركيه در 14 روز از 16 روز اخير افت داشته 
و هم اكنون هر دالر به قيمت 7.64۸ لير معامله مي شود؛ اين 
رقم پايين ترين سطح به ثبت رسيده ارزش ارز تركيه است. 
لير تركيه در سال جاري ۲۲درصد از ارزش خود را از دست 
داده و در ميان بدترين ايفاگران جهان قرار گرفته است. در 
حالي كه بيشتر اقتصاددانان شركت كننده در نظرسنجي 
رويترز انتظار ندارند كه بانك مركزي تركيه در نشست هفته 
جاري نرخ بهره را افزايش دهد، آنها پيش بيني مي كنند كه 
اين نهاد از طريق اقدامات پنهاني عرضه پول در بازار را تحديد 
كند. چندين تحليل گر انتظار دارند كه اين بانك كران باالي 
كري��دور نرخ بهره خود را افزايش ده��د؛ اين كران در حال 
حاضر 11.۲5درصد اس��ت. در حالي كه نرخ بهره در حال 
حاضر ۸.۲5درصد است، اقدامات پشت پرده متوسط هزينه 
تامين بودجه را به 10.61درصد رسانده است؛ اين رقم در ماه 

جوالي 7.34درصد بود. 
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انتقال ۵۰ ميليارد دالري و خريد 
بيت كوين در صندوق نروژ

صندوق نفتي نروژ از يك سو، انتقال 50 ميليارد دالر 
سرمايه از اروپا به امريكا و كانادا را در دستور كار قرار 
داده و از س��وي ديگر، خريد بيت كوين را مورد توجه 
قرار داده اس��ت. دولت نروژ اع��الم كرد كه صندوق 
ثروت ملي اين كشور كه در حال حاضر 1.15 تريليون 
دالر بودجه در اختيار دارد، بايد دارايي هاي خود را در 
اروپا كاهش داده و به بازار امريكا و كانادا منتقل كند. 
محاسبات رويترز براس��اس داده هاي رسمي نشان 
مي دهد كه پيش��نهاد اخير به پارلمان نروژ به دنبال 
توصيه قبلي بانك مركزي اين كشور كه مديريت اين 
صندوق را برعهده دارد، صورت گرفته است و مي تواند 
50 ميليارد دالر در سهام اياالت متحده سرمايه گذاري 
كند. بر اساس داده هاي وزارت دارايي نروژ، در صورت 
بي طرفي كامل اين كشور نسبت به بازارهاي اروپا و 
امريكا، مي توانست بيش از 100 ميليارد دالر از اروپا 
خارج ش��ود.اين صندوق در حال حاضر حدود 1.5 
درصد از كل سهام جهان را در اختيار دارد و سهام آن 
در اروپا به ۲.6 درصد از كل سهام و دارايي آن در قاره 
امريكا كمي بيش از 1 درصد است.دارايي ارز مجازي 
صندوق ثروت ملي نروژ به واسطه 1.51 درصد سهام 
آن در شركت ميكرواس��تراتژي به 600 بيت كوين 
مي رس��د كه حدود 6.3 ميليون دالر با قيمت فعلي 
ارزش دارد.  به گزارش اويل پرايس، دارايي ارز مجازي 
صندوق ثروت ملي نروژ به واسطه 1.51 درصد سهام 
آن در شركت ميكرواس��تراتژي به 600 بيت كوين 
مي رسد. اين شركت اطالعات تجاري اخيراً با خريد 
مقادير بااليي بيت كوين خبرساز شده است. ارزش 
بيت كويني كه اين صندوق با توجه به س��همش در 
شركت ميكرواستراتژي دارد حدود 6.3 ميليون دالر 
با قيمت فعلي اس��ت.  صندوق ثروت ملي نروژ سال 
گذشته اعالم كرد برخي از ذخاير نفتي خود را واگذار 
مي كند. اين صندوق ابتدا قصد داشت تمام دارايي هاي 
نفتي خود را كه تا آن زمان به 40 ميليارد دالر مي رسيد 
رها كند ولي بعد تنها شش ميليارد دالر از سرمايه هاي 
نفتي خود را كه تماما شركت هاي نفتي بودند واگذار 
كرد.  اين واگذاري نتوانست اين صندوق را از تاثيرات 
همه گيري ويروس كرونا كه تمام صنايع در سراسر دنيا 
را مختل كرده حفظ كند. صندوق ثروت ملي نروژ در 
نيمه اول سال جاري ميالدي ۲1 ميليارد دالر ضرر و 
زيان اعالم كرد و سوددهي آن هم تا محدوده منفي 
پايين آمد.  دولت نروژ در شش ماه اول سال جاري از 
41 ميليارد دالر سرمايه هاي اين صندوق براي تقويت 
اقتصاد كشور استفاده كرد. اين رقم برابر با 4.۲ درصد 
از دارايي صندوق بود. اين مقدار برداشت از صندوق 
ثروت ملي بي س��ابقه بود و نشان مي داد همه گيري 
ويروس كرونا چه تاثيرات مخربي بر اقتصاد قدرتمند 

نروژ گذاشته است.

دولت چين ۲۱۰ ميليارد يوان 
نقدينگي به بازار تزريق كرد

بانك مركزي چين طي هفته گذشته مبلغ خالص 
۲10 ميليارد يوان )حدود 31.1 ميليارد دالر امريكا( 
را از طريق عمليات بازار آزاد وارد سيستم بانكي اين 
كش��ور كرد تا نقدينگي را در سطح معقولي حفظ 
كند. به گزارش ش��ينهوا، بانك مركزي چين طي 
هفته گذشته مبلغ خالص ۲10 ميليارد يوان )حدود 
31.1 ميليارد دالر امريكا( را از طريق عمليات بازار 
آزاد وارد سيستم بانكي اين كشور كرد تا نقدينگي را 
در سطح معقولي حفظ كند. بانك مركزي جمهوري 
خلق چين از 14 تا 1۸ سپتامبر 4۸0 ميليارد يوان 
از طريق توافقنامه هاي بازخريد معكوس به بازارها 
تزريق كرده و 6۲0 ميليارد يوان را نيز از اين بازارها 
جمع آوري كرده است چرا كه به همين ميزان مدت 
توافقنامه هاي بازخريد معكوس پايان يافته و موعد 
بازپرداخت آن فرارس��يده بود. توافقنامه بازخريد 
معكوس فرآيندي است كه طي آن، بانك مركزي 
اوراق بهادار را از بانك هاي تجاري از طريق مناقصه 
خريداري مي كند و توافق مي كند كه مجدداً آنها را 
در آينده به فروش برساند. در همين دوره، در مجموع 
600 ميليارد يوان از طريق تسهيالت وام ميان مدت 
به بازار تزريق شد در حالي كه موعد پرداخت ۲00 
ميليارد يوان تسهيالت وام ميان مدت نيز فرا رسيد.

جهش جهاني دالر
تنش ها بين امريكا و چين بار ديگر جريان معامالت 
ارز را تحت تاثير قرار داد. در حال حاضر  شاخص دالر 
كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني 
را اندازه مي گيرد، در معامالت ام��روز با 0.۸ درصد 
افزايش نسبت به روز گذشته در سطح 93.69۲ واحد 
بسته شد. نرخ برابري هر فرانك سوييس نيز معادل 
1.09۲ دالر اعالم شد. در تازه ترين دور از معامالت، 
پوند با 0.97 درصد كاهش نس��بت به روز قبل خود 
و به ازاي 1.۲79 دالر مبادله ش��د. يورو 0.76 درصد 
پايين رفت و با عقب رفتن از كانال 1.1۸ به 1.175 
دالر رسيد.  در معامالت بازارهاي ارزي آسيايي، هر 
دالر با 0.۲3 درصد افزايش به 104.۸0۸ ين رسيد. 
در برابر همتاي اس��تراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 
1.3۸6 دالر مبادله ش��د. همچنين نرخ برابري دالر 
معادل 6.۸03 يوان چين اعالم شد.به گزارش رويترز، 
تنش ها بين امريكا و چين بار ديگر جريان معامالت ارز 
را تحت تاثير قرار داد. دولت امريكا پس از اختالفات 
فراوان با چين اعالم كرد دانلود اپليكيش��ن چيني 
محبوب تيك تاك از اين پس در امريكا ممنوع خواهد 
بود. امريكا اين اپليكيشن را به جاسوسي از اطالعات 
كاربران اين كشور براي حزب كمونيست چين متهم 
كرده است و اين تصميم پس از آن اجرايي مي شود كه 
مذاكرات براي فروش مقر اين اپليكيشن در امريكا به 
مايكروسافت و اوراكل با شكست مواجه شد. همچنين 
سفر يكي از معاونان وزير خارجه امريكا به تايوان با 

اعتراض شديد چين مواجه شده است.

دادستاني كل: بانك ها دو هزار 
واحد توليدي را تعطيل كرده اند

معاون دادستان كل كشور تعداد واحدهاي تعطيل شده 
به دليل بدهي به بانك ها را ۲ هزار واحد برش��مرد. به 
گزارش تسنيم، سعيد عمراني، معاون دادستان كل 
كشور در گفت وگوي ويژه خبري كه از شبكه ۲ سيما 
پخش ش��د، درباره تعداد واحد هاي توليدي مصادره 
شده از سوي نظام بانكي گفت: در حال حاضر حداقل 
۲ هزار واحد توليدي تعطيل ش��ده در شهرك هاي 
صنعتي مختلف سراسر كشور داريم. وي با بيان اينكه 
سيستم معيوبي در اين باره وجود دارد كه البد بانك 
هم ناگزير به اين اقدام است، گفت: در عمل خود من 
500 پرونده باز دارم و 90 درصد توليدكننده هايي كه 
مراجعه مي كنند با بانك مشكل دارند. عمراني افزود: 
بيشتر مشكالت توليدكنندگان و سيستم بانكي، در 
محاسبه سود و يا دريافت تسهيالتي است كه بايد در 
مرحله آخر به عنوان سرمايه در گردش پرداخت شود. 
معاون دادس��تان كل كش��ور ادامه داد: در بين 500 
توليدكننده اي كه پرونده آنها را بررسي مي كنم، كسي 
ماشين ميلياردي سوار نمي شود و حتي مورد داشتم 
كه يكي از توليدكنندگان با ۲00 كارگر در كارخانه اش 
مواجه بود كه از او مساعده مي خواستند اما معطل ۲00 
هزار تومان بود. وي در پايان تأكيد كرد: در رابطه بانك 
و توليدكننده اشكالي وجود دارد كه بايد مرتفع شود. 
همچنين بانك ها بايد در نظر داش��ته باشند كه بين 
سپرده گذار و تسهيل گيرنده يك حد وسطي وجود 

دارد كه بايد آن را رعايت كرد.

تمديد مهلت پرداخت
وام كرونا و وديعه مسكن

 سخنگوي دولت از تمديد مهلت پرداخت تسهيالت 
مشاغل آس��يب ديده از كرونا و وام وديعه مسكن خبر 
داد. ب��ه گزارش ايِبنا، علي ربيع��ي در اين باره توضيح 
داد: با توجه به وجود برخي كاستي ها در اطالع رساني ، 
پرداخت وام به مشاغل آسيب ديده از كرونا تا پايان مهر 
ماه و پرداخت وام وديعه مسكن تا پايان دي ماه تمديد 
شد. وي همچنين از تصويب آيين نامه همسان سازي 
حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري در هفته جاري 
خبر داد و گفت: امسال با دستور رييس جمهور و تالش 
وزير رفاه، دولت بي��ش از 50 هزار ميليارد تومان براي 

همسان سازي تخصيص داد. 

هدايت و مديريت نقدينگي 
اولويت اول اقتصاد كشور است

رييس جمهور در جلسه س��تاد هماهنگي اقتصادي 
دولت هدايت و مديريت نقدينگي را به عنوان اولويت 
اول اقتصاد كشور مورد تاكيد قرار داد. به گزارش ايِبنا، 
حجت االسالم و المسلمين حسن روحاني رييس جمهور 
روز سه ش��نبه در جلسه س��تاد هماهنگي اقتصادي 
دولت، هدايت و مديريت نقدينگي را به عنوان اولويت 
اول اقتصاد كش��ور مورد تاكيد ق��رار داد و گفت: همه 
بخش ه��اي دولت از تمامي روش ه��ا و ظرفيت ها در 
اين موضوع براي كنترل تورم و هدايت منابع به سمت 
توليد استفاده كنند. رييس جمهور به موضوع تامين 
ارز براي كاالهاي ضروري و معيشتي مردم و مواد اوليه 
كارخانجات، در راس��تاي استمرار جريان توليد اشاره 
كرد و افزود: با توجه به اقدامات انجام ش��ده در جهت 
تحقق اهداف صادراتي و بازگش��ت ارز حاصل از آن به 
چرخه اقتصاد كشور، همكاري نزديك تر با همسايگان و 
بازارهاي هدف صادراتي، در راستاي تامين نيازهاي ارزي 
توليدكنندگان مورد توجه قرار گرفته است. روحاني 
همچنين ايجاد توازن در بودجه، بدون خلق نقدينگي 
و پولي كردن كسري را يكي از سياست هاي مهم دولت 
برشمرد و با اشاره به هدف دشمنان براي برهم زدن توازن 
بودجه از طريق فشار حداكثري و كاهش درآمدهاي 
نفتي تاكيد كرد: با تدابير اتخاذ شده، خصوصا فروش 
اوراق خزانه به عنوان ي��ك روش منطقي و مقبول در 
اقتصادهاي جهان اجازه نداديم كسري بودجه باعث 

افزايش نقدينگي و تورم بر جامعه در سال جاري شود.

افزايش اختيارات
بانك مركزي الزامي است

سيدحسن حس��يني ش��اهرودي دبير كميسيون 
اقتص��ادي مجلس دهم ب��ا تاكيد بر ل��زوم افزايش 
اختيارات بانك مركزي، رس��يدگي به مواردي مانند 
جلوگيري از بروز معوقات، اجراي كامل بخشنامه ها 
و ... را مس��تلزم تقويت اختيارات اين بانك دانس��ت.

سيدحسن حسيني ش��اهرودي در گفت وگو با ايِبنا 
درباره اليحه اصالح نظام بانكي گفت: آخرين قانون 
بانكداري كشور به س��ال 136۲ تعلق دارد كه براي 
مدت 5 سال مورد تصويب قرار گرفت و پس از آن بايد 
براساس شرايط جديد بازنگري مي شد، اما از سال 67 
تا به امروز تغييري به وجود نيامده اس��ت.وي اضافه 
كرد: تصويب قان��ون بانكداري پس از انقالب و دوران 
دفاع مقدس متناس��ب با آن روزه��اي جامعه ايران 
ب��ود. خصوصا بعد از پايان جن��گ بايد آرايش بانكي 
تغيير مي يافت و س��اختار اقتصادي كشور از شرايط 
جنگي به وضعيت سازندگي، توسعه و سرمايه گذاري 
در زيرساخت هاي كشور تغيير مي يافت. همچنين 
حوزه هاي صنعتي، معدني، كش��اورزي، خدماتي و 
بازرگاني را بايد گس��ترش مي داديم. از سويي درون 
دنيايي كه قوانين پولي و مالي م��دام با تحوالت روز 
پيش مي رود، نبايد تعلل به خرج مي داديم، نياز بود 
تا از ابزارهاي نوين بهره مي برديم كه چنين نشد.دبير 
كميس��يون اقتصادي در مجلس دهم اظهار داشت: 
بسياري از مواقع دچار مش��كل و بحران هايي مانند 
موسسات اعتباري غير مجاز، عدم بازپرداخت وام ها، 
عدم تمكين بانك ها از دستورالعمل ها و بخشنامه هاي 
بانك مركزي شده ايم. اين شرايط، افزايش اختيارات 

بانك مركزي را الزامي ساخته است.

 افزايش ارزش جهاني دالر و كاهش 35 دالري نرخ اونس جهاني طال در يك روز

بازگشت ۱,۵ ميليارد يورو ارز صادراتي به كشور طي يك ماه

از رشد منفي مركز آمار تا رشد مثبت بانك مركزي
 براين اساس از اين گزارش به كدام يك بايد بيشتر اعتماد 
كرد. آنچه در بازار كس��ب وكار وزندگي مردم ومعيشت 
خانوارها مشهود است رشد دايمي قيمت ها، گران شدن 
كاالها در ماه هاي اخير، بي ثباتي در بازارهاي ارز و طال و 
سهام و مس��كن و خودرو و... است و براين اساس چنين 
حسي به كارشناسان و مردم عادي نمي دهد كه اقتصاد 
در حال بازگشت به مسير تعادل باشد و لذا به نظر مي رسد 
كه گزارش مركز آمار بيشتر به احساس مردم از وضعيت 
اقتصادي نزديك اس��ت و گزارش عملكرد بس��ياري از 
شركت هاي صنعتي در نيمه نخست سال 99 نيز نشان 
مي دهد كه يا با زيان دهي مواجه ش��ده اند يا سود آنها و 
فروش آنها نسبت به گذشته كاهش زيادي داشته است. 
براين اساس چگونه مي توان پذيرفت كه پس از 7 فصل 
ركود و رشد منفي اقتصاد از تابستان 97 تا زمستان 9۸، 
اكنون در بهار 99 يا تابستان 99 اقتصاد با مسير بازگشت 
به تعادل و مثبت شدن رشد اقتصادي همراه شده باشد. 
براساس گزارش مركز آمار ايران در فصل بهار ١٣٩٩ به 
جز رشته فعاليت هاي گروه كشاورزي كه رشد اندك ٠.١، 
درصدي داشته، گروه صنايع و معادن با رشد منفي زياد 
٤.٤ – درصدي مواجه شده و گروه خدمات نيز رشد منفي 
زيادي ٣.٥- درصدي نسبت به فصل بهار سال ١٣٩٨، 
داشته اند. نه تنها بخش صنايع و معادن رشد منفي داشته 
بلكه اين رشد منفي اتفاقا از رشد منفي بخش خدمات 
نيز بيشتر بوده است.  رشد منفي 3.5- درصدي بخش 
خدمات محاسبه شده توسط مركز آمار، نيز بيشتر از رشد 
منفي 1.6- درصدي محاس��به شده بانك مركزي بوده 
است. رش��د صنايع و معادن مورد نظر بانك مركزي كه 
مثبت بوده و ۲.5 درصد اعالم شده نيز در گزارش مركز 
آمار با عدد منفي بزرگ 4.4- درصدي اعالم شده است.  
حتي رشد مثبت بخش كشاورزي نيز درگزارش بانك 
مركزي 3.7 درصد و در گزارش مركز آمار 0.1 درصد و 
بسيار اندك گزارش شده است. براين اساس روشن نيست 
كه روش توليد ناخالص داخلي كش��وردر دو مركز چه 
تفاوتي با هم دارد كه نتايج آن تا اين حد فرق مي كند. مركز 
آمار، رشد اقتصادي كل را منفي و بخش هاي اقتصاد را 
منفي ارزيابي كرده و بانك مركزي دو بخش را با ارقام قابل 
توجه مثبت گزارش داده است و مسير اقتصاد را به سمت 

بازگشت به تعادل اعالم مي كند.  مركز آمار گزارش داده 
كه محصول ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال ١٣٩٠ 
در سه ماهه اول سال ١٣٩٩ به رقم ١٦٥٦ هزار ميليارد 
ريال با نفت و ١٤٤٥ هزار ميليارد ريال بدون احتس��اب 
نفت رسيده است، در حالي كه رقم مذكور در فصل مشابه 
س��ال قبل با نفت ١٧١٦ هزار ميليارد ريال و بدون نفت 
١٤٧١ هزار ميليارد ريال بوده كه نش��ان از رشد منفي 
٣.٥- درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و ١.٧- 
درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت در فصل بهار 
سال ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل دارد. نتايج 
مذكور حاكي از آن اس��ت كه در فصل بهار ١٣٩٩رشته 
فعاليت هاي گروه كشاورزي ٠.١، گروه صنايع و معادن 
٤.٤ - و گروه خدمات ٣.٥- درصد نس��بت به فصل بهار 
سال ١٣٩٨، رشد داشته است. محاسبات فصلي در مركز 
آمار ايران در قالب ١٨ بخش اصلي متشكل از ٤٢ رشته 
فعاليت گروه كشاورزي شامل زير بخش هاي زراعت و 
باغداري، دامداري، جنگل داري و ماهيگيري، گروه صنايع 
و معادن شامل زير بخش هاي استخراج نفت خام و گاز 
طبيعي، استخراج ساير معادن، صنعت، تأمين آب، برق 
و گاز طبيعي و ساختمان مي باشد و گروه خدمات شامل 
زير بخش هاي عمده وخرده فروشي، فعاليت هاي خدماتي 
مربوط به تأمين جا و غذا، حمل ونقل، انبارداري، پست، 
اطالعات و ارتباطات، فعاليت هاي مالي و بيمه، مستغالت، 
كرايه وخدمات كسب وكار ودامپزشكي، اداره امورعمومي 
وخدمات شهري، آموزش، فعاليت هاي مربوط به سالمت 
انس��ان و مددكاري اجتماعي و سايرخدمات عمومي، 
اجتماعي، ش��خصي وخانگي اس��ت. اما گزارش بانك 
مركزي از تحوالت حس��اب هاي ملي حاكي از آن است 
كه رش��د اقتصادي غيرنفتي در فصل اول س��ال جاري 
به 0.6- درصد رس��يده اس��ت. در اين ميان گروه هاي 
كشاورزي، صنايع و معدن و خدمات به ترتيب رشد 3.7، 
۲.5 و 1.6- درصدي را تجربه كردند. رش��د قابل توجه 
بخش صنعت و معدن در دوره مذكور باعث ش��ده است 
تا علي رغم پيش بيني ها، اثر شيوع ويروس كرونا بر توليد 
ناخالص داخلي بدون نفت بس��يار محدودتر بوده و در 
مقايسه با سايركشورها، رشد اقتصادي كمتر متاثر شود.  
براساس اطالعات گزارش ش��اخص توليد كارگاه هاي 

بزرگ صنعتي كشور، شاخص توليد 13 گروه از ۲4 گروه 
اصلي در فصل اول سال جاري نسبت به فصل اول سال 
گذشته، رشد مثبت داشته  و سهم اين 13 گروه از شاخص 
توليد كارگاه هاي بزرگ صنعتي معادل ۸3.۸ درصد از 
كل شاخص ياد شده است. بر اين اساس، صنايعي نظير 
»توليد انواع آشاميدني ها«، »توليد محصوالت الستيكي 
و پالس��تيكي«، »انتش��ار و چاپ« و »تولي��د داروها و 
فرآورده ه��اي دارويي« و نظاير آن رش��د مثبتي تجربه 
كردند.  همچنين گروه هايي كه در اين دوره بيش��ترين 
رشد منفي را داشته اند شامل »توليد پوشاك«، »تعمير 
و نصب ماشين آالت و تجهيزات«، »توليد منسوجات« و 
»توليد محصوالت رايانه اي، الكترونيكي و نوري« است 
كه عمومًا با توجه به ماهيت كاالهاي توليدي صنايع ياد 
شده، افت تقاضا به دليل شيوع ويروس كرونا از علل اصلي 
رشد منفي آنها بوده  است. با اين وجود انتظار بر اين است 
كه اين صنايع با كاهش محدوديت هاي مرتبط با شيوع 
ويروس كرونا، در فصول آتي رش��د مناس��بي را تجربه 
كنند. همچنين گروه خدمات با نرخ رشد 1.6- درصد 
)فصل اول نس��بت به فصل مشابه سال قبل( بيشترين 
اثرپذيري از ش��يوع ويروس كرونا را داشته است و تنها 
بخش با نرخ رشد منفي در توليد ناخالص داخلي بدون 
نفت در س��ه ماهه اول سال جاري است. الزم به توضيح 
اس��ت در كنار محدوديت هاي مختلف اعمال شده در 
پي شيوع ويروس كرونا بر فعاليت هاي اقتصادي، لزوم 
كاهش »تعامالت اجتماعي افراد« و »ميزان حضور آنها 
در جامعه« موجبات افت شديد اين گروه به خصوص در 
زيرگروه هاي »خدمات اجتماعي، شخصي و خانگي« و 
»بازرگاني، رستوران و هتلداري« را در پي داشته است.   
عالوه بر اين، ذكر اين نكته ضروي است كه فعاليت هاي 
بخش واقعي اقتصادي از ابتداي سال 139۸ روندي رو به 
بهبود را تجربه مي كرد؛ به طوري كه رشد توليد ناخالص 
داخلي بدون نفت طي فصول اول تا س��وم سال 139۸ 
روند افزايشي داش��ت و طي فصول اول تا سوم توليد به 
ترتيب معادل 0.4، 0.5 و 3.۸ درصد رشد را تجربه كرد. 
اما در پي ش��يوع ويروس كرونا از اواخر بهمن ماه س��ال 
139۸، تداوم روند اشاره شده به ويژه در بخش خدمات با 
چالش جديدي مواجه شد و رشد اقتصادي فصل چهارم 

سال 139۸ به 0.1 درصد محدود شد.  همچنين عمده 
اثر شيوع ويروس كرونا در گروه خدمات بوده است و در 
صورت تداوم وضعيت عادي )بدون شيوع ويروس كرونا(، 
مثبت بودن رشد تمام گروه هاي غيرنفتي در فصل اول 
س��ال تحقق مي يافت. بر اين اساس انتظار مي رود كه از 
فصل دوم سال جاري و با كاهش محدوديت هاي مرتبط 
با شيوع ويروس كرونا، رشد توليد ناخالص داخلي ارقام 
بهتري را تجربه كند؛ موضوعي كه عملكرد و ش��اخص 
توليد پنج ماهه شركت هاي صنعتي فعال در بازار بورس 
نيز مويد آن است. نتايج محاسبات حاكي از آن است كه 
رشته فعاليت هاي گروه كش��اورزي 1.0 درصد )شامل 
زير بخش هاي زراعت و باغداري، دامداري، جنگلداري و 
ماهيگيري، گروه صنايع و معادن 4.4- شامل: استخراج 
نفت خام و گازطبيعي 14.3- ساير معادن 0.9، صنعت 
0.4- انرژي 4.9 و ساختمان ۲ - درصد( و فعاليت هاي 
گروه خدمات 3.5 -درصد )شامل زير بخش هاي عمده 
وخرده فروشي، فعاليت هاي خدماتي مربوط به تأمين جا 
و غذا، حمل ونقل، انبارداري، پست، اطالعات و ارتباطات، 
فعاليت هاي مالي و بيمه، مس��تغالت، كرايه وخدمات 
كسب وكار و دامپزش��كي، اداره امورعمومي وخدمات 
شهري، آموزش، فعاليت هاي مربوط به سالمت انسان و 
مددكاري اجتماعي و سايرخدمات عمومي، اجتماعي، 
ش��خصي وخانگي( نس��بت به فصل بهار 139۸رشد 

داشته است.
در روش هزينه يا مخارج، GDP از مجموع اجزاء تقاضاي 
نهايي به دست مي آيد. اجزاء تقاضاي نهايي به پنج سر 
فصل مص��رف نهايي خصوصي، مص��رف نهايي دولت، 
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص، خالص صادرات و تغيير 
در موجودي انبار و اش��تباهات آماري تفكيك مي شود. 
بررسي روند رشد اجزاي تقاضاي نهايي در فصل بهار سال 
1399 نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان مي دهد، 
هزينه مصرف نهايي معادل 0.6 -درصد، هزينه مصرف 
نهايي دولت رشدي معادل 13.6 درصد، تشكيل سرمايه 
ثابت ناخالص ۲.۸-درصد، صادرات كاال و خدمات 45.1 
-درصد و واردات كاال و خدمات نيز معادل 66.5 - درصد، 

كاهش داشته است.
تنظيم از » تعادل«

ادامه از صفحه اول



رقيه ندايي| 
درحالي كه اي��ن روزها به انتخاب��ات 13 آبان امريكا 
نزديك مي شويم، گمانه زني ها در خصوص اين رقابت 
افزايش يافته و هر گروه براساس طرفداري از ترامپ يا 
بايدن نقش اين افراد را در اقتصاد جهان مهم مي دانند 
اما؛ برنده شدن هر يك از اين دو تاثير مهمي مي تواند 
بر روي بازار سرمايه بگذارد و باعث تحوالت عميق در 

اين بازار شود.
تقريبا سه دهه از قطع ارتباط ديپلماتيك ميان ايران 
و امريكا مي گذرد و هيچ آينده اي براي پايان تنش ها و 
مذاكره ميان كشورها ديده نمي شود. و اين روزها اين 
تنش به جان بازار سرمايه ايران افتاده و بورس انتظار 
برنده شدن فرد مناسبي را مي كش��د تا در نهايت به 
تعادل برسد. برخي از س��رمايه گذاران با ترس از اين 
انتخابات سعي دارند در روزهاي خوب بازار سرمايه خود 
را خارج كنند اما؛ برخي ديگر در روزهاي قرمز صف هاي 
طوالني خريد تشكيل مي دهند چراكه به آينده اين 
انتخابات و تاثير مثبت آن بر بورس اميدوار هستند. در 
اين ميان دو نظر مطرح مي شود برخي از كارشناسان بر 
اين اعتقادند كه روي كار آمدن رييس جمهور دموكرات 
بازار سرمايه را پرشورتر و سبزتر مي كند. برخي ديگر 
متعقدند با تداوم حضور رييس جمهور، جمهوري خواه 
وضعيت بازار سرمايه آشفته تر شده و فرش قرمز ميزبان 
سهامداران خواهد ش��د. با برنده شدن ترامپ و ادامه 
حضور اين رييس جمهور در كاخ س��فيد پيش بيني 
مي شود كه به ميزان تحريم هاي عليه ايران افزوده و در 
نتيجه با تورم در بازارهاي مالي از جمله ارز و مخصوصا 
دالر مواجه شويم و ش��اهد رشد بي سابقه در قيمت 
دالر باشيم. همچنين بيش از 60 درصد بازار سرمايه 
كاموديتي محور است و اين افزايش قيمت دالر تاثير 
مستقيم روي آنان خواهد گذاشت و درنتيجه با رشد 
قيمت در بازار سرمايه مواجه مي شوند. در كل مي توان 
گفت برنده شدن ترامپ به نفع اقتصاد كشور نيست 
اما اين برنده شدن مي تواند رونق دوباره اي به بورس 
دهد در مقابل اگر جوبايدن برنده اين انتخابات شود با 
گذر از تحريم ها و سختي ها قيمت دالر كاهش يافته 
و درنتيجه اين كاهش در بازار سهام تاثيرمي گذارد و 
درنتيجه بورس با سقوط و در نهايت تعادل و ارزندگي 
مواجه مي شود. اين درصورتي است كه جوبايدن به 
س��خنان ابتدايي خود در خصوص برجام و تحريم ها 
پايبند باشد. براساس پيش بيني ها بايدن هوشمندانه 
عمل مي كند و ممكن اس��ت اين سخنان تنها وعده 
انتخاباتي باشد و در نهايت عملكردي بدتر از ترامپ 

داشته و تحريم هاي موجود در ايران را فزاينده كند.
در اين حال پيش مي ش��ود كه اگر بايدن پايبند باشد 
اقتصاد ايران دچار تغيير و تحول مي شود و در يك مدت 
بسيار كوتاه بازار دچار شوك و نزول شد و نرخ دالر از 
كانال 27 هزار تومان به كانال 15 الي 20 هزار تومان 
مي رس��د و در بلندمدت كشور دچار تعادل اقتصادي 
مي ش��ود. در ميان اگر اين كاه��ش رخ دهد به زيان 
سهم هاي كاموديتي بازار مي شود و صف هاي طوالني 
ف��روش را پديد مي آيد و در نهايت نقدينگي عظيمي 
از بازار س��رمايه خارج مي شود. حال اگر فرضيه قبلي 
را در نظر بگيريم و احتمال دهيم بايدن سياست هاي 
سختگيرانه عليه ايران داشته باشد در نتيجه نرخ دالر 
روند صعودي را تجربه و صعود دالر به نفع بازار سرمايه 

خواهد بود. بنابراين با برنده شدن ترامپ اوضاع كمي 
سخت تر و به نفع بازار سرمايه مي شود اما؛ برنده شدن 
بايدن با فرضيه گذر از تحريم ها باعث مي شود كه بورس 

كمي نزول و در نهايت تعادل را تجربه كند.
براساس آخرين بررسي ها در خصوص عملكرد شاخص 
بورس نيز شاخصي بيش نگر از نتايج انتخابات است. 
طي قرن اخير و از س��ال 1928 تا حال حاضر در 78 
درصد م��وارد و از س��ال 1984 در 100 درصد موارد 
عملكرد ش��اخص S&P در س��ه ماه انتهاي به شب 
انتخابات، مبناي مناس��بي براي تشخيص فرد پيروز 
بوده است. اگر اين ش��اخص در دوره مذكور افزايش 
يابد. رييس جمهور مستقر حال حاضر برنده انتخاب 
خواهد بود و اگر اين شاخص در دوره مزبور كاهش يابد، 

رييس جمهور فعلي باز انتخاب مي شود.
برخي از كارشناسان بازار سرمايه گفتند: سياست هاي 
كلي امريكا در خصوص ايران مشخص است و تغيير 
نخواهد كرد بنابراين چيزي كه بيش��ترين تاثير را در 
روند بازار دارد ش��رايط تحريم ها و تاثير اين انتخابات 
بر نرخ ارز در داخل كشور است. اگر شركت ها بتوانند 
فروش خارجي و داخلي خود را با موفقيت انجام دهند 
يا براي تامين مواد اوليه خود به واس��طه تحريم ها با 
مشكل جدي مواجه نشوندو طبيعتا از افزايش نرخ ارز 
تاثير مثبت مي گيرند و اين اتفاق در مجموع مي تواند به 
نفع بازار سرمايه تمام شود. با اين حال هر مدل تهديد و 
فشار سياسي كه به نگراني اجتماعي مردم منجر شود، 
مي تواند باعث خروج منابع از بازار سرمايه شود كه اين 

موضوع مي تواند بازار را تحت تاثير منفي قرار دهد.
همچنين برخي ديگر معتقدند كه؛ درخصوص اقتصاد 
ايران هم حداقل در بازار س��هام بس��ياري از فعاالن 
اقتصادي، در انتظار انتخابات آتي امريكا هستند و حتي 
عده اي از تحليلگران تغيير مسير شاخص بورس در 

دو ماه اخير را به سياست صبر و انتظار سرمايه گذاران 
نس��بت مي دهند. به هر حال اگر ترامپ در انتخابات 
پيروز شود، ش��اهد تداوم سياست هاي پيشين وي 
در فشار حداكثري بر ايران خواهيم بود كه اگر تحول 
غيرمنتظ��ره اي در اين خص��وص رخ ندهد، ممكن 
است تداوم روند صعودي در بازار سكه وارز را به دنبال 
داشته باشد. ولي پيروزي بايدن مي تواند چشم انداز 
متفاوتي را بر اين بازارها حاكم كند. به همين دليل از 
آنجا كه بورس بر كاالهاي صادرات محور استوار است 
و قيمت ارز نقش مهمي در سودآوري اين شركت ها 
دارد، تركش آنچه در بازار ارز رخ مي دهد، مي تواند به 
بورس هم منتقل شود؛ ولي پرسش اصلي آن است كه 
بورس تهران قيمت ارز را تا چه حدي به عنوان محرك 
س��ودآوري و از چه حدي به عنوان عالمت بي ثباتي 
در نظ��ام اقتصادي تلقي خواه��د كرد؟ همين نقطه 
عطف مي تواند پيام آور تح��والت جديدي در بازارها 
باشد كه قبال شاهد آن نبوده ايم. ولي آنچه بايد براي 
سياست گذاران كشور كانون توجه باشد، آن است كه 
اقتصاد ايران اكنون از بحران هاي ساختاري متفاوتي 
رنج مي برد و هر گونه احاله امور كشور به نتايج انتخابات 
آبان ماه، امري عبث و بيهوده خواهد بود. حتي با فرض 
پيروزي بايدن، از آنجا كه از زمان استقرار احتمالي وي 
تا هنگام برگزاري انتخابات رياس��ت جمهوري ايران 
بيش از 5 ماه فاصله وجود ندارد، امكان يك توافق سريع 
بين طرفين، احتمال چندان پررنگي ندارد و دولت بايد 
با سياست گذاري مدبرانه و سفت بستن كمربندها، 
خود را براي عبور از اين پيچ مهم تاريخي آماده سازد.

تجربه ثابت كرده است باالترين بازدهي ساالنه براي 
سهامداران زماني حاصل شده كه يك دولت دموكرات 
و يك كنگره جمهوري خواه روي كار بيايد. اين تركيب 
متوس��ط بازده 6.9 درصدي در سال را داشته است. 

بازدهي س��االنه براي س��هامداران با تركيب دولت و 
كنگره دموكرات برابر با 7.3 درصدبوده است. تنها در 
صورتي مي توان به رشد بازار بورس در صورت انتخاب 
ش��دن يك كانديداي جمهوري خواه اميدوار بود كه 
جمهوري خواهان عالوه بر دولت كنگره را نيز به خود 
اختصاص داده باشد. گرچه نمي توان به طور قطع پيش 
بيني كرد كه چ��ه اتفاقي خواهد افتاد ما تجربه ثابت 
كرده كه برخي الگوها در زمان انتخاب كانديداهايي 
از حزب خاص تكرار مي ش��ود و به ط��ور كلي در دو 
هفته منتهي به برگزاري انتخابات شاهد رشد و بازده 
غيرطبيعي بازده خواهيم بود. در س��ال دوم روي كار 
آمدن دولت جديد معموال قوانين مالياتي سنگين تري 
وضع مي شود كه اين موضوع مي تواند باعث اثر منفي 
روي بازار سرمايه داشته باشد كه البته بعيد مي رسد 

تاثير مستقيمي روي بازار بورس ايران داشته باشد.
برنده ش��دن بايدن اگر لغو تحريم ه��ا را نيز به همراه 
داش��ته باش��د اوضاع تغيير چنداني نمي كند چراكه 
در ح��ال حاضر ت��ورم و افزايش قيمت ها بس��يار باال 
بوده و نمي ت��وان انتظار داش��ت در كوتاه مدت پرايد 
100 ميليون توماني به 10 ميليون تومان برسد اين 
كاهش قيمت و تورم تنها گذر از تحريم ها و همچنين 
زمان طوالني ني��از دارد و در كوتاه مدت تنها نرخ ارز و 

بازارسرمايه مي تواند تاثير مهمي پذيرا باشند.
همچني��ن اگر بايدن در انتخاب��ات راي بياورد باعث 
افزاي��ش گروه ه��اي بانكي خواهد ش��د و گروه هاي 
كاموديتي با زيان مواجه مي شود. مهم ترين دليل اين 
افزايش و زيان تنها كاهش قيمت دالر است اگر دالر با 
كاهش قيمت مواجه شود هزينه تمامي شركت ها )به 
جز كاموديتي محورها( كاهش يافته و درنتيجه با سود 
مواجه مي شود اين سود در بلندمدت مي تواند اقتصاد 

كشور را به تعادل برساند.

4 ادامه از صفحه اولدريچه
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 زيان 9.2 درصدي بورس
طي شهريور ماه 

اين روزها ركود بورس بيش از هر چيز توجه مردم را به 
خود جلب كرده و اغلب سهامداران سعي در خروج از اين 
بازار را دارند اين سهامداران سعي دارند سرمايه خود را 
در بازار ديگري همانند دالر سرمايه گذاري كنند چراكه 
طي روزها و ماه هاي گذشته دالر افزايش قيمت خوبي را 
تجربه كرده است. در ميان برخي از افراد نيز در بازار سكه 
سرمايه گذاري مي كنند و بر اين اتفاق نظرند كه سكه 

بازدهي خوبي در بلندمدت خواهند داشت.
ط��ي ماه گذش��ته، يعني ش��هريور م��اه پيش بيني 
سهامداران درست از آب درآمد و سكه بيشترين بازدهي 
و سود را كسب كرد و بازار سرمايه سقوط كرد و در نهايت 
افت 9.2 درصدي را در كارنامه خود ثبت كرد با بررسي 
بازدهي 300 درصدي بورس طي ماه هاي ابتدايي سال 
اين افت را مي توان طبيعي دانست و خروج از افت تنها 
با همت سهامداران ممكن است. در ميان بايد گفت كه 
سهامداران طي ماه شهريورماه 21.7 درصد و طال 17 
درصد سود كردند و همچنين بازدهي بازار ارز طي اين 
ماه مثبت بوده به گونه اي كه نرخ دالر 17.7 و يورو 18.7 

درصد افزايش يافت. 
بازار س��رمايه در روز گذش��ته در عدد يك ميليون و 
581 هزار واحد ايستاد و شاخص هم وزن نيز افت 0.7 
درصدي را طي يك روز تجربه كرد. ارزش معامالت در 
اين روز به بيش از 13 هزار ميليارد تومان رسيد و نماد 
فوالد پس از چند روز جز نمادهاي پربيننده شد. طي اين 
روز بورس نزولي شد و فرابورس صعودي. شاخص كل 
فرابورس برخالف بورس صعودي ش��د و با 113 واحد 

افزايش رقم 17 هزار و 713 واحد را ثبت كرد. 
بازار س��رمايه طي اين روزها فرسايش��ي شده و اغلب 
فرسايش شامل سهم هاي خرد بازار مي شود. البته سهم 
سهم هاي بزرگ مثل فوالد و امثال اينان بازارگرداني 
خوب��ي دارند اما؛ بي��ش از 60 درصد س��هم هاي بازار 
صف فروش تش��كيل داده اند و اين درحالي است كه 
ناظر مي تواند از اختيارات خود اس��تفاده كند و دامنه 
نوسان را باز و درنهايت بازار را كنترل مي كند. بحث هاي 
سياسي تاثير مهمي در بازار سرمايه دارند و اين روزها 
بازار بحث سياس��ي امريكا داغ است و اگر سهامداران 
خود بازار را كنترل نكند اين روند ادامه دار خواهد بود. 
سرمايه گذاران نسبت به بازار سرمايه بي اعتماد شده اند 
و اغلب سهامداران در با زيان در صف هاي فروش رفته اند 
و مي خواهند به هرگونه اي شده سرمايه خود را از بازار 
خارج كرده برخي نيز در سود هستند و بازهم سعي در 
خروج از بازار دارند با يك حس��اب سرانگشتي تقربيا 
90 درصد مردم با واسطه يا بدون واسطه در بازار فعال 
هستند و با خروج اين حجم از سهامداران و نقدينگي 
از بازار در نهايت با حباب عظيمي در ديگر بازار ها روبه 
رو خواهيم ش��د. اين روند بازار تنها عامل بي اعتمادي 
سهامداران به بازار سهام است. دولت و سازمان بورس 
با حمايت هاي نادرست خود باعث شدند بازار سقوط 
كنند بازار تنها مي توان با حمايت سهامداران روند خود 
را تغيير مي دهد و مثبت مي شود و اگر اين بي اعتمادي 
خروج سهامداران ادامه پيدا كند تا سقوطي عظيم روبه 
رو خواهيم بود. سازمان بورس بايد تنها با اطالعيه هاي 
درست اعتماد سهامداران را جلب كند و هرگونه دخالت 
ديگر در بازار مي تواند باعث سقوط بازار شود. همچنين 
يكي از كارشناسان بازار گفت: اگرچه از جلسات حمايتي 
از بورس گفتند اما يك ريال هم از اين بازار حمايت نشد. 
البته بهتر است بازار خود به تعادل برسد اما راهكارهايش 
را مسووالن پيش روي بازار بگذارند. دامنه نوسان را باز 
كنند تا حتي اگر 30 درصد هم ريزش كند اين اتفاق 
بيفتد. فقط باعث شد يكي سري كد با قيمت باال خارج 
شود. در صورتي كه اينها بايد اصالح مي شدند و بعد از 
20 درصد افت امروز صف خريد را شاهد مي شديم. اگر 
اين وضعيت از نظر نوع فعاليت و تصميمات همين باشد 
به بازار سهام در مهرماه اميدي ندارم. در اين صورت بازار 
مهرماه يك بازار فرسايشي و رو به منفي در سهم هاي 
كوچك خواهد بود. بازار روي دور رشد قرار نمي گيرد. 
اين بازار نياز ب��ه محرك هايي دارد كه اين بازار را تكان 
دهد. محرك هايي كه تقاضاي واقعي ايجاد كند، در حال 

حاضر تقاضاي غيرواقعي را شاهد هستيم.

ارتباط متقابل  توسعه و رشد كشاورزي
 بر اساس خرد جمعي اخذ شوند. در همين راستا در كميسيون 
كشاورزي مجلس يازدهم طرحي را در دستور بررسي ها قرار 
داده ايم تا زمينه افزايش اين مشاركت هاي عمومي را فراهم 
كنيم. به چه صورت؟ به عنوان مثال در بحث خريد تضميني 
گندم بايد ديد روند تصميم سازي هاي دولت براي كشاورزان 
به چه صورتي بوده است؟ آيا در راستاي منافع كالن كشاورزان 
عمل شده است؟آيا اين تصميمات در مسير راهبردهاي كالن 
و استراتژيك كشور اخذ شده است. متاسفانه پاسخ تمامي اين 
سوال ها خير است. اگر همين امروز كه شما در حال مطالعه 
اين يادداشت هستيد، دولت تصميم بگيرد كه گنذم مورد نياز 
كشور را از خارج وارد كند، براي هر كيلوگرم گندم، حداقل 
بايد باالي 5هزار تومان هزينه كند. اين در حالي است كه نرخ 
خريد تضميني گندم براي كشاورزان در سال جاري 2هزار و 
500تومان تعيين شده بود و براي سال آينده هم 4هزار تومان 
در نظر گرفته شده است. در شرايطي كه مجموعه نيازهاي 
اوليه بخش كشاورزي با افزايش قيمت هاي چند برابري روبه 
رو شده و كشاورزي بايد هزينه كود، بذر،  سم و... را به چندين 
برابر قيمت قبلي پرداخت كند، رويكردهايي كه براي حمايت از 
اين بخش تدارك ديده مي شود، متناسب با اهميت اين بخش 
و مطالبات كشاورزان نيست. راهكار مناسب براي عبور از اين 
شرايط و رسيدن به وضعيت مطلوب تر چيست؟ اين است 
كه از همه ظرفيت هاي كشور در مسير تصميم سازي هاي 
استفاده ش��ود. براي اين منظور در كميس��يون كشاورزي 
طرحي دوفورتي را در دستور كار قرار داده ايم تا انحصاري كه 
در تصميم گيري هاي بخش كشاورزي وجود دارد يا از ميان 
برود يا كمتر ش��ود. در واقع مجلس معتقد است كميته اي 
با حضور كش��اورزان نمونه؛ تش��كل هاي بخش كشاورزي، 
نمايندگان مجلس، روساي بانك مركزي، سازمان برنامه و 
بودجه، وزراي كشاورزي و اقتصاد و ساير اعضاي اثرگذار در 
حوزه كشاورزي بايد بررسي و ارزيابي در خصوص تعيين نرخ 
خريد تضميني محصوالت كشاورزي را انجام دهند. ساختاري 
كه با توجه به اشراف گس��ترده و چند جانبه اعضا مي تواند 
تصميمات معقول تري را براي بهبود وضعيت كش��اورزي 
كشور اتخاذ كنند. بايد بدانيم اساسا انحصار يكي از مهم ترين 
مشكالت اقتصادي كشور و چنانچه بتوانيم زمينه مشاركت 
فعاالن حوزه را در نظام تصميم س��ازي هاي آن حوزه فراهم 
كنيم بدون ترديد هم كيفيت تصميم سازي هاي اقتصادي 
باالتر خواهد رفت و هم اينكه اين قوانين و تصميمات ضمانت 
اجرايي مناسب تري پيدا مي كنند. چرا كه بر اساس واقعيات و 
مطالبات مردم تنظيم و اجرايي شده است. در مسير معكوس 
هر اندازه كه نظام تصميم سازي هاي اقتصادي كشور بسمت 
محدود تر كردن دامنه تصميم گيران و انحصار افزونتر حركت 
كند به همان ميزان نيز قوانين از واقعيات بازار و اقتصاد فاصله دار 
خواهند بود. نبايد فراموش كرد كه يكي از مهم ترين حوزه هايي 
كه دشمن در خصوص آن برنامه ريزي هاي فراواني را انجام 
داده، اخالل در نظام تامين اقالم اساسي است تا از اين طرق 
فشار را بر روي معيشت مردم متمركز كند، راهكار مقابله با 
اين برنامه هاي اقتصادي، حمايت مطلوب از بخش هاي مولد 
از جمله كشاورزي و ايجاد بستر مناسب براي رشد متوازن اين 
بخش است. بهترين حمايت اين است كه تصميم سازي هايي 
كه براي كشاورزي انجام مي شود مبتني بر واقعيات بازار و با 
استفاده از نظرات فعاالن اين حوزه صورت بگيرد. كميسيون 
كش��اورزي اين ضرورت با جديت دنبال خواهد كرد و همه 
ابزارهاي نظارتي و تقنيني خود را به كار مي گيرد تا به مطالبات 

كشاورزان پاسخ مناسبي داده شود.

3 پرنده  در مهرآباد
چه آنكه هواپيماي دس��ت دوم مي توانند از نظر كاركرد و به 
روزرس��اني قطعات فاصله اي با هواپيماي نو نداشته باشند، 
در واقع بايد بيش از س��ن به س��اعت پروازي هواپيما توجه 
شود اينكه اين هواپيماها در چه مسيرهايي پرواز مي كرده و 
صاحبان قديمي آنها كه بودند و آنها طي 28 سال گذشته تحت 
چه شرايطي و با چه استانداردهايي نگهداري مي شده اند.در 
ديماه سال گذشته و پس از اينكه ورود هواپيماهاي خريداري 
شده از ايرباس به دليل خروج امريكا از برجام منتفي شد، مساله 
ورود هواپيماهاي دست دوم به كشور براي نخستين بار پس 
از برجام مطرح شد، اسعدي ساماني، دبير انجمن شركت هاي 
هواپيمايي از درخواست اين انجمن از شوراي عالي هواپيمايي 
براي حذف محدوديت هاي س��ني هواپيماهاي دست دوم 
خبرداد. براساس مصوبه ابالغي اين شورا به ايرالين ها، نبايد 
سن ناوگان وارد شده بيش��تر از سال 1998 ميالدي يعني 
20 سال باش��د. اين در حالي است كه برخي از كارشناسان 
صنعت هوايي كشور بر اين باورند كه اين محدوديت، فشار 
وارده به ايرالين ها را براي نوسازي ناوگان دو چندان مي كند 
چون در شرايط تحريم و محدوديت هاي عرضه سوخت به 
شركت هاي هواپيمايي، نوسانات ارز و ... بايد تسهيالتي براي 
شركت هاي هواپيمايي در نظر گرفته شود تا آنها قادر به ادامه 
حياتشان باشند. از اين رو، هواپيماهايي كه از نظر پروازهاي 
انجام شده شان قابليت پرواز دارند، مي توانند در ايران مورد 
استفاده قرار بگيرند؛ به عنوان مثال، هواپيماي مسافري كه 
10 سيكل پرواز )هر نشست و برخاست يك سيكل پروازي 
در نظر گرفته مي شود( انجام داده است و سن باالتر از 20 سال 
دارد مشكلي براي پرواز ندارد و بهتر است به آن اجازه واردات 
داده شود.مساله بعدي اما قيمت، نحوه پرداخت هزينه خريد 
با توجه به تحريم ها عليه ايران و همچنين شيوه تامين مالي 
هواپيماهاي يادش��ده اس��ت. اگر چه صنعت هوايي ايران و 
همچنين سيستم مالي كشور تحت تحريم هاي يك جانبه و 
خصمانه امريكا قرار دارد، و خريد چند پرنده در اين شرايط، 
يك امتياز به شمار مي رود اما اين مساله نبايد منجر به پرداخت 
مبالغ گزاف از سوي ايرالين هاي دولتي ايران شود. در عين 
حال، از آنجا كه به دليل تحريم ها، منابع مالي كشور در برخي 
از كشورهاي آسيايي و اروپايي بلوكه شده اند، به نظر مي رسد 
كه پرداخت هزينه خريد اين هواپيما از شبكه بانكي بين المللي 
ممكن نباشد يا به سختي انجام شود. از اين رو، خريداران بايد 
در انجام پرداخت هاي اينچنيني صرفه و صالح كشور را لحاظ 
كرده و از پرداخت مستقيم اسكناس به فروشندگان خودداري 
كنند.و نكته آخر اينكه در پي ش��يوع كرونا، صنعت هوايي 
ايران و جه��ان، در زمره اولين صنايعي بود كه از اين بيماري 
آسيب جدي ديد. بسياري از پروازهاي داخلي و بين المللي 
حذف شد و بس��ياري از پروازهاي رزروشده، به دليل اعمال 
محدوديت هاي كرونايي و همچنين افت تمايل مسافران به 
سفر لغو شدند. در پي اين رويدادها، هزينه هاي ايرالين ها از 
درآمدهاي آنان پيشي گرفت و ايرالين هاي متعددي در جهان 
مجبور به تعديل نيروهاي انساني خود شدند. با اين حال، به 
باور برخي از كارشناسان هوايي به نظر مي رسد، شرايط كنوني 
بهترين زمان براي صنعت هوانوردي كشور از نظر خريد هواپيما 
و ساير تجهيزات هوانوردي باشد. چه آنكه اين شرايط موجب 
ش��ده تا برخي از ايرالين ها براي كاهش هزينه هاي خود به 
فروش و اجاره هواپيماهاي خود اقدام كنند و حتي پرنده هاي 

خود را در فرودگاه مشتريان بالقوه بنشانند.

بازارگرداني در شركت هاي 
فرابورسي الزامي شد

شركت فرابورس نيز درباره بازارگرداني شركت ها 
اطالعيه اي صادر كرد و آنها را ملزم به بازارگرداني 
كرد. اين در حالي اس��ت كه دو روز قبل نيز معاون 
عملي��ات بازار ش��ركت ب��ورس تهران ب��ا صدور 
اطالعيه اي به مديران عامل ش��ركت هاي بورسي 
اعالم كرد كه با توجه به اهميت روزافزون الزامات 
نقدشوندگي بازار و لزوم تنظيم عرضه و تقاضاي بازار 
به موجب آيين نامه حفظ ثبات بازار سرمايه و صيانت 
از حقوق س��رمايه گذاران و س��هامداران، داشتن 
ركن بازارگرداني موثر از س��وي ناشر و سهامداران 

شركت ها جزو الزامات پذيرش شركت ها است. 
بر اس��اس اين اطالعيه، ش��ركت ها باي��د به قيد 
فوريت ضمن معرفي بازارگ��ردان داراي مجوز از 
سازمان بورس، درخواس��ت رسمي ارايه خدمات 
بازارگرداني را از س��وي بازارگ��ردان منتخب آن 
شركت طبق متغيرهايي و شامل نام شركت، تاريخ 
شروع بازارگرداني، مدت بازارگرداني حداقل شش 
ماهه، نام بازارگردان، كارگ��زار بازارگردان، حجم 
سفارش انباشته يك بيستم حداقل حجم معامالت 
روزانه، حداقل حجم معام��الت روزانه 20 درصد 
ميانگين حجم معامالت روزانه يك ماه گذش��ته 
)20 روز معامالتي گذشته( و دامنه مظنه سفارش 
3 درصدي، حداكثر تا 10 مهر به اين معاونت ارسال 
كنند. در عين حال اعالم ش��د كه رعايت بند 7 در 
ش��روع عمليات بازارگرداني با 5 درصد ميانگين 
معامالتي روزانه يك ماه گذش��ته بالمانع اس��ت. 
در عين حال، حداكثر طي 4 ماه از تاريخ 10 مهر، 
رعايت دقيق بند 7 تعهدات بازارگردان الزامي است.

تحليلگران تغيير مسير شاخص بورس در دو ماه اخير را به سياست صبر و انتظار سرمايه گذاران نسبت مي دهند

حسين فهيمي، مديرعامل شركت سپرده گذاري مركزي:

انتخاباتامريكاچهتاثيريرويبورسايرانميگذارد؟

بازار سهام در سطح انتهايي يك روند اصالحي است
حسين فهيمي، مديرعامل شركت سپرده گذاري مركزي 
درمورد چرايي ريزش بازار سهام گفت: بازار سهام در سطح 
انتهايي يك روند اصالحي است و در اين شرايط عرضه 
اوليه امري منطقي نيست. بنابراين شركت هاي خواهان 
پذيره نويسي براي عرضه اوليه سعي مي كنند در يك بازار 
مثبت اين اقدام را انجام دهند.  وي بيان كرد: زمان انتشار 
عرضه اوليه توسط خود شركت يا هيات پذيرش شكل 
مي گيرد كه درمورد سهام وسپهر و پااليش يكم نمي دانم 
انتخاب توسط كدام يك انجام شد اما در هر صورت زمان 
مناسبي انتخاب نشده بود. مدتي است كه انتشار عرضه 
اوليه در دستور كار دولت قرار گرفته اما با تغيير شرايط 
جوي بازار و روند نزولي آن بايد بعد چند هفته فاصله با 

روند صعودي اين امر صورت بگيرد. 
اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به يكي ديگر از داليل 
ريزش شاخص بورس ادامه داد: پس از اتمام 31 شهريور 
برخي از كارگزاري ها اقدام به تسويه اعتبارات و همچنين 
بعضي از شركت هاي سرمايه گذاري سود تقسيم مي كنند 
كه اين نقل و انتقاالت وجوه يكي از عوامل موثر در افت 
شاخص بورس است ازاين رو در روزهاي پاياني شهريور 
ماه انتشار عرضه اوليه امري توجيه پذير نيست و چرايي 

اين اقدام تصميم گيران مبهم است. 
مديرعامل شركت سپرده گذاري مركزي تشريح كرد: 
هرچند كه مقدار عرضه هاي اوليه  اندك اس��ت و براي 
خريد آن سرمايه زيادي نياز نيست اما در بيشتر مواقع 
اين سهام ها از استقبال خوبي برخوردار بوده و خانوادگي 
خريداري مي ش��ود به طور مثال تم��ام اعضاي خانواده 
اقدام به ثبت درخواست براي سهمي همچون اي تي اف 
يا عرضه اوليه مي كنند كه تجميع مبلغ مورد نياز براي 
خريد آن مقدار قابل توجهي مي ش��ود. براي اي تي اف 
پااليش يكم و سهام وسپهر هر خانواده حدود 25 تا 50 
ميليون تومان هزينه كرد. افراد براي تهيه وجه مورد نياز 
آن ناچار به فروش برخي از سهام هاي خود شدند كه اين 
به خودي خود فشاري را به نمادهاي ديگر وارد مي كند. 
اين كارشناس بازار سرمايه توضيح داد: اگر مجموع ارزش 

سهام هاي منشر شده وسپهر و همچنين پااليش يكم را 
حساب كنيم مقدار قابل توجهي به دست مي آيد كه اين 
گوياي فشار وارد شده به نمادهاي معامالتي فعال در بازار 
اس��ت. در واقع دود انتشار نابجاي آنها در چشمان ديگر 

شركت هاي فعال بورسي رفت. 
وي در بيان ديگر داليل ريزش بازار سهام، تصريح كرد: 
بخش بزرگي از نقدينگي موجود در بازار مربوط به اقشار 
متوسط جامعه اس��ت كه داراي سهام عدالت هستند. 
هرچند كه اين سهم ارزنده است و ارزش نگهداري دارد 
اما به دليل مقدار خرد و اندك آن براي سهامدار معنادار 
نمي ش��ود. مقدار سهام عدالت به قدري نيست كه سود 
دلخواهي داشته باشد و از طرفي ارزش آن به قدري اندك 
نيست كه سهامدار نسبت به آن بي تفاوت باشد و در چنين 
شرايطي اين افراد ترجيح مي دهند با فروش سهام عدالت، 
خود را به پذيره نويس��ي عرضه هاي اولي��ه و اي تي اف 
برسانند.  فهيمي تصريح كرد: از طرفي تمام كارگزاري ها 
قابليت خريد اعتباري عرضه اوليه را ندارند و سهامدار براي 

اينكه آن را در سبد دارايي خود داشته باشد ناچار به واريز 
وجه يا نقد كردن ديگر سهام هاي خود مي شود. در نتيجه 
عرضه صندوق  سرمايه گذاري پااليش يكم )دارا دوم( و 
همچنين عرضه اوليه وسپهر در روزهايي كه بازار تازه در 
حال جان گرفتن بود منطقي نبوده و در ريزش سه روز 
اخير بازار سهام تاثيرگذار است. اين كارشناس بيان كرد: 
البته در اوايل مهر ماه روند بهتري براي بازار بورس احتمال 
داده مي شود و با توجه به سبز بودن عرضه اوليه ها در اين 
روزها كه رنگ قرمز در آن غالب است شيريني و حالوتي را 
براي سهامداران به وجود مي آورد. هر چند كه سهم كمي 
در كليت بازار دارند اما مي تواند بخشي از پرتفوي فرد را 

سبز كند و اين باعث دلخوشي آنها شود.
. وي در بيان ديگر عوامل موثر در ريزش هاي اخير بازار 
سرمايه تشريح كرد: سهامداران تازه كاري كه به يك باره 
وارد بورس ش��دند به دليل نداشتن تجربه كافي آستانه 
تحمل كمتري در ن��زول و صعود بازار دارند. هرچند كه 
نمي توان گفت سال گذشته جمعيت بازار سرمايه به طور 

كامل حرفه اي بودند اما بينش و شناخت بهتري نسبت 
به سازوكار و رفتارهاي بورس داشتند. به گفته فهيمي؛ 
انتشار عرضه اوليه، فروش س��هام عدالت، بي تجربگي 
س��هامداران ت��ازه كار، ورود دارايي ديگ��ر بخش هاي 
اقتصادي به بازار سهام و.. از جمله عوامل مهم و تاثيرگذار 

در عدم توازن بورس است. 
اين كارشناس بازار سرمايه بيان كرد: البته در كنار اين 
واقعيت هاي بازار سرمايه، بي اعتمادي توسط صحبت هاي 
دولتم��ردان و وزراي اقتصاد و نفت در مورد زمان عرضه 
صندوق س��رمايه گذاري پااليش به وج��ود آمد كه اين 
موضوع باعث به وجود آمدن سوءظن و ترديد سهامداران 
شد. از طرفي نمادهاي پااليشي براي مدتي بسته بود و در 
حالي ابهاماتي در مورد شفافيت آنها به وجود آمده بود كه 

اين سهام ها نقش ليدر بازار سرمايه را داشتند. 
وي تصريح كرد: همچنين در يك بازه زماني به علت رشد 
بسيار بازار دولت يا نهاد ناظر دستور داد تا سطح اعتبارات 
كاهش ياب��د و صندوق ها دارايي خود را عرضه كنند كه 
اين موضوع منجر به تش��ويش بيشتر بازار سرمايه شد. 
تصميم گيري هاي اشتباه همانند زلزله بازار را تكان داد و با 
ترس سهامداران توازن بورس نيز خدشه دار شد. فهيمي 
معتقد اس��ت: با بررسي س��يكل تجاري بازارهاي مالي 
ايران متوجه يك اٌفت موقتي در اين برهه زماني از سال 
مي شويم و پس از مجامع شركت ها و در اواخر شهريور ماه 
با پشت سر گذاشتن نوسان ، روال صعودي اندك آن آغاز 
مي ش��ود و مجدد در دي ماه با اٌفت مواجه شده و سپس 
بازار ب��ه فاز تعادلي ورود مي كند اما عوامل مذكور باعث 
شد تا امسال اين سيكل عميق تر از سال هاي قبل شود. 

مديرعامل شركت سپرده گذاري مركزي گفت: نمي توان 
آمار دقيقي از ميزان تاثيرگذاري هر يك از اين عوامل بر 
بازار ارايه كرد و گفت كدام يك تاثيرگذاري بيش��تري 
دارد؛ جميع جهات مي تواند بر بازار نظريه اثر پروانه اي را 
به وجود بياورد. اين موارد اثر كنشي بر يك ديگر دارند و با 
بروز هر يك از فاكتورهاي موثر، عوامل ديگر نيز تحريك 

و بروز پيدا مي كنند.



گروه راه و شهرسازي|
در شرايطي كه مديريت شهري در تكاپوي ارايه گزارش 
درباره امالك واگذار ش��ده شهرداري به غير و افشاي نام 
متصرفان آنها است، نامه محرمانه محسن هاشمي، رييس 
ش��وراي ش��هر تهران خطاب به پيروز حناچي، شهردار 
پايتخت مبني بر عدم تغيير نام خياباني به نام محمدرضا 
شجريان، اس��تاد آواز ايران در رسانه هاي خارج از كشور 
افشا شده است. رسانه هاي فارسي زبان خارج از ايران اگر 
چه تصوير نامه هاشمي به حناچي را منتشر كرده اند اما در 
متن خبر اين رسانه ها، دو نكته مغاير با مفاد نامه محرمانه، 
منتشر شده است. اول اينكه از قول هاشمي نوشته شده 
است كه او از حناچي درخواست كرده تا »تغيير نام خياباني 
به نام محمدرضا شجريان را به اجرا در نياورد.« حال آنكه 
به موجب تصوير نامه يادشده، هاشمي به حناچي نوشته 
است: »دستور فرماييد تا اطالع ثانوني، اجراي رديف دوم 
مصوبه مذكور را متوقف فرمايند.« نكته دوم اينكه در متن 
خبر انتشار يافته از سوي رسانه هاي ياد شده، تاريخ نامه 
محرمانه »دهم ارديبهشت امس��ال« درج شده است، در 
حالي كه به موجب تصوير منتش��ره، تاريخ اين نامه »10 
ارديبهشت 98« ثبت شده است.  در عين حال، هاشمي 
ديروز در حاشيه نشست علني شوراي شهر تهران در اين 
رابطه به خبرنگاران گفت: موضوع قديمي است و در شورا 
صحبت كرديم كه چگونه پاسخ داده شود. انتشار اين خبر 
در رسانه هاي بيگانه جنبه تخريبي داشته و شورا به اين 
نتيجه رس��يد كه از طريق سخنگو پاسخ دهد. هدف اين 
كار روشنگري نبود تخريبي بود و علي اعطا، سخنگوي 
شوراي شهر به موضوع پاسخ خواهند داد. وي تاكيد كرد: 
من نگفتم موضوع نامگذاري خياباني به نام استاد شجريان 
منتفي است؛ گفتم براي حل مساله مدتي صبر كنيد. به 
گزارش »تعادل«، در جريان برگزاري نشست علني شوراي 
ش��هر تهران در 27 فروردين 1398، اعضاي اين شورا در 
بررسي تغيير نام معابر و اماكن عمومي شهر تهران پيشنهاد 
دادند كه خيابان »سپند« در منطقه يك به نام »عزت اهلل 
انتظامي«، بلوار فالمك جنوبي و شمالي در منطقه 2 به نام 
»محمدرضا شجريان«، خيابان كوكب در منطقه 2 به نام 
»غالمحسين اميرخاني« )خوشنويس(، خيابان نيلوفر 
در منطقه 2 به نام »علي نصيريان«، خيابان معارف به نام 
»داود رش��يدي« و 2۴ متري سعادت آباد به نام »محمد 
علي كشاورز« نامگذاري شود. اين پيشنهادات با 15 راي 
موافق و بدون مخالف امروز در شوراي شهر تهران تصويب 
شد. اما به نظر مي رسد، محسن هاشمي، بر خالف مصوبه 
شوراي شهر، 1۴ روز پس از اين مصوبه طي نامه اي محرمانه 
از شهردار تهران خواسته است تا بند دوم اين مصوبه تا اطالع 
ثانوي متوقف شود. افزون بر اين، برخي اعضاي شوراي شهر 
تهران از جمله محمد جواد حق شناس در 23 ارديبهشت 
سال گذشته در گفت وگو با رسانه ها اعالم كرده بودند كه 
فهرست نامگذاري معابر به فرمانداري تهران ارسال شده 
بود و در هيات تطبيق مورد بحث و بررسي قرار گرفته بود 
كه در پي آن از ش��ورا توضيح خواسته شده بود تا رويكرد 
و داليل خود را براي انتخ��اب نام بزرگان فرهنگ، هنر و 

ادبيات ارايه كنيم. به گفته حق شناس، چنين واكنشي 
مسبوق به سابقه نبوده و حداقل در دوره پنجم شوراي شهر 
تهران 29 مصوبه كميسيون نامگذاري داشته ايم كه 25 
مصوبه تا پيش از سال 1398 به فرمانداري ارسال كرديم و 
بدون هيچ اظهارنظري تاييد و ابالغ شده است. به گزارش 
»تعادل« اگر چه تا ارديبهشت سال گذشته، واكنش منفي 
فرمانداري تهران به مصوبه نامگذاري معابر شورا مسبوق 
به سابقه نبوده است، اما اين مخالفت طي يك سال گذشته 
تكرار شده است به گونه اي كه در آخرين مورد، نام گذاري 
خياباني به نام مهندس بازرگان، نخست وزير دولت موقت 
و نامگذاري خياباني به ن��ام مرحوم اعظم طالقاني كه در 
نشست علني شوراي ش��هر در 21 مرداد ماه سال جاري 
تصويب شده بود، از سوي هيات تطبيق رد شده و هم اينك 
اين مساله به شوراي حل اختالف سپرده شده است.ديروز 
اما اعضاي شوراي شهر تهران در نشست علني اين شورا به 
يك فوريت اليحه برنامه عملياتي اقدامات و زمان بندي 
اجرايي جهت عرضه سهام شركت هاي خدماتي كاالي 
شهروند و همشهري در بازار سرمايه راي مثبت دادند. مجيد 
فراهاني، رييس كميته بودجه و نظارت مالي شوراي شهر 
تهران در رابطه با يك فوريت اين اليحه گفت: دو مصوبه 
بزرگ داشتيم و ارايه اين اليحه در رابطه با همين دو مصوبه 
بوده است. او افزود: در تاريخ 1۴ آبان 98 مصوبه شهرداري 
تهران به الزام اليحه در خصوص عرضه سهام شركت ها، 
سازمان ها و موسسات تابعه در بازار سرمايه را داشتيم كه 
دقيقا به يك س��ال گذشته باز مي گردد. فراهاني تصريح 
كرد: شهرداري بايد شركت ها و موسساتي كه مي توانند 
در بازار سرمايه ورود كنند را ظرف سه ماه معرفي مي كرد 
وقتي سه ماه گذشت و شهرداري اين مصوبه را ارايه نكرد، 
شوراي شهر در بسته محرك اقتصادي در شرايط كرونا در 
بند ب ماده 16 اين مصوبه در تاريخ 2 تير 99 قيد كرد و اين 
اليحه مصوبه خود ما بوده است و به نظر بايد با فوريت انجام 
شود. رييس كميته بودجه و نظارت مالي شوراي شهر تهران 
افزود: شهرداري بايد با رعايت مواد مصوبه سال گذشته در 

خصوص عرضه سهام شركت هاي خدماتي كاالي شهر 
شهروند و همشهري در بازار سرمايه اقدام كند. شهرداري 
اين تكليف را انجام نداد خودمان قيد كرديم و بايد با فوريت 
انجام شود. بر اساس اين گزارش، يك فوريت اليحه برنامه 
عملياتي اقدامات و زمان بندي اجرايي جهت عرضه سهام 
شركت هاي خدماتي كاالي شهروند و همشهري در بازار 

سرمايه به تصويب اعضاي شوراي شهر تهران رسيد.

    ۸۵ درصد عملكرد مالي برج ميالد در ابهام 
بهاره آروين، رييس كميته ش��فافيت و ش��هر هوشمند 
شوراي شهر تهران نيز در نشست علني ديروز اين شورا طي 
تذكري به شهردار تهران گفت: 85 درصد از درآمد و هزينه 
شركت برج ميالد نه ردي در بودجه شهرداري تهران دارد 
و نه ردي در بودجه شركتي برج ميالد. آروين گفت: طبق 
تفاهم نامه اي كه هر سال بين شهرداري تهران و شركت برج 
ميالد منعقد مي شود، بهره برداري از برج ميالد در اختيار 
اين ش��ركت قرار مي گيرد. براساس اين تفاهم نامه كه به 
تفاهم نامه 85-15 معروف است 15 درصد از درآمدهاي 
كسب شده كه در سال گذشته مبلغي در حدود 15ميليارد 
تومان بوده اس��ت، صرف هزينه هاي تشكيالتي شركت 
برج ميالد ش��ده و 85 درصد از آن به ش��هرداري تهران 
تعلق مي گيرد كه بايد پس از واريز به خزانه، به صورت صد 
درصد تخصيص به شركت برج ميالد بازگشت داده شود 
تا به طرفيت از ش��هرداري صرف هزينه هاي نگهداشت 

برج ميالد شود. او افزود: به بهانه زمان بر بودن واريز درآمد 
محقق شده به حساب خزانه و سپس تخصيص صد درصد 
آن به شركت، شهرداري تهران در اين تفاهم نامه به شركت 
برج ميالد اجازه مي دهد اين واحد راسا به محض تحقق 
درآمدها، آن را هزينه كند و پس از انجام هزينه در انتهاي هر 
سال مالي، اسناد را جهت تاييد به معاونت مالي ارسال كند. 
آروين ادامه داد: بر مبناي همين گردش كار مالي موضوع 
اين تفاهم نامه است كه 85 درصد از درآمد و هزينه شركت 
برج ميالد نه ردي در بودجه شهرداري تهران دارد و نه ردي 
در بودجه ش��ركتي شركت برج ميالد و ساالنه به شكلي 
كامال غيرشفاف، در قالب حساب هاي في مابين شهرداري 
تهران و شركت برج ميالد تس��ويه مي شود.  وي تصريح 
كرد: شركت برج ميالد به بهانه اينكه با ثبت اين 85 درصد 
از درآمد و هزينه در حساب هاي خود، بايد بيمه و ماليات 
قابل توجهي بپردازد، از ثبت اطالعات 85 درصد از درآمد و 
هزينه خود در دفاتر خود خودداري مي كند. به همين دليل 
اين اعداد و ارقام علي رغم اينكه هرس��اله محقق و هزينه 
مي شود اما نه در ترازنامه شهرداري و نه در ترازنامه شركت 
نامبرده ديده نمي شود و اين مصداق عيني پنهان كاري 
اس��ت. رييس كميته شفافيت و ش��هر هوشمند با بيان 
اينكه مانع اصلي اتصال شركت برج ميالد به سامانه هاي 
ثبت عملكرد مالي در ش��هرداري تهران )س��امانه هاي 
جامع مالي و معامالت( همين عدم ثبت و انعكاس همين 
85 درصد از درآمد و هزينه در بودجه شهرداري تهران و 
واحدهاي تابعه است، گفت: اتصال اين شركت به اين دو 
سامانه، مستلزم شفاف شدن اين گردش كار غيرشفاف 
در مورد 85 درصد از درآمدهاي اين شركت است. آروين 
تصريح كرد: كميته شفافيت و شهر هوشمند در دو سال 
گذشته، جلسات متعددي را جهت شفافيت بخشي به اين 
فرآيندهاي غيرشفاف از طريق اتصال كامل شركت برج 
ميالد به سامانه هاي ثبت عملكرد مالي در شهرداري تهران 
و غيرفعال كردن سامانه هاي موازي ثبت عملكرد مالي در 
اين ش��ركت انجام داده و راهكارهاي متعددي را جهت 
ثبت و انعكاس ش��فاف 85 درصد درآمد و هزينه شركت 
برج ميالد در س��امانه هاي ثبت عملكرد مالي شهرداري 
تهران ارايه كرده است اما پس از دو سال برگزاري جلسات 
و پيگيري هاي متعدد در اين خص��وص و توافق مديران 
ذيربط ب��راي به كارگيري راهبردهاي ارايه ش��ده و حل 
مساله، همچنان در هر جلسه مجددا همان داليل تكراري 
روز نخست اظهار مي شود و پيشرفتي در حل اين مساله 

حاصل نشده است.
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 هم ركابي حناچي
با 4 سفير اروپايي

ش��هردار تهران با بيان اينك��ه مردم باي��د باور كنند 
روش زندگي پرتحرك س��المت خودش��ان و شهر را 
تامين مي كند، گفت: در تالش��يم طول مس��ير امن 
دوچرخه س��واري تهران به 500 كيلومتر برس��د. به 
گزارش مهر، پيروز حناچي شهردار تهران در حاشيه 
دوچرخه سواري به همراه سفراي كشورهاي اتريش، 
بوسني، هلند، سوييس از پارك الله تا پارك شهر، در 
جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه روز جهاني بدون خودرو 
همزمان با روز سه شنبه هاي بدون خودرو شده است، 
گفت: امروز هم تعدادي از سفراي حاضر در تهران در اين 
حركت با ما همراه شدند و مسير از پارك الله تا پارك 
شهر با ما هم ركاب شدند. وي با اشاره به اينكه امروز روز 
جهاني صلح است و بازديد از اين موزه با همراهي سفرا 
به همين دليل، و حول محور مسائل شيميايي و مضرات 
جنگ شكل پيدا كرده است، گفت: اميداوريم موضوع 
صلح موضوع محوري جهان باشد. شهردار تهران گفت: 
عمده مسيرهاي طي شده در برنامه امروز براي دوچرخه 
امن شده بود و سفرا سوال مي كردند در تهران چه طولي 
از مس��يرها براي عبور دوچرخه امن ش��ده است، وي 
اظهار داشت: در مجموع 170 كيلومتر مسير دوچرخه 
كه ۴0 كيلومتر آن مربوط به دوره كنوني ش��هرداري 
تهران است. حناچي افزود: در تالشيم طول مسير امن 
دوچرخه به 500 كيلومتر برس��د. حناچي با اشاره به 
اينكه براي س��فرا جالب بود كه در شهرهاي آسيايي و 
غرب آسيا اين موضوع جديد است، افزود: اين در حالي 
است كه براي، پنجاه سال پيش مردم با دوچرخه تردد 
مي كردند. وي كم عارضه ترين و پربازده ترين راه براي 
كيفيت بخشي به ش��هرها دوچرخه سواري دانست و 
گفت: امروز 22 مسير در تهران با هماهنگي پليس راهور 
براي دوچرخه سواري و پياده روي آماده مي شوند كه 
اقدلمي نمادين است. شهردار تهران توسعه اين مد حمل 
و نقلي را نيازمند همراهي مردم دانست و گفت: مردم 
بايد باور كنند روش زندگي پر تحرك سالمت خودشان 

و شهر را تأمين مي كند.

افزايش تقاضاي ورود به شغل 
تاكسيراني به دليل بيكاري

مديرعامل تاكسيراني تهران از افزايش متقاضيان ورود به 
شغل تاكسيراني به دليل وجود بيكاري خبر داد. عليرضا 
قنادان، مديرعامل سازمان تاكسيراني شهرداري تهران 
در گفت وگو با ايلنا درباره وضعيت معيشتي رانندگان و 
اعالم برخي رانندگان براي فروش تاكسي به منظور امرار 
معاش گفت: اين مورد را تاييد نمي كنم، چرا كه اكنون 
همه مردم و اصناف تحت فشار قرار دارند و بسياري از 
كسب و كارها با مشكل روبرو شدند و تنگناهاي اقتصادي 
كشور نيز اين مساله را پيچيده تر كرده است. او ادامه داد: 
بسياري از مشاغل ناچار به تعطيلي شدند و با توجه به 
اينكه مسافركشي غيرقانوني و خارج از ضابطه هميشه 
يك راه براي امرار معاش افرادي بوده كه بيكار مي شوند، 
در اين مدت حتي تعداد افراد متقاضي براي ورود به اين 
شغل بيشتر هم شده است. طبيعي است، برخي از افراد 
از جمله تاكسيران ها تحت تاثير قرار گرفته باشند كه 
قابل كتمان نيست و بارها اعالم كردم، يكي از مشاغلي 
كه در شرايط كرونا خيلي آسيب ديد صنف تاكسيران ها 
بود. مديرعامل سازمان تاكسيراني در پاسخ به سوال 
ديگري درباره وضعيت معيشتي رانندگان و عملي شدن 
وعده هايي كه به آنها داده شده بود، گفت: چند اقدام در 
شهرداري انجام گرفت و چند اقدام نيز دولت نسبت به 
آن متعهد شده بود. مهم ترين برنامه معيشتي كه در 
سطح دولت پيگيري شد وام 6 ميليون توماني بود و در 
شهرداري تهران پيگيري ويژه اي براي تسهيل ثبت نام 
رانندگان تاكسي داشتيم و در همه دفاتر تاكسيراني اين 
امكان را فراهم كرده ايم كه اگر مشكلي در ثبت نام وجود 

دارد، اين مشكالت در دفاتر ما برطرف شود.

تمديد پرداخت وام وديعه 
مسكن تا پايان دي ماه 

عل��ي ربيعي س��خنگوي دول��ت از تمديد مهلت 
پرداخت تسهيالت مشاغل آسيب ديده از كرونا و 
وام وديعه مس��كن خبر داد. به گزارش ايبنا، علي 
ربيعي در اين باره توضيح داد: با توجه به وجود برخي 
كاستي ها در اطالع رساني ، پرداخت وام به مشاغل 
آسيب ديده از كرونا تا پايان مهر ماه و پرداخت وام 

وديعه مسكن تا پايان دي ماه تمديد شد.

اورهال هواپيماي باري بويينگ 
۷4۷ به همت مهندسان ايراني

رحيم باغبان، مدير آش��يانه ش��ماره يك شركت 
هواپيماي��ي جمهوري اس��المي اي��ران در جمع 
خبرنگاران با بي��ان اينكه يك فروند بويينگ 7۴7 
ش��ركت هواپيمايي ايران اير توس��ط مهندسان و 
متخصصان ايران  اير به صورت كامل تعمير )اورهال( 
شد، گفت: مدت زمان تعمير )اورهال( اين هواپيما 
دو ماه ب��وده و امروز با همت مهندس��ان ايراني به 
اتمام رسيده و فردا بارگيري آن به مقصد دبي انجام 
مي شود و از آنجا در فرودگاه پيام به زمين مي نشيند.

وي ادامه داد: بخش عمده اي از قطعات اين هواپيما 
توسط مهندسان داخلي تامين شده است. به گزارش 
پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، باغبان با اشاره 
به اينكه بعد از گذشت 6 سال زمان تعمير )اورهال( 
اين هواپيما رسيده بود اظهار كرد: اين هواپيما توسط 
متخصصان و مهندسان ايراني تعمير شده و به عنوان 
تنها ناوگان باري ايران به شمار مي رود. مدير آشيانه 
شماره يك ايران اير با اشاره به اينكه هواپيماي 200-

7۴7 تنها ناوگان هواپيماي باري شركت هواپيمايي 
جمهوري اسالمي ايران به شمار مي رود، افزود: اين 
هواپيما در مواقع بحراني از جمله سيل، زلزله و دوران 
كرونا توانست كمك رساني هاي بسيار زيادي را به 
هموطنان در شهر هاي مختلف انجام دهد. باغبان 
ياد آور شد: در زلزله اخير كرمانشاه و همچنين در 
شهر هاي شمالي اين ناوگان چندين بار خدمات و 
كمك رساني كرده و همچنين اين هواپيما تاكنون 
چندين بار گوشت و الشه گوسفند را از كشور هاي 
مختلف وارد ايران كرده است و به عنوان تنها ناوگان 
باري خدمت رسان به كشور به شمار مي رود. باغبان 
توضيح داد: عمده قطعات اي��ن هواپيما در داخل 
كارگاه هاي كشورمان ساخته ش��ده و اين خود به 
عنوان نماد مهمي در حوزه توان مهندس��ي كشور 
به ش��مار مي رود. وي تاكيد ك��رد: اين هواپيما در 
سال 2008 وارد ناوگان شده و با همت شبانه روزي 
مهندسان در فرودگاه امام خميني )ره( و همچنين 

فرودگاه مهرآباد تعمير شده است.

فروشگاه شهروند و روزنامه همشهري يك گام به بازار سرمايه نزديك شدند

چالش نامه محرمانه براي محسن هاشمي

    فوالدم�ردان با غلبه بر تحريم و گرماي تابس�تان، 
ركورد توليد شش ماهه ش�مش فوالد خوزستان را 

شكستند.
علي محمدي مديرعامل شركت فوالد خوزستان در 
گفت وگو با خبرن�گار روابط  عمومي با اعالم اين خبر 
افزود: كاركنان جهادگر فوالد خوزستان توانستند 
با تالش ش�بانه روزي و تكيه بر توان داخلي بعد از ۲ 
سال ركورد توليد شش ماهه را به ميزان قابل توجهي 

ارتقا دهند.
مديرعامل شركت فوالد خوزستان عبور از توليد يك 
ميليون و ۹۷۶ هزار ُتن در شش ماهه نخست سال ۹۹ 
را گامي بلند در تحقق جهش توليد دانست و افزود: 
با وجود همه سختي هاي ناشي از تحريم هاي ظالمانه 
و محدوديت هايي كه به واس�طه شيوع كرونا ايجاد 
ش�ده بود، كاركنان غيور فوالد خوزستان در مسير 
تحقق شعار سال ۱۳۹۹ گام برداشتند و به نداي رهبر 
انقالب لبيك گفتند. اين ركورد توليد نسبت به سال 
۹۷ بيش از ۶۷ هزار ُتن افزايش داشته است. دستيابي 
به اين ميزان توليد در چنين شرايط دشواري، نشان 
 از ت�الش و كار با تكيه بر ايم�ان و اعتقاد به موفقيت 

روز افزون دارد.
محمدي در ادامه اظهار داشت: اين موفقيت را مديون 
شهدا، جانبازان و ايثارگران هشت سال دفاع مقدس 

هستيم. در آن زمان سربازان ميدان نبرد، در جنگي 
نابرابر، از ميهن اس�المي جانانه دفاع كردند و امروز 
هم در جنگ اقتصادي كه بر كش�ور تحميل ش�ده 
اس�ت، كاركنان فوالد خوزس�تان، در سنگر توليد 
سرباز صنعت هستند و با توليد پايدار و فتح قله هاي 

پيروزي، تحريم هاي ظالمانه را بي اثر مي كنند. 
مديرعامل فوالد خوزستان گريزي هم به ركوردهاي 
پيشين زد و اظهار داشت: در سه ماهه نخست امسال 
با توليد يك ميلي�ون و ۲۴ هزار ُتن ش�مش، ركورد 
جديدي در فصل بهار به دست آمد. از طرفي در چهار 
نوبت ركورد توليد ماهانه در فروردين و خرداد ماه و 
ركورد توليد روزانه در چهاردهم فروردين و بيست و 

چهارم ارديبهشت ارتقا يافت.
محمدي در پايان اظهار داش�ت: شعار محوري سال 
۱۳۹۹ ف�والد خوزس�تان »تكميل زنجي�ره ارزش و 
تحول در توليد محصوالت خاص با تمركز بر طرح هاي 
توس�عه، ايمني، محيط زيس�ت و بهداش�ت محيط 
كار و تقويت س�رمايه هاي انس�اني« اس�ت و برنامه 
ساالنه توليد، سه ميليون و ۸۰۰ هزار تن شمش فوالد 
پيش بيني شده اس�ت. بدون شك همه توان خود را 
به كار مي گيريم كه به اقتصاد بدون نفت كمك كنيم و 
به مانند سال هاي گذشته، با اولويت تامين نياز داخل، 

درصدي از اين  توليد به صادرات اختصاص دارد.

ركورد توليد شش ماهه فوالد خوزستان شكسته شد

سامانه پيامكي 
 روزنامه تعادل 

30005320

برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۰۴5۷۰۰5۱۹۷ مورخ ۲۰-۰۶-۱۳۹۹ که در هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه سه ساری تصرفات مالکانه آقای علی رضايی حاجی کالئی فرزند احمد 
بشماره ملی 5۷۶۹5۹۸۳۰۱ بشماره پرونده ۷۱۷-۱۳۹۸ نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی به مساحت ۱۱5،۸۶ 
)يکصدو پانزده متر و هشتاد و شش (متر مربع قسمتی از پالک شماره ۱۴۲ اصلی واقع در بخش ۳ ثبت ساری خريداری مع الواسطه از 
مالک رسمی محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايی تقديم نمايند.
بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. م الف ۱۹۹۰5۲۹۹

 تاريخ انتشار نوبت اول: ۰۲-۰۷-۱۳۹۹ تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹-۰۷-۱۶ 

 آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه سه 

عليرضا سياهرودکاليی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری منطقه۳

برابر رای ش�ماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۰۴5۶۰۰۸۲۲5 مورخ ۲5-۰5-۱۳۹۹ که در هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
اراضی و س�اختمانهای فاقد سند رسمی مس�تقر در واحد ثبتی منطقه ۲ س�اری تصرفات مالکانه فرشيد فاضل نيا فرزند 
عبدالرحيم بشماره ملی ۲۰۹۱۸۶5۴۴۳ نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی بمساحت ۳5۹،5۰ متر مربع از 
۴ اصلی واقع در قريه ذغالچال بخش ۴ ثبت ساری لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی ميشود 
در صورتيکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت اعتراضی داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهی بمدت دو 
 ماه اعتراض خود را به اين اداره تس�ليم پس از اخذ رس�يد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را
 به مرجع قضايی تقديم نمايند.بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت 

صادر خواهد شد. م الف ۱۹۹۰5۳۶۰
 تاريخ انتشار نوبت اول: ۰۲-۰۷-۱۳۹۹ تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹-۰۷-۱۷ 

آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی حوزه ثبتی شهرستان ساری 

حسن يوسفی مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری

برابر رای شماره ۸۰5۹۸۲۸ هيات اول موضوع قانون تعيين و تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض مالکيت متقاضی بابک غديری فرزند محمد حسن شش دانگ 
يک قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت ۱۱۲5 متر مربع قسمتی از پالک ۳5 فرعی از پالک ۱۸ اصلی به کالسه ۹۶.۱۷5۰ 
واقع در بخش ۳ ثبت تنکابن خريداری شده از سند مالکيت مشاعی مالک رسمی لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱5 روز آگهی ميشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند ميتوانند از 
تاريخ انتشاراولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ اعتراض 
دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. م الف ۱۹۹۰5۳۲۸
تاريخ انتشار : نوبت اول : ۹۹/۷/۲ تاريخ انتشار : نوبت دوم : ۹۹/۷/۱۷

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
و تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

 شهريار شکوری سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن



به دنبال افزايش نرخ ارز، كاالهاي الكترونيكي هم سير 
صعودي پيش گرفته اند و بعضا قيمتشان سر به فلك 
كشيده است، بازار موبايل اين روزها بار ديگر به دنبال 
افزايش نرخ ارز، ملتهب ش��ده و قيمت گوشي ها در 
مقايسه با يك ماه پيش هم افزايش يافته است و البته 
انجمن واردكنندگان موبايل، افزايش قيمت چيپ ست 
و اختالل در تخصيص ارز را هم از داليل نوس��ان در 
بازار مي داند. از طرفي لپ تاپ و تبلت هم اين روزها با 
افزايش تقاضا مواجه شده و مصرف كنندگان با شيوع 
كرونا و آموزش  آنالين و دوركاري، نياز بيشتري به اين 
كاالهاي مصرفي پيدا كرده اند و البته اتحاديه صنف 
فناوران رايانه افزايش قيمت لپ تاپ را ناشي از افزايش 

نرخ ارز و كند بودن واردات مي داند.
عدم تخصيص ارز و وقف��ه در واردات دو عامل اصلي 
گران شدن لپ تاپ در بازار است و اين در حالي است 
كه در روزهاي اخير به دليل افزايش قيمت ارز و كاهش 
ارزش پول ملي و انتظارات تورمي، خريداران به سمت 
بازار هج��وم برده اند. اين عوامل موجب ش��د قيمت 
لپ تاپ به طور چش��مگيري افزايش يابد تا جايي كه 
برخي مدل هاي لپ تاپ در بازار با قيمت بيش از ۱۰۰ 
ميليون تومان هم معامله مي شوند. از سوي ديگر به 
گفته فعاالن اين حوزه، شيوع ويروس كرونا، دور كاري، 
برگزاري كالس هاي آنالين مدارس و دانشگاه ها و در 
نهايت توصيه به ماندن در خانه در روزهاي قرنطينه 

سبب شد تقاضا به ميزان زيادي افزايش پيدا كند.

  صعود قيمت لپ تا پ  و تبلت در بازار
محمدرضا فرجي، رييس اتحاديه صنف فناوران رايانه، 
در گفت وگو با »تع��ادل«، درباره علل افزايش قيمت 
لپ تاپ گف��ت: اوال قيمت هر كاالي وارداتي از جمله 
لپ تاپ مستقيمًا با نرخ ارز ارتباط دارد. ثانيًا به دليل 
شرايط حاكم ناشي از كرونا، وندورها و كارخانه هاي 
مادر تامين كننده هنوز با كمبود كاال روبرو هستند و 
قيمت جهاني لپ تاپ و تبلت در برندهاي اصلي مانند 
ايس��وس، لنوو، اچ پي و ... در برخي از مدل ها بين ۱۰ 
تا ۱۵ درصد افزايش داشته است؛ از اين رو مسووالن 
وزارت صم��ت بايد در حوزه ثبت س��فارش كاال اين 
موضوع را لحاظ كنند كه اگر در سال گذشته با ۱۰۰ 
هزار دالر مث��ال امكان واردات ۱۰۰ دس��تگاه وجود 
داشت، اكنون امكان واردات با همين مبلغ به ۸۵ عدد 
كاهش يافته است، اين در حالي است كه ميزان تقاضا 
براي دس��تگاه با توجه ب��ه دور كاري ادارات و آنالين 
شدن كالس��هاي درس��ي تقاضاي اين دسته از كاال 
بيشتر نيز شده است. نكته سوم اينكه محدوده زماني 
ترخيص كاال از زمان خريد تا ترخيص از گمرك، در 
سال گذشته حدود ۱۵ روز بوده اما در حال حاضر اين 
بازه زماني تا پنج ماه هم افزايش يافته اس��ت. در واقع 
امروز تاييد ثبت سفارش حداقل به دو ماه زمان احتياج 
دارد و مدت تاييد و تخصيص ارز از بانك مركزي هم به 
صورت ميانگين دو الي سه ماه افزايش يافته است. در 
اين پنج ماه كه از زمان ثبت سفارش تا ترخيص كاال 
براي واردكننده طول مي كشد، تجار با افزايش نرخ ارز 
هم روبرو مي شوند و اين عدم گردش مالي در طي اين 
مدت، خسارات متعدد و هزينه هايي را به واردكننده 

تحميل مي كند.
عالوه بر اين، در مقطعي كه واردات از طريق دو سازمان 
ديگر با كندي روبرو اس��ت، گمرك هم هزينه هايي 
از جمله انبارداري را دريافت مي كند و ش��ركت هاي 
كشتي راني هم كرايه كانتينر را به صورت روزانه از اعضا 
مي گيرند؛ اينها همه هزينه هاي  اضافه اي است كه به 
واردكنندگان و اصناف تحميل مي شود و علل اصلي 

گران شدن لپ تاپ همين موضوعات است.
نكته بعدي اين اس��ت كه چون در حال حاضر ميزان 
تقاضا از عرضه بيشتر شده، اين امر ناخواسته روي بازار 
تاثير مي گذارد. البته بايد تاكيد كنم كه علت مذكور، 
نهايت��ًا بين پنج تا ۱۰ درصد از علل گراني را ش��امل 

مي ش��ود و 9۰ تا 9۵ درصد داليل افزايش قيمت به 
عواملي كه پيش از اين گفتم مربوط است.

وي ادام��ه داد: اعض��اي صنف، موظف ب��ه پرداخت 
۵ درصد هزينه ماخذ گمرك��ي و 9 درصد ماليات بر 
ارزش افزوده هستند، اين 9 درصد با دالر ۴۲۰۰ تومان 
دريافت مي شود اما زماني كه كاال فروخته مي شود، 
تفاوت 9 درصد فروش و 9 درصد پرداختي در گمرك 
را بر اس��اس نرخ ارز نيمايي روز محاس��به مي كنند، 
يعني آن 9 درصد بر اساس دالر ۴۲۰۰ توماني امروز، 
به ۵۶ درصد رسيده است. البته سال قبل هم تفاوت 
ارز دولتي ۴۲۰۰ توماني و نيمايي وجود داشت، اما آن 
زمان ارز نيمايي تفاوت��ي بالغ بر ۶ برابر با ارز مرجع را 
نداشت و تفاوت در اين حد چشمگير نبود، اما اكنون 
ارز نيمايي به ۲۵ هزار تومان هم رسيده و اين تفاوت  
ب��راي تاجر خيلي فاحش اس��ت و اين موضوع نيز بر 
گراني كاال بي تاثير نيست.همچنين كساني كه كاال را 
از طريق مبادي قانوني وارد نمي كنند هزينه 9 درصد 
ماليات ارزش اف��زوده رو پرداخت نكرده و همين امر 

باعث ضربه زدن به تاجر و صنف مي باشد.
فرجي درباره تمهيدات الزم براي كنترل بازار بيان كرد: 
الزم است در وزارت صمت و بانك مركزي، به افزايش 
نياز مصرف كننده به لپ تاپ و تبلت و تجهيزات جانبي 
توجه كنند. چرا كه در دوران ش��يوع ويروس كرونا، 
آموزش مدارس و دانشگاه ها به صورت آنالين در آمده 
و در ادارات هم ت��ا جاي ممكن دوركاري وجود دارد، 
بنابراين تقاضا به صورت تخميني با افزايش ۲.۵ برابري 
همراه بوده است؛ پس بديهي است كه بايد سقف ثبت 
سفارش افزايش پيدا كند و تخصيص ارز هم سرعت 

بگيرد تا كاال زودتر به دست مصرف كننده برسد.

  گوشي موبايل هم گران شد
بازار موبايل نيز تابع سه شاخصه مهم است،  اصلي ترين 
آن نرخ ارز اس��ت، بعدي تامي��ن كاال و اينكه كاال به 
اندازه كافي وارد ش��ود كه بازار را اش��باع كند. سوم 
اينكه كاال دچار داللي نش��ود. يعن��ي حركت كاال از 
ش��ركت واردكننده تا مصرف كنن��ده نهايي، چرخه 
صحيح و ش��فافي را طي كند. در ماه هاي گذشته به 
دليل مشكالت مربوط به كرونا و توليد و از سوي ديگر، 
مشكالت واردات، قيمت گوشي با افزايش نامتعارف 
در بخش عرضه به مصرف كنن��ده مواجه بود، پس از 
آن نيز خبر محدوديت واردات موبايل با ارزش باالي 

۳۰۰ يورو مطرح ش��د كه با گران شدن گوشي هاي 
پرچمدار گره خورد. در روزهاي پاياني مردادماه، نرخ 
ارز كه تا ۲۵ هزار تومان هم رفته بود، به ۲۲ هزار تومان 
رسيد و اين موضوع آرامشي نسبي در بازار ايجاد كرد. 
تا جايي كه قيمت موبايل نه به اسفندماه و زماني كه 
دالر ۱۵ هزار توماني در بازار موجود بود، بلكه به يك 
ماه پيش از اين زمان رساند. اما اين روزها باز هم شاهد 
جهش نرخ ارز هستيم كه قيمت گوشي را هم به دنبال 
خود باال مي برد و البته انجمن واردكنندگان موبايل، 
مس��ائل مربوط به تخصيص ارز و ثبت سفارش را هم 
به مشكالت واردات موبايل اضافه مي كند. آن طوركه 
انجمن واردكنندگان موبايل، تبل��ت و لوازم جانبي 
اش��اره مي كند، بازار تلفن همراه همچون بسياري از 
كاالهاي وارداتي ديگر وابستگي مستقيمي به قيمت 
ارز دارد. ح��اال ارز وارد كانال ۲۷ هزار تومان ش��ده و 
چيزي حدود ۲۰ درصد نس��بت به ۳ هفته گذشته 
افزايش داشته است. از سويي قيمت جهاني موبايل 
به دليل افزايش قيمت چيپ س��ت با رشد ۱۰ تا ۱۵ 
درصدي روبرو شده است. به اين عوامل، اختالل ۴۵ 
روزه در تخصيص ارز براي واردات موبايل به كشور را 
نيز اضافه كنيد تا دليل نوسان در بازار موبايل را بيابيد. 
امير اسحاقي، دبير انجمن واردكنندگان موبايل، درباره 
شرايط تامين موبايل مورد نياز كشور گفت: طي ۴۵ 
روز گذشته تخصيص ارزي به منظور واردات موبايل 
به شركت ها داده نشده است. اين اتفاق باعث كاهش 
موجودي ش��ركت ها و ناتواني آنها در تامين نياز بازار 
شده است. عدم تخصيص ارز و ناتواني در تامين موبايل 
در روزهايي رخ داد كه با تقاضاي مضاعف از سوي بازار 
به دليل بازگش��ايي مدارس روبرو شديم و اين اتفاق 
باعث برهم خوردن تعادل بين عرضه و تقاضا و ايجاد 
شوك قيمتي در بازار ش��د. وي ضمن اشاره به لزوم 
ايجاد تعادل در بازار گفت: امروز بيش از ۳۵۰ شركت 
مجوز واردات رسمي موبايل را دريافت كرده اند كه از 
اين ميان ۱۷۰ شركت از ابتداي سال ۱۳99 تاكنون 
موفق به واردات تلفن همراه به كش��ور شده اند. طبق 
آمارهاي ارايه شده توسط سامانه همتا، در نيمه اول 
سال جاري )از فروردين تا شهريورماه 99( تعداد ۶ و 
نيم ميليون دستگاه موبايل در كشور ثبت رجيستري 
ش��ده است كه ۵۰۰ هزار دس��تگاه آن از طريق رويه 
مسافري ثبت شده كه عمدتا مربوط به برند امريكايي 
آيفون بوده كه به صورت قاچاق وارد كشور شده است.

  كاهش ۲۰ برابري ثبت سفارش
نسبت به تيرماه

دبير انجمن واردكنندگان موبايل ادامه داد: بر اساس 
آماره��اي دريافتي حدود ۱ و نيم ميليون دس��تگاه 
موبايل فعال نشده در كش��ور موجود است كه از اين 
ميزان چيزي ح��دود ۶۰۰ هزار عدد گوش��ي هاي 
فيچرفون )دكمه اي( است و 9۰۰ هزار دستگاه ديگر 
موبايل هاي هوشمند هستند كه اين تعداد گوشي در 
سطح خرده فروشي و فروشگاه ها موجود است. اين در 
حالي است كه تجربه نشان داده موجودي پشتيبان 
مورد نياز كه باعث ايجاد اطمينان خاطر در بازار شود، 
بايد ۳ و نيم ميليون دس��تگاه باشد. اسحاقي ضمن 
اشاره به بار رواني ترس از كمبود كاال در بازار، يادآور 
شد: بارها گفته ايم اشباع كااليي كه تقاضاي بااليي 
دارد، باعث رقابت در س��طح توزيع مي ش��ود. به اين 
ترتيب با ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا شاهد تعديل 
قيمت ها در سطح عرضه و خرده فرشي خواهيم بود. 
اما در ش��رايط كنوني نه تنها تخصيص براي واردات 
موبايل صورت نمي گيرد، بلكه ثبت سفارش شركت ها 
نيز به دليل اجراي قانون سقف و سابقه مختل شده 
اس��ت. وي با بيان اينكه در ماه هاي مرداد و شهريور 
با كاهش ۲۰ برابري ثبت س��فارش نسبت به تيرماه 
روبرو شده ايم، افزود: اختالل در تامين كاال باعث شده 
تا ميزان موجودي كاال در حلقه تامين نگران كننده 
ش��ود. همين عامل باعث ايجاد بار رواني در س��طح 
خرده فروشي شده و نگراني آنها براي جايگزين كردن 
كااليي كه امروز مي فروشند را دوچندان كرده است. 
براي دور كردن اين فشار رواني از بازار بايد چند اقدام 
مش��خص صورت گيرد كه اين اقدامات در جلسات 
اخير انجمن با مسووالن ذي ربط وزارت صمت، بانك 
مركزي، س��امانه همتا، س��ازمان حمايت از حقوق 
مصرف كننده و ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز مطرح 
ش��د و با همراهي ذي نفعان دولتي در حال پيگيري 
است. ما به عنوان طرف مشورتي دولت در حوزه تلفن 
همراه با درك شرايط اقتصادي كشور، از دستگاه هاي 
دولتي خواسته ايم تا گشايشي مس��تمر و پايدار در 
زمينه تخصيص ارز براي واردات موبايل صورت گيرد. 
همچنين پيشنهاداتي در خصوص اصالح قانون سقف 
و سابقه ارايه كرده ايم كه اميدواريم با اعمال اصالحات 
پيشنهادي، ثبت سفارش هاي موبايل آغاز شود و با اين 

دو اقدام نياز بازار تامين و كاال به سطح اشباع برسد.

6 دريچهدنياي فناوري
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 همكاري گوگل پي و ويزا
براي تسهيل پرداخت  بي سيم

گوگل پس از همكاري خود با شركت ويزا خبر داده تا 
نقل و انتقال توكن هاي ديجيتال و نيز پرداخت هاي 
مبتني بر فناوري بي سيم و سيار ان اف سي تسهيل 
شود. به گزارش فارس به نقل از آسين ايج، كاربران 
مي توانند از كارت هاي اعتباري خود براي پرداخت 
با استفاده از توكن هاي ايمن ديجيتال كه به گوشي 
وصل مي شود، استفاده كنند. اين تحول هم سرعت 
پرداخت هاي آنالين ديجيتال را افزايش مي دهد و 
هم استفاده از گوشي هاي هوشمند براي خريد انواع 
كاال و خدمات را تسهيل مي كند. اين خدمات باعث 
مي شود تا كاربران گوشي هاي اندرويدي بتوانند 
بدون نياز به به اشتراك گذاري فيزيكي كارت هاي 
دبيت يا اعتباري به خدمات مد نظر خود دسترسي 
داشته باشند. از اين طريق خدمات ان اف سي نيز 
به راحتي در دس��ترس قرار مي گي��رد و كاربران 
تنها با نزديك كردن گوشي به ترمينال هاي خريد 
مي توانند روند پرداخت هزينه كاالهاي مختلف را 
انجام دهند. گوگل اعالم كرده با همكاري بانك هاي 
مختلف دامنه ارايه اين خدمات را به زودي افزايش 
مي ده��د. انتظار مي رود اين خدمات با اس��تقبال 

ميليون ها نفر در امريكا مواجه شود.

جريان برتر هوش مصنوعي 
براي مبارزه با كرونا

پيش از پيدايش بحران كرونا در س��ال ۲۰۲۰ جهان 
درگير توس��عه و اس��تفاده از هوش مصنوعي، به ويژه 
ش��اخه اي از آن به نام يادگيري ماش��يني )ML( بود. 
تقريبا هر صنعتي با اين موضوع سروكار داشت. بحران 
كوويد-۱9 بسياري از جنبه هاي كاري ما را تحت تاثير 
ق��رار داده؛ اما تاثير هوش مصنوعي ب��ر زندگي ما را از 
بين نبرده است. در واقع روشن است كه الگوريتم هاي 
خودآموز و ماشين هاي هوشمند نقش مهمي در مبارزه 
با بحران فعلي و بحران هاي آينده خواهند داشت. هوش 
مصنوعي بدون ش��ك جريان مهمي اس��ت كه نحوه 
زندگي، كار و بازي را در آينده اي نزديك دگرگون خواهد 
كرد. پيوست استراتژي ها و اولويت هاي تجاري جديد 
هوش مصنوعي در مبارزه با كرونا را بررسي كرده است.

چشم انداز ها و تحليل 
هوشمندتر روي بزرگ  داده ها

در دوران بحران و با همه گير شدن كوويد-۱9 يكي 
از نياز هاي اصلي تحليل و تفسير داده است. دولت ها، 
نهاد هاي درماني جهان��ي، مراكز تحقيقات علمي و 
صنعت همگي در كنار هم ب��ه دنبال راه تازه اي براي 
جمع آوري، انباشته كردن و كار با اطالعات هستند. 
ما به ديدن نتايج اين كار در اخبار ش��بانه كه آخرين 
آمار ابتال و مرگ را به اطالع مي رساند عادت كرده ايم. 
تكنولوژي هاي پيشرفته يكي ابزار هاي مهم در مبارزه 
با بحران محسوب مي شوند و هوش مصنوعي از جمله 
تكنولوژي هايي اس��ت كه در اين مبارزه بسيار موثر 
خواهد بود. يكي از موضوعات س��اده اي كه مي توان 
در آن به كاربرد هوش مصنوعي اشاره كرد استفاده از 
موتور جست وجويي مجهز به الگوريتم هاي پردازش 
زبان طبيعي )NLP( است كه محققان براي بررسي 
مقاالت علمي و درماني مربوط به كرونا از آن استفاده 
مي كنند. بحران كرونا باعث انتشار سيلي از مقاالت 
شد و تنها تا ماه آوريل امسال ۲۸ هزار مقاله در اين باره 
منتشر شده است. هوش مصنوعي و يادگيري ماشيني 
عالوه بر حوزه درمان و شناسايي كرونا در زمينه هاي 
ديگري از جمله سرطان نيز در حال رشد هستند و اميد 
مي رود كه سال آينده نه تنها براي كوويد-۱9 بلكه براي 

ديگر حوزه هاي درمان نيز سال بزرگي باشد.

جهش تجاري- پيش بيني 
تحول  رفتاري

راه زندگ��ي، كار و روابط اجتماعي ما نيز با انتش��ار 
كوويد-۱9 بسيار تحت تاثير قرار گرفته است. با اينكه 
روند ديجيتالي شدن پيش از اين هم به آرامي در حال 
پيش روي بود؛ اما امسال شاهد انفجاري در اين زمينه 
بوديم. فروش آمازون در طول س��ه ماهه دوم س��ال 
۲۰۲۰ بيش از ۴۰ درصد نسبت به دوره قبلي در سال 
گذشته افزايش يافت و باعث شد تا خرده فروشي ها بار 
ديگر درمورد گزينه هاي فروش خود تجديد نظر كنند.

ابزار ه��ا و پلتفورم هاي هوش مصنوع��ي به افزايش 
درك ش��ركت ها از تغيي��ر رفتار مش��تريان كمك 
مي كنند. سازمان هايي كه پيشتر گرايشي به كانال هاي 
ديجيتالي تجارت نداشتند حاال با درك شرايط جديد 
به سمت فضاي ديجيتال جذب شده اند. مفاهيمي 
همچون تحليل رفتار و شخصي سازي در حال حاضر 
اهميت بااليي براي شركت ها دارند. ابزارهايي كه امكان 
اين تحليل و شخصي سازي را در اختيار سازمان ها قرار 
مي دهند در س��ال ۲۰۲۱ شهرت بسيار زيادي پيدا 
خواهند كرد و شركت هاي كوچك و متوسط نيز از 

اين ابزار ها براي رقابت استفاده مي كنند.

رفع بحران بعدي 
پيش از شروع آن

اكثر الگوريتم هاي ه��وش مصنوعي در حال حاضر 
به سمت پيش بيني متمايل شده اند و سيستم ها با 
كمك هوش مصنوعي قرار است به دقت زمان و مكان 
بحران هاي بعدي را پيش بيني كنند. تحقيقات در اين 
زمينه مدت ها پيش آغاز شده است و در واقع هوش 
مصنوعي هشدارهايي درمورد بحران فعلي را در مراحل 
 )BlueDot( اوليه ارايه كرده بود. ابزاري به نام بلودات
در تورنتو هنگام اسكن ۱۰۰هزار منابع اطالعات دولتي 
و رسانه اي بود كه در ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱9 احتمال 
ش��يوع بحراني در ووهان چين را هشدار داد. انتظار 
مي رود كه تحقيقات هوش مصنوعي در ۱۸ ماه آينده 
پيشرفت هاي مهمي داش��ته باشد و توانايي ما براي 

شناسايي و واكنش به بحران را افزايش دهد. 

شناسايي و پيشگيري خودكار
تا همين امروز ما شاهد استفاده از په    پاد در چندين حوزه از 
جمله اياالت متحده بوده ايم و دولت ها قصد داشتند امكان 
اس��تفاده از اين تكنولوژي براي نظارت بر رعايت فاصله 
اجتماعي را بررسي كنند. اما كاربرد هاي پيشرفته تري در 
راه است. براي مثال پهپاد هايي كه قادرند نشانه هاي كوويد 
از جمله دما را در افراد شناسايي كنند. اين سيستم ها با 
اس��تفاده از ديد كامپيوتري داده هاي به دس��ت آمده از 
دوربين ها را تحليل ك��رده و آمار و احتماالت مربوط به 
انتشار ويروس را در اختيار مسووالن قرار مي دهند. حوزه 
ديگر كاربرد اين تكنولوژي، استفاده از تشخيص چهره 
است كه آن هم از الگوريتم هاي ديد كامپيوتري استفاده 
مي كند. از آنجايي كه اين تكنولوژي به جاي شناسايي 
الگوهاي گروهي بيشتر روي شناسايي افراد تمركز دارد، 
بسيار بحث برانگيز است. از اين تكنولوژي مي توان براي 
شناسايي افرادي استفاده كرد كه قرنطينه را نقض كرده 
يا نشانه هايي از بيماري دارند. شواهد نشان مي دهد كه 
بحران كرونا باعث ش��ده تا آس��تانه پذيرش مردم براي 
تكنيك هاي نظارتي افزايش پيدا كند. اين آستانه پذيرش 
در ۱۸ ماه آينده با نظارت متكي بر هوش مصنوعي و حتي 

نيروهاي امنيتي بيشتر از قبل محك زده خواهد شد.

اتصال نهايي خط لوله سراسري 
رشت - رامسر در بستر سياهكلرود 
مدير منطقه 9 عمليات انتقال گاز ايران از اتصال نهايي خط 
لوله سراسري رشت - رامسر در بستر رودخانه سياهكلرود 
اس��تان گيالن خبر داد. به گزارش روابط عمومي، مقدم 
بيگلريان با اعالم اين خبر اظهار كرد: در سال 9۸ به دليل 
وقوع س��يل در رودخانه سياهكل رود و تخريب بخشي 
از گابيون موجود و همچنين شرايط ناايمن خط انتقال 
گاز، اقدامات اوليه نظير س��پركوبي طرفين خط لوله و 
ترميم گابيون موجود و ايمن سازي موقت انجام شده بود.

ايمن سازي دايم اين خط با اجراي پروژه تعميق در بستر 
رودخانه سياهكلرود شامل ۱۶۶ متر لوله گذاري جديد با 
۷9 متر پوشش بتني يكپارچه بوده كه اتصال نهايي آن با 
تالش و كوشش شبانه روزي همكاران خطوط لوله در ۱۸ 

شهريور با موفقيت انجام گرديد.

 ابزار فيس بوك براي
كنترل كپي رايت عكس ها

فيس بوك در حال آزمايش ابزاري است كه به كاربران 
امكان مي دهد تا عكس هاي متعلق به خود را شناسايي 
كنند و بتوانند براي رعاي��ت حقوق مالكيت معنوي 
خود اقدام كنند. به گزارش ف��ارس به نقل از انگجت، 
بسياري از كاربران فيس بوك از اينكه عكس هاي خاص 
گرفته ش��ده توسط آنها از سوي س��اير كاربران بدون 
اجازه مورد اس��تفاده قرار مي گيرد نارضايتي دارند. از 
همين رو فيس بوك ابزار جديدي به نام مديريت حقوق 
عكس ها را به صورت آزمايشي عرضه كرده است. ابزار 
يادشده به خالقان و مالكان عكس ها امكان مي دهد تا 
عكس هاي مربوط به خود را شناسايي كنند و براي ايفاي 
حقوق مالكيت معنوي آنها اقدام كنند. اين ابزار هم در 
فيس بوك و هم در اينستاگرام در دسترس خواهد بود. 
كاربران براي استفاده از اين ابزار بايد فايل سي اس وي 
هر عكس متعلق به خود و متاديتاي آن را آپلود كنند و 
سپس نحوه كپي رايت آن را مشخص كنند. سپس اين 
اطالعات در اختيار فيس بوك قرار مي گيرد تا در مورد هر 
عكس اعمال شود. در صورت بي توجهي ساير كاربران به 
قوانين مذكور به آنها هشدار داده شده و عكس مورد نظر 

از دسترس خارج مي شود.

3 روستا تحت پوشش تصفيه خانه 
آب گلپايگان قرار گرفتند

مدير آبفا گلپايگان اعالم كرد: در س��ال جاري س��ه 
روستاي دم آسمان، شادگان و فاويان با جمعيتي بالغ بر 
هزار و ۱۰۰ نفر از آب شرب سالم و بهداشتي تصفيه خانه 
گلپايگان برخوردار شدند، اين در حالي است كه در سال 
گذشته 9 روستاي مجتمع زرنجان هم تحت پوشش 
تصفيه خانه آب گلپايگان قرار گرفتند. ناصر دهقادني 
افزود: در حال حاضر ۵۰ درصد آب شرب مجتمع ۲۶ 
روس��تايي جلگه از تصفيه خانه آب گلپايگان تامين 
مي شود و درصدد هس��تيم با احداث يك باب مخزن 
ذخيره هزار مترمكعبي و اجراي خط انتقال از تصفيه 
خانه، همه آب شرب ساكنان اين مجتمع روستايي از 
تصفيه خانه گلپايگان تامين شود. وي ساخت مخزن 
هزار مترمكعبي مجتمع روستايي زرنجان را در مراحل 
پاياني اعالم كرد و افزود: احداث منبع هزار مترمكعبي 
زرنجان كه در ابتداي س��ال در دستور كار قرار گرفت 
هم اكنون به پيش��رفت فيزيكي ۸۰ درصدي رسيده 
اس��ت. وي ادامه داد: هم اكنون ۴9 روستا با جمعيتي 
بال��غ بر ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر تحت پوش��ش ش��ركت 
آبفا گلپايگان ق��رار دارند و به منظور تامين پايدار آب 
ش��رب آنها، درصدد هستيم كه اين روستاها را تحت 
پوشش تصفيه خانه آب گلپايگان قرار دهيم چرا كه 
در سال هاي اخير به دليل وقوع خشكسالي هاي اخير 
آبدهي چاه ها و ديگر منابع محلي بسيار كاهش يافته 
است. مدير آبفا گلپايگان عنوان كرد: در حال حاضر از 
۴9 روستاي گلپايگان، ۱۵ روستا به طور كامل تحت 
پوشش طرح آبرس��اني از تصفيه خانه گلپايگان قرار 
دارند و ۲۶ روستاي مجتمع زرنجان هم با بهره مندي 
از مخزن ۲ هزار مترمكعبي ۴۰۰ دستگاه بيش از ۵۰ 
درصد آب شرب آنها از طريق تصفيه خانه گلپايگان 
تامين مي شود . دهقادني خاطرنشان ساخت: هم اكنون 
۱۱ روس��تا در منطقه گلپايگان به دليل پراكندگي و 
بعد مسافت تحت پوشش تصفيه خانه گلپايگان قرار 
ندارند و آب شرب آنها از منابع محلي مانند چاه و چشمه 
تامين مي شود و انتظار مي رود در سال هاي آينده اين 
روستاها نيز با اجراي خطوط انتقال از آب تصفيه خانه 

بهره مند گردند. 

قيمت بعضي مدل هاي لپ تاپ تا بيش از ۱۰۰ ميليون تومان هم افزايش يافته است

رقابت قيمت لب تاپ با  خودرو

توليد 5 ميليون دست پوشاك و ايجاد 2 هزار شغل با »چرخ بركت«

فراخوان بنياد بركت براي بزرگ ترين رويداد نوآوري- كارآفريني صنعت پوشاك 
بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان ام��ام براي رويداد 
ملي »چرخ بركت« با هدف توليد ۵ ميليون دس��ت 
پوشاك و ايجاد ۲ هزار ش��غل فراخوان داد. مسوول 
رويداد ملي چ��رخ بركت با بيان اي��ن مطلب افزود: 
كارآفرينان، ايده پردازان و فعاالن عرصه توليد پوشاك 
 event.barkat.ir مي توانند با مراجعه ب��ه آدرس
طرح ها و ايده هاي خالقانه و كارآفرينانه خود را براي 
»چرخ بركت« به عنوان بزرگ ترين رويداد نوآوري- 
كارآفريني صنعت پوش��اك ارايه نمايند. طرح هاي 
منتخب پس از بررسي و داوري، از سوي بنياد بركت 
حمايت و اجرا خواهند شد. ميرسامان پيشوايي افزود: 
هدف رويداد ملي چرخ بركت جذب طرح ها و ايده هاي 
نوآوران��ه و كارآفرينانه براي توليد ۵ ميليون دس��ت 
پوشاك تا پايان سال جاري است. تفاوت اين رويداد با 
ديگر كارهاي استارتاپي در اين است كه براي ايده هاي 
كارآفرينانه نيز فراخوان داده ش��ده تا به اين ترتيب، 
كس��اني كه داراي كس��ب و كاري در حوزه پوشاك 
هستند و خيريني كه مي خواهند در مناطق محروم 
اشتغال زايي داشته باش��ند هم بتوانند در قالب اين 
رويداد، فعاليت كنند. وي خاطرنشان كرد: رويداد ملي 
چرخ بركت عالوه بر توليد ۵ ميليون دس��ت پوشاك 
داخلي، ايجاد ۲ هزار فرصت ش��غلي را هم در صنعت 
پوشاك هدف گذاري كرده است. مسوول رويداد ملي 
چرخ بركت با اشاره به وضعيت صنعت پوشاك كشور 

گفت: قرار است در قالب رويداد چرخ بركت، عالوه بر 
توليد ۵ ميليون دست پوشاك ايراني در سال جهش 
توليد و حمايت از كاالي ايران��ي، از واردات و قاچاق 
پوشاك خارجي به داخل كشور نيز جلوگيري شود. 
پيشوايي يادآور شد: صنعت پوشاك از جمله نيازهاي 
اساسي كشور ما به ش��مار مي رود كه صنايع ديگري 
همچون صنعت مد را كه داراي اقتصادي قوي در دنيا 

است، در خود جاي داده. وي اظهار داشت: رويداد ملي 
چرخ بركت با همكاري دانشگاه علم و صنعت برگزار 
مي ش��ود و عالقه مندان و صاحبان طرح و ايده تا ۳۰ 
مهرماه فرصت دارند در فراخوان اين رويداد شركت 

و طرح ها و ايده هاي پيشنهادي خود را ارايه نمايند. 
مس��وول رويداد ملي چرخ بركت ادامه داد: فراخوان 
اين رويداد براي جوامع دانش��گاهي فرس��تاده و در 

فضاي مجازي و شبكه هاي نيز منتشر شده است. اين 
فراخوان همچنين با هدف ارتباط گيري با كارآفرينان 
و فعاالن صنعت پوشاك، از طريق شبكه هاي تلويزيوني 
و راديوي��ي، خبرگزاري ها و رس��انه هاي مكتوب هم 
اطالع رساني شده است. پيشوايي عنوان كرد: تا به امروز 
طرح هاي و ايده هاي خوبي به دست ما رسيده است. 
از ۱۰ آبان ماه ارزيابي طرح ها آغاز و رويداد ملي چرخ 

بركت از ۳۰ آذرماه به شكل رسمي آغاز خواهد شد.
وي اعتبار پيش بيني شده براي رويداد چرخ بركت را 
۲۰۰ ميليارد ريال اعالم كرد و افزود: راه اندازي ۱۵۰ 
طرح اش��تغال زايي، ۲ هزار فرصت شغلي و توليد ۵ 
ميليون دست پوشاك در اين رويداد هدف گذاري و 
پيش بيني شده است. مسوول رويداد ملي چرخ بركت 
خاطرنشان كرد: قرار است در قالب اين رويداد، با تحقق 
شبكه سازي در صنعت پوشاك، توليدكنندگان فعال 
در اين حوزه تفكيك شده و يك زنجيره كامل از تامين 
مواد اوليه تا فروش محصول تكميل و تشكيل شود. 
اصوال هدف بزرگ اين رويداد، عالوه بر اهداف مدنظر 
بني��اد بركت از جمله افزايش توليد و اش��تغال زايي، 
شناسايي و تكميل شبكه توليد در صنعت پوشاك و 
صنايع مرتبط است. پيشوايي در پايان اظهار داشت: 
رويداد ملي چرخ بركت در تمام كشور برگزار مي شود 
و اعتبار اين رويداد متناس��ب با نياز و توانايي ها به هر 

استان تخصيص خواهد يافت.



باالخره بعد از رايزني هاي فراوان براي تصدي پست وزارت 
صنعت معدن و تجارت؛ جمع بندي رييس دولت از جعفر 
سرقيني، سرپرست فعلي وزارت، مصطفي ساالري، رييس 
سازمان تامين اجتماعي و داريوش اسماعيلي، معاون امور 
معادن و صنايع معدني وزارت صمت به استانداري خراسان 
رضوي رس��يد و رزم حسيني ٥٩ س��اله به عنوان گزينه 
وزارت معرفي شد. رزم حسيني از آن دست گزينه هايي 
بود كه دوئل قديمي جهانگي��ري- واعظي را كامل كرده 
بود. همان روزهاي ابندايي كه روحاني در حال جمع بندي 
براي معرفي گزينه وزارت صمت بود به عنوان گزينه اصلي 
اس��حاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور در مقابل 
مدرس خياباني گزينه واعظي رييس دفتر رييس جمهور 
معرفي شد. گزينه اي كه به پشتوانه عدم فعاليت اقتصادي 
مرتبط با وزارت صمت كمتر مورداستقبال قرار گرفت و در 
عوض مدرس خياباني با سابقه قبلي اش سريعا مورد توجه 
قرار گرفته و به سميه و از آنجا به بهارستان رفت و با كارت 
قرمز مجلسي ها  مواجه و رقابت تنگاتنگ بين رييس دفتر 
و معاون اول رييس جمهور دوباره از سر گرفته شد تا صبح 
ديروز بود كه نخستين رايزني ها خبر از معرفي رزم حسيني 
داد و اين اخبار كه بيش��تر جنبه شايعه داشت با اشاره به 
توافق دفتر رييس جمهور و امام جمعه مشهد نشان داد 
دوئل قديمي رييس دفتر و معاون اول وارد فضاي جديدي 
ش��ده كه منجر به معرفي عليرضا رزم حسيني به عنوان 
گزينه اصلي تصدي وزارت صمت شده و سرقيني كه خود 
را براي دفاع در مجلس آماده كرده بود را به خداحافظي با 

ساختمان آجر سه سانتي خيابان سميه وادار كرد.
مي گويند تصميم سازان سه قوه بر رزم حسيني نظر مساعد 
دارند و باالخره وزارت صمت قرار است صاحب وزير شود 
و در ماه هاي پاياني دولت انتقادي از اين س��مت به دولت 

وارد نش��ود، تصميمي كه سابقه صنعتي معدني و حتي 
بازرگاني گزينه معرفي شده را رسما ناديده گرفته و صرفا 

اين وزارتخانه قرار است وزير داشته باشد. 
رزم حسيني ۵۹ ساله، كارشناس علوم اقتصادي و بازرگاني 
از دانشگاه كرمان و از چهره هاي سياسي اصالح طلب است. 
برخي رس��انه ها كه از اين انتصاب خبر داده بودند اعالم 
كردند كه برخي از نماين��دگان مجلس و فعاالن بخش 
صنعت و معدن معتقدند كه در ش��رايط فعلي، انتخاب 
چهره اي سياسي خارج از بدنه وزارت، ممكن است عمال 
اين وزارتخانه را به سمت تصفيه  حساب هاي سياسي و عزل 

و نصب هاي سليقه اي پيش ببرد.
از س��ويي ديگر برخي از فعاالن اقتصادي كشور، تعيين 

تكليف وزير صمت را يك��ي از حياتي ترين تصميم هاي 
سياس��ي مي دانند چرا ك��ه از نظر آنان بس��ياري از امور 

وزارتخانه معطل امضاي وزير قانوني صمت مانده است.
عليرضا رزم حسيني در مقطعي از دفاع مقدس قائم مقام 
سردار سپهبد شهيد قاسم سليماني، فرمانده لشكر 41 
ثاراهلل بوده اس��ت. جانبازي در عمليات خيبر و دريافت 
نشان فتح از دست رهبر معظم انقالب و حضور به عنوان 
يكي از بنيان گذاران بنياد حفظ آثار و نشر دفاع مقدس و 
رياست اين بنياد در س��ال 1368 از جمله سوابق وي در 

سپاه پاسداران است.
رياست ستاد فرماندهي سپاه هفتم صاحب الزمان )عج( 
كه لشكر ثاراهلل و سپاه استان كرمان را اداره كرده، آخرين 

مسووليت رزم حسيني در سپاه پاسداران اتقالب اسالمي 
اس��ت.وي با پايان جنگ پس از اخذ مدرك كارشناسي 
علوم اقتصادي و بازرگاني از دانشگاه شهيد باهنر كرمان و 
انتقال به بنياد مستضعفان، اقدام به تاسيس چند كارخانه 
در اس��تان كرمان كرده اس��ت. عضويت در هيات مديره 
شركت سرمايه گذاري و توسعه استان كرمان، مدير عاملي 
و رياست هيات مديره مجتمع صنعتي كرمان، مدير عاملي 
شركت ماشين آالت راهس��ازي كرمان، مشاور بازرگاني 
بنياد مستضعفان و جانبازان، رياست هيات مديره شركت 
صنايع فلزي آلي��اژكاران دوهزار، مدير عاملي ش��ركت 
تكنوپروم )ويرجين ايلند(، مدير عاملي شركت تكنوپروم 
جن��رال تريدينگ، مدير عاملي ش��ركت ماش��ين آالت 
راهسازي كاترپيالر، نايب رييسي انجمن توليد كنندگان 
و وارد كنندگان ماشين آالت ساختماني و معدني كشور و 
رياست مجمع شركت آستانه ريل جهت انجام پروژه هاي 
ريلي كشور از جمله سوابق اجرايي و اقتصادي رزم حسيني 
اس��ت.پيش از اي��ن مدرس خياباني، وزير پيش��نهادي 
رييس جمه��ور در گرفتن رأي اعتم��اد از مجلس براي 
وزارت صمت، معرفي و با كارت قرمز مجلسي ها را گرفت؛ 
وقتي سرقيني در حال گمانه زني براي كسب كارت سبز 
از نمايندگان بود يك باره نام س��االري بر سر زبان ها افتاد 
و در همين حال عدم موافقت مجلس��ي ها موجب شد تا 
نام هاي ديگري به ميان آورده شوداما گويا سميه از معرفي 

رزم حسيني به تمام گزينه هاي قبلي فارغ آمده است.
حال بايد ديد در م��دت باقي مانده عمر دولت يازدهم آيا 
رزم حسيني به وزارت صمت مي رود يا در خراسان رضوي 
مي ماند؛ اس��تاني كه مديريت آن به دليل وجود ساليق 
مختلف سياس��ي و ظرفيت هاي متع��دد در حوزه هاي 

اقتصادي و فرهنگي و... نگاه و توان خاصي را مي طلبد.
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بازگشت  به عصر كوپنيسم
 از منظ��ر كارشناس��ي ه��م راحت تري��ن كار و 
س��هل الوصول ترين كاري است كه در يك چنين 
شرايطي بايد در پيش گرفت. ساختار كوپني كه در 
گذشته آسيب هاي فراواني را در اقتصاد كشور وارد 
كرد و دامنه وسيعي از آسيب ها را حتي به معيشت 
خانواده ه��اي مح��روم وارد س��اخت. روايت هاي 
مختلفي از رانت هاي نظام كوپني منتشر مي شود 
كه اقالمي كه دولت با صرف هزينه زياد خريداري 
مي كرد تا از منظر خودش در اختيار طبقات كمتر 
برخوردار قرار بگيرد؛ ناگهان سر از بازار آزاد و ساير 
كشورها در مي آورد و سودش به جيب عده اي دالل 
و سوداگرمي رفت. ضمن اينكه فراموش نكنيد ما 
در دهه 60خورش��يدي جنگ تحميلي را داشتيم 
ولي امروز ضرورتي براي اين ن��وع برنامه ها وجود 
ندارد. من جايي نديدم ك��ه نمايندگان طراح اين 
طرح درب��اره راه هاي تامين اي��ن بودجه صحبتي 
كرده باشند؛ وقتي منابع تامين اين طرح مشخص 
نباش��د، معنايش اين اس��ت كه در زمره كس��ري 
بودجه قرار خواهند گرفت.بدون ترديد اين تصميم 
شكاف كسري بودجه دولت را عميق تر خواهد كرد 
و زماني كه دولت كسري بودجه داشته باشد؛ دست 
به اقداماتي مي زند كه الجرم هم پايه پولي را دچار 
تكانه مي كند، هم تورم را افزايش مي دهد و هم رشد 
اقتصادي را نزولي مي كند. اما پرسش��ي كه با اين 
توضيحات مطرح مي شود آن است كه بهترين راهكار 
براي بهبود وضعيت معيشتي خانواده ها چيست و 
راهكارهاي اقتصادي كه اس��اتيد اقتصادي درباره 
ان صحبت مي كنند؛ ش��امل چه مواردي مي شود. 
واقع آن است كه اگر دولت و نظام سياسي سرمايه و 
ظرفيتي در اختيار دارد بايد آن را در راستاي بهبود 
وضعيت توليد و گسترش كسب و كار جامعه به كار 
بگيرد. چرا كه توليد شاه كليد مشكالت كشورماست. 
هر چشم اندازي كه اقتصادمان داشته باشد و هر قله 
را كه در نظر داش��ته باشيم براي فتحش به توليد و 
توليد و توليد احتياج داريم.چه فايده دارد كه شما 
به خانواده اي سالي مثال 3بار يا ۵بار سبد كاال بدهيد 
ولي پدر آن خانواده يا مادر سرپرس��ت آن خانواده 
بيكار باش��د؟ اين كاالها اساسا كجاي هزينه هاي 
خانواده ها را پر مي كند؟ آيا واقعا سود اين طرح براي 
مردم است يا براي سودجوياني كه از عادت به رانت 
و ويژه خواري كرده اند؟ و... درونمايي كه تحليلگران 
در خصوص آن صحبت مي كنند واجد يك چنين 
نكات تحليلي مهمي است كه معموال به آن توجهي 
نمي شود. بنظر مي رسد نمايندگان محترم مجلس 
كه در صحبت هايشان اتفاقا حساسيت هاي زيادي 
هم در خصوص حل مش��كالت معيش��تي مطرح 
مي كنند، در عمل هنوز نتوانسته اند در اين زمينه 
مدبرانه عمل كنن��د. مجموع��ه اي از برنامه هاي 
اقتصادي از سوي نمايندگان در حوزه هاي مختلف 
مطرح مي شود كه به نظر مي رسد از منظر كارشناسي 
و دانش اقتصادي روي آنها كار كارشناسي مطلوبي 
صورت نگرفته و در يك فضاي احساسي و هيجاني 
تدوين و تصويب مي ش��وند. طرح��ي كه مجلس 
براي نظام كوپني دارد يكي از همين برنامه هاست 
كه كارشناس��ان در خصوص اجراي آن هش��دار 
مي دهند. طرح مس��كن مجلس هم با يك چنين 
واكنش هايي  مواجه شده است. طرح هايي كه براي 
توزيع قير رايگان و... هم مطرح شد باز هم با انتقاد 
بدنه كارشناسان اقتصادي روبه رو شد. اين تضادها و 
تناقض ها نشانگر چيست؟ نشانگر اين واقعيت عريان 
است كه سطح نظام تصميم سازي هاي مجلس با 
ديدگاه هاي كارشناسي كشور تفاوت دارد. به عبارت 
روشنتر، نظام تصميم سازي هاي مجلس مبتني بر 
رويكردهاي كارشناسي نيست و اين امر مي تواند 
اقتصاد را دچار تناقضات ساختاري كند. اساسا در 
همه جاي دنبا نظام هاي پارلمانتاريس��تي تالش 
مي كنند تا با استفاده از نظريات كارشناسان خبره 
برنامه ها را پيش ببرند. يعني نماينده بدون استفاده از 
نظريات كارشناسي شخصا سراغ ارايه طرح نمي رود. 
اما متاسفانه در اقتصاد ايران فاصله بعدي ميان نظام 
تصميم سازي و بدنه كارشناسي كشور وجود دارد 

كه معتقدم هرچه سريعتر اين فاصله بايد پر شود.

تعادل بورس  و انتخابات امريكا
 رشد سابق بازار و رسيدن شاخص به 2 ميليون و 100 
هزار واحد قيمت سهام ش��ركت ها از ارزش ذاتي خود 
عبور كردن��د و بخش از اين اصالح��ي درحال حاضر 
انجام مي شود به علت رشد بي رويه طي ماه هاي گذشته 
بوده اس��ت. درحال حاضر باتوجه به مكانسيم ماشه 
احتياط گر شده و سهامداران سعي دارند تا انتخابات 
امريكا صبر كنند چراكه؛ برنده شدن جوبايدن يا ترامپ 
تاثير متفاوتي برروي بورس دارد. پيروز شدن بايدن يك 
خوش��بيني خاصي را براي سهامداران ايجاد مي كند 
و دالر نيز مي تواند روند كاهش��ي به خود گيرد و روند 
كاهشي دالر باعث مي شود روند افزايشي بازار متوقف 
و يك اصالح را تجربه كند و درنهايت بازار و سهم هاي 
موجود به ارزش ذاتي خود برسند. اما؛ اگر ترامپ پيروز 
شود با توجه به وعده فعال شدن مكانسيم ماشه مي تواند 
از سوي ديگري براي بازار مخاطره ايجاد كرده و با افزايش 
شاخص روبه رو شوند. انتخابات امريكا و نحوه عملياتي 
شدن سيستم ماشه سرمايه گذاران موجود در بازار را 
محتاط كرده و سهامداران ترجيج مي دهند تا آبان ماه 
خريد يا فروش عمده اي در بازار انجام ندهند. روند مثبت 
بازار تنها به سهامداران و سازمان بورس بستگي دارد و 
نمي توان پيش بيني درستي نسبت بازار كرد چراكه 
ترس، بي اعتمادي و احتياط دامنگير سهامداران شده و 
سهامداران عمده ترجيح مي دهند خريد يا فروش بزرگي 
در بازار انجام ندهند و تعادل بازار تنها به سهامداران خرد 
بستگي دارد كه اين افراد تا چه زماني مي توانند صف 
فروش تشكيل دهند. درميان سازمان بورس نيز بايد 
حمايت هاي درست و به موقعي داشته باشد تا اعتماد 

سهامداران جلب شود.

 تورم 4  درصدي قيمت ها 
فقط در يك ماه

براساس اعالم مركز آمار نرخ تورم ساالنه شهريور 
ماه ١٣٩٩ به 26 درصد رسيده كه نسبت به مدت 
مشابه س��ال قبل، 0.2 واحد درصد افزايش يافته 
است. نرخ تورم ساالنه درواقع درصد تغيير ميانگين 
اعداد ش��اخص قيمت در يك سال منتهي به ماه 
جاري، نس��بت به دوره مشابه قبل از آن است. اين 
نرخ براي خانوارهاي كش��ور به 26درصد رسيده 
است. همچنين نرخ تورم ساالنه براي خانوارهاي 
شهري و روس��تايي به ترتيب 26.1درصد و ٢٥.٤ 
درصد است كه براي خانوارهاي شهري 0.2واحد 
درصد افزايش و براي خانوارهاي روس��تايي بدون 
تغيير بوده است. منظور از نرخ تورم نقطه اي، درصد 
تغيير عدد شاخص قيمت، نسبت به ماه مشابه سال 
قبل است. نرخ تورم نقطه اي در شهريور ماه ١٣٩٩ 
به عدد 34.4 درصد رسيده است؛ يعني خانوارهاي 
كشور به طور ميانگين ٣٤.٤ درصد بيشتر از شهريور 
١٣٩٨ براي خريد يك »مجموعه كاالها و خدمات 
يكسان« هزينه كرده  اند. نرخ تورم نقطه اي شهريور 
ماه ١٣٩٩ در مقايسه با ماه قبل چهار واحد درصد 
افزايش يافته است. نرخ تورم نقطه اي گروه عمده 
»خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« با افزايش 
٥,٥ واحد درصدي به ٣١.٥ درصد و گروه »كاالهاي 
غي��ر خوراكي و خدم��ات« با افزاي��ش ٣.٣ واحد 

درصدي به ٣٥.٩ درصد رسيده است.
اين در حالي اس��ت ك��ه نرخ تورم نقط��ه اي براي 
خانوارهاي ش��هري 34.۵درصد است كه نسبت 
به ماه قبل 3.۹ واحد درصد افزايش داش��ته است. 
همچنين اين نرخ براي خانوارهاي روستايي 34.1 
درصد بوده كه نسبت به ماه قبل 4.۵ واحد درصد 
افزايش داشته اس��ت. منظور از نرخ تورم ماهانه، 
درصد تغيير عدد ش��اخص قيمت، نسبت به ماه 
قبل اس��ت. نرخ تورم ماهانه ش��هريور ١٣٩٩ به 
3.6 درصد رس��يده كه در مقايسه با همين اطالع 
در ماه قبل، ٠.١ واحد درصد افزايش داشته است. 
تورم ماهانه براي گروه هاي عم��ده »خوراكي ها، 
آشاميدني ها و دخانيات« و »كاالهاي غير خوراكي 
و خدمات« به ترتيب ٣.٠ درصد و ٣.٩ درصد بوده 
است. اين در حالي است كه نرخ تورم ماهانه براي 
خانوارهاي شهري ٣,٦ درصد مي باشد كه نسبت 
به ماه قبل، ٠.١ واحد درصد افزايش داشته است. 
همچنين اين نرخ براي خانوارهاي روستايي ٣.٥ 
درصد بوده كه نسبت به ماه قبل ٠.٣ واحد درصد 
افزايش داشته است. در گروه عمده »خوراكي ها، 
آشاميدني ها و دخانيات« بيشترين افزايش قيمت 
نس��بت به ماه قبل مربوط به گروه »ش��ير، پنير و 
تخم  مرغ« )تخم مرغ، خامه، شير پاستوريزه و پنير 
پاستوريزه(، گروه »ماهي ها و صدف داران« )ماهي 
قزل آال و كنس��رو ماهي تن(، گروه »چاي، قهوه و 
ساير نوشيدني ها« )انواع نوشابه و آبميوه( مي باشد. 
در گروه عمده »كاالهاي غيرخوراكي و خدمات«، 
گروه »حمل و نقل« )قيمت ان��واع خودرو(، گروه 
»تفريح و فرهنگ« )لوازم التحرير، قطعات كامپيوتر، 
دوچرخه بچه گانه، لپ تاپ( و گروه »مبلمان و لوازم 
خانگي« )لوازم پالس��تيكي آش��پزخانه، ماشين 
لباسش��ويي، يخچال فريزر و ظروف شيش��ه اي 
آشپزخانه( بيش��ترين افزايش قيمت را نسبت به 
ماه قبل داشته اند. دامنه تغييرات نرخ تورم ساالنه 
در ش��هريور ماه ١٣٩٩ ب��راي دهك هاي مختلف 
هزينه اي از 23.4 درصد ب��راي دهك اول تا ٢٩.٩ 

درصد براي دهك دهم است.

تحقيق و تفحص از بانك هاي 
خصوصي كليد مي خورد 

يك عضو هيات رييسه كميسيون اقتصادي مجلس 
از بررس��ي س��وال چهار نماينده از وزير اقتصاد و 
همچنين بررس��ي تقاضاي تحقي��ق و تفحص از 
بانك هاي خصوصي در جلسه امروز اين كميسيون 
خبر داد. س��يد غني نظري در گفت وگو با ايسنا با 
اشاره به جلس��ه عصر روز )سه شنبه( كميسيون 
اقتصادي با حضور دژپس��ند وزير ام��ور اقتصاد و 
دارايي براي پاس��خگويي به س��وال چه��ار نفر از 
نمايندگان گفت: س��وال اول درب��اره لزوم تقويت 
گمرك چابهار و تجهيز امكان��ات آن بود كه مقرر 
ش��د، بعد از دو هفته طي جلس��ه اي با رييس كل 
گمرك و رييس مناطق آزاد تجاري ميزان اجراي 
تعهدات نسبت به اجراي اين موضوع بررسي شود 
كه در صورت عدم اجرا سوال به صحن علني ارسال 
خواهد شد. وي افزود: دلخوش نماينده صومعه سرا 
هم سوالي درباره مديريت گمركات مربوط به استان 
گيالن داشت كه مقرر شد وزير اقتصاد اين موضوع را 
بررسي و نتيجه را به كميسيون اقتصادي ارايه كند. 
نظري يادآور شد: ميرتاج الديني نماينده مردم تبريز، 
آذرشهر و اسكو هم سوالي درباره گمركات استان 
آذربايجان و بي توجهي به تجهيز و نيرو اين مراكز 
بود كه مقرر شد، اين موضوع هم طي يك ماه بررسي 
شود و در صورت عدم اجرا اين سوال هم به صحن 
ارس��ال مي ش��ود. وي اضافه كرد: مختار نماينده 
آب��ادان درباره بي توجهي به گمركات كل كش��ور 
سوال داشت كه قرار شد طي بيست روز مشكالت 
مطروحه را بررسي كند. دژپسند هم درباره سواالت، 
پاس��خ هاي مبس��وطي ارايه كرد. نظ��ري خانقاه 
همچنين گفت: موضوع بعدي جلسه طرح تحقيق و 
تفحص از بانك هاي خصوصي بود كه بعد از بررسي 
با حضور روساي برخي بانك ها مقرر شد طي مدت 
دو هفته مس��ائل را بررسي كنند. همچنين مقرر 
شد هفته بعد جلسه اي با حضور روساي بانك هاي 
خصوصي برگزار شود و پاسخ هاي آنها درباره موارد 
يازده گانه اين تحقيق و تفحص بررس��ي شود، در 
صورت ارايه پاسخ هاي قانع كننده، از انجام تحقيق 
و تفحص صرف نظر مي ش��ود و در غير اين صورت 

اين كار انجام خواهد شد.

سفر رزم حسيني از مشهد تا سميه 

در هفتاد و پنجمين مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شد

برنده دوئل قدرت به سميه مي رود 

دوران سلطه  و هژموني به سرآمده است
كوويد-1۹ بزرگ ترين گردهمايي سياسي جهان را هم 
تحت تاثير قرار داد. هفتاد و پنجمين نشس��ت س��االنه 
مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه اغلب نمايندگان 
بيش از 1۹0 كشور در آن حضور دارند، با صحني خلوت و 
به شكلي بي سابقه برگزار شد. امسال خبري از رفت و آمدها 
و حواشي سياس��ي در نيويورك نبود و سخنراني  سران 
كشورها به صورت ويديويي از اين تريبون جهاني منتشر 
شد. حسن روحاني نيز كمي مانده به ساعت 21 سه شنبه 
شب در اولين روز پاييز و براي آخرين بار در كسوت و قامت 
رييس جمهوري از اين تريبون ب��راي مواضع جمهوري 
اسالمي استفاده كرد. دونالد ترامپ، همتاي امريكايي او 
اما ساعاتي زودتر در اين جمع سخنراني داشت، سخنراني 
كه انتظار مي رفت مطابق معمول در خالل آن از جمهوري 
اسالمي ياد كند. با اين حال رييس جمهوري اياالت متحده 
به عنوان اصلي ترين چالش جمهوري اسالمي در روابط 
بين الملل به »ويروس چيني« پرداخت اما برخالف انتظار 
تاكيد چنداني به »برجام و ايران« نكرد و به اشاره اي مختصر 
و گذرا بسنده كرد. سخنراني حسن روحاني اما حول محور 
»تحريم« بود. او اگرچه س��خنراني اش را با كوويد-1۹ و 
چالشي كه در مديريت جهاني و حكمراني داخلي كشورها 
ايجاد كرده، آغاز كرد، در ادامه به رفتار سياسي و بين المللي 
اياالت متحده امريكا پرداخت و از سخت ترين تحريم هاي 
تاريخ كه نقض آش��كار منش��ور ملل متح��د، توافقات 

بين المللي و قطعنامه 2231 شوراي امنيت بود، گفت. 
حسن روحاني تحريم هاي امريكا عليه ايران را فشار پاي آن 
پليس امريكايي بر گردن جرج فلويد، شهروند سياه پوست 
اين كشور توصيف كرد كه گويي بر گلوي ملت ايران نهاده 
شده اس��ت. او در ادامه سياس��ت  خارجي ايران در قبال 
افغانس��تان، عراق، لبنان، يمن، فلسطين و به طور كلي 
سياس��ت هاي منطقه اي جمهوري اسالمي را مرور كرد 
تا همراهي نظام بين الملل را به دست آورده و نشان دهد 
كه ملت ايران شايسته »تحريم و جنگ« نيستند. تمام 
حرف رييس دولت دوازدهم اعتراض به رفتار بين المللي 
امريكا و ماجراي تحريم و جنگ بود اما بخش متفاوت اين 
سخنراني كه بخش اصلي محتواي آن دور از انتظار نبود، 
اشاره به سياست داخلي جمهوري اسالمي بود. درست 
در زمان��ي كه بار ديگر با برخي اقدامات قضايي و امنيتي 
داخلي، واكنش جامعه بين الملل برانگيخته شده است، 
حس��ن روحاني ترجيح داد »آزادي سياس��ي« در ايران 
پايان بندي سخنراني اش باشد. با اين حال اين سخنراني 
با محتواي قابل پيش بيني حتي همچون سال گذشته 
حاوي پيشنهادي چون »صلح هرمز« هم نبود. آخرين 
سخنراني روحاني در عين حال تكرار مواضع »نه مذاكره، 
نه جنگي« بود كه پيش از اين بارها از تريبون هاي مختلف 

شنيده شده بود.
در ادامه مت��ن كامل س��خنراني رييس جمهوري را 

مي خوانيد: 
انتخاب جناب عالي را به عنوان نماينده كشور دوست و 
برادر، تركيه به رياست هفتادوپنجمين نشست ساالنه 
مجم��ع عمومي ملل متحد تبريك گفته و براي ش��ما، 
دبيركل محترم و همه همكارانتان كه در مس��ير تحقق 

اهداف ملل متحد، تالش مي كنند، آرزوي توفيق دارم.
 عالي جنابان 

جهان، غافل از دو نعمت  بزرگ سالمت و امنيت، ناگهان 
با بانگ بيدارباِش كوويد1۹ مواجه گرديد. كرونا با همه 
كوچكي خود، چنان مديريِت جهاني و حكمراني داخلي 
كشورها را به چالش كشيد كه مهم ترين تجمِع جهاني هم، 

به ناچار به صورت مجازي برگزار گرديد.
كرونا امروز، به علت رشد علم و تكنولوژي و رسانه، به »درد 
مشترك« انسان بدل شده است. اين درِد مشترك، نشان 
داد كه به رغم همه پيشرفت ها، هنوز علم بشر در برابر جهل 

او ناچيز است. اين ويروس همه ما را به فروتني بيشتر در 
برابر خداوند، و حقيقِت خلقت مي خواند و جامعه انساني  
را به تقواي مدني اعم از رعايت اخالق فردي و اجتماعي 
و پرهيز از جفا در حق طبيعت و تخريب محيط زيست 
و دخال��ت بي رويه در خلقت، هداي��ت مي كند. اين بليه 
فراگير كه مرزهاي ساختگي قدرت و مكنت را درنورديده 
است، يك بار ديگر به همه ما اعضاي جامعه بشري، يادآور 
مي شود كه مواجهه با مسائل مشترك جهاني، جز از طريِق 

مشاركت جهاني ممكن نيست.
همه ما در جهان، دوران سختي را سپري مي كنيم. اما ملت 
من به جاي برخورداري از همكاري جهاني، با سخت ترين 
تحريم هاي تاريخ، در نقض آشكار و اساسي منشور ملل 
متحد، توافقات بين المللي و قطعنامه 2231 ش��وراي 

امنيت، مواجه است.
 خانم ها، آقايان

تصويري كه از برخورد پليس اياالت متحده امريكا با يك 
ش��هرونِد معترض به سراسر جهان مخابره شد، براي ما، 
آشنا و تكراري بود. اين پايي كه بر گلو نهاده شد به عنوان 
پاي استكبار بر گلوي ملت هاي مستقل بود كه ما آن را به 
خوبي مي شناسيم. ملِت دالور ايران دهه هاست اينگونه 
بهاي آزادي خواهي و رهايي از سلطه و استبداد را پرداخت 
نموده ولي با ايستادگي، به بالندگي و پيشرفت خود ادامه 
داده و بر نقش تاريخي و تمدني خود، به عنوان محوِر صلح و 
ثبات، مبارزه با اشغال و افراط و منادي گفت وگو و رواداري 

پايدار مانده است: 
  ما در برابر اش��غال گران شوروي سابق، جنگ ساالران و 
افراط گرايان داخلي، تروريست هاي القاعده و اشغال گران 
امريكايي، در كنار مردم افغانس��تان ايستاديم و در همه 
روندهاي صلح و آش��تي چه در كنفران��ِس بن 2001، و 
چه در تالش هاي منطقه اي، نقشي محوري ايفا نموديم.

  ما در برابر بسيج قدرت هاي جهاني و منطقه اي، براي ايجاِد 
جنگ نفتكش ها در خليج فارس در حمايت از صدام، در 
نيمه دوم دهه سال 1۹80، خواهان امنيت مشترك در 
خليج فارس شديم، در سال 2013 جهان عاري از افراط 
و خشونت )WAVE( را پيش��نهاد كرديم كه با اجماع 
اعضاي مجمع، به تصويب رسيد. در سال 2018 پيشنهاد 
پيمان عدم تجاوز و در سال 201۹ طرح اميد يا پويِش صلح 
هرمز )HOPE(، براي ارتقاي صلح و ثبات در خليج فارس 

را، در همين مجمع ارايه كرديم.
  ما در برابر اش��غاِل كويت توس��ط صدام، اولين كش��ور 
منطقه بوديم كه در كنار مردم و دولت كويت ايستاديم 
و آرزوي صدام براي اس��تيال بر همه متحدان عربش را، 

ناكام گذاشتيم.
  ما در برابر استبداد صداميان، اشغال گري امريكاييان و 

وحشي گري داعشيان در كنار همه مردم عراق، از كرد و 
عرب و سني و شيعه و ايزدي و مسيحي ايستاديم و از سال 
2003 با حمايت از دستاوردهاي دموكراتيك مردم عراق، 

شوراي حكومتي و دولت عراق را ياري نموديم.
  ما در برابر ده ها گروه تروريست تكفيري، تجزيه طلبان 
و جنگجويان خارجي در كنار مردم سوريه ايستاديم و از 
سال 2013 ميالدي كه ديگران به دنبال راه حل نظامي 
بودند، طرح 4 ماده اي صلح مبتني بر خواست مردم سوريه 
را ارايه كرديم و در سال 2016 با همكاري روسيه و تركيه، 
فرآيند آستانه را براي رسيدن به صلح و ثبات سياسي در 

سوريه، پايه ريزي كرديم.
  ما در برابر اشغال گري صهيونيست ها، جنگ افروزان 
داخلي و توطئه گران خارجي، در كنار مردم و دولت 

لبنان ايستاديم.
  ما هرگز اشغالگري، نسل كشي، آواره سازي و نژادپرستي 
را ناديده نگرفتيم و بر سِر قدس ش��ريف و حقوِق مردم 
فلسطين، هرگز معامله نكرديم و در سال 2012 راه حل 
دموكراتيك مساله فلسطين را از طريق همه پرسي ارايه 

كرديم.
  ما آشكارا از ظلم و ستمي كه به مظلومان يمن مي رود، 
دادخواهي كرديم و در آغاز جنگ يمن در س��ال 201۵، 

پيشنهاد 4 ماده اي براي صلح در يمن را ارايه داديم.
  ما در اين منطقه حس��اس دس��ِت تنها با داعش��ي ها و 
افراطي هاي مدعي دروغيِن اسالم، جنگيده ايم تا جامعه 
جهاني بداند اسالِم واقعي كدام است، همان اسالِم اعتدالي 
و عقالني، و نه افراط و نه خرافه. سردارشهيد ما، كه قهرمان 
مبارزه با خشونت افراطيون در خاورميانه بود، از امنيت 
شهروندان مذهبي و غير مذهبي، مسلمان و مسيحي، 
شيعه و سني، در برابر مدعيان يك حكومت قرون وسطايي 

به خوبي ايستاد و دفاع مي كرد.
  و ما در س��ال 201۵ ميالدي برج��ام را به عنوان يكي از 
بزرگ ترين دستاوردهاي تاريخ ديپلماسي به ثمر رسانديم 

و عليرغم بدعهدي مستمر امريكا به آن پايبند مانديم.
 آقاي رييس

چنين ملتي شايس��ته تحريم نيس��ت. جواب صلح، 
جنگ نيس��ت. پاداش مب��ارزه با افراط گ��ري، ترور 
نيست. پاسخ راي ملت ها در ايران، در عراق و در لبنان، 
تحميل آش��وب هاي خياباني و حمايت از روندهاي 

غيردموكراتيك نيست.
بايد بدانيم كه ادعا ها مالك نيست و تنها عمل مالك است: 
  ادعا كردند كه براي مبارزه با صدام به منطقه آمده اند، 
درحالي كه خ��ود، اين هي��وال را در جنگ تحميلي 
عليه ايران تنومند ساختند و او را با سالح شيميايي و 

مدرن ترين جنگ افزارها، تسليح كردند.

  از مبارزه با تروريسم و داعشي دم مي زنند در حالي كه خود 
آن را ايجاد كرده اند، و براي اين جنايت خود از ملت هاي 

منطقه طلبكار هم هستند.
  ب��ه دروغ ما را متهم به تالش براي س��اخت س��الح 
هسته اي مي كنند و به بهانه اشاعه، اين يا آن را تحريم 
مي كنند، در حالي كه جرِم استفاده از سالح هسته اي 
در تاريخ بشريت  را، تنها به نام خود ثبت كرده اند و تنها 
رژيم دارنده سالح هس��ته اي در منطقه غرب آسيا، 

بازيگر خيمه شب بازي آنهاست.
  از حقوق بشر سخن مي گويند ولي با فشار حداكثري، 
معيشت و سالمت و حتي حق حيات همه ايرانيان را 

هدف گرفته اند.
  خود و دست نشاندگان ش��ان، در هرچه جنگ و اشغال 
و تجاوز در فلسطين و افغانستان و يمن و سوريه و عراق 
و لبنان و ليبي و س��ودان و س��ومالي است، مستقيما به 
آتش افروزي مشغولند ولي ايران را مسوول شكست هاي 

محتوم شان در برابر اراده مردم منطقه مي دانند.
  با فروش صده��ا ميليارد دالر س��الح به منطقه ما، 
آن را به انبار ب��اروت بدل كرده اند، ولي برخالف همه 
قواعد حقوقي و اجماع جهاني، بيهوده مي كوشند تا 
ايران را از حداقل نيازهاي دفاعي محروم س��اخته و 
محدوديت هاي تسليحاتي ايران را به رغم نص صريح 

قطعنامه 2231، تمديد كنند.
من اينجا الزم مي دانم از روساي دوره اي شوراي امنيت 
در ماه هاي اوت و سپتامبر و سيزده عضو اين نهاد به ويژه 
كشورهاي روسيه و چين تشكر كنم كه دو بار به صورت 
قاطع به اس��تفاده ابزاري و غيرقانوني امريكا، از شوراي 

امنيت و قطعنامه 2231، با صداي بلند »نه« گفتند.
اين ي��ك پيروزي نه ب��راي ايران، كه ب��راي دوراِن گذار 
نظام بين الملل در جهان پساغربي است كه رژيم مدعي 

هژموني، در چنين انزواي خودساخته اي، فرو رود.
 خانم ها، آقايان

كجا سابقه دارد دولتي نتيجه 13 سال مذاكره جهاني با 
حضور دولت سلف خود را بدون هيچ دليلي زيرپا گذارد، 
قطعنامه ش��وراي امنيت را با وقاحت نقض كند و حتي 
ديگران را به دليل اجراي قطعنامه شوراي امنيت تحريم 
و تنبيه كن��د و در همان حال مدع��ي مذاكره و معامله 

بزرگ باشد؟
امريكا نه مي تواند مذاكره را بر ما تحميل كند و نه جنگ را.

زندگي با تحريم سخت است اما سخت تر از آن زندگي 
بدون استقالل است.

آزادي سياس��ي داخلي براي ما بسيار مهم است و ما 
به عن��وان كهن ترين دموكراس��ي در خاورميانه، به 
مردم ساالري خود مي باليم و آزادي داخلي را با دخالت 

خارجي، سودا نخواهيم كرد.
دموكراس��ي حق حاكميت ملت است و نه حق دخالت 
بيگانه، آن هم بيگانه اي تروريست و مداخله جو كه هنوز 
هم در همان توهم 28 مرداد 1332 زنداني است: همان 
روزي كه اسالف شان، تنها دموكراسي آن زمان خاورميانه 

را با كودتا سرنگون كردند.
براي ما عزت و آسايش ملت مان مهم است كه با ديپلماسي 

متكي بر اراده ملي و همراه با مقاومت به دست مي آيد.
ما ابزار چانه زني داخلي و انتخاباتي امريكا نيستيم.

هر دولتي كه در امريكا انتخاب ش��ود، به ناچار تس��ليم 
تاب آوري ملت بزرگ ايران خواهد شد.

براي جهان نيز امروز زمان »نه« گفتن به زورگويي 
و قلدرمآبي است. دوران سلطه و هژموني به سرآمده 
اس��ت. ملت ها و فرزندان ما س��زاوار دنيايي بهتر، 
امن تر و قانون  مدارترند. امروز زمان تصميِم صحيح 

و درست است.
از توجه شما سپاسگزارم
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چهرهروز

رسول مال قلي پور؛ شاعر سينماي دفاع مقدس
آخرين فيلمش »ميم مثل مادر« بود. فيلمي كه توانس��ت به يكي از پرفروش ترين هاي سينماي ايران تبديل شود، او از آن 
دست فيلمس��ازاني بود كه به نام » فيلمساز غريزي« شهرت داشت. مالقلي پور سينماي دفاع مقدس را خوب مي شناخت 

و آن را شاعرانه تعريف مي كرد.
 به گفته علي مالقلي پور، شهيد بهروز مرادي، شهيد شوكت و شهيد باكري هر كدام به نوبه خود تاثير شگرفي در زندگي و 
نگاهش به س��ينما داشتند. 15 اسفند سال 1385 براي آنها كه سينماي دفاع مقدس را با رسول مالقلي پور شناختند، روز 

بسيار تلخي بود، روزي كه او در سن 51 سالگي چشم از جهان فرو بست، يادش گرامي.

كتابخانه

درباره  كتاب »فقر احمق مي كند«
كتاب »فقر احمق مي كند« نوشته »الدار شفير، سندهيل موالينيتن« نگاهي متفاوت به مشكالت موجود درباره هزينه هاي 
زندگي دارد. اين كتاب تالش مي كند تاثير كميابي )قحطي( را در زندگي انسان درباره دو مساله پول و زمان نشان دهد و 
البته راه حل هايي براي مقابله با اين شرايط براي افراد ارايه دهد. اين به سرعت توانست جايگاهش را در ميان خوانندگان 

پيداكند.
 اين كتاب از امريكا هم فراتر رفته است و در طي سال هاي گذشته به چندين زبان ترجمه شده است. در مقدمه كتاب فقر 

احمق مي كند از قول نويسندگان آمده است: »ما اين كتاب را به اين خاطر نوشتيم كه براي ننوشتنش وقت نداشتيم.«

میراثنامهجامعه

مدي��ركل دفتر حفاظ��ت و احي��اي تاالب هاي 
س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت با آماده شدن 
برنامه مديريت زيس��ت بومي ت��االب هامون از 
كمك 10 ميلي��ون يورويي مجامع بين المللي به 
اين برنامه خبر داد. مسعود باقرزاده كريمي گفت: 
چون احياي تاالب هامون پ��روژه اي بين المللي 
اس��ت م��ا توانس��ته ايم ك��ه مش��اركت جوامع 
بين المللي از جمل��ه اتحاديه اروپ��ا را نيز جلب 
كنيم. اتحاديه اروپا حدود 10 ميليون يورو براي 
اين كار تخصيص داده اس��ت كه طي پنج سال و 
از سال ۲0۲0 در ايران براي احياي هامون هزينه 
مي شود. او ضمن اشاره به اينكه سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت با يك روش شناس��ي جامع نگر 
تح��ت عنوان مديريت زيس��ت بوم��ي تاالب ها، 
برنامه اي مديريتي براي تع��دادي از تاالب هاي 
كش��ور تدوين كرده اس��ت، اظهار كرد: اگر ما به 
دنبال احياي تاالب ها هس��تيم باي��د كل حوزه 
آبخيز را ساماندهي كنيم. درحال حاضر برنامه اي 
مديريتي براي تاالب هامون در نظر گرفته ش��ده 
است اما هامون تاالبي مرزي است كه ۹0 درصد 
حوضه آبخيز آن در كشور افغانستان قرار دارد. از 

اين رو فرآيند تدوين و مطالعه برنامه مديريتي آن 
با ساير تاالب هاي كشور تفاوت دارد. البته هدف 
اصلي ما اين اس��ت براي حف��ظ و احياي تاالب 
هامون با جوامع محلي مش��اركت كنيم. درحال 
حاضر نوعي رقابت در تاالب براي مصرف آب در 

اكوسيستم و مصرف آب بين جوامع انساني است 
بنابراين بايد فعاليت هاي��ي را در منطقه تعريف 
كنيم كه هم معيشت مردم را تامين كند و هم آب 
تاالب را هدر ندهد. رونق گاوميش داري، صنايع 

دستي و صيادي از جمله اين فعاليت ها هستند.

كمك ۱۰ ميليون يورويي اتحاديه اروپا براي احياي تاالب هامون

افزايش مسير امن دوچرخه سواري در تهران 
ش��هردار تهران ك��ه روز گذش��ته به 
مناسبت روز بدون خودرو با دوچرخه به 
خيابان هاي شهر آمد، از مردم خواست 
ك��ه روش زندگي پرتح��رك را براي 
س��المت خود و ش��هر انتخاب كنند. 
پيروز حناچ��ي همچني��ن از افزاش 
طول مس��ير امن دوچرخه س��واري 
شهر تهران به 500 كيلومتر خبر داد. 

او در حاش��يه دوچرخه س��واري با حضور سفراي 
چند كش��ور در تهران در جمع خبرنگاران با اشاره 
به اينكه روز جهاني بدون خودرو همزمان با روز سه 
شنبه هاي بدون خودرو شده است گفت: تعدادي 
از سفراي حاضر در تهران در اين حركت با ما همراه 
شدند و مس��ير از پارك الله تا پارك شهر با ما هم 

ركاب شدند. حناچي با اشاره به اينكه 
براي سفرا جالب بود كه در شهرهاي 
آسيايي و غرب آسيا اين موضوع جديد 
اس��ت، افزود: اين در حالي اس��ت كه  
پنجاه س��ال پيش مردم ب��ا دوچرخه 
تردد مي كردن��د. او كم عارضه ترين و 
پربازده ترين راه براي كيفيت بخشي 
به شهرها را دوچرخه سواري دانست و 
گفت: روز گذشته ۲۲ مسير در تهران با هماهنگي 
پليس راهور براي دوچرخه سواري و پياده روي آماده 
مي ش��وند كه اقدامي نمادين بود. ش��هردار تهران 
توسعه اين مد حمل و نقلي را نيازمند همراهي مردم 
دانست و گفت: مردم بايد باور كنند روش زندگي پر 

تحرك سالمت خودشان و شهر را تأمين مي كند.

۱۷۸ فوتي جديد كرونا در كشور 
س��خنگوي وزارت بهداش��ت از 
شناس��ايي 3۷1۲ م��ورد جدي��د 
كروناويروس در كشور طي ۲۴ ساعت 
گذشته خبر داد. دكتر سيماسادات 
الري در اي��ن باره گف��ت: از ديروز تا 
ام��روز اول مهر 13۹۹ و بر اس��اس 
معيارهاي قطعي تشخيصي، سه هزار 
و ۷1۲ بيمار جديد مبتال به كوويد1۹ 

در كشور شناسايي شد كه يك هزار و 81۷ نفر از 
آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد1۹ در 
كش��ور به ۴۲۹ هزار و 1۹3 نفر رس��يد. به گفته 
الري، متاس��فانه در طول ۲۴ س��اعت گذشته، 
1۷8 بيمار كوويد1۹ جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۲۴ هزار و 
۶5۶ نفر رسيد. او ادامه داد: خوشبختانه تاكنون 
3۶3 هزار و ۷3۷ نفر از بيم��اران، بهبود يافته  يا 

از بيمارس��تان ها ترخيص شده اند. 
همچنين 3۹۲۲ نفر از بيماران مبتال 
به كوويد1۹ در وضعيت ش��ديد اين 
بيماري تح��ت مراقبت ق��رار دارند. 
تاكنون س��ه ميلي��ون و 800 هزار و 
۶1۹ آزمايش تش��خيص كوويد1۹ 
در كشور انجام شده است. دكتر الري 
افزود: اس��تان هاي تهران، اصفهان، 
قم، آذربايجان شرقي، خراسان جنوبي، سمنان، 
قزوين، لرس��تان، اردبيل، خوزستان، كرمانشاه، 
گيالن، بوش��هر، زنجان، ايالم، خراسان رضوي، 
مازندران، البرز، آذربايجان غربي، مركزي، كرمان، 
خراسان ش��مالي، همدان و يزد در وضعيت قرمز 
قرار دارن��د. به گفته او، اس��تان هاي كهگيلويه و 
بويراحم��د، چهارمحال و بختي��اري، هرمزگان، 
فارس و گلستان نيز در وضعيت هشدار قرار دارند.

گرانفروشي را به سامانه ۱۳۵ اطالع دهيد
در حال��ي كه اي��ن روزها م��ردم با 
افزاي��ش بي رويه قيمت ه��ا مواجه 
هستند، سخنگوي سازمان تغزيرات 
از مردم خواس��ت كه اگر با مواردي 
نظير گرانفروشي مواجه شدند، اين 
موض��وع را از طري��ق س��امانه 135 
اطالع دهند. سيدياسر رايگاني گفت: 
محور اصل��ي اين بازرس��ي ها طبق 

اولويت ه��اي اصلي كاالهاي اساس��ي مورد نياز 
مردم اس��ت. ما در س��ازمان تعزيرات حكومتي 
طبق انتظاراتي كه هموطنانم��ان از ما دارند به 
حوزه هايي ك��ه عموميت بيش��تري دارند ورود 
كرديم.  در سياس��ت هاي جديد، آن كاالهايي را 
كه مردم بيش��تر مصرف دارند و قاعدتًا تخلفات 
هم در آن حوزه نيز بيشتر اس��ت ورود كرديم و 

گش��ت  هاي مش��ترك را در اولويت 
كارهاي خود قرار داديم. ضمن اينكه 
100 درصد گشت هاي ما در سراسر 
كشور فعال ش��دند، قباًل با توجه به 
اينكه شرايط مهيا نبود اين گشت ها 
نيز از كارايي خود فاصله گرفته بودند. 
ما با همكاري س��ازمان ها و نهادهاي 
مربوط قصد آن را داريم تا يك سري 
حداقل ه��ا را در بازار ايجاد كني��م .او در رابطه با 
چگونگي اعالم ش��كايت از طرف م��ردم و نحوه 
نظارت بر كيفيت اجناس نيز گفت: بحث نظارت 
بر كيفيت كاالها بر عهده سازما استاندارد است. 
آنها بايد معيارهايي را كه در رابطه با وزن و كيفيت 
كاالها كه بر روي محصول درج مي شود به همان 

صورت به مشتري تحويل دهند.

ادامهازصفحهاول

جوانان بي هدف چشم 
اميدشان به كنكور است

از راه كار عملي به دست آورده اند در مشاغلي مناسب 
مشغول به كارند، مدرك در آخرين درجه اهميت قرار 
دارد. در حالي كه در ايران اين مس��اله كامال برعكس 
است، ش��ما بايد مدرك داشته باش��ي، هر كاري كه 
مي خواهي انجام دهي بايد مدرك داشته باشي. بدون 
مدرك يك جاي كار مي لنگد و همين مس��اله است 
كه باعث مي شود، جواني كه تمام زندگي اش به اعالم 
نتيجه كنكور وابسته بود، بعد از اعالم نتايج دست به 
خودكشي بزند. چون نتوانسته آنطور كه مي خواسته 
امتحانش را پاس كند. نتوانسته در آن دانشگاهي كه 
دلش مي خواسته يا خانواده از او انتظار داشته اند، قبول 
شود.  اين در حالي است كه در اكثر كشورهاي دنيا وارد 
شدن به دانشگاه بس��يار راحت است، اما بيرون آمدن 
از آن بس��يار سخت است، يعني اگر شما تالش نكني 
نمي تواني به راحتي فارغ التحصيل شوي، اين مساله 
باعث بروز استرس نمي شود، بلكه باعث مي شود فرد 
دانشجو براي فارغ التحصيل شدن تالش كند، بيشتر 
بياموزد و بيشتر تجربه كسب كند. نه اينكه فقط به خاطر 
وارد شدن به دانشگاه تمام زندگي اش را تعطيل كند و در 
نهايت هم به نتيجه اي كه مي خواهد نرسد.  به هر حال باز 
هم به همان شايسته ساالري بر مي گرديم. اگر دانشجو 
بتواند به راحتي وارد دانشگاه شود، اگر شايستگي اش را 
داشته باشد، به موقع فارغ التحصيل مي شود و مي تواند 
به زندگي اش ادامه دهد. بحث حذف كنكور سال هاست 
كه در ايران مطرح شده اما هيچ وقت به مرحله اجرايي 
شدن نرسيده است، پس تا زماني كه يك جوان تمام 
آينده اش را در گرو يك امتحان ببيند، ش��نيدن خبر 
خودكش��ي افرادي كه در كنكور موفق نبوده اند، جزو 
الينفك زندگي ما است.  اصال اگر بخواهيم علمي تر به 
موضوع نگاه كنيم رتبه  بندي انساني بر اساس آزمون 
اش��كال دارد. چون چيزي به نام هوش عمومي وجود 
ندارد و تنوع هوش باالست و كسي كه هوش رياضي 
بااليي دارد الزاماً هوش جغرافيايي و هوش موسيقايي 
بااليي ندارد و هيچ ابزار قابل اتكايي براي سنجش هوش 
خاص وجود ندارد. با اين نگاه، جواِن خودكشي كرده در 
چند درس مهارت داشته و در بقيه نه يا هوش رياضي 
او باال بوده ولي توان يا س��رعت تست زني او پايين و در 
مقابل تست ها كم آورده و آن تصميم تأسف برانگيز را 
گرفته است.  پس در واقع قاتل پسر درس خوان، تفكري 
است كه هدف از آزمون را غربال كردن افراد ضعيف از 
قوي مي داند و تعريف موفق شدن را در محدوده پاداش 
و تنبيه خالصه كرده اس��ت. در »رفتار گرايي« انتظار 
والدين از فرزندان موفقيت در يك ُبعد خاص اس��ت و 
از اين رو انتظاراتي فراتر از توان دختران و پس��ران بر 
ُگرده هاشان مي نشيند . به جاي آنكه زندگي كنند و 
زندگي را ياد بگيرند تنها براي آن موفقيت خاص تربيت 
مي شوند. با اينكه اين سبك آموزش ۶0 سال است كه 
اندك اندك از مدارس دنيا رخت بربسته اما سايه آن بر 

الگوهاي آموزشي ما سنگيني مي كند.    
   ريیسانجمنمددكاريايران

فرمانده ستاد مقابله با كرونا در كالنشهر تهران: 

تعداد مبتاليان بستري درحال افزايش است
حاال ديگر مسووالن امر هم اذعان دارند 
كه ايران وارد موج س��وم كرونا ش��ده 
است، اين موج خطرناك تر، كشنده تر 
و البته كه همراه با افزايش تعداد مبتاليان بستري 
خواهد بود.  »عليرضا زالي« فرمانده س��تاد مقابله 
با كرونا در كالنش��هر تهران درباره آخرين وضعيت 
شيوع كرونا در تهران گفت: در شهر تهران كماكان 
در وضعيت قرمز به سر مي بريم، البته اين رنگ بندي  
صرفا نشان دهنده اين است كه آمار در مجموع از يك 
حد قابل قبول باالتر رفته است. در تهران قبل از موج 
دوم بيماري كرونا به صورت سينوسي شاهد فراز و 
فرودهاي آم��اري بوديم، اما با پيدايش موج دوم در 
استان تهران اين افزايش آمار طوالني تر شده است و 
در روزهاي اخير با توجه به تحليل آماري كه داريم، 

احتماال در شكل گيري موج سوم به سر مي بريم.
او افزود: تفاوت موج س��وم با موج هاي قبلي در اين 
اس��ت كه خيلي س��ريعتر از موج دوم و اول، تعداد 
مبتاليان بستري نس��بت به مبتاليان سرپايي در 
حال افزايش اس��ت و قدرمطلق بيمارس��تاني نيز 
نسبت به امواج قبلي طبيعتا افزايش بيشتري پيدا 
كرده است. همچنين تعداد افرادي كه در بخش هاي 
مراقبت هاي ويژه در موج س��وم بستري مي شوند، 
طبيعتا نسبت به ادوار قبلي افزايش بيشتري را نشان 
مي دهد، بنابراين تحليل ما اين است كه اگر مطالعات 
اپيدلوژيكي هفته آتي تاييد ش��اخص هاي آماري 
اين هفته بوده و در تطابق با آنها قرار بگيرد، مفهوم 
آماري اش اين است كه ما طبيعتا وارد موج سوم اين 
بيماري شده ايم و اين تغييرات آماري طبيعتا مانند 

رفتار سينوسي قبل از موج دوم تلقي نمي شود.

  نيازمند اعمال محدوديت هاي بيش�تري 
هستيم

زالي به »ايلن��ا« گفت: از آنجا كه ما با امواج بيماري 
روبرو هس��تيم، هر كاري كه منجر به كاهش توليد 
س��فر، كاهش اجتماعات، تقليل شرايط حضوري 
افراد در فضاي بسته شود، راهبرد بسيار مهمي است 
و بايد اعمال ش��ود. اينكه چه مقدار اين مداخالت 

بايد زمان بر باش��د، طبيعتا آمار هفت��ه آينده به ما 
اين را نش��ان مي ده��د. به نظر مي رس��د برخي از 
محدوديت هايي كه در گذشته در تهران اعمال شد 
با توجه به شرايط فعلي تهران نيز بايد دوباره اعمال 
ش��ود و ما نيازمند اعمال محدوديت هاي بيشتري 
هستيم، ضمن اينكه بايد حتما با تاكيد بيشتري بر 
رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي و مسائل بهداشتي 

اين محدوديت ها اعمال شود.
او درباره تاخير در ورود واكسن آنفلوآنزا به كشور گفت: 
امس��ال در دنيا به دليل اينكه يك ني��از جهاني براي 
واكسن آنفلوآنزا شكل گرفته است، تامين و تدارك اين 
واكسن با چالش هاي زيادي نسبت به سال هاي گذشته 
روبرو است. در سال هاي گذشته بسياري از واكسن ها از 
نوع واكسن هاي آنفلوآنزا در عرصه جهاني حتي به بازار 
وارد نمي شد و توزيع آن صورت نمي گرفت، در حالي كه 
امسال اينگونه نيست.بنابراين اين يك امر جهاني است.

  افزايش دو برابري ظرفيت توليد واكسن 
آنفلوآنزا در دنيا

رييس س��تاد مقابله ب��ا كرونا در كالنش��هر تهران 
خاطرنشان كرد: پيش بيني مي شود، عليرغم اينكه 
ظرفيت توليد واكس��ن آنفلوآنزا در دنيا به دو برابر 
سال گذشته افزايش پيدا كرده است، اما كماكان به 
دليل شكل گيري نياز شديد به اين واكسن، كمبود 
آن مي تواند به عنوان يك چالش باش��د، طبيعتا ما 
در كش��ور يكي از مشكالتي كه هميشه با آن روبرو 
هستيم، تحريم ها و نقل و انتقال ارز است و طبيعتا 

براي ما چالش ايجاد مي كند.

  ت�الش وزارت بهداش�ت ب�راي واردات
 ۱۶ ميليون دوز واكسن آنفلوآنزا

رييس س��تاد مقابل��ه با كرون��ا در كالنش��هر تهران 
خاطرنشان كرد: وزارت بهداش��ت در سه هفته  اخير 
تالش فراواني انجام داده است تا بتواند 1۶ ميليون دوز 
واكسن را وارد كشور كند. طبيعتا اولين بخش واكسن 
كه وارد شبكه بهداشت و درمان كشور توزيع شود، براي 
گروه ه��اي پرخطر به ويژه زنان ب��اردار كه حدود يك 
ميليون و 300 هزار نفر هستند و همچنين گروه هاي 
پزشكي و بهداشت و درمان كه در خط مقدم مواجهه 

مستقيم با اين بيماري هستند، استفاده مي شود.
وي ادامه داد: زندانيان، معتادان، افراد مسن، افرادي كه 
داراي بيماري زمينه اي هستند، افرادي كه شيمي درماني 
مي شوند، بيماراني كه ديابت كنترل نشده دارند و افرادي 
كه از داروهاي تضعيف كننده سيستم ايمني بدن استفاده 
مي كنند نيز جزء گروه هاي پرخطر تلقي مي شوند و در 
اولويت تزريق واكسن آنفلوآنزا هستند. به نظر مي رسد 
سياست فعلي وزارت بهداشت اين است كه گروه هاي 
پرخطر و گروه هاي اولويت دار براس��اس پروتكل ملي 
تزريق واكسن كه با پروتكل جهاني نيز تطبيق دارد در 
اولويت قرار بگيرند و براي اين گروه هاي پرخطر تامين 

مكفي واكسن آنفلوآنزا انجام شود.

  به جاي گس�ترش تخت هاي بيمارستاني 
بايد به كاهش بيماران فكر كنيم

زالي در پاسخ به اين س��وال كه آيا در استان تهران با 
توجه به همزماني شيوع آنفلوآنزا و كرونا با كمبود تخت 
بيمارستاني مواجه خواهيم شد، تصريح كرد: با توجه به 
اينكه در طول دو هفته اخير با تبديل برخي از تخت هاي 
عمومي به تخت هاي تنفسي و ويژه توانسته ايم بخشي 
از نيازها را برطرف كنيم، اما هيچ وقت ظرفيت درماني 
در تهران اليتناهي نيس��ت و مي تواند با محدوديت 
مواجه ش��ود. معتقدم به جاي اينكه به فكر گسترش 
تخت هاي بيمارستاني باشيم، بايد به كاهش بيماران 
مورد نياز به بستري بينديشيم كه اقدامات پيشگيرانه 
و بهداشتي و مداخالت فاصله گذاري اجتماعي بهترين 

راهبرد در اين زمينه است.

گزارش
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مرزپرگهر

هنر

پوران درخشنده، كارگردان »هيس دخترها فرياد نمي زنند« از كليد خوردن 
ساخت فيلم »هيس پسرها گريه نمي كنند« طي پاييز امسال خبر داد. اين 
در حالي است كه به گفته كارگردان فيلم، شهاب حسيني كه قبال قرار بود 
نقش اول اين فيلم را بازي كند به دليل مش��غله زياد نتوانسته با اين پروژه 
همكاري كند. درخش��نده در بخش ديگري از سخنانش گفت: نقش اصلي 
فيلم »هيس پسرها گريه نمي كنند« كه قرار بود شهاب حسيني آن را بازي 
كند نقش يك فرد دردكش��يده اس��ت و بايد بازيگر توانمندي براي حضور 
در اين كاراكتر انتخاب كنم. فعال در قب��ال هيچكدام از بازيگران به گزينه 
قطعي نرسيده ام. اين فيلم دغدغه مهم من در زندگي است، براي ساخت آن 
پنج س��ال دوندگي كردم و جنگيدم و اين تالش را تا به امروز هيچگاه كنار 
نگذاشته ام، بدون شك »هيس پسرها گريه نمي كنند« را با عشق و با ايمان 
قلبي ام خواهم ساخت. اين فيلم براي من درجه اهميت بسيار بااليي دارد و 

سعي مي كنم بهترينم را در آن بگذارم. 

»هيس 
پسرها گريه نمي كنند« 

هنر

طرح بهرام غروي منجيلي گرافيست ايراني در ميان 10 اثر برتر سيزدهمين 
جش��نواره جهاني بيلب��ورد artmoves در ش��هر تورن لهس��تان قرار 
گرفت. طرح به��رام غروي منجيلي از ايران با موضوع ايجاد محدوديت در 
ابتدايي ترين امكان��ات ارتباطي ما يعني »با هم صحبت كردن« به عنوان 
يكي از 10 اثر برتر سيزدهمين جشنواره جهاني بيلبورد artmoves در 
شهر تورن لهستان نمايش داده شد. سيزدهمين جشنواره جهاني بيلبورد 
artmoves در شهر تورن لهستان ميزبان 18 طراحي گرافيك منتخب 
دنيا از ميان 1۴10 اثر از ۷8۹ طراح گرافيك و ۷0 كش��ور جهان بود. اين 
جش��نواره كه از معتبرترين رويدادهاي هنري است هر ساله با موضوعات 
خاص برگزار مي شود و با توجه به همه گيري ويروس كرونا در جهان موضوع 
جشنواره امسال با اين عنوان انتخاب شد: »اپيدمي ها - يك فاجعه جهاني، 
مجازات يا فرصتي براي بازس��ازي خود و جهان؟« اين جش��نواره در 11 

سپتامبر سال ۲0۲0 افتتاح شد.

گرافيست ايراني 
در جشنواره جهاني لهستان
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