
W W W . T A A D O L N E W S P A P E R . I R

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 2  صفحه 3 

   Vol. 7  No . 1767  Tue. Sep 29. 2020  سه شنبه 8 مهر 1399   11 صفر 1442  سال هفتم  شماره 1767 8 صفحه  قيمت:3000 تومان دالر
--

يورو
--

تمام سكه
13550000  تومان

شاخص بورس
1515930

 آمار عجيب اقتصاد ايران
 در دوران كرونا

سرمايه گذاري بانك ها
در بورس غيرقانوني است؟

ازمديرعامل بورس تهران اصرار از بانك ها انكارنرخ بيكاري پس از مدت ها تك رقمي شد
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يادداشت- 1

آسيب هاي پول ُپرقدرت 
به اقتصاد

بعد از انتش��ار آمارهاي 
از  ك��ه  اخي��ري 
ي  ي ها ز تصميم س��ا
اقتصادي دول��ت براي 
پرهيز از اس��تقراض از 
مركزي س��خن  بانك 
مي گفتند، يك بار ديگر 
اين پرسش كه بهترين 
تصميم براي جبران كس��ري بودجه چيس��ت؟ 
در محافل اقتصادي و رس��انه اي مطرح ش��دند و 
بازار ارزيابي هاي تحليل��ي در خصوص آنها گرم 
شد. واقع آن است كه دولت از سال92 كه سكان 
هدايت كشور را به دست گرفت و به عنوان منتخب 
مردم برگزيده شد تا به امروز بر اساس اين رويكرد 
كلي عمل كرد و تصميم گرفت كه از پول پرقدرت 
يا چاپ پول كمتر استفاده كند يا بدهي دولت به 
بانك مركزي تحت عنوان استقراض كمتر باشد. 
اين يك��ي از ضرورت هايي اس��ت كه هم��واره از 
سوي كارشناس��ان به عنوان يك اولويت اساسي 
مطرح بوده و صاحب نظران اقتصادي از دولت ها 
پرهيز از استقراض به بانك مركزي و توسعه پايه 
پولي را خوس��تار بودند. با اين توضيحات ممكن 
اس��ت اين س��وال در اذهان عمومي مطرح شود 
كه در شرايطي كه بر اساس اعالم مراكز آماري و 
اقتصادي، دولت كه همواره طي سال هاي اخير از 
كسري بودجه قابل توجه برخوردار بوده، طي اين 
سال ها با استفاده از چه مكانيسمي كسري بودجه 
خود را پوش��ش داده كه منجر به بروز مشكالت 
برآمده از استقراض از بانك مركزي نشده است؟ 
مهم ترين راهكاري كه دولت براي جبران كسري 
بودجه خود انتخاب كرده، فروش اسناد خزانه يا 
اوراق بهادار بوده اس��ت. يعني استقراض از مردم 
به جاي استقراض از بانك مركزي كه البته تبعات 
منفي و مخرب اس��تقراض از بانك مركزي را نيز 
ادامه در صفحه 6 ندارد.  

هادي حق شناس

» تعادل« عوامل سقوط بورس را بررسي مي كند

چله نشيني بورس درسرخ پوشي
رقيه ندايي|  با شروع سال 99 بازار سرمايه بازدهي 
300 درصدي را تجربه كرد و اين بازدهي باعث شد 
كه بيش از 50 درصد مردم راغب ش��وند تا در بورس 
س��رمايه گذاري كنند. درنتيجه اين بازدهي و ورود 

سهام عدالت به بازار باعث شد كه بيش از 90 درصد 
مردم در ب��ورس مش��اركت كنند. ام��ا در اين ميان 
نكته اي بود كه س��هامداران نس��بت به آن بي توجه 
بودند و اين نكته نوسان در بازار است. بورس هميشه 

نمي تواند مثبت و صعودي باش��د و برخي روزها بايد 
كمي اف��ت را تجربه كند تا س��هام موج��ود در بازار 
ارزندگي مناسبي داش��ته باشند. نوس��ان ذات بازار 
سرمايه اس��ت و يك روند طبيعي تلقي مي شود ولي 

برخي از سهامداران جديدالورود انتظار روندي كامال 
صعودي از بازار را دارند و پس از هر نزولي سعي دارند 
نقدينگي خود را از بازار خارج كنند. اين مشكل ناشي 

 صفحه 4 از عدم آگاهي برخي از سهامداران است و...

 نيويورك تايمز از 2 دهه فرار مالياتي
 ترامپ رييس جمهور امريكا پرده برداشت

  ترامپ در سالي كه منتهي به پيروزي اش 
 در انتخابات شد ۷۵۰ دالر ماليات پرداخت كرده است

   ترامپ در ۱۰ سال از ۱۵ سال گذشته
 هيچ مالياتي پرداخت نكرده است 

رسوايي حداكثري 
درآستانه انتخابات

يادداشت-7يادداشت-6يادداشت-5يادداشت-4   يادداشت-3 يادداشت-2

نفع بري ايران از تجارت 
محصوالت شيميايي

 تصميماتي با كاهش
 قدرت  نقدشوندگي  بورس 

چالش هاي »رزم حسيني« 
براي راي اعتماد

 رفاه اجتماعي 
عامل كاهش خشونت

 واقعيات اقتصادي
 و سفره هاي مردم

 كدام دغدغه
 اشتغال؟

برخورداري  به واس��طه  ايران 
از منابع نف��ت و گاز طبيعي، 
پش��توانه  ب��ه  همچني��ن 
مراك��ز علم��ي و نيروه��اي 
تحصيل ك��رده، داراي مزيت 
رقابتي در تولي��د محصوالت 
صناي��ع ش��يميايي اس��ت و 
اين صناي��ع، نق��ش پررنگي 
در تولي��دات صنعت��ي و تجارت اي��ران ايف��ا مي كنند؛ 
محصوالت حاصل از اين صنايع به واسطه مزيت كشور، 
س��هم زيادي در صادرات غيرنفتي ايران دارند؛ طي دوره 
97-1390، متوس��ط صادرات كااليي غيرنفتي كشور، 
38.2 ميليارد دالر بوده كه از اين مقدار به طور متوسط، 
29 در صد آن محصوالت شيميايي بوده است. همچنين 
سهم محصوالت صنايع ش��يميايي در واردات ايران نيز 
چشمگير است كه نشان دهنده آن اس��ت كه كشور در 
برخي از محصوالت اين صنايع به دنياي خارج وابس��ته 
است. طي همين دوره، متوسط واردات كااليي ايران 49 
ميليارد دالر بوده كه به طور متوسط 11 درصد آن سهم 
محصوالت شيميايي بوده است. با اين همه، براي قضاوت 
راجع به منافع توسعه اي ايران از تجارت محصوالت صنايع 
شيميايي، الزم است تا از شاخص هايي براي ارزيابي اين 
ادامه در صفحه 4 موضوع استفاده كرد كه ...  

اخب��اري كه ط��ي روزهاي 
اخير در خصوص محدود تر 
س��اختن نوس��ان گيري در 
بازار س��رمايه مطرح شده به 
نظر مي رس��د بايد از منظر 
تحليلي مورد بررس��ي قرار 
بگي��رد و ابع��اد و وزاي��اي 
گوناگون آن تحليل ش��ود. 
اگر بازار را مانند يك موت��ور اتومبيل در نظر بگيريم، 
نوس��انگيران مانند روانكارهايي بودن��د كه حركت 
پيستون در اين موتور را راحت  تر مي كردند. به عبارت 
روشن تر، نوسان گيران به روان شدن و جريان سيال 
بازار كمك مي كنند تا فرآيندهاي كلي بازار سرمايه 
مبتني بر انعطاف بيشتر و تاثيرگذاري افزون تر محقق 
شوند. نكته اي به نظر مي رس��د در اين شرايط بايد بر 
روي آن تاكيد شود، لغو تصميماتي است كه براي اين 
منظور اتخاذ ش��ده اند؛ معتقدم فرآيند نوسان گيري 
روزانه بايد ادامه داش��ته باش��د چرا كه ش��فافيت و 
انعط��اف ب��ازار را افزاي��ش مي دهد. دس��تور العمل 
جديدي ك��ه در خصوص ممنوعيت نوس��ان گيري 
روزانه اتخاذ ش��ده از يك طرف باعث كاهش قدرت 
نقدش��وندگي بازار مي شود و از س��وي ديگر سرعت 
ادامه در صفحه 5 گردش پول را كاهش مي دهد.  

دول��ت  در  صم��ت  وزارت 
دوازده��م به نس��بت س��اير 
بيشترين  وزارتخانه ها، دچار 
تغيير وتحول مديريتي بوده 
به طوري ك��ه وزراي  اس��ت؛ 
قبلي يا كنار گذاش��ته شدند 
يا جابه جا. به عبارتي از ابتداي 
دولت دوازدهم تاكنون وزارت 
صنعت، معدن وتجارت، دو وزير و دو سرپرست را در راس 
خود ديده است، اما اكنون كه در ماه هاي پاياني كار دولت 
دوازدهم هس��تيم، اين وزاتخانه مهم بالتكليف و بدون 
وزير مانده است. هرچند با بركناري »رضا رحماني« در 
22 ارديبهشت ماه، چندين گزينه براي تكيه بر صندلي 
صمت مطرح ش��د، اما بخت با هيچ كدامشان يار نبود و 
نتوانستند رداي وزارت را بر تن كنند. جدي ترين گزينه 
»حس��ين مدرس خياباني« بود كه پايش به بهارستان 
هم باز شد، اما با بداقبالي وعدم راي اعتماد نمايندگان با 
وزارت خداحافظي كرد. پس از آن در كارزار معرفي گزينه 
پيش��نهادي، قرعه به نام »عليرضا رزم حسيني« افتاد و 
»حسن روحاني« رييس جمهور يكم مهرماه در نامه اي 
او را به مجلس معرفي كرد. »رزم حسيني« كه در دولت 
»تدبير و اميد« استاندار اس��تان هاي خراسان رضوي و 
ادامه در صفحه 7 كرمان بوده...  

ب��راي اينكه بتواني��م داليل 
افزاي��ش خش��ونت در يك 
جامع��ه را پيدا كني��م بايد 
شرايط زندگي در آن جامعه 
را بررس��ي كنيم. نب��ود رفاه 
اجتماع��ي مي توان��د اولين 
دليل افزايش پرخاش��گري 
و خش��ونت در جامعه باشد. 
از س��وي ديگر نبايد فراموش كنيم كه خش��ونت به 
عنوان يك واكنش رفتاري تابع بسياري از فرآيند ها و 
مكانيس��م روحي، رواني و عصبي است و اين در حالي 
است كه اين رفتار اكتسابي بوده و هيچ ربطي به مسائل 
ژنتيكي و قوميتي ندارد. بس��ياري از م��ردم به دليل 
مشكالتي كه در زندگي شخصي خود با آن مواجه اند، 
اعم از نداشتن امنيت شغلي، نداشتن رفاه اجتماعي، 
نداش��تن توان مالي براي تامي��ن هزينه هاي زندگي 
و ... خش��م هاي فروخورده دارند. آنها اين خشم هاي 
فروخورده را با خود حمل مي كنند. در سطح جامعه، 
در محل كار، در مدرس��ه يا هر جاي ديگري كه افراد 
متف��اوت س��ر و كار دارن��د. كوچك تري��ن جرقه اي 
مي تواند اين انبار باروت را منفجر كند. در واقع انساني با 
خشم هاي فروخورده مانند انبار باروتي است كه هر آن 
احتمال دارد منفجر شود.   ادامه در صفحه 8

واقعيت اقتص��اد را آمارهاي 
مس��تند مي س��ازد و زماني 
ك��ه آمارها حاك��ي از حذف 
برخي اق��الم مصرفي مهم از 
س��بد مصرفي روزانه مردم 
اس��ت بايد اين هش��دارها را 
جدي گرفت و در راس��تاي 
مس��اعدت به مردم، اقدام به 
تصميم گيري هاي فوري كرد. با توجه به اين واقعيت 
كه تكانه هاي اقتصادي برآمده از تحريم هاي اقتصادي، 
تورم و كرونا، زندگي معيشتي طبقات كمتربرخوردار 
را با مشكالت عديده اي مواجه ساخته، مجلس يازدهم 
در پاس��خ به مطالبات به حقي كه مردم در اين زمينه 
داش��تند با هدف كلي حمايت از سبد مصرفي مردم، 
طرح توزيع اقالم اساس��ي را در دس��تور كار قرار داد؛ 
طرحي كه كمك مي كند تا بخش كوچكي از نيازهاي 
معيشتي مردم را پوشش دهد. همزمان با مطرح شدن 
جزييات اين ط��رح برخي از انتقادات مطرح ش��دند 
كه اغلب مبتني بر اين رويكرد كلي ب��ود كه اين نوع 
اقدامات به نوعي بازگشت به اقتصاد كوپني و مسائلي از 
اين دست است. اما واقع آن است كه اين طرح ارتباطي 
با كوپن و... ندارد و بايد آن را در راس��تاي حمايت هاي 
يارانه اي نظام سياس��ي از مردم طبق��ات محروم قرار 
داد. روش��ي كه در اغلب اقتصادهاي توسعه يافته هم 
انجام مي ش��ود و منافاتي با اصول كل��ي علم اقتصاد 
ن��دارد. بع��د از برنامه ريزي هاي كميس��يون برنامه و 
بودج��ه در خصوص اين ط��رح و برگزاري جلس��ات 
متعدد كارشناس��ي با حضور مسووالن س��ازمان ها و 
وزارتخانه هاي دولتي در نهايت قرار بر اين ش��د تا اين 
طرح بر اساس منابعي كه در برخي رديف هاي بودجه 
99 وجود داشت، عملياتي ش��ود. بر سر تامين منابع 
موردنظر اين طرح مش��كالتي وجود داش��ت و دولت 
اعالم كرد از رديف بودجه اي ك��ه مجلس براي اجراي 
اين طرح در نظر گرفته بود، براي همسان سازي حقوق 
بازنشستگان استفاده مي كند. بنابراين جلساتي ميان 
روساي س��ازمان برنامه و بودجه وكميسيون برنامه و 
بودجه مجلس برقرار ش��د و از دل اين تصميم سازي ها 
قرار شد تا هم طرح همسان سازي حقوق بازنشستگان 
و هم طرح توزيع اقالم اساسي عملياتي شوند. بر اساس 
برنامه ريزي ها بيش از 70 درصد جمعيش��ت كش��ور 
كه 7دهك پاييني را تش��كيل مي دهند ذيل اين طرح 
حمايتي قرار خواهند گرفت و از اين ظرفيت حمايتي 
بهره من��د مي ش��وند. نكته اي ك��ه به نظ��رم ضروري 
اس��ت در خصوص طرح هايي كه به نوعي با معيش��ت 
عمومي جامعه و كس��ب و كار عمومي م��ردم مرتبط 
هستند در نظر گرفته ش��ود، پرهيز از سياسي كاري و 
جناح بندي هاي مخرب است كه بدون ترديد بر دامنه 
مشكالت خواهد افزود.  ادامه در صفحه 7

با وجود تمام شعارهايي كه در 
طول سال هاي گذشته درباره 
لزوم توجه به افزايش اشتغال 
و حمايت از كارآفرينان مطرح 
ش��ده، آنچه كه در عمل رخ 
داده، فاصله زيادي با شعارها 
دارد. يك��ي از اصلي تري��ن 
دغدغه هايي كه در سال هاي 
گذشته بارها از سوي توليدكنندگان و فعاالن اقتصادي 
مطرح شده، لزوم بهبود فضاي كس��ب و كار است. در 
ش��رايطي كه در اقتصاد ايران فعاليت هاي غيرمولد به 
راحت به كار خود ادامه مي دهند و درآمد مدنظر خود 
را كس��ب مي كنند، در حوزه توليد، سنگ اندازي هاي 
فراوان و دشواري هاي گسترده وجود دارد. در اين مسير 
يكي از اصلي ترين حركت هايي كه مي تواند براي رشد 
اقتصادي مثبت و افزايش اشتغال اهميت داشته باشد، 

بهبود فضاي كسب و كار است.
دومين عاملي كه اهميت زيادي در مس��ير توليد دارد، 
كاهش نقش تصدي گري دولت در اقتصاد است. بررسي 
كارنامه س��ال هاي گذشته نش��ان مي دهد كه هر جا به 
بخش خصوصي اعتماد شده، نتيجه كار مثبت بوده است 
و هر جا صرفا دولت قصد پيش برد اهداف را داش��ته، كار 
گره خورده است. در چنين بستري، هرچه كارشناسان و 
فعاالن اقتصادي اصرار كردند كه بايد نقش تصدي گري 
دولت كاهش يافته و بخش خصوصي محوريت فعاليت ها 
را بپذيرد، در عرصه عمل هيچ اتفاق��ي رخ نداده و هنوز 
شركت هاي دولتي سهم اصلي را دارند. تداوم اين عملكرد 
نه تنها به كش��ور در دس��ت يابي به اهداف خود كمكي 
نمي كند كه حتي مانند عملكرد س��ال هاي گذش��ته، 

مشكل ساز نيز خواهد شد.
در نهايت آنچه كه بايد ب��ه آن توجه ك��رد، نبود برنامه 
مشخص و هدف گذاري كالن در عرصه توليد و اشتغال 
است. در ش��رايطي كه س��ال جاري نيز از سوي رهبري 
انقالب به جهش توليد نام گذاري ش��ده، متاس��فانه ما 
مي بينيم كه وزارت صمت به عنوان مهم ترين وزارتخانه 
تاثيرگذار در توليد، براي چند ماه از سال بدون وزير اداره 
ش��ده و حتي هنوز نيز تكليف آن مشخص نيست. نبود 
برنامه دقيق از سوي دولت و نبود هماهنگي ميان دولت 
و مجلس باعث شده تقريبا نيمي از سال به همين ترتيب 
طي شود و قطعا اصلي ترين حوزه اي كه از اين سردرگمي 

آسيب ديده، بخش توليد و اشتغال خواهد بود.
از اين رو اگر دولت و ساير نهادهاي تصميم گير قصد 
بهبود ش��رايط اقتصادي، افزايش تولي��د و كاهش 
بي��كاري را دارند بايد با اصالح سياس��ت هاي غلط، 
محيط را براي سرمايه گذاران اقتصادي فراهم كنند 
و در صورتي كه اين روندهاي غلط اصالح نش��ود، ما 
همچنان با مشكالتي همچون كاهش رشد اقتصادي 

مواجه خواهيم بود.

گزارش روز

 وزير اقتصاد، ادعاي
 سازمان برنامه را تاييد كرد

چند هفته پس از رسانه اي ش��دن اختالف نظرها ميان 
بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه درباره استقراض 
دولت از مناب��ع بانك مركزي، حاال وزي��ر امور اقتصادي 
و دارايي نيز با تاييد گزارش س��ازمان برنام��ه و بودجه، 
مي گويد دولت هيچ وابستگي به منابع بانك مركزي براي 
اداره كش��ور ندارد. از ابتداي سال 99، با همزماني شيوع 
ويروس كرونا و تحريم هاي امريكا، دولت از دسترسي به 
بخش قابل توجهي از منابع اقتصادي خود محروم شد. در 
شرايطي كه در دو سال قبل از آن نيز با محدود شدن بازار 

جعفر قادريمجيد ابهريفرشته فريادرس محسن عباسيمهدي رضايي عباس آرگون

 حتي يك ريال 
 به بانك مركزي 
وابستگي نداريم

نفت، عمال بخش عمده اي از درآمدهاي اقتصادي دولت از 
طريق اقتصاد غيرنفتي تامين مي شد، شيوع ويروس كرونا 
از سويي به كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني منجر 
شد و از سوي ديگر با كاهش ترددها، آمار تجارت غير نفتي 
نيز پايين آمد. در اين ش��رايط مقامات دولتي از كسري 
احتمالي بودجه در س��ال جاري خبر دادند و حتي وزير 
اقتصاد، رقمي پيش بيني شده براي اين كسري را 150 
هزار ميليارد تومان تخمين زد. پس از آنكه تقريبا تمامي 
برآوردها، از اين حكايت داشتند كه دولت در تامين منابع 

مالي مورد نياز خود با مش��كل مواجه شده، گمانه زني ها 
درباره نح��وه جبران كس��ري بودجه آغاز ش��د. فروش 
دارايي هاي دولت، عرضه سهام ش��ركت هاي دولتي در 
بورس و انتشار اوراق قرضه و بدهي، بخشي از راهكارهايي 
بود كه از سوي كارشناس��ان براي عبور از كسري بودجه 
پيش بيني شدند. با توجه به اينكه اقتصاد ايران در كنار 
ركود، با تورم باال نيز مواجه است، كارشناسان معتقدند، 
استفاده از سه گزينه باال مي تواند، در كنار جبران كسري 
بودجه، به دولت در جمع آوري نقدينگي موجود در جامعه 

و كاهش س��رعت تورم نيز نقش آفرين��ي كند. هرچند 
دولت در ماه هاي گذشته هر سه اين روش ها را به طرق 
مختلف پيگيري كرده اما يك��ي از راهكارهايي كه براي 
جبران كسري بودجه مطرح مي شد و به نظر مي رسيد 
خطر آن بس��يار نزديك است بحث اس��تقراض از بانك 
مركزي بود. در صورتي كه دولت از اين راهكار اس��تفاده 
كند، پول پرفش��ار جديدي وارد اقتصاد كشور مي شود 
كه نتيجه آن افزايش سريع نقدينگي و رشد دوباره تورم 
اس��ت و از اين رو كارشناسان به ش��كل جدي به دولت 
هشدار داده اند كه وارد اين فضا نشود. دولت روحاني در 
طول تمام سال هاي گذش��ته اين بحث را مطرح كرده 
كه با وجود مشكالت تحريم به سمت استفاده از منابع 
بانك مركزي حركت نكرده و در سال جاري نيز اين كار 
را نخواهد كرد، موضوعي كه به نظر مي رسد در صحت 
آن ميان مقامات مختلف دولتي اختالف نظر وجود دارد. 
چند هفته قبل، س��ازمان برنامه و بودجه اعالم كرد كه 
هيچ استقراضي از سوي دولت انجام نشده و براي تامين 
بودجه به سمت منابع بانك مركزي حركت نكرده اند. 
در جواب اما ناصر همتي - ريي��س كل بانك مركزي - 
اعالم كرد كه استقراض لزوما مس��تقيم نخواهد بود و 
وقتي دولت از منابع صندوق توسعه ملي كه در اختيار 
بانك مركزي است استفاده مي كند، عمال استقراض رخ 
ادامه در صفحه 6 مي دهد و ...  

 صفحه 7 

 صفحه 8 

اثر واردات بر وضعيت كاالهاي 
اساسي در بازارها تحليل شد

متوسط قيمت هر متر مربع 
مسكن در تهران به 24 ميليون 

و29۰ هزار تومان رسيد

 پيام 
 افت واردات 

به بازارها

 كمر 
تورم ماهانه 

مسكن 
شكست

 صفحه 5 

 خشكسالي نه تنها ايران
 كه كره زمين را تهديد مي كند

جنگ آب



در ماه هايي كه تحت تاثير شيوع ويروس كرونا، نه 
تنها اقتصاد ايران كه اقتصاد بسياري از كشورهاي 
جهان با تبعات سنگين ش��يوع اين ويروس دست 
و پنج��ه ن��رم مي كنن��د و بس��ياري از دولت ها از 
اين مي گويند ك��ه احتماال خارج ش��دن از زير بار 
هزينه هاي سنگين كرونا به سال ها زمان نياز خواهد 
داشت، اقتصاد ايران حركت منحصر به فرد خود را 
ادامه داده و حاال در آمارهاي ثبت شده در ايام كرونا، 

دومين شگفتي را نيز ثبت كرده است.
از روزهاي ابتدايي اس��فند ك��ه ورود كرونا به ايران 
رسما از سوي دولت تاييد ش��د، با توجه به اهميت 
فاصله گذاري اجتماع��ي و كاهش تماس هاي افراد 
با يكديگر به منظور جلوگي��ري از انتقال ويروس، 
دولت تصميم گرفت فعاليت بس��ياري از كس��ب و 
كارها را رس��ما تعطيل كند و اين تعطيلي تقريبا تا 
پايان فروردين ماه ادامه پيدا كرد. هرچند بسياري 
از متخصصان اعالم كردند كه دس��تور دولت براي 
بازگشايي كسب و كارها، زودتر از موعد بوده و همين 
امر به اوجگيري دوباره كرونا منجر مي شود اما تلقي 
مس��ووالن اقتصادي كش��ور اين بود كه در صورت 
تداوم تعطيلي ها اقتصاد ايران با مشكالتي جدي تر 
مواجه خواهد ش��د. اصلي ترين عل��ت اين تحليل 
مواجهه ايران در دو سال و نيمه گذشته با تحريم هاي 
امريكا و تضعيف اقتصاد كشور در اين ايام بوده است. 
از سوي ديگر با توجه به اينكه بخش قابل توجهي از 
اقشار كم درآمد براي گذران زندگي خود نياز به كار 
روزمره دارند، بازگش��ايي مشاغل تصميمي بود كه 
در ايران بسيار زودتر از بسياري از ديگر كشورهاي 

جهان نهايي و اجرايي شد.
با وج��ود اين تصميم زودرس كه ب��ه اعتقاد برخي 
كارشناسان زمينه ساز آغاز موج دوم كرونا در ايران 
بود، اقتصاد ايران نيز از شيوع كرونا بي نصيب نماند. 
بر اس��اس گزارش مركز آمار رش��د اقتصادي ايران 
در بهار س��ال جاري به منفي 3.5 درصد رسيده كه 
در ادامه رشد منفي دو سال گذشته به ثبت رسيده 
است. در اين بستر، رشد اقتصادي بخش غيرنفتي 
كه در سال 98 مثبت ش��ده بود نيز بار ديگر منفي 

شده و به عدد منفي 1.8 درصد رسيد.
با وج��ود اين آمار منفي، اقتص��اد ايران يك تجربه 
منحصر به ف��رد را در بازار س��رمايه تجربه كرد. در 
شرايطي كه كرونا باعث شد بس��ياري از بازارهاي 
بورس جهاني س��قوط جدي را تجربه كرده و براي 
مدت طوالني منفي ش��وند، بورس ايران كه از سال 
98 حركت صعودي خود را آغاز كرده بود در س��ال 
جاري نيز اين حركت را تا هفته هاي پاياني تابستان 
ادامه داد و حتي با رس��يدن به رك��ورد دو ميليون 
واحد، س��ودي بي��ش از 200 درص��دي را نصيب 
سهامداران خود كرد. هرچند اين بازار در هفته هاي 
گذشته در نتيجه برخي تصميمات غلط اقتصادي 
و گمانه زني هاي منفي درباره آينده بازار، سقوطي 
قابل توجه را تجربه كرده و اين روند را نيز ادامه داده 
است اما آنچه در ماه هاي ابتدايي شيوع كرونا، رخ داد 
تجربه اي عجيب از صعودي شدن بازار در ايام توقف 

بسياري از فعاليت هاي اقتصادي بود.
حاال گ��زارش جديد مركز آم��ار از وضعيت اقتصاد 
ايران در بهار سال جاري، وضعيت شاخص ديگري 
را نماي��ان كرده كه نش��ان مي ده��د در اين تجربه 

منحصر به فرد، بورس تنها نبوده و شاخص بيكاري 
نيز تغييري مثبت داشته است، تغييري كه هرچند 
چن��دان بزرگ و قابل توجه به حس��اب نمي آيد اما 
پس از س��ال هاي طوالني، نرخ بيكاري در ايران را 

تك رقمي كرده است.

   بيكاري بهار: 9.8 درصد
بر اساس گزارش مركز آمار، نرخ بيكاري در بهار سال 
99 به كاهش��ي حدودا 0.8 درصدي به 9.8 درصد 
رسيده اس��ت. هرچند كاهش رخ داده كمتر از يك 
درصد بوده اما يكي از بهترين اعداد به دس��ت امده 
در عملكرد دولت هاي اخير به شمار مي رود. دولت 
روحاني كه در سال 92 كار خود را با بيكاري حدودا 
10.5 درصدي آغاز ك��رده بود حاال اين عدد را تك 
رقمي كرده كه يكي از اصلي ترين شعارهاي دولت 

در سال هاي ابتدايي فعاليتش بود.
دليل اهميت اين ش��اخص تك رقم��ي خود را در 
بررس��ي آمار بيكاري در س��ال هاي گذشته نشان 
مي دهد. بر اس��اس برآوردهاي صورت گرفته نرخ 
بي��كاري ايران در س��ال 1355، 10.2 درصد بوده 
كه اين عدد در سال 1365 به 14.2 درصد افزايش 
يافته است. پس از آن بهترين عملكرد ثبت شده در 
بررسي دهه ها به سال 1375 باز مي گردد كه عدد 
ثبت ش��ده در اين سال، 9.1 درصد بوده است. پس 
از آن نرخ بيكاري در سال 85 به 12.8، در سال 90 
به 14.8 و در سال 95 به 12.6 درصد رسيده است.

در س��ال هاي گذش��ته نيز نرخ بيكاري همواره دو 
رقمي بوده اس��ت. مركز آمار اعالم ك��رده كه نرخ 
بيكاري در سال 96، 12.1، در سال 97، 12 و در سال 
98، 10.7 درصد بوده است. در بررسي بيكاري ميان 
فصل هاي اخير نيز اعدادي مشابه به دست مي آيد. 
در دو س��ال و نيم گذشته، باالترين عدد بيكاري به 

تابس��تان 97 اختصاص دارد كه در اين فصل عدد 
بيكاري 12.2 درصد بوده و بهترين عملكرد نيز به 
تابستان 98 اختصاص دارد كه عدد بيكاري در آن 
به 10.5 درصد رسيده است و به اين ترتيب پس از 
دوره اي طوالني و پس از گذشت فصول اخير، عدد 
9.8 درصد بهترين عملكرد س��ال هاي گذشته به 

شمار مي رود.

   سه ابهام در آمار رسمي
هرچند مركز آمار به عنوان اصلي ترين مرجع ارايه 
گزارش هاي اقتصادي كش��ور، آمار بيكاري را تك 
رقمي اعالم كرده اما با توج��ه به اينكه جزيياتي از 
نحوه اين كاهش آمار بيكاران مطرح نشده، ابهاماتي 

را باقي مي گذارد.
نخستين ايراد كه در تمام سال هاي گذشته مطرح 
شده و هنوز نشانه اي از ايجاد تغيير در آن مشاهده 
نمي شود، نحوه محاسبه آمار شاغالن و بيكاران در 

اقتصاد ايران است.
تمام افراد 15 ساله و بيشتر كه در طول هفته مرجع، 
طبق تعريف كار، حداقل يك س��اعت كار كرده و يا 
بنا به داليلي به طور موقت كار را ترك كرده باشند، 
ش��اغل محسوب مي شوند. ش��اغالن به طور عمده 
شامل دو گروه مزد و حقوق بگيران و خوداشتغاالن 
مي شوند. ترك موقت كار در هفته مرجع با داشتن 
پيوند رس��مي ش��غلي، براي مزد و حقوق بگيران و 
تداوم كس��ب و كار براي خوداش��تغاالن، به عنوان 
اشتغال محسوب مي ش��ود. اين تعريف مركز آمار 
حتي ش��امل افرادي ك��ه براي بس��تگان خود كار 
مي كنند و لزوما از آنها حقوق نمي گيرند نيز مي شود 
و همين امر باعث ش��ده، بس��ياري از كارشناسان 
ترديد كنند كه آمار به دس��ت آمده تا چه ميزان با 
واقعيت هاي اقتصادي سازگار است. هرچند مركز 

آمار اين افراد را تحت نام اشتغال ناقص تفكيك كرده 
اما در عمل آنها در آمار بيكاري محاسبه مي شوند.

دومي��ن عامل مبهم در اين آمارها، وضعيت رش��د 
اقتصادي ايران در سال هاي اخير است. محاسبات 
اقتصادي مي گويد كه رش��د اقتصادي مثبت عامل 
اصلي افزايش تعداد شاغالن و كاهش تعداد بيكاران 

است. 
اين عدد در اقتصاد ايران در سه سال گذشته همواره 
منفي بوده و در س��ال 97، كاهشي قابل توجه را به 
ثبت رسانده اس��ت و از اين رو اين سوال را به وجود 
مي آورد كه در اي��ام ركود، كاهش تعداد بيكاران به 
چه شكل به ثبت رسيده است؟ اينكه در ايام اجراي 
برجام و كنار رفتن تحريم ها نيز آمار بيكاران در ايران 

تك رقمي نشده به ابهام ماجرا مي افزايد.
س��ومين عامل نيز مربوط به ويروس كروناست. بر 
اساس آمارهاي جهاني، تعداد بيكاران در دوره كرونا 
در بسياري از كشورها توسعه يافته افزايش يافته و در 
امريكا حتي به مرز 30 ميليون نفر نيز رسيده است. 
در ايران ني��ز تحت تاثير كاهش فعاليت كس��ب و 
كارها، احتمال كاهش تعداد شاغالن وجود داشت 
و همين امر نگراني ها درباره احتمال افزايش تعداد 
بيكاران را ب��اال برده بود. با اين وج��ود اما آمار بهار 
نش��ان از كاهش تعداد بيكاران دارد و اين موضوع 

مبهم است.
با وجود تمام اين مس��ائل، اقتصاد ايران مي تواند به 
ثبت آمار جديد اميدوار باشد و اگر بناست در كاهش 
ش��اخص فالكت، در كنار تالش براي پايين آوردن 
نرخ تورم، اقدامات ديگري نيز اجرايي شود، بيكاري 
مهم ترين موضوع در اين مسير خواهد بود، موضوعي 
كه بايد ديد آيا توان حفظ عملكرد مثبت آن وجود 
دارد يا بار ديگر در آمارهاي تابس��تاني نرخ بيكاري 

دو رقمي مي شود.
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با امريكا مذاكره نمي كنيم
سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان گفت: معتقديم 
آقاي ترامپ هيچ فهم درستي از ماهيت روابط بين الملل 
و روابط ايران و امريكا ندارد و گويي مشاوران ايشان نيز 
قرار نيست كه اين موضوع را بفهمند.به گزارش ايسنا، 
سعيد خطيب زاده، صبح روز دوشنبه در نشست هفتگي 
خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالي در ارتباط با اظهارات 
ترامپ مبني بر رسيدن به توافق با ايران طي مدت خيلي 
كوتاهي و همچنين انتش��ار گزارشي از سوي روزنامه 
الجريده كويت مبني بر اينكه مذاكرات پنهاني بين ايران 
و امريكا در عمان در حال برگزاري است با كنايه گفت: 
به نظرم آقاي ترامپ بايد ذهن شان را جمع و جور كند 
تا باالخره مي خواهند نصفه روزه با ايران به نتيجه برسند 
يا چيز ديگري.خطيب زاده تاكيد كرد: ما معتقديم آقاي 
ترامپ هيچ فهم درستي از ماهيت روابط بين الملل و 
روابط ايران و امريكا ندارد و گويي مشاوران ايشان نيز 
قرار نيست كه اين موضوع را بفهمند.اين ديپلمات ارشد 
كشورمان خاطرنش��ان كرد: نه مذاكره اي بين ايران و 
امريكا بوده اس��ت، نه مذاكره اي هست و نه مذاكره اي 
خواهد بود. به نظرمان اينگونه سخنان مصرف داخلي 
دارد و شايد به درد ترامپ بخورد ولي به درد روابط ايران و 
امريكا نمي خورد. خطيب زاده با تكرار مواضع قبلي ايران 
در ارتباط با امريكا گفت: مواضع جمهوري اسالمي ايران 
در ارتباط با امريكا ثابت، قاطع و روشن است و ما بدون 
لكنت اين مواضع را بارها گفته ايم. س��خنگوي وزارت 
خارجه خاطرنش��ان كرد: راه روشن است. امريكا بايد 
خطاي بزرگي كه انجام داده است را بپذيرد. آن را جبران 
كند به قوانين بين المللي احترام بگذارد و روندي كه در 
پيش گرفته را عليه ايران كه يك روند ضد بشري است 
جبران كند و خسارت هايي را كه به ايران از طريق اين 
جنگ ها و تجاوزها به ملت ايران وارد كرده جبران كند. 
شايد بعد از اين مراحل بتواند در گوشه اي از اتاق برجام 

جايي را براي خود پيدا كند.

حقوق بشر واقعي محترم است
رييس قوه قضاييه گفت: حقوق بشر واقعي و برخاسته از 
دين را محترم مي شماريم.به گزارش قوه قضاييه، سيد 
ابراهيم رييسي در جلسه صبح امروز شوراي عالي قوه 
قضاييه، با اشاره به سفر اخير خود به استان اردبيل كه 
پنجشنبه گذشته در ادامه سفرهاي استاني وي صورت 
گرفت، پيگيري رفع مشكالت واحدهاي توليدي استان 
را از مهم ترين دستاوردهاي اين سفر عنوان كرد.رييس 
قوه قضاييه گفت: رونق تولي��د و خدمات و حمايت از 
توليدكننده، همانند مبارزه با فس��اد از ماموريت هاي 
اصلي و مس��تمر دس��تگاه قضايي اس��ت و همكاران 
م��ا در بخش ه��اي مختلف قضايي ت��الش مي كنند 
هيچ كارخانه اي تعطيل يا نيمه تعطيل نش��ود و هيچ 
توليدكننده اي زمين نخورد.رييسي افزود: نيروهاي غيور 
سپاه و ارتش و رزمندگان عزيز ما در دوران دفاع مقدس 
در لبيك به فرمان امام عزت و افتخار آفريدند و با تدبير، 
استقامت و مجاهدت در برابر دشمن ايستادند و امروز 
هم مسووالن و فعاالن عرصه اقتصادي بايد به فرامين 
مقام معظم رهبري عمل كنند.رييس قوه قضاييه، حفظ 
ارزش پ��ول ملي را يكي از مهم ترين فرامين اقتصادي 
مقام معظم رهبري عنوان ك��رد و گفت: مقام معظم 
رهبري بارها فرمودند كاهش ارزش پول ملي براي كشور 
خسارت بار است و ميدانداران حوزه اقتصاد بايد شبانه روز 
براي مقابله با اين معضل تالش كنند.رييسي تأكيد كرد: 
درس دفاع مقدس براي مسووالن اقتصادي اين است كه 
با الگوگيري از دفاع جانانه و ايثار و شجاعت رزمندگان 
عزيز، براي دفاع از ارزش پول ملي و مديريت بازار و كاهش 
تورم و گراني و تأمين كاالهاي اساسي مورد نياز مردم 
تالش كنند و به مردم آرامش خاطر بدهند.رييس قوه 
قضاييه با بيان اينكه كار دشمن، دشمني است، اظهار 
داشت: دشمن به دنبال تهديد و تحريم و فتنه و توطئه 
است، ولي مسووالن ما بايد با تدبير در همه عرصه ها و با 
استفاده از ظرفيت هاي عظيمي كه در كشور وجود دارد 
كه مهم ترين آنها نيروي كار پويا و متعهد و متخصص 
اس��ت، مي توانند جنگ اقتصادي و رواني و رسانه اي 
دشمن را خنثي كنند.رييسي با تأكيد بر اينكه دشمن 
در هيچ عرصه اي نتوانسته ملت ايران را متوقف كند و 
امروز هم با تدبير مي توان از شرايط موجود پيروزمندانه 
عبور كرد، خطاب به مسووالن اجرايي متذكر شد: ارجاع 
همه ناكارآمدي ها به اقدامات دشمن درست نيست و 
ضعيف نمايي ما دشمن را در تصور اثرگذاري اقداماتش 
و تداوم خباثت ها و توطئه هايش تشجيع مي كند.رييس 
قوه قضاييه مردم را رمز پيروزي نظام اسالمي و شكست 
دشمن دانست و در بخش ديگري از سخنانش با اشاره 
به تشديد توطئه هاي دشمن با مستمسك قراردادن 
حقوق بشر گفت: دشمن مي خواهد قتل و جنايت را در 
جامعه عادي جلوه دهد و بر همين اساس تالش مي كند 
مردان و زنان شجاع ما در عرصه هاي امنيتي و قضايي 
را تضعيف كند.رييسي افزود: دشمن تالش مي كند با 
انگ زدن به چهره هاي مصمم حافظان امنيت و اقتدار 
و حاميان توليد، آنها را از كارآمدي بيندازد و براي اين 
كار از »حقوق بشر« استفاده ابزاري مي كند؛ در حالي 
كه خودش��ان پايه گذار مكتب قتل و غارت و شكنجه 
در عالم هستند.رييس دستگاه قضا از »امريكا و برخي 
كشورهاي اروپايي« به عنوان »كانون جنايت« و از »خفه 
كردن صداي عدالتخواهان با قراردادن زانو بر گلوي آنها« 
به عنوان »روش جديد شكنجه« ياد كرد و گفت كه قوه 
قضاييه تحت تأثير فضاسازي هاي نظام سلطه و پياده 
نظ��ام امريكا و اروپا قرار نمي گيرد و تنها بر مدار عدل و 
انصاف و قانون حركت مي كند.رييسي ادامه داد: حقوق 
بشر واقعي و برخاس��ته از دين را محترم مي شماريم 
و بر اس��اس آموزه هاي اس��الم و مباني فكري امامين 
نظام اس��المي به وظايف قانوني خود عمل مي كنيم و 
كوچك ترين تضعيف و تضييع حق را براي خود جايز 
نمي دانيم.رييس قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه اجراي حق 
و عدالت ضامن سعادت جامعه است، تصريح كرد: مردم از 
دستگاه قضايي انتظار اجراي عدالت دارند و قضات شجاع 
و باغيرت ما فقط به اقتضاي حق و قانون حكم مي كنند و 

مالمت ها و تهديدها دل آنها را خالي نمي كند.

صنايع بهشهر مفتخر به ۳8 شهيد 
در دفاع مقدس است 

محسني مجد، با اش��اره به اينكه گروه توسعه صنايع 
بهشهر مفتخر به داشتن 38 شهيد دوران دفاع مقدس 
است، تصريح كرد: كار تيمي همان همدلي و وحدتي 
است كه در آن سال ها هم در پشت جبهه و هم خطوط 
مقدم بارها شنيده و ديده ايم.  محسني مجد، با اشاره 
به اينكه گروه توسعه صنايع بهشهر مفتخر به داشتن 
38 ش��هيد دوران دفاع مقدس است تصريح كرد: كار 
تيمي همان همدلي و وحدتي است كه در آن سال ها 
هم در پشت جبهه و هم خطوط مقدم بارها شنيده و 
ديده ايم.  اولين يادواره ش��هداي گرانقدر گروه توسعه 
صنايع بهشهر، همزمان با ايام گراميداشت هفته دفاع 
مقدس، با حضور جمعي از مديران ارشد شركت هاي 
تابعه اين شركت و مقامات لشكري و كشوري در محل 
شركت مارگارين برگزار شد.محسني مجد، مديرعامل 
گروه توسعه صنايع بهشهر با اشاره به اينكه گروه توسعه 
صنايع بهشهر مفتخر به داشتن 38 شهيد دوران دفاع 
مقدس است، تصريح كرد: كار تيمي همان همدلي و 
وحدتي است كه در آن سال ها هم در پشت جبهه و هم 
خطوط مقدم بارها شنيده و ديده ايم.مديرعامل گروه 
توسعه صنايع بهشهر با بيان اين مطلب افزود: يكي از 
مهم ترين دس��تاوردهاي دوران دفاع مقدس، تقويت 
اعتماد به نفس و خودباوري در ميان جوانان بود و در سايه 
اين خودباوري به اقدامات و ابتكاراتي دست زديم كه 
تعجب همگان را برانگيخت.وي با اشاره به شكل گيري 
فرهنگ بسيجي در اين دوران گفت: تفكر بسيجي نه 
تنها در عرصه نظامي كه در عرصه هاي مختلف اقتصادي 
و صنعتي نيز منشأ تحوالت عظيمي در كشور شد كه تا به 
امروز نيز ادامه دارد.وي تاكيد كرد: خدا را شاكر هستيم 
كه براي اولين بار اين توفيق نصيب ما شد كه در هفته 
دفاع مقدس به پاس رشادت ها و سلحشوري هاي هشت 
سال دفاع مقدس گرد هم آمده و ياد و خاطره اين عزيزان 
را زنده نگه داريم.مجيد محس��ني مجد با بيان اينكه 
خوش به سعادت شهدا كه خداوند توفيق شهادت را به 
آنها عطا كرد، افزود: به قول شهيد چمران جنگ مردان 
را از نامردان جدا كرد.او با تاكيد بر اينكه همواره اتحاد 
ايران  زبانزد جهان بوده است، تصريح كرد: در حال حاضر 
وارد جنگ اقتصادي شده ايم و همه مديران شركت ها 
سرداران جنگ اقتصادي هستند.محسني مجد با بيان 
اينكه 90 درصد مواد اوليه مارگارين وارداتي اس��ت، 
تصريح كرد: در اين شرايط تحريم مديران اين شركت 
همواره در تالش براي تخصيص ارز و... هستند تا مواد 
اوليه ش��ركت به موقع تامين شود، هرچند در شرايط 
كرونا هم اين شركت ثابت كرد همواره در مسير كمك 
به تامين نيازهاي مردمي بر مي دارد. او با نقل اين سخن 
از رهبر معظم انقالب كه ما مي توانيم، تصريح كرد: در 
زمان شيوع كرونا حتي در تعطيالت نوروز شركت هاي 
زيرمجموعه شركت صنايع بهشهر تعطيل نشدند و 
فعاليت خود را با تمام توان ادامه دادند و اين رسالت 
ما در توليد است.حسن خلخالي، مديرعامل شركت 
مارگارين نيز در ادامه اين مراس��م با تاكيد بر اينكه 
اين شركت با كارنامه درخش��اني كه در دوران دفاع 
مقدس از خود به جاي گذاش��ت نشان داد هيچگاه 
مسووليتش را نسبت به جامعه و كشور خود فراموش 
نمي كند، ادامه داد: در حال حاضر در شرايط سخت 
اقتصادي، فشارهاي بين المللي و شيوع بيماري كرونا، 
حفظ و انسجام سنگر توليد يك واجب عيني محسوب 
مي شود كه با هم افزايي و تالش همكاران توانسته ايم 
به آن دس��ت يابيم.س��يد بهاالدين بني طبا، مدير 
ارتباطات و اطالع رساني و همچنين دبير اين يادواره، 
شهدا را حاضر و ناظر در اين محفل خواند و خاطرنشان 
كرد: اينكه امروز ما دور هم جمع شده ايم، دعوتي است 
كه شهدا از ما داشته اند و قطعا نگاهشان حالل بسياري 
از مشكالت خواهد بود.وي در ادامه گفت: اين يادواره 
با تاكيد و توجه ويژه مهندس محس��ني مجد انجام 
شده و براي اولين بار است كه در سطح گروه به صورت 
منسجم برگزار شده است و مسووال روابط عمومي 

شركت هاي تابعه نقش ارزنده اي داشتند.

سامانه »همارا« در استان 
اصفهان راه اندازي شد

اولين سامانه مكانمند صدور كد، آرشيو مدارك و 
مستندات دفتر فني، موسوم به »سامانه همارا« در 
استان اصفهان راه اندازي شد.معاون بهره برداري و 
توسعه فاضالب شركت آبفا استان اصفهان گفت: 
با توجه به عدم وجود ساختار مناسبي براي آرشيو 
ديجيتال نقش��ه ها، اس��ناد، مدارك و مستندات، 
زيرساخت ها براي راه اندازي اين سامانه در دستور 
كار قرار گرفت.اميرحس��ين حكمتيان بيان كرد: 
طي س��ال هاي اخير ايجاد ساختار سخت افزاري 
و نرم افزاري همانند خريد س��رور و فضاي ذخيره 
مناسب براي آن عملياتي ش��د و پس از طي دوره 
آزمايشي، اين سامانه به صورت رسمي راه اندازي و 
بارگذاري اسناد فني در انواع فرمت ها روي آن آغاز 
شده و اكنون كار بارگذاري نقشه ها و مستندات فني 
روي آن در حال انجام است.وي به ديگر قابليت هاي 
اين س��امانه پرداخت و اظهار داش��ت: اين سامانه 
قابليت تبديل به مركز ديجيتال بايگاني اس��ناد و 
مدارك و مس��تندات ش��ركت در همه بخش ها را 
دارا مي باش��د كه اولين نمونه استفاده فرابخشي 
اين سامانه، بارگذاري مستندات مربوط به امالك 
و مستغالت شركت در طرح صدور اسناد مالكيت 
امالك مي باشد. معاون بهره برداري و توسعه فاضالب 
شركت آبفا استان اصفهان افزود: از ديگر قابليت هاي 
ايجاد شده در اين سامانه مي توان به تهيه وب سرويس 
ارتباط بين نرم افزاري با س��امانه هاي نجما به عنوان 
زيرساخت GIS شركت و س��امانه اطلس به عنوان 
سامانه اتوماسيون گردش فني پروفيل هاي دفتر فني 
اش��اره كرد. بدين ترتيب با ايجاد اين ارتباط، شرايط 
مركزيت بارگذاري اسناد از جزاير نرم افزاري مختلف 
فراهم ش��ده كه نقش مهمي در حفاظت و صيانت از 

اطالعات و ايجاد دسترسي مناسب دارد. 

آمار عجيب اقتصاد ايران در دوران كرونا

وزير امور خارجه: 

نرخ بيكاري پس از مدت ها تك رقمي شد

حاميان ديروز صدام، دم از حقوق بشر نزنند
وزير امور خارجه كشورمان تاكيد كرد: حق اين مردم 
نيست كه به خاطر دعواهاي سياسي و جناحي منافع 

آنها را در نظر نگيريم.
به گ��زارش، ايس��نا محمدجواد ظري��ف ظهر روز 
دوش��نبه در آخرين روز از هفته دف��اع مقدس در 
مراس��م تجليل از خانواده ش��هداي وزارت خارجه 
با اش��اره به مقاومت م��ردم ايران در برابر فش��ارها 
گفت: ما شرمنده مردم هستيم كه در برابر اين همه 
مقاومت و اقتدار بخشي كه آنها انجام داده اند آنچه 
بايد در برابر آنها انجام مي داديم انجام نداديم، بايد 
بپذيريم آنچه بايد براي مردم انجام مي داديم، انجام 
نداده ايم، بايد بپذيريم كه بدهكار مردم هس��تيم و 
بايد بپذيريم اين سخنان امام كه مردم ولي نعمت 
ما هستند را نپذيرفتيم. ظريف گفت: اين حق مردم 
ما نيس��ت كه به خاطر دعواهاي سياسي و جناحي 
منافع آنها در نظر گرفته نشود.وي خطاب به خانواده 
شهدا گفت من در برابر شما سر تعظيم فرود مي آورم 
و در برابر بزرگي ش��ما اظهار شرمندگي و احساس 
كوچكي مي كنم. وزير امور خارجه كش��ورمان در 
ادامه صحبت ه��اي خود بار ديگر با گراميداش��ت 
ياد و خاطره تمام ش��هداي انقالب اس��المي، دفاع 
مقدس، شهداي هسته اي، ش��هداي مدافع حرم و 
شهيد حاج قاس��م سليماني اظهار كرد: آنچه باعث 
عزت و سرافرازي ملت ايران شده است و آنچه باعث 
شده دشمنان نتوانند به ما بگويند كه اگر ما از شما 
حمايت نكنيم ظرف 10 روز يا يك هفته بايد به زبان 
ديگري صحبت كنيد. آنچه  هشت سال باعث شد كه 
ما در برابر كساني كه مدعي بودند ظرف يك هفته 
تهران، اهواز و ش��هرهاي ديگر را تصرف مي كنند و 
از اهواز با تمام دنيا صحبت مي كنند به اهداف خود 
نرسيدند. آنچه باعث شد صدام و صدامي ها به زباله 
دان تاريخ بپيوندند و ايران سرافراز شود اعتقاد اين 
مردم به امام حسين)ع( و فرهنگ عاشوراست.وي با 
بيان اينكه اين مردم بر اساس اين مكتب عاشق ايثار 

و شهادت هستند، ادامه داد: آنچه به ما قدرت و توان 
داده و باعث ش��ده كه در برابر سختي ها ايستادگي 
كنيم حضور مردم و همين فرهنگ شهادت و ايثار 
اس��ت و شما خانواده هاي ش��هدا بهترين يادگاران 
اين فرهنگ هستيد. شما باعث عزت و افتخار ايران 

هستيد و در واقع نشانه بزرگي ملت ايران.
اين ديپلمات عاليرتبه كش��ورمان با تاكيد بر اينكه 
اين فرهنگ شهادت و ايثار است كه ايران را سربلند 
نگهداشته و اگر اين فرهنگ و نگاه نبود هشت سال 
مقاومت در برابر متجاوزي كه كشورهاي زيادي از 
آن حمايت مي كردند صورت نمي گرفت، گفت: آيا 
قدرتي را س��راغ داريد كه در دوران دفاع مقدس به 

متجاوز به ايران سالح نداده باشد.
ظريف خطاب به برخي از كشورهاي حامي صدام كه 
امروز ادعاهايي را عليه ايران مطرح مي كند، گفت: 
شما 75 ميليارد دالر به صدام كمك كرده ايد. شما 
اي��ن اقدامات را انجام داده اي��د و اكنون مدعي چه 

هستيد؟ ما مدعي هس��تيم، ما مدعي اين هستيم 
كه شما 75 ميليارد دالر به متجاوز كمك كرديد تا 
مردم ايران را شهيد كنند و جمهوري اسالمي را به 
زانو درآورند. شما هواپيماي آواكس به عراق داديد 
مجهزترين تس��ليحات و تانك ها را در اختيار عراق 
قرار داديد تا بتواند با استفاده از آنها فرزندان اين ملت 
را به شهادت برساند. شما پيشرفته ترين سالح ها را 
در اختيار يك متجاوز قرار داديد. آخرين اطالعات 
از جبهه هاي جنگ ايران را به عراق داديد تا به مردم 
اي��ران صدمه وارد ش��ود و اكنون مدعي هس��تيد، 
مي گوييد مي خواهيد از مردم لبنان حمايت كنيد. 
تاريخ جنايت هاي ش��ما را فرام��وش نكرده، مردم 
ايران نيز اين جنايت ها را فراموش نمي كند. ش��ما 
در جنايت عليه ملت ايران مشاركت كرديد و اكنون 
مدعي حقوق بشر هستيد؟ شما عليه بشريت جنايت 
انجام داديد. سالح هاي شيميايي از آلمان و هلند در 
اختيار صدام قرار مي گرفت تا عليه مردم ايران، عليه 

مردم سردشت، عليه رزمندگان ايران، عليه شهداي 
زنده ما، جانبازان ش��يميايي استفاده شود و اكنون 
شما امروز براي ما ادعاي مدنيت مي كنيد؟! آنچه به 

شما نمي آيد مدنيت و تمدن است.
ظري��ف در بخش ديگ��ري از صحبت هاي خود در 
همين ارتباط گفت: شما مي گوييد كه داعش را از 
بين برديد در حاليكه شما دشمن شماره يك داعش 
را با زبوني و سبوعيت شهيد كرديد. شما وحشي و 
ترسو هستيد و نتوانستيد به رغم اين اقدامات مردم 
ايران را به زانو درآوري��د. در خون تمام مردم ايران 
عشق به امام حسين)ع( و افتخار به مكتب ايثار وجود 
دارد و اين چيزي اس��ت كه ايران را زنده نگهداشته 
است. ش��ما همه در دوران دفاع مقدس عليه ملت 
ايران حركت كرديد و هنوز نيز اين كار را مي كنيد 
ولي اين فرهنگ ايران را زنده نگهداشته است. ظريف 
در ادامه صحبت هاي خ��ود خطاب به خانواده هاي 
شهدا كه در اين مراسم حضور داشتند، تصريح كرد: 
شما نمايندگان يك فرد نيس��تيد نمايندگان يك 
ملت هس��تيد. هيچ گاه آن چيزي را كه باعث ش��د 
ملت ايران مقتدر شود را فراموش نكنيد. مردم ايران 
صرفه نظر از ديدگاه، گرايش و مذهب خود عشق به 
حسين دارند و اين عشق و ايمان است كه كشور را 
سرپا نگهداشته است. ظريف با تاكيد بر اينكه مردم 
و خانواده هاي شهدا ولي نعمت ما هستند، گفت: ما 
شرمنده مردم هستيم كه در برابر اين همه مقاومت 
و اقتدار بخش��ي كه مردم انج��ام داده اند آنچه بايد 
در برابر مردم انج��ام مي داديم انجام نداده ايم.وزير 
خارجه كش��ورمان در پاي��ان صحبت هاي خود بار 
ديگر ياد و خاطره تمامي ش��هدا و همچنين شهيد 
س��ليماني را گرامي داش��ت و به آنه��ا اداي احترام 
كرد.در پايان اين مراس��م خانواده ش��هداي وزارت 
امور خارجه با ظريف و ديگر مقامات ارشد دستگاه 
ديپلماسي كه در اين مراسم حضور داشتند عكس 

يادگاري گرفتند.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
آمارهاي بانك مركزي بيانگ��ر افزايش ۳۸ درصدي 
مانده س��پرده ها و ۳۱.۹ درصدي مانده تس��هيالت 
بانكي در پايان تير ماه ۹۹ نسبت به مقطع مشابه سال 
قبل است. براين اساس روزانه ۱4۱0 ميليارد تومان به 
مانده تسهيالت و 2۳00 ميليارد تومان به سپرده هاي 
بانكي كش��ور و به عبارتي به نقدينگي كشور افزوده 
شده است. از تيرماه ۹۸ تا پايان تيرماه ۹۹ معادل ۸42 
هزار ميليارد تومان به سپرده هاي بانكي و معادل 5۱5 
هزار ميليارد تومان به مانده تسهيالت بانك هاي كشور 
اضافه شده است.   گزارش وضعيت كل مانده سپرده ها 
و تسهيالت ريالي و ارزي بانك ها و موسسات اعتباري 
به تفكيك استان در پايان تيرماه سال ۹۹ حاكي از آن 
است كه مانده كل س��پرده ها بالغ بر 2۹۳26.۱ هزار 
ميليارد ريال شده است كه نسبت به مقطع مشابه سال 
قبل ۸42۱.۱ هزار ميليارد ريال )۳۸ درصد( و نسبت 
به پايان سال قبل معادل ۳42۳.۳ هزار ميليارد ريال 
)۱2.6 درصد( افزايش نشان مي دهد. باالترين مبلغ 
سپرده ها مربوط به استان تهران با مانده ۱6۸0۸.۱ 
هزار ميليارد ريال و كم ترين مبلغ مربوط به اس��تان 
كهگيلويه و بويراحمد معادل 74.۹ هزار ميليارد ريال 
اس��ت. مانده كل تس��هيالت بالغ بر 2۱24۸.2 هزار 
ميليارد ريال است كه نس��بت به مقطع مشابه سال 
قب��ل 5۱۳۹.۳ هزار ميليارد ري��ال )۳۱.۹ درصد( و 
نسبت به پايان سال قبل ۱۸۹2.4 هزار ميليارد ريال 
)۹.۸ درصد( افزايش داش��ته است. بيشترين مبلغ 
تسهيالت مربوط به استان تهران با مانده ۱۳7۱2.4 
هزار ميليارد ريال و كم ترين مبلغ مربوط به اس��تان 
كهگيلويه و بوير احمد معادل 7۳ هزار ميليارد ريال 
است. شايان ذكر است كه نسبت تسهيالت به سپرده ها 
بعد از كسر سپرده قانوني 76.5 درصد است كه نسبت 
به مقطع مشابه سال قبل و پايان سال قبل، به ترتيب 
4.5 و 2.۹ واحد درصد كاهش نشان مي دهد. نسبت 
مذكور در استان تهران ۸۸.۹ درصد و استان كهگيلويه 
و بويراحمد ۱0۸.۹ درصد است. بانك مركزي اعالم 
كرده است كه يكي از علل مهم باال بودن رقم تسهيالت 
و س��پرده ها در استان تهران اس��تقرار دفاتر مركزي 
بسياري از شركت ها و موسسات توليدي ساير استان ها 
در استان تهران بوده و عمده فعاليت هاي بانكي آنها 
از طريق ش��عب بانك ها و موسسات اعتباري استان 
تهران انجام مي شود. سهم تهران از كل سپرده هاي 
بانك هاي كشور به 55 درصد رسيده و سهم تهران از 
مانده تسهيالت بانك ها نيز معادل 64.5 درصد است 
و تهران عمال ۹.5 درصد بيش از سهم خود از سپرده ها، 
تس��هيالت دريافت كرده اس��ت. موضوع مهم ديگر 
نسبت باالي تسهيالت ۸۹ درصدي تهران است. اين 
رقم قبال در سال هاي ۹6 و ۹7 باالي ۹4 درصد بوده 
است و نشان دهنده جذب باالي تسهيالت بانك ها در 
تهران است در حالي كه در بسياري از استان ها اين رقم 

زير 60 درصد و حتي 50 درصد بوده است. 
كل مانده س��پرده هاي بانكي به ۳05۸ هزار ميليارد 
تومان رسيده و از مرز ۳ هزار تريليون تومان گذشته 
اس��ت. همچنين مانده تسهيالت بانك ها نيز به رقم 
بزرگ 2۱24 هزار ميليارد توماني رس��يده و عمال به 
ميزان 6۹.5 درصد سپرده هاي بانك ها به كار گرفته 

شده و حدود ۳0.5 درصد سپرده ها به صورت سپرده 
قانوني يا نقدينگي در اختيار بانك ها باقي مانده است. 
از رقم سپرده ها عمال معادل 2۸۱ هزار ميليارد تومان 
۹.2 درصد سپرده قانوني بوده است كه نشان مي دهد 
با ش��يوع كرونا و پرداخت تسهيالت بيشتر از سوي 
بانك ها بخشي از سپرده قانوني كه قبال باالي ۱0.2 
درصد بوده به عنوان تس��هيالت به مقابله براي كرونا 
اختصاص يافته اس��ت و البته اين نسبت قرار است از 
مهرماه به سرجاي قبلي خود بازگردد.  از سوي ديگر 
از رقم 2777 هزار ميليارد تومان سپرده بعد از كسر 
سپرده قانوني معادل 2۱24 هزار ميليارد تومان براي 
تس��هيالت اختصاص يافته و عمال ب��ه ميزان 76.5 
درصد از س��پرده بعد از كسر سپرده قانوني يا معادل 
6۹.5 درصد از كل سپرده ها به تسهيالت اختصاص 
يافته است.  در نتيجه به ميزان 652 هزار ميليارد تومان 
يا معادل 2۱.۳ درصد سپرده ها در بانك ها باقي مانده 
است و نقدينگي در اختيار بانك ها يا ذخيره احتياطي 
بوده است. برخي كارشناسان اين رقم را براي تامين 
نيازهاي مردم و همچنين پاسخ به مراجعه مردم در 
صورت افزايش مراجعه ارزياب��ي كرده اند. اما برخي 
ديگر از صاحب نظران معتقدند كه اين رقم نشانه خوبي 
نيست زيرا بانك ها با اين پول عمال در بازار سهام و ارز و 
خودرو، مسكن و ساير بازارها حضور دارند و براي كسب 
وكارها و بنگاه داري از آن استفاده مي كنند.  به هر حال 
در حال حاضر از رقم ۳05۸ تريليون توماني بانك ها 
معادل ۹۳۳ تريليون تومان در اختيار بانك ها و بانك 

مركزي است و تسهيالت داده نشده است. 

    نسبت تسهيالت به سپرده
در 9 استان كمتر از 60 درصد است

در ميان اس��تان هاي كشور، ۹ اس��تان در فروردين 
۱۳۹۹ ميانگين نسبت مانده تسهيالت به سپرده ها 
پس از كسر قانوني كمتر از 60 درصد را داشته اند. اين 
۹ استان عبارتند از بوشهر، البرز، فارس، خوزستان، 
قم، خراسان رضوي، سيستان و بلوچستان، اصفهان 
و آذربايجان ش��رقي. از ميان اين استان ها، دو استان 
بوش��هر و قم نيز نس��بت تسهيالت به س��پرده زير 

50درصد دارند كه كمترين آن نيز به بوشهر )۳7.7 
درصد( اختصاص دارد. اخيرا طبق بخشنامه شماره 
2۱66۹ م��ورخ س��وم ارديبهش��ت ماه ۱۳۹۹ بانك 
مركزي، بانك ها و موسس��ات اعتباري غيربانكي كه 
نسبت مجموع تسهيالت اعطايي آنها در هر استان به 
مجموع سپرده هاي آنها در همان استان كمتر از 50 
درصد است، موظف شده اند در يك بازه زماني معين 
حداكثر تا پايان سال ۱400 نسبت مذكور را به حداقل 
50 درصد برس��انند. به طوري  كه حداقل 50 درصد 
منابع سپرده اي قابل تخصيص در هر استان به همان 
استان اختصاص يابد. آمار مربوط به نسبت تسهيالت 
به س��پرده ها مش��خص كننده ميانگين آمار كل در 
سطح استان است و اطالعاتي از وضعيت اين نسبت به 
تفكيك بانك ها در هر استان منتشر نشده است. با اين 
وجود و با توجه به آمارهاي مربوط به فروردين ۱۳۹۹ 
به نظر مي رس��د بيش از همه، بانك هاي استان هاي 
بوش��هر و قم بايد نس��بت به اصالح عملكرد خود در 
زمينه پرداخت تس��هيالت، اقدام كنند. در فروردين 
سال ۱۳۹۹، دو استان ايالم و كهگيلويه و بوير احمد، 
نسبت تسهيالت به س��پرده ها )پس از كسر قانوني( 
باالتر از ۱00 درصد را ثبت كرده اند. اين نسبت براي 
ايالم برابر ۱02 درصد و براي كهگيلويه و بوير احمد 
حدود ۱06 درصد است. بيش از ۱00 درصد بودن اين 
نسبت مي تواند ريس��ك عدم ايفاي تعهدات بانك ها 
را به همراه داش��ته باشد. نسبت تسهيالت به سپرده 
۱2 استان نيز در فروردين ۱۳۹۹ نسبت به فروردين 
۱۳۹۸ افزايش يافته اس��ت. اين ۱2 استان عبارتند 
از؛ زنجان، يزد، لرس��تان، خراسان جنوبي، سيستان 
و بلوچستان، خوزستان، قم، ايالم، مركزي، خراسان 
رضوي، همدان و سمنان. بيشترين افزايش نيز مربوط 
به اس��تان زنجان بوده از ۸0.۸ درص��د در فروردين 
۱۳۹۸ ب��ه ۸7 درص��د در فروردين ۱۳۹۹ رس��يده 
است. داده هايي كه مي تواند به تحليل بهتر و دقيق تر 
وضعيت پرداخت تسهيالت بانكي كمك كند، ميزان 
مانده تس��هيالت غيرجاري بانك ها از حيث بررسي 
عدم برگشت تسهيالت پرداختي به سيستم بانكي و 
همچنين داده هاي مربوط به نسبت LDR به تفكيك 

هر بانك و موسسه اعتباري غيربانكي است.
نسبت مانده تس��هيالت به سپرده هاي بانكي پس از 
كس��ر س��پرده قانوني در فروردين ماه ۱۳۹۹ معادل 
7۸.5 درصد بوده اس��ت.ميزان سپرده هاي بانكي در 
پايان فروردين ماه ۱۳۹۹ برابر با 24۹۳.5 هزار ميليارد 
تومان و مانده تسهيالت )جاري و غيرجاري( نيز برابر 
با حدود ۱۹57 هزار ميليارد تومان بوده است كه براين 
اساس سپرده هاي بانكي در مقايسه با اسفندماه 2.۳ 
درصد و مانده تسهيالت نيز ۱.۱ درصد رشد داشته اند. 
همچنين در مقايسه با فروردين ۱۳۹۸، سپرده ها با 
رش��د ۳۳ درصدي و مانده تس��هيالت نيز با افزايش 
2۹.5 درص��دي همراه بوده اند. با اين حال اين آمارها 
حكايت از پايين بودن رشد مانده تسهيالت برابر رشد 
سپرده ها دارد. براساس آمارهاي بانك مركزي ايران، 
نسبت مانده تسهيالت بانكي به سپرده ها )پس از كسر 
سپرده قانوني(، طي نيمه دوم سال ۱۳۹۸ نسبت به 
نيمه اول در سطح پايين تري قرار داشته است. اگرچه 
در اس��فند ماه ۱۳۹۸، اين نسبت جهش كوچكي را 
نس��بت به چند ماه قبل تجربه كرده، اما در فروردين 
۱۳۹۹ به س��طح مشابه بهمن و دي ۱۳۹۹ بازگشته 
اس��ت. در فروردين ماه س��ال ۱۳۹۹ نس��بت مانده 
تسهيالت به س��پرده ها )پس از كسر سپرده قانوني( 
معادل 7۸.5 درصد بوده است. معاونت بررسي هاي 
اقتصادي اتاق بازرگاني تهران در گزارشي به نسبت 
مانده تسهيالت به سپرده هاي بانكي در فروردين ماه 
۱۳۹۹ پرداخته و نوش��ته است: اين مقدار نسبت به 
اسفندماه ۱۳۹۸ با كاهش حدود 0.۹ واحد درصدي 
همراه بوده است؛ اين در حالي است كه نسبت به بهمن 
ماه تقريبا تغيير چنداني نداشته و تنها 0.۱ واحد درصد 
بيشتر شده است. نسبت مانده تسهيالت به سپرده ها 
پس از كس��ر س��پرده قانوني در فروردين ۱۳۹۹ در 
مقايسه با فروردين ۱۳۹۸، كاهش قابل توجهي )2.۳ 
واحد درصد( را تجربه كرده است. روند افت اين نسبت 
نشان مي دهد كه به تناسب افزايش سپرده هاي بانكي، 
تسهيالت پرداختي افزايش قابل قبولي نداشته است.

در سال ۹۸ نيز نسبت تس��هيالت بانكي به كمتر از 
۸0 درصد كاهش يافت. تهران با سهم 5۳ درصدي از 
سپرده هاي بانكي، سهم 6۳ درصدي از كل تسهيالت 
و وام هاي بانكي كشور داشته است. ۳0 درصد سپرده ها 
در بانك باقي مان��د افزايش روزان��ه ۱52۳ ميليارد 
تومان سپرده و ۹72 ميليارد تومان تسهيالت حاصل 
خلق پول، انتشار پول، افزايش نقدينگي روزانه است 
و اين موضوع در شرايط رشد منفي اقتصادي و نبود 
سرمايه گذاري و رشد قدرت خريد مردم، عمال شرايط 
را براي تورم باال در آينده فراهم مي كند و در شرايطي 
كه ركود وجود دارد جذب اقتصاد نشده و عمال در بازار 
دارايي هاي مختلف مسكن، سهام، خودرو، طال و ارز، 

عامل رشد قيمت ها خواهد بود.
آمارهاي بانك مركزي از افزايش 27.5 درصدي مانده 
سپرده ها و 24.۳ درصدي مانده تسهيالت بانكي در 
پايان بهمن ماه ۹۸ نسبت به مقطع مشابه سال قبل 
حكايت دارد. همچنين بانك ها با نگهداري 766 هزار 
ميليارد توم��ان يعني ۳0 درصد مبل��غ 257۸ هزار 
ميليارد تومان سپرده، ۱۸۱2 هزار ميليارد تومان را 

تسهيالت پرداخت كرده اند.
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سكه 13 ميليون و 600 هزار تومان
دالر در كانال 29 هزار 

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري | 
در بازار ارز نيز قيمت دالر 2۹ هزار و ۳00 تومان، يورو 
۳4هزار و 200 تومان و درهم امارات ۸ هزار و 50 تومان 
اعالم شده است. قيمت فروش دالر در صرافي ها با ۳00 
تومان افزايش نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل 
2۸ هزار و ۹50 تومان و قيمت خريد دالر نيز 2۸ هزار و 
۸50 تومان درج شده است. ضمن اينكه قيمت فروش 
يورو نيز با افزايش نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري 
قبل معادل ۳۳ هزار و 660 تومان و قيمت خريد يورو 
۳۳ هزار و 550 تومان تعيين ش��ده است. نرخ خريد و 
فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار متشكل 
ارزي متغير است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول 
روز چند بار تغيير مي كند.   ب��ا افزايش قيمت دالر به 
2۹ هزار و ۳00 تومان و اعالم اونس جهاني طال به نرخ 
۱۸60 دالر، قيمت طال و س��كه نيز افزايش يافت و در 
بازارطال، قيمت طالي ۱۸عيار هرگرم يك ميليون و 26۳ 
هزار تومان، هر مثقال طال 5ميليون و 47۸ هزار تومان، 
قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد ۱۳ميليون و 
600 هزار تومان و قيمت سكه طرح قديم ۱۳ميليون 
تومان، قيمت نيم سكه بهار آزادي 7 ميليون و ۳50 هزار 
تومان، ربع سكه بهار آزادي 4 ميليون و ۳50 هزار تومان 
و سكه گرمي2 ميليون و ۳00 هزار تومان معامله شد.  
فعاالن بازار، علت اصلي افزايش قيمت طال و سكه در 
روزهاي اخير را افزايش چشم گير قيمت ارز مي دانند و 
مي گويند: از روزهاي گذشته تقاضا براي خريد طالي 
خام و س��كه در بازار افزايش يافته و همين امر موجب 
افزايش حباب سكه شده است. در بازارجهاني و در حالي 
كه روند افزايش ارزش دالر متوقف ش��ده و در آستانه 
اولين مناظره انتخاباتي در امريكا بين دونالد ترامپ و 
جو بايدن تجار در حاشيه بازار قرار گرفته اند، قيمت طال 
ديروز شاهد كاهشي اندك بود.  بازار ارز روز )دوشنبه( 
نيز ش��اهد افزايش قيمت دالر و يورو بود. در حالي كه 
صرافي هاي بانكي دالر را به قيمت 2۸ هزار و ۹00 تومان 
به فروش رساندند، در بازار غيررسمي قيمت دالر حدود 
400 تومان باالتر از مرز 2۹ هزار تومان در حال معامله 
اس��ت.   صرافي هاي بانكي در ابتداي روز با فروش دالر 
در قيمت 2۸ هزار و 700 تومان كار خود را آغاز كردند، 
اما در ساعات عصر پس از افزايش قيمت 200 توماني به 
بهاي 2۸ هزار و ۹00 تومان به فروش مي رسد. قيمت 
خريد دالر در اين صرافي ها نيز 2۸ هزار و ۸00 تومان 
است. اين ارقام 250 تومان بيشتر از نرخ روز يكشنبه 
صرافي هاي بانكي در اين زمان است.  همچنين تابلوي 
صرافي هاي بانكي براي خريد و فروش يورو نيز شاهد 
افزاي��ش 250 توماني  بود. در اين صرافي ها هر يورو به 
بهاي ۳۳ ه��زار و 500 تومان خريداري و با قيمت ۳۳ 
هزار و 600 تومان به فروش مي رود. اين در حالي است 
كه در ابتداي روز قيمت يورو 200 تومان كمتر از اين 
ثبت شده بود.   مشاهدات از بازار غيررسمي ارز حكايت 
از افزاي��ش قيمت دالر در كانال 2۹ ه��زار تومان دارد. 
معامالت روز يكشنبه در حالي پايان يافته بود كه دالر 
در ادامه مسير افزايش قيمت خود در محدوده قيمت 2۹ 
هزار و ۳00 تومان معامله  شد. اما دوشنبه بازار غيررسمي 
كه كار خود را با قيمت معادل شب قبل آغاز كرده بود 
و به كاهش قيمت تمايل نشان نداد و دالر با قيمت 2۹ 
هزار و ۳۹0 تومان خريد و فروش مي شود.  عالوه براين 
در سامانه سنا طي در روز كاري يكشنبه )ششم مهر(، 
يورو به مبلغ ميانگين ۳۳ هزار تومان به فروش رفت و 
براي فروش دالر نيز ميانگي��ن 2۸ هزار و 446 تومان 
ثبت شد.  در سامانه نيما نيز طي روز معامالتي گذشته 
هر حواله يورو با ميانگين قيمت 27 هزار و 466 تومان 
ثبت شد. كه يك هزار و 200 تومان كمتر از روز قبل از 
خود است. حواله دالر نيز در روز معامالتي گذشته، به 
ميانگين قيمت 2۳ هزار و ۸24 تومان خريداري شد و 

براي فروش دالر قيمتي ثبت نشد. 
قيمت سكه و طال در بازر روز )دوشنبه( همچنان در حال 
پيشرفت قيمت بود و سكه تمام بهار آزادي به ركورد ۱۳ 
ميليون و 600 هزار تومان رسيد. سكه تمام بهار آزادي به 
بهاي ۱۳ ميليون و 600 هزار تومان در حال معامله است. 
سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز با افزايشي 200 هزار 
توماني به ارزش ۱۳ ميليون و 200 هزار تومان به فروش 
رسيد. همچنين نيم سكه به بهاي هفت ميليون و 450 
هزار تومان، ربع س��كه به قيمت چهار ميليون و 450 
هزار تومان و هر قطعه سكه يك گرمي نيز به ارزش دو 
ميليون و ۳00 هزار تومان معامله شد. عالوه بر اين در 
بازار طال نيز بهاي يك گرم طالي خام ۱۸ عيار به ارزش 
يك ميليون و 264 هزار تومان فروخته شد و هر مثقال 
طال نيز رقم پنج ميليون و 477 هزار تومان را ثبت كرد 
كه به ترتيب شاهد افزايش قيمت هشت هزار و ۳2 هزار 
توماني هستند. قيمت اونس جهاني نيز همچنان روند 
كاهشي را حفظ كرد و به قيمت يك هزار و ۸5۸ دالر 
معامله شد.  بر اساس اين گزارش، قيمت هر اونس طال 
با 0. 04 درصد كاهش به ۱۸60 دالر و ۸5 سنت رسيد. 
قيمت فلز زرد در معامالت آتي ديروز براي تحويل در ماه 
دسامبر با 0. ۱۱ درصد كاهش به ۱۸64 دالر و 20 سنت 
رسيد. شاخص ارزش دالر در برابر ارزهاي رقيب شاهد 
كاهش 0. ۱ درصدي بود. اين رقم تنها اندكي كمتر از 
باالترين رقم 2 ماه اخير به شمار مي رود كه در جلسه 
قبل به ثبت رسيده بود. تقويت ارزش دالر سبب گرانتر 
شدن طال براي خريداراني شده كه از ارزهاي غيردالري 
استفاده مي كنند.  ترامپ و بايدن دو نامزد اصلي انتخابات 
رياست جمهوري امريكا قرار است روز سه شنبه اولين 
مناظره انتخاباتي خود را برگزار كنند. سرمايه گذاران 
همچنين نشانه هاي احتمالي از اقدامات محرك مالي 
دولت امريكا را به دقت دنبال مي كنند. ديروز نانس��ي 
پلوسي رييس مجلس نمايندگان امريكا گفت ممكن 
است توافقي بر سر بسته مالي مقابله با كرونا با كاخ سفيد 
به دست بيايد و مذاكرات در اين زمينه همچنان ادامه 
دارد.  ثبت سفارشات جديد براي كاالهاي سرمايه اي 
مهم ساخت امريكا در ماه اوت بيش از حد انتظار رشد 
داش��ته و ميزان صادرات اين محصوالت به باالترين 

ميزان در طي حدود 6 سال گذشته رسيده است. 

افزايش ۷۱ درصدي
تسهيالت در پنج ماه نخست

تس��هيالت پرداختي بانك ها طي پن��ج ماهه ابتداي 
س��ال ۱۳۹۹ به بخش هاي اقتصادي مبلغ 506 هزار 
ميليارد تومان بوده كه در مقايس��ه با دوره مشابه سال 
قبل معادل 7۱ درصد افزايش داش��ته اس��ت. سهم 
تس��هيالت پرداختي در قالب س��رمايه در گردش در 
كليه بخش هاي اقتصادي طي پنج ماهه سال جاري 
مبلغ ۳07 هزار ميليارد تومان معادل 60.۸ درصد كل 
تسهيالت پرداختي است كه در مقايسه با دوره مشابه 
سال قبل 7۹.۸ درصد افزايش داشته است. همچنين، 
سهم تسهيالت پرداختي بابت تأمين سرمايه در گردش 
بخش صنعت و مع��دن طي پنج ماهه س��ال جاري 
معادل ۱20 هزار ميليارد تومان بوده است كه حاكي از 
تخصيص ۳۹ درصد از منابع تخصيص يافته به سرمايه 
در گردش كليه بخش هاي اقتصادي )مبلغ ۳07 هزار 
ميليارد تومان( اس��ت. طبق اعالم بان��ك مركزي، از 
۱55 هزارميليارد تومان تسهيالت پرداختي در بخش 
صنعت و معدن معادل 77 درصد آن )مبلغ ۱20 هزار 
ميليارد تومان( براي تأمين سرمايه در گردش پرداخت 
شده است كه بيانگر توجه و اولويت دهي به تأمين منابع 
براي اين بخش توسط بانك ها در سال جاري است. ذكر 
اين نكته ضروري است كه همچنان بايد در تداوم مسير 
جاري، مالحظات مربوط به كنترل تورم را نيز در نظر 
گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي 
ناشي از فشار تقاضاي كل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس 
ضروري اس��ت به افزايش توان مالي بانك ها از طريق 
افزايش سرمايه و بهبود كفايت سرمايه بانك ها، كاهش 
تسهيالت غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح 
اعتباردهي بانك ها، افزايش بهره وري بانك ها در تامين 
سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر 
دارايي بانك ها و ترغيب بنگاه هاي توليدي به سمت بازار 
سرمايه به عنوان يك ابزار مهم در تامين مالي طرح هاي 

اقتصادي )ايجادي( توجه ويژه اي كرد.

سرمايه گذاري بانك ها
در بورس غيرقانوني است

درحالي كه مديرعامل بورس تهران از ابالغ مصوبه لغو 
ممنوعيت سرمايه گذاري بانك ها در بورس خبر داده 
اس��ت، دبير كانون بانك هاي خصوصي و موسس��ات 
اعتباري گفت كه بانك ها فقط براس��اس ابالغيه هاي 
بانك مركزي و تاييد شوراي پول و اعتبار عمل مي كنند 
كه تاكنون ابالغيه اي در اين زمينه دريافت نكرده اند و 
طبق قانون رفع موانع توليد نمي توانند در بورس فعاليت 
كنند و تنها براي اعطاي تسهيالت مي توانند در بازار 
سرمايه دخالت كنند. به گزارش ايسنا، لغو ممنوعيت 
سرمايه گذاري بانك ها در بورس اقدام حمايتي شوراي 
عالي بورس از بازار سرمايه در روزهاي اصالح و ريزش آن 
است، درحالي كه قانون رفع موانع توليد به بانك ها اجازه 
فعاليت و سرمايه گذاري آنها در بورس را نمي دهد. از آنجا 
كه خريد و فروش بانك ها در بازار سرمايه با خلق پول و 
افزايش تورم همراه مي شود و ثبت دارايي هاي پرريسك 
در ترازنامه بانك ها مشكالت پولي براي اقتصاد كشور 
ايجاد مي كند، واكنش ها و هش��دارهاي كارشناسان 
اقتصادي را در پي داشت كه مديرعامل بورس تهران 
در جديدترين اظهارات خود اعالم كرد: ورود بانك ها 
به بورس سرمايه گذاري بلندمدت نيست و آنها پس از 
خريد مي توانند هر زمان كه صالح دانستند طي يك تا 
دو سال آينده بفروشند و جزو سرمايه گذاري به حساب 
نمي آيد. طبق گفته صحرايي، اين مصوبه به بانك ها 
ابالغ شده و از امروز قابليت اجرايي دارد و روز گذشته به 
صورت شفاهي از سوي وزارت اقتصاد به مديران عامل 
بانك ها ابالغ شد. در واكنش به اين موضوع، محمدرضا 
جمشيدي - دبير كانون بانك هاي خصوصي و موسسات 
اعتباري - به ايسنا گفت: اين آيين نامه از سمت سازمان 
بورس به بانك ها ابالغ شده است اما آنچه بانك ها طبق 
آن عمل مي كنند، ابالغيه هاي بانك مركزي و شوراي 
پول و اعتبار است؛ بنابراين بهتر است سازمان بورس 
آيين نامه مربوط��ه را از بانك مركزي پيگيري كند تا 
موانع اين موضوع رفع و براي بانك ها قابليت اجرا پيدا 
كند.  وي افزود: بانك ها براي حضور در بورس با قانون 
رفع موانع توليد مواجه هستند كه طبق اين قانون آنها 
از بنگاه داري منع شده اند و فقط براي اعطاي تسهيالت 
مي توانند در بازار سرمايه دخالت كنند. جمشيدي با 
تاكيد براينكه بانك ها مستقيم نمي توانند وارد بورس 
شوند، خاطرنشان كرد: يك تناقض بين مصوبه شوراي 
عالي بورس و قانون وجود دارد، زيرا اين مصوبه فراقانوني 
نيس��ت و بانك ها براس��اس قانون چه بلندمدت چه 

كوتاه مدت نمي توانند در بورس فعاليت كنند.

اقتصاد جهاني امسال
4.5 درصد كوچك مي شود

وزارت توس��عه و امور اقتصادي روسيه پيش بيني 
كرد اقتصاد جهاني امسال حدود 4.5 درصد كوچك 
خواهد ش��د. به گزارش تاس روسيه، وزارت توسعه 
و امور اقتصادي روسيه در گزارشي پيش بيني كرد 
پيامدهاي كرونا بر روي اقتصاد جهاني تا سال 202۳ 
ادامه پيدا كند و امسال نيز متوسط رشد اقتصادي 
كش��ورهاي جهان منفي چهار تا 4.5 درصد باشد. 
طبق اين گزارش، روند ش��يوع كرونا در بسياري از 
كشورها در مقايسه با هفته هاي قبل بدتر شده است 
و اين مساله مي تواند دولت ها را وادار به اعمال مجدد 
قرنطينه و ممنوعيت هاي رفت و آمدي كند.  به گفته 
اين نهاد روسي، بخش هاي گردشگري، حمل و نقل 
هوايي، تفريح و سرگرمي و هتلداري بيش از هر بخش 
ديگري از شيوع كرونا صدمه ديده اند و در اين شرايط 
انتظار مي رود رشد اقتصادي به منفي چهار تا 4.5 
درصد كاهش پيدا كند.  در حل حاضر بخش بزرگي 
از كاركنان شركت ها در كشورهاي مختلف به صورت 
دوركار مشغول به كار هستند و ممكن است اين شكل 
كار با توجه به نبود سابقه قبلي باعث كاهش بهر ه وري 

و رفتار حرفه اي شود.

رشد 38 درصدي سپرده ها و 32 درصدي تسهيالت بانكي در يك سال منتهي به تيرماه 99 

   سپرده هاي بانكي از 3  هزار تريليون تومان  گذشت           كاهش قابل توجه نسبت تسهيالت به 76.5 درصد

نيويورك تايمز از 2 دهه فرار مالياتي  ترامپ رييس جمهور امريكا پرده برداشت

روزانه 2300 ميليارد تومان به سپرده ها اضافه شده است

رسوايي حداكثري درآستانه انتخابات
تعادل | افش��اي دو دهه فرار ماليات��ي دونالد ترامپ، 
رييس جمهور امري��كا طي دو دهه گذش��ته، واكنش 
گسترده دموكرات هاي امريكايي را در پي داشته است، 
به گونه اي كه چاك ش��ومر، رهبر دموكرات هاي سناي 
امريكا در توييتر از امريكايي ها خواس��ت: »اگر بيشتر از 
ترامپ ماليات بر درآمد فدرال پرداخته كرده اند، دستشان 
را باال بگيرند.« در عين حال، رييس جمهور امريكا گزارش 
روزنامه نيويورك تايمز درباره فرار مالياتي خود را جعلي 
خوانده است. ترامپ گفته، اين اخبار جعلي هستند. من 
ماليات داده ام و شما اظهارنامه مالياتي من را وقتي منتشر 
ش��د، خواهيد ديد. آنها تحت بررسي هستند. سازمان 
مالياتي من را دوست ندارد! اين در حالي است كه روزنامه 
نيويورك تايمز به نقل از داده هاي مالياتي اعالم كرده بود 
رييس جمهور امريكا در ۱0 سال از ۱5 سال گذشته هيچ 
ماليات بر درآمدي نپرداخته است. بر اساس اين گزارش، 
دونالد ترامپ در سال هاي 20۱6 و 20۱7 ميالدي، فقط 

750 دالر ماليات بر درآمد پرداخته است.

   درخواست افشاي سابقه مالياتي ترامپ
در پي انتش��ار گزارش روزنامه نيويورك تايمز مبني بر 
اينكه دونالد ترامپ در سال اول رياست جمهوري خود 
تنها 750 دالر را به عنوان ماليات پرداخت كرده، گروهي 
از قانون گذاران دموكرات  به اين گزارش واكنش نش��ان 
دادند.  آن گونه كه فارس به نقل از وبگاه آكسيوس گزارش 
داده اس��ت، اين گروه از دموكرات ها خواس��تار افشاي 
سابقه بازده مالياتي ترامپ شده اند.  كارزار انتخاباتي جو 
بايدن، نامزد حزب دموكرات انتخابات 2020 امريكا، در 
تبليغات خود در توئيتر عنوان كرده كه معلمان 7 هزار 
و 2۳۹ دالر، آتش نشانان 5 هزار و 2۸۳ دالر و پرستاران 
نيز ۱0 ه��زار و 2۱6 دالر را به عن��وان ماليات پرداخت 
كرده ان��د و دونالد ترامپ 750 دالر ماليات داده اس��ت.  
»تام پرز«، رييس كميته ملي ح��زب دموكرات نيز در 
بيانيه اي گفته، »روابط تجاري ترامپ نشان از يك تضاد 

منافع خطرناك با شغل وي دارد و اكنون با وجود شمار 
بدهي هاي عظيم كه سررسيد آن به زودي فرا مي رسد، 
او در حال سوءاستفاده از منصب رياست جمهوري است 
تا به جاي كمك به مردم امريكا، جيب خود را پر كند.«  
پرز همچنين گفته: دونالد ترامپ تنها به دو چيز اهميت 
مي دهد خودپسندي و جيبش.  وي افزود: »او كشور ما را 
مانند يكي از فعاليت هاي تجاري خود هدايت مي كند. او 
درست مي گويد كه بيش از 200 هزار نفر كشته شده اند و 
كشور مان به دليل نبود رهبري او، با يك كسادي اقتصادي 
روبروست.«  ديگر قانون گذاران حزب دموكرات از جمله 
»اليزابت وارن«، »الكس��اندريا اوكازيو كورتز« و »بيل 
پاس��كارل« نيز نس��بت به گزارش فرار مالياتي ترامپ 

واكنش نشان داده اند.

   اولين مناظره انتخاباتي و فرار مالياتي 
گزارش روزنامه »نيوي��ورك تايمز« درباره »فرار مالياتي 
دونالد ترامپ در 2 دهه گذش��ته«، دقيق��ًا 2 روز قبل از 
برگزاري اولي��ن مناظره انتخاباتي، ضربه اي غيرمنتظره 
براي كمپين ترامپ است. در اين گزارش اطالعات دقيق 
اظهارنامه هاي مالياتي دونالد ترامپ و كمپاني هاي وابسته 
به او در 2 دهه گذشته منتشر شده است. نامزدهاي انتخابات 
رياست جمهوري امريكا معموالً به صورت داوطلبانه اسناد 
مالياتي شان را منتشر مي كردند، اما دونالد ترامپ هرگز 
حاضر نشده اس��ناد مالياتي اش را منتشر كند. انتخابات 
رياست جمهوري امريكا كه قرار است روز سه شنبه سوم 
ماه نوامبر برگزار ش��ود، در ميانه بح��ران پاندمي كرونا، 
اعتراضات ضدنژادپرستي و چالش جانشيني قاضي فقيد 
ديوان عالي امريكا روث گينزبرگ به يكي از پرمناقشه ترين 
انتخابات اياالت متحده طي دهه هاي اخير تبديل شده 
است. گزارش نيويورك تايمز از فرار مالياتي ترامپ تنها 
بخش كوچكي از اين صحنه نبرد حساس است. آنگونه كه 
»اعتماد آنالين« گزارش كرده، روزنامه امريكايي نيويورك 
تايمز به مداركي از اطالع��ات مالياتي دونالد ترامپ در 2 

دهه گذشته دست پيدا كرده كه نشانگر دارايي هاي مورد 
مناقش��ه، بازپرداخت هاي گسترده، جنگ حسابرسي و 
صدها ميليون بدهي است. دونالد جي ترامپ در سالي كه 
منتهي به پيروزي اش در انتخابات شد 750 دالر ماليات 
پرداخت كرده است. او در اولين سال حضور در كاخ سفيد 
نيز 750 دالر ديگر ماليات پرداخت كرده اس��ت. ترامپ 
در ۱0 س��ال از ۱5 سال گذش��ته هيچ مالياتي پرداخت 
نكرده است. بيشتر به اين دليل كه گزارش داده پولي كه 
از دس��ت داده از درآمدش بيشتر بوده است. در حالي كه 
رييس جمهور در كمپين انتخاباتي خود در حال مبارزه براي 
پيروزي در انتخابات است-نظرسنجي ها حاكي از آن است 
كه او در خطر شكست است- داده ها نشان مي دهد او در 
بخش مالي به شدت تحت فشار قرار دارد. ترامپ همچنين 
درگير بيش از يك دهه نبرد حسابرس��ي با بخش درآمد 
داخلي بر سر مشروعيت بازپرداخت ماليات 72.۹ ميليون 
دالري است كه پس از اعالم خسارت و ورشكستگي دريافت 
كرد. حكم مخالف در اين پرون��ده مي تواند براي او ۱00 
ميليون دالر هزينه به بار آورد. اظهارنامه هاي مالياتي اي 
كه ترامپ مدت هاي مديدي تالش كرده خصوصي باقي 
بمانند داستان متفاوتي از آنچه او به مردم امريكا گفته بازگو 
مي كنند. گزارش هاي او به خدمات درآمد داخلي تاجري 
را به تصوير مي كشد كه ساالنه صدها ميليون دالر مي گيرد، 
اما با وجود اين، از ضررهاي هميش��گي براي جلوگيري 
از پرداخ��ت ماليات اس��تفاده مي كند. ح��ال، با افزايش 
چالش هاي مالي ترامپ، سوابق نشان مي دهد كه او بيش 
از پيش وابسته به درآمدزايي از مشاغلي است كه در تضاد 

منافع مستقيم با شغل او به عنوان رييس جمهور هستند.
 

   ترامپ صدها ميليون دالر دارايي ارزشمند 
دارد

در طول چهار سال حضور ترامپ در دفتر رياست جمهوري 
و طي دهه ها حضور و هياهوي او در مقابل انظار عمومي، 
روزنامه نگاران، دادس��تان ها، سياس��تمداران مخالف و 

توطئه گران با موفقيت محدود كوشيده اند معماهاي مالي 
او را كشف كنند. البته اين اطالعات ذاتا بسياري از سواالت 
را بي پاسخ مي گذارد و بس��ياري از پرسش كنندگان را 
راضي نمي كن��د. پرونده هاي منتشرش��ده دربردارنده 
اطالعاتي اس��ت كه ترامپ ب��راي I.R.S فاش كرده و نه 
يافته هاي يك تحقيق مالي مستقل. آنها گزارش مي دهند 
كه ترامپ صدها ميليون دالر دارايي ارزشمند دارد، اما رقم 
دقيق ثروت او را مشخص نمي كنند. همچنين هيچ ارتباط 

گزارش نشده اي با روسيه در گذشته را عيان نمي كنند.
در پاس��خ به نام��ه اي از خالصه يافته ه��اي تايمز، آلن 
گارتن وكيل شركت هاي تجاري ترامپ گفت، »به نظر 
مي رسد اگر نه همه، بيشتر اين اطالعات نادرست باشد« 
و خواستار اسنادي ش��د كه مبناي نوشتن اين گزارش 
بوده اند. پس از آنكه نيويورك تايمز به منظور محافظت 
از منابع خود از ارايه اس��ناد خودداري كرد، گارتن فقط 
نسبت به ميزان مالياتي كه ترامپ پرداخته بود مستقيمًا 
واكنش نش��ان داد. گارتن در بيانيه اي اعالم كرد: »طي 
يك دهه گذش��ته، رييس جمهور ترامپ ده ها ميليون 
دالر ماليات ش��خصي به دولت ف��درال پرداخت كرده 
است، از جمله پرداخت ميليون ها دالر ماليات شخصي 
از زمان اعالم نامزدي در س��ال 20۱5.« به نظر مي رسد 
گارتن با اصطالح »ماليات هاي ش��خصي«، ماليات بر 
درآمد را با س��اير ماليات هاي ف��درال ترامپ يكي كرده 
است؛ ماليات هايي همچون تامين اجتماعي، بهداشت 
و درمان و ماليات بابت استخدام كارمندان خانگي خود. 
اطالعات مالياتي كه توسط نيويورك تايمز بررسي شده 
نقشه راه يك افشاگري است: از حذف كردن حق الزحمه 
وكي��ل مدافع جناي��ي و قصري كه براي اس��تراحتگاه 
خانوادگي مورد استفاده قرار گرفت تا ميليون ها دالري 
كه رييس جمهور در سال 20۱۳ از برگزاري مراسم دختر 
شايسته جهان در مسكو به دست آورد. اين اسناد مالي و 
پرونده هاي حقوقي، دقيق ترين نگاه را در داخل امپراتوري 

تجاري ترامپ تاكنون به دست مي دهند. 



رقيه ندايي| 
با شروع س��ال 99 بازار سرمايه بازدهي 300 درصدي 
را تجربه كرد و اين بازدهي باعث ش��د كه بيش از 50 
درصد مردم راغب ش��وند تا در بورس سرمايه گذاري 
كنند. درنتيجه اين بازدهي و ورود سهام عدالت به بازار 
باعث شد كه بيش از 90 درصد مردم در بورس مشاركت 
كنند. اما؛ در اين ميان نكته اي بود كه سهامداران نسبت 
به آن بي توجه بودند و اين نكته نوس��ان در بازار است. 
بورس هميشه نمي تواند مثبت و صعودي باشد و برخي 
روزها بايد كمي افت را تجربه كند تا س��هام موجود در 
بازار ارزندگي مناسبي داشته باشند. نوسان ذات بازار 
سرمايه اس��ت و يك روند طبيعي تلقي مي شود ولي 
برخي از سهامداران جديدالورود انتظار روندي كامال 
صعودي از بازار را دارند و پس از هر نزولي س��عي دارند 
نقدينگي خود را از بازار خارج كنند. اين مشكل ناشي 
از عدم آگاهي برخي از س��هامداران اس��ت و درميان 
س��ازمان بورس فعاليت به خصوصي ب��راي آگاهي و 
شفاف سازي انجام نمي دهند و سرمايه گذاران بورس 
از طريق فضاي مجازي اطالعات دريافت مي كنند كه 
اغلب اين اطالعات ناقص و اشتباه است. همچنين فضاي 
مجازي مكان مناسبي براي سيگنال فروشان شده و اين 
افراد بدون سواد مالي مناسب اقدام به فروش سيگنال 
مي كنند اين سيگنال ها مي توانند در روند طبيعي بازار 
اختالل ايج��اد كنند و صف هاي طوالني براي خريد و 
فروش يك سهم را تشكيل دهند در نتيجه بازار براي 
مدتي قرمز يا سبز در آخر به نوسان ختم مي شود. يكي 
ديگر از داليل سقوط بازار، عدم اعتماد سهامداران به 
بازار اس��ت. دولت و مسووالن با سخنان و مصوبه هاي 
خود باعث شده اند كه از اعتماد سرمايه گذاران در بازار 
كاسته و درنتيجه سهامداران نقدينگي خود را از بازار 
خارج مي كنند. اگر اين حجم نقدينگي وارد هر بازاري 
ش��وند باعث ايجاد حباب قيمتي در آن بازار ش��ده و 

درنتيجه توازن ديگر بازار ها به هم مي خورد.

   عدم اتفاق نظر مسووالن
حسن روحاني چندماهي مي ش��ود كه همه جانبه از 
بورس حمايت مي كند اما؛ در مي��ان حمايت خود از 
طرح هاي مختلف س��خن گفت و يكي از اين طرح ها، 
طرح گشايش اقتصادي بود كه باعث شد در روز اعالم 
اين خبر بورس يكپارچه قرمزپوش ش��ود. همچنين 
در روز عرضه هاي بزرگ دولتي پااليشگاه ها نيز ميان 
مسووالن اختالف نظر رخ داد و روز عرضه كمي به تاخير 
افتاد. اين عوامل و سخنان مختلف دولتي ها باعث شد 
كه بي اعتمادي در بازار پديد  آيد و سهامداران نسبت به 

بورس و حمايت دولت بي اعتماد شدند.

    سهام عدالت و بورس
سهام عدالت نيز تاثير مهمي در بورس داشت و باعث 
نزول بورس ش��د چراكه؛ زماني ك��ه 30 درصد از اين 
سهام آزادسازي شد اغلب سهامداراني كه سهام عدالت 
داش��تند اقدام به فروش سهام خود كردند و در نهايت 
صف هاي طوالني فروش موجبات قرمز شدن بورس را 
فراهم كرد و پس از آزادسازي 30 درصد دوم اين سهام 
بورس يكپارچه سرخ شد. زماني كه فروش سهام عدالت 
آزاد شد كارگزاري ها تنها به سود خود فكر كردند و بدون 
توجه به نحوه فروش و همچنين واريز پول سهامداران 
اين سهام را به فروش رساندند. همچنين ارزش روز 36 
شركت موجود در پرتفوي سهام عدالت براي دارندگان 
سهام 500 هزار توماني به 15 ميليون و 806 هزار تومان 
رسيده است. از 19 مرداد ماه، 60 درصد سهام عدالت و 
همچنين سهام شركت هاي سرمايه گذاري استاني در 

بورس قابل معامله شد.

    مصوبات و جلسات نا فرجام بورسي ها
سازمان بورس اين روزها مصوبات گوناگوني در بازار اعالم 
مي كند و اغلب مصوبات به صورت شبانه در بازار تصويب 

و اجرا مي شوند و برخي معامالت نيز به صورت مشكوك 
در بازار انجام مي گيرد. سازمان بورس به تصويب مصوبات 
آني خود مانند؛ تغييرچندباره ساعات معامالت و تغيير 
دامنه نوسان، ممنوعيت معامالت الگوريتمي و حذف 
نوسانگيري در معامالت روزانه ادامه مي دهد و تمامي اين 
موارد و امثال اينان موجب شد كه سهامداران نسبت به 
بازار سرمايه سرد و در اغلب موارد سعي در فروش سهام 
خود داشته باشند. همچنين برگزاري جلسات متعدد 
س��ازمان بورس با حقوقي ها و مجلس شوراي اسالمي 
باعث شد كه سهامداران با بي اعتمادي در بازار خريد و 
فروش كنند. دخالت هاي مكرر مسووالن مختلف كشور 
موجب شد عدم اعتماد در بازار به شكل عمده اي پديد آيد 
و اكثر مسووالني كه اطالعات دقيقي از عملكرد بورس 
نداشتند با اعمال نظر و حمايت هاي خود باعث شدند 
سهامداران به بازار س��رمايه بي اعتماد شوند در نهايت 

صف هاي طوالني فروش در بازارپديد  آيد.

    چشم اندازهاي متعدد
يك��ي ديگ��ر از عوام��ل درگير ري��زش بازار س��هام، 
چش��م اندازهاي موجود در بازار است. با وجود تعديل 
قيمتي ارز و شوك هاي اين ارز بازار نزولي شد و اغلب 
سهامداران سعي در خريد ارز دارند. دالر و بازارسرمايه 
رابطه مستقيم دارند و با افزايش قيمت دالر بازار سرمايه 
نيز صعودي مي ش��ود چراكه؛ اغلب سهام موجود در 
بازار توسط بنگاه هاي كاموديتي محور عرضه شده اند و 
مطلوب است با افزايش نرخ دالر اين سهام روند صعودي 
بگيرند اما؛ با وضعيت اين روزهاي بورس و كم اعتمادي 
مردم اين روند تغيير كرده و به صورت عكس درآمده 
است. دراين ميان نيز برخي سهامداران نقدينگي خود 
را از بورس خارج و وارد بازار ارز كرده اند كه باعث ايجاد 
حباب در اين بازار و قرمزپوش ش��دن بورس شده اند. 
همچنين سود س��پرده هاي بانكي پس از كاهشي كه 
چندي پيش متحمل ش��د بازهم صعودي شده است 
و نسبت تسهيالت براي سپرده هاي بانكي در تير ماه 

رشد داشت و متوس��ط رشد ماهانه مانده سپرده هاي 
بانكي بعد از كسر سپرده قانوني طي 4 ماه نخست سال 
جاري برابر با 3.3 درصد و متوس��ط رشد ماهانه مانده 
تسهيالت 2.4 درصد است. شكاف بين مانده سپرده ها 
و تسهيالت در تير ماه به 652 هزار ميليارد تومان رسيد. 
و اين موضوع را مي توان يكي از عوامل كم تاثير در نزول 

بورس دانست.

  اتفاقات و اخبار سياسي
اتفاقات و اخبار سياسي نيز تاثير مهمي در بورس دارد 
و امروز با نزديك ش��دن به انتخابات امريكا اين تاثير 
روز افزون مي شود. با پيروز شدن هريك از نامزدهاي 
انتخابات امريكا يعني ترامپ و بايدن آينده متفاوتي 
ب��راي بورس پيش بين��ي مي ش��ود و در نهايت اين 
پيش بيني تاثير انبوه��ي در خريد و فروش برخي از 
سهامداران گذاشته است. به نظر مي رسد با انتخاب 
ترامپ در انتخابات امريكا حجم تحريم هاي اقتصادي 
عليه ايران بيشتر مي شود، بنابراين انتظار تورمي كه 
روي دالر وجود داش��ت بيش��تر خواهد شد و شاهد 
رشد فزاينده اي در قيمت دالر خواهيم بود. عالوه بر 
اين حدود نيمي از بازار يعني 50 الي 60 بازار سرمايه 
كاموديتي محور اس��ت و از افزايش ن��رخ دالر تاثير 
مي پذيرند. هرچند برنده شدن دونالد ترامپ براي كل 
كشور و اقتصاد خوش آيند نيست اما؛ براي بازار سرمايه 
بهتر خواهد بود چراكه زماني كه قيمت دالر افزايش 
مي بايد سود ش��ركت هاي دالري محور نيز افزايش 
مي يابد. ولي اگر جوبايدن برنده اين انتخابات شود بايد 
ديدنظر واقعي وي در خصوص تحريم ها چيست و در 

نهايت پيش بيني براي بازار كرد.
اين موارد تنها چند دليل س��قوط بورس محس��وب 
مي شود و دليل اصلي ريشه در بي اعتمادي و عدم آگاهي 
برخي از سهامداران دارد. با رونق بازار سرمايه هر روز به 
ميزان كدهاي بورسي افزوده شد اما؛ با اين افزايش كد 
هيچ گونه اطالعات و آگاهي به سهامداران داده نشد در 

نتيجه باعث شد اين افراد بدون آگاهي درست در بازار 
سرمايه خريد و فروش كنند.

  بورس در ابتداي سال چه كرد؟
در جريان معامالت بورس اوراق بهادار در سال جاري 
و تا پايان هفته گذش��ته در مدت 123 روز معامالتي، 
تعداد 1150 ميليارد سهم و حق تقدم به ارزش 15133 
هزار و 566 ميليارد ريال در 214 ميليون و 903 هزار و 
15 دفعه در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار گرفت.
همچنين در اين م��دت 683 ميليارد و 217 ميليون 
س��هم به ارزش 7871 هزار و 696 ميلي��ارد ريال در 
82 ميليون و 574 هزار و 946 نوبت در بازار اول، 430 
ميليارد و 819 ميليون س��هم به ارزش 6570 هزار و 
848 ميليارد در 126 ميليون و 517 هزار و 513 نوبت 
در بازار دوم، 44 ميليون برگه به ارزش 43 هزار و 612 
ميليارد ريال در 10 ه��زار و 564 نوبت در بازار بدهي، 
499 قرارداد ب��ه ارزش 10 هزار و 266 ميليارد ريال و 
169 هزار و 209 نوبت در بازار مش��تقه و 36 ميليارد 
و 272 ميليون واحد از صندوق هاي س��رمايه گذاري 
قابل معامله در بورس تهران به ارزش 637 هزار و 132 
ميلي��ارد ريال در 5 ميليون و 630 ه��زار و 783 نوبت 
معامله قرار گرفته اس��ت. معامله گران فرابورسي نيز 
در شهريور ماه س��ال جاري بيش از 38 ميليارد ورقه 
بهادار به ارزش 960 ه��زار و 575 ميليارد ريال را رقم 
زدند كه از افزاي��ش 15 و 357 درصدي حجم و ارش 
معامالت نسبت به ش��هريور 98 حكايت دارد. اوراق 
بدهي و صندوق هاي س��رمايه گذاري قابل معامله به 
تعداد 201 و 5019 ميليون ورقه دادو ستد شدند كه 
ارزش اين مبادالت به ترتيب بيش از 183 هزار و 107 
ميليارد ريال بود. اما؛ بورس روز گذشته نيز نزولي بود و 
شاخص كل بورس با 43 هزا رو 383 واحد كاهش رقم 
يك ميليون و 572 هزار واحد را ثبت كرد. پيش بيني 
مي ش��ود كه طي روزهاي آينده نزول بورس ادامه دار 

باشد و تا ماه آبان بازار سرمايه به تعادل برسد.
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 تسويه اوراق مالي اسالمي
 با تحويل نفت خام صادراتي

معاونت نظ��ارت مالي خزانه داري كل كش��ور از 
تمامي دارندگان اوراق مالي اس��المي با سررسيد 
زودتر از خرداد ماه سال 1400 كه متقاضي تسويه 
اوراق يادشده هستند دعوت كرد درخواست خود 
را به اين معاونت، ارايه كنند. بدين وس��يله از كليه 
اش��خاص حقيقي، حقوقي، تعاون��ي و خصوصي 
دارنده انواع اوراق مالي اسالمي منتشر شده براي 
تامين منابع بودجه عمومي دولت با سررسيد زودتر 
از خرداد ماه سال 1400 كه متقاضي تسويه اوراق 
يادشده از طريق تحويل نفت خام صادراتي توسط 
شركت ملي نفت ايران با استفاده از ظرفيت بند )و( 
تبصره )1( قانون بودجه سال جاري، موضوع ماده 
)11( آيين نام��ه اجرايي بند مذكور )تصويب نامه 
شماره 39128/ت 57725 ه  مورخ 1399.04.15 
هيات وزيران( مي باشند، دعوت مي شود درخواست 
خود را در قالب فرم پيوست )دربردارنده اطالعات 
متقاضي و اطالع��ات اوراق در اختي��ار( به همراه 
تاييديه شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار 
و تسويه وجوه مبني بر ضبط اوراق مالي اسالمي، به 
اين وزارت )خزانه داري كل كشور - مركز مديريت 

بدهي ها و دارايي هاي مالي عمومي( ارايه نمايند. 

ادامه از صفحه اول

نفع بري ايران از تجارت 
محصوالت شيميايي

بررسي رابطه مبادله يكي از اينها است. بنا بر تعريف، 
رابطه مبادله، قيمت نسبي صادرات برحسب واردات 
است. اين رابطه از نسبت قيمت محصوالت صادراتي 
به قيمت محصوالت وارداتي به دست مي آيد و نشان 
مي دهد كه چن��د واحد كاالي وارداتي توس��ط يك 
واحد كاالي صادراتي مي تواند خريداري شود.  به طور 
متوس��ط، كش��ور با صادرات ي��ك دالر محصوالت 
شيميايي در يك سال، به خصوص در سال هاي پيش 
از سال 1394 كه صادرات داراي ارزش وزني مختص 
به خود بود، به طور متوسط مي توانست در همان سال با 
همان يك دالر حاصل از صادرات محصوالت شيميايي، 
به همان ميزان، ارزش وزني محصوالت ش��يميايي 
را تأمين مالي كند و از دنياي خ��ارج وارد نمايد؛ اما از 
سال 1394 به بعد، اين روند با نوساناتي نزولي همراه 
شد؛ به طوري كه رفته رفته قدرت تأمين مالي واردات 
محصوالت شيميايي از ناحيه صادرات همان دست از 
محصوالت رو به كاهش نهاد؛ يعني ايران مجبور بوده 
تا براي واردات يك كيلوگرم محصوالت شيميايي از 
دنياي خارج، رفته رفته محصوالت شيميايي بيشتري 

را از منظر ارزش وزني صادر نمايد.
نكات كليدي

1- درحال��ي كه متوس��ط رابط��ه مبادله اي��ران در 
محصوالت ش��يميايي طي دوره 97-1393، مقدار 
0.91 است- يعني كشور به ازاي يك كيلوگرم صادرات 
محصوالت ش��يميايي، ق��ادر ب��ه واردات910 گرم 
محصوالت شيميايي بوده و متوس��ط نرخ رشد اين 
رابطه، طي همين دوره، منفي 7.8 درصد بوده است؛ 
يعني به طور متوسط هرس��اله كشور بايد 7.8 درصد 
به مقدار وزني صادرات محصوالت ش��يميايي خود 
اضافه نمايد تا بتواند همان مقدار وزني سال گذشته از 

محصوالت شيميايي را وارد كند.
2- رابطه مبادله ايران در محصوالت صنايع شيميايي 
به طور محسوسي از سال 1394 به بعد در حال كاهش 
بوده است. اين بدين معناست كه كشور براي واردات يك 
واحد وزني از همان سبد محصوالت شيميايي در سال 
1393، مجبور است هر ساله، محصوالت شيميايي 
بيشتري را از نظر وزني صادر كند. اين وضعيت از رابطه 
مبادله، نشان از خأل جدي در سياست گذاري صنعتي و 
راهبردهاي تجاري كشور دارد. تفسير ديگر، آن است كه 
ايران با صادرات يك واحد وزني مشخص از محصوالت 
شيميايي، ارز كمتري به دست مي آورد و لذا از ناحيه 

تجارت محصوالت شيميايي، متضرر مي شود.
3- بررسي ها نشان مي دهند آن دسته از محصوالت 
شيميايي رشد قيمت و متوسط قيمت جهاني باالتري 
دارند كه پيچيده تر و داراي محت��واي فناوري باالتر 

باشند.
چند پيشنهاد

از نظر فني، مدنظر قرار دادن رشد قيمت و سطح قيمت 
جهاني محصوالت ش��يميايي براي سرمايه گذاري و 
توليد، مي تواند براي بهبود رابطه  مبادله، مناس��ب و 
راهنما باش��د. اگر كشور به سمت توليد و صادرات آن 
دسته از محصوالت شيميايي برنامه ريزي و عزيمت 
كند كه رشد قيمت و س��طح قيمت بااليي در سطح 
جهاني دارند، به طور حتم، رابطه مبادله كشور در اين 
محصوالت بهبود خواهد يافت و اين به معني توسعه و 
رفاه بيشتر از جانب صادرات محصوالت شيميايي است. 
آن دسته از محصوالت شيميايي، رشد قيمت و سطح 
قيمت باالتري در جهان دارند كه توليد آنها با فناوري 
باالتري صورت گرفته باشد كه اين محصوالت عمدتا 
در صنايع پايين دستي گروه محصوالت شيميايي توليد 
مي شوند. براي بهبود رابطه مبادله در تجارت محصوالت 
مذكور، الزم است تا سرمايه گذاري ها به سمت توليد 
محصوالت ش��يميايي با فناوري باالتر هدايت شود. 
براي اين اقدام، مي توان از مشوق هاي سرمايه گذاري و 
صادراتي استفاده كرد. جذب سرمايه گذاري مستقيم 
خارجي )FDI( و س��رمايه گذاري مش��ترك با ساير 
كشورها در زمينه تحقيق و توليد محصوالت پيچيده تر 
شيميايي، مي توانند براي توليد محصوالت شيميايي 
موثر بر رابطه مبادله راهگشا باشند. تحقيق و توسعه 
مي تواند زمينه هاي علمي توليد محصوالت شيميايي 
پيچيده تر را فراهم كنند. لذا الزم است تا از بنگاه هاي 
مرتبط با تحقيق و توسعه، حمايت شود و تسهيالتي در 
جهت تحقيق و توسعه حوزه توليد محصوالت شيمايي 

با فناوري باالتر در نظر گرفته شود.

خبر

منابع صندوق توسعه
 در يك قدمي بازار سرمايه 

محمدابراهيم آقابابايي با اعالم اين خبر گفت: در 
اين پيش نويس نسبت به تعيين شماره حساب و 
نحوه اجرايي شدن اين فرآيند تفاهمات الزم صورت 
گرفته است.رييس هيات عامل صندوق تثبيت بازار 
با اشاره به اينكه »بانك مركزي خزانه دار صندوق 
توسعه ملي است«، افزود: پس از نهايي شدن قرارداد 
اقدامات الزم جهت اين انتقال اجرايي خواهد شد. 
او اظهار اميدواري كرد ب��ه زودي بيش از 10 هزار 
ميليارد تومان در اختيار صندوق تثبيت قرار گيرد.  
حسين س��الح ورزي، يكي از اعضاي شوراي عالي 
بورس در مورد آخرين وضعيت تزريق يك درصد 
از منابع صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت بازار 
گفته بود: اين طرح هنوز اجرا نشده و درحال طي 
كردن مراحل اداري اس��ت؛ اما ب��ه  طور قطع اجرا 

خواهد شد.

يادداشت

مصوبه هاي بي وقت  در بازار
در مقط��ع فعل��ي ب��ازار 
س��رمايه كامال در هيجان 
فروش ناش��ي از ترس قرار 
دارد و فع��االن آن كمت��ر 
ب��ه متغيره��اي اساس��ي 
و تاثيرگذار بر س��ودآوري 
ش��ركت ها تمرك��ز دارند. 
از قيم��ت كاموديتي ها در 
بازارهاي جهاني، حجم و مبلغ فروش ش��ركت ها در 
بورس كاال و بازارهاي صادراتي، قيمت ارز در س��امانه 
نيما و بازار آزاد و نرخ تورم و رش��د قيمت ها در كش��ور 
مي توان برآورد كرد وضعيت شركت ها در شش ماهه 
دوم سال جاري و سال آتي بسيار متفاوت از سال هاي 
گذشته خواهد بود و رشد سودآوري در اكثر آنها قابل 
انتظار است. در حال حاضر رشد قيمت ها در بازارهاي 
موازي به خصوص ط��ال و ارز تا حد زيادي توجهات را 
از بازار س��هام دور كرده و سرمايه گذاران تازه وارد كه از 
بازار سرمايه سود كسب نكرده يا احتماال بسياري از آنها 
متضرر شده اند را به سمت بازارهاي موازي سوق داده 
است. آن چه براي فعاالن قديمي و باتجربه بازار سرمايه 
مشهود است بازگشت تعادل به بازار و جبران ضررها 
است كه با صبوري و برخورداري از ديدگاه سهامداري 
بلندمدت قابل اكتساب است  ولي اين موضوع براي اكثر 
سرمايه گذاران جديد موضوعي ملموس و قابل درك 
نيست. لذا عدم توجه اين دسته از فعاالن بازار سرمايه 
نسبت به متغيرهاي اساس��ي تاثيرگذار بر سودآوري 
شركت ها اگرچه در زمان رش��د بازار نيز تا حد زيادي 
خودنمايي مي كرد، ام��ا در زمان اصالح قيمت ها، اين 
عوامل به همراه بسياري تصميمات نابجاي نهاد ناظر 
بازار سرمايه، اصالح را به ريزش كليت بازار تبديل كرده 
است. در زمان رشد شاخص ها در بازار سهام، سازمان 
بورس با تاخير قابل توجه، سهامداران عمده را ملزم به 
عرضه سهام و افزايش شناوري شركت هاي زيرمجموعه 
كرد كه غير از كاهش سهام تحت مديريت، هزينه هاي 
چنداني را به ايشان تحميل نمي كرد ولي در حال حاضر 
كه سهامداران عمده شركت ها بايد نسبت به حمايت از 
سهام خود اقدام كنند، عمدتاً محدوديت در دسترسي 
به منابع دارند زيرا بايد بيش از مبلغ فروش سهام خود، 
منابع براي خريداري و حمايت از سهام صرف نمايند. 
بررسي تصميمات نهادهاي ناظر بازار سرمايه در تغيير 
ريزساختارها و مقررات بازار من جمله تغيير تايم هاي 
معامالتي، تعيين سقف سفارش خريد بر روي برخي 
سهام در زمان رشد قيمت ها، ايجاد محدوديت در اعتبار 
مشتريان و كارگزاران، كاهش سقف سهام صندوق هاي 
با درآمد ثابت، عدم به كارگيري توقف معامالتي موقت 
در زمان كاهش بازار، ممانعت از فروش كدهاي حقوقي، 
حذف سفارشات، ابطال معامالت، حذف نوسان گيران 
روزانه بازار و تغييرات مداوم و لحظه اي در اين تصميمات 
موجب ش��ده است كه پالس هاي منفي به بازار ارسال 
ش��ود با اين مضمون كه نهاد ناظر با قوانين و مقررات 
كارشناسي نشده و لحظه اي در حال مداخله در روندهاي 
عرضه و تقاضا اس��ت و تداوم آن پايه هاي بازار سهام را 
سست خواهد كرد. بررسي اقدامات بورس هاي دنيا در 
مواجهه با بحران هاي مشابه با وضعيت فعلي بازار سهام 
كشور نشان مي دهد بسياري از اين تصميمات داخلي 
بدون بررس��ي اقدامات آن كش��ورها براي رفع بحران 
و فاقد پشتوانه تحليلي است. تخصيص منابع نقدي 
شركت ها و هلدينگ ها در حمايت از تعداد معدودي 
از سهام شركت ها و ايجاد دو دستگي در حمايت از بازار 
سهام و تفكيك آن به شركت هاي شاخص ساز و غير آن 
موجب شده است به حجم فروش ها در كليت بازار دامن 
زده شود. بررسي حجم و مبالغ فروش شركت ها با توجه 
به قيمت ارز و كاموديتي در بازارهاي جهاني مبين اين 
امر است كه بازار سهام با انتشار گزارشات مالي شركت ها 
كه در آن بسياري از واقعيت هاي اقتصادي كشور نمايان 
خواهد شد به وضعيت تعادل و عادي بازخواهد گشت. 
لذا به سرمايه گذاران تازه وارد كه سابقه سرمايه گذاري 
كمتري دارند توصيه مي شود پس از اصالحات حدود 
40 ت��ا60 درصدي در اكثريت س��هام ش��ركت ها، از 
فروش دارايي هاي خود با تحمل اين حجم ضرر و زيان 
خودداري كرده و اجازه دهند با ديد بلندمدت تر بخش 
مهمي از اين زيان ها جبران شود. سرمايه گذاران توجه 
داشته باشند كه جبران زيان 50 درصدي نيازمند كسب 
بازدهي 100 درصد از مقطع فعلي است و لذا پيش بيني 
نمي شود غير از بازار سهام، بازار ديگري توان جبران آن 
را در شرايط فعلي داشته باشد. پيش بيني مي شود بازار 
سهام در آينده نزديك به حالت تعادل رسيده و پس از 
ريكاوري مجددا در مدار رش��د قرار گيرد. لذا مراقبت 
نهاد ناظر از كليت بازار موضوع بااهميتي است كه بايد 
با مشورت و كس��ب نظر خبرگان بازار سهام و فعاالن 

حرفه اي و با تجربه آن حاصل گردد.

» تعادل« عوامل سقوط بورس را بررسي مي كند

چله نشيني بورس در سرخ پوشي

تاكيد مجلس بر عرضه كامل فوالد داخلي در بورس كاال
مصطفي طاهري، عضو كميس��يون صنايع و معادن 
مجلس شوراي اسالمي گفت: يكي ديگر از موضوعاتي 
كه به التهابات داخلي دامن مي زند، اين است كه بعضي 
از ش��ركت هاي توليدكننده بخشي از محصول خود 
را در ب��ورس كاال عرضه مي كنند و مابقي محصول را 
در بازاِر خارج از بورس و بدون هيچگونه شفافيتي به 
فروش مي رس��انند. به عنوان مثال فقط 22 درصد از 
توليد ش��مش در بورس كاال عرضه شده و 78 درصد 
از آن خارج از بورس به فروش رس��يده اس��ت و قانون 
در اين زمينه رعايت نمي ش��ود. كافي اس��ت شما در 
اينترنت جس��ت وجو كنيد مي توانيد سايت فروشي 
براي محصوالت خام ف��والدي پيدا كنيد در صورتي 
كه كارخانه هاي توليدي فقط بايد به صورت مستقيم 
محصوالت خود را به دست كارخانجات مصرف كننده 
ديگر برس��انند. طاهري درباره اي��ن گزارش نظارتي 
گفت: كل زنجيره فوالدسازي از سنگ آهن تا حقوق 
كارگر، قيمت برق و انرژي و... داخلي است و هيچ كدام 
با قيمت ارز باال و پايين نمي ش��ود، اما قيمت  فوالد با 
نوسان ارز در حال نوسان است و التهابات زيادي در بازار 
داخلي به وجود آورده اس��ت. بايد اين سوال را پرسيد 
كه وقتي حق��وق كارگر، قيمت انرژي و تقريبا قيمت 
س��نگ آهن تغييري نكرده چرا قيمت فوالد در حال 
تغيير و افزايش است و لحظه به لحظه تغيير مي كند؟ 
نماينده مردم زنجان و طارم در مجلس شوراي اسالمي 
در ادامه به عرضه محصوالت فوالدي خارج از بورس 
كاال اشاره كرد و افزود: يكي ديگر از موضوعاتي كه به 

التهابات داخلي دامن مي زند، اين اس��ت كه بعضي از 
شركت هاي توليدكننده بخشي از محصول خود را در 
بورس كاال عرضه مي كنند و مابقي محصول را در بازاِر 
خارج از بورس و بدون هيچگونه ش��فافيتي به فروش 
مي رس��انند. به عنوان مثال فقط 22 درصد از توليد 
شمش در بورس كاال عرضه ش��ده و 78 درصد از آن 
خارج از بورس به فروش رس��يده است و قانون در اين 
زمينه رعايت نمي ش��ود. كافي است شما در اينترنت 
سرچ كنيد مي توانيد سايت فروشي براي محصوالت 

خام فوالدي پيدا كني��د در صورتي كه كارخانه هاي 
توليدي فقط بايد به صورت مستقيم محصوالت خود 
را به دس��ت كارخانجات مصرف كننده ديگر برساند، 
اما متاس��فانه بدون تغيير ش��كل اين محصوالت در 
سايت هاي اينترنتي به خريد و فروش مي رسد و هيچ 
برخوردي از سوي مراجع نظارتي مثل وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، س��تاد تنظيم بازار و تعزيرات با اين 
عرضه خارج از ش��بكه صورت نمي گيرد.طاهري در 
خاتمه به طرح پيشنهادي كميسيون صنايع و معادن 

در مورد برخورد با تخلفات و برطرف شدن مشكالت اين 
حوزه خبر داد و افزود: ما در كنار اين گزارش يك طرحي 
را هم به مجلس پيشنهاد داديم كه اميدواريم تا 10 روز 
آينده در صحن علني مجلس به تصويب برس��د. اين 
طرح 2 قسمت اصلي دارد: نخست آنكه، مجدد تاكيد 
شده فروش داخلي فوالد فقط بايد در بورس كاال باشد. 
قبال اين تاكيد توسط ستاد تنظيم بازار وجود داشت و 
قانون نبود اما در صورت تصويب اين طرح، عرضه خارج 
از شبكه تخلف از قانون محسوب مي شود و مجازات و 
برخورد جدي تري با آن ص��ورت مي گيرد. مورد دوم 
آنكه، اجازه صادرات محصوالت فوالدي داده نمي شود 
مگر اينكه قبل از آن به بورس كاال عرضه شده باشد و 
كس��ي نخرد و به مازاد تبديل شود. صادرات هم فقط 
توسط كارخانه انجام مي شود و جلوي واسطه ها گرفته 
خواهد ش��د. طاهري در پايان به اين نكته اشاره كرد 
كه با اينكه صنعت فوالدسازي ايران يكي از مهم ترين 
صنايع كشور در زمينه توليد، اش��تغال است و ايران 
موفقيت هاي چشمگيري در اين زمينه كسب كرده و 
دهمين كشور برتر جهان در زمينه توليد فوالد است 
اما عرضه فوالد در بازارهاي داخلي همواره ملتهب بوده 
و اكثر اوقات مصرف كنندگان از شرايط خريد و قيمت 
معامالت ناراضي بوده و قيمت ه��اي موجود در بازار 
بسيار فراتر از قيمت هاي جهاني است.اين مشكالت 
سبب شد تا نمايندگان مجلس يازدهم به اين موضوع 
ورود كرده و گزارشي را براي نظارت بيشتر و برطرف 

كردن اين مشكالت در اين حوزه تدوين كنند.

   دالر و بازارس�رمايه رابطه مس�تقيم دارند و با افزايش قيمت دالر بازار سرمايه نيز صعودي مي ش�ود چراكه؛ اغلب سهام موجود در بازار 
توسط بنگاه هاي كاموديتي محور عرضه شده اند و مطلوب است با افزايش نرخ دالر اين سهام روند صعودي بگيرند اما؛ با وضعيت اين روزهاي 
بورس و كم اعتمادي مردم اين روند تغيير كرده و به صورت عكس درآمده است. دراين ميان نيز برخي سهامداران نقدينگي خود را از بورس 

خارج و وارد بازار ارز كرده اند كه باعث ايجاد حباب در اين بازار و قرمزپوش شدن بورس شده اند. 

برش

احسان عسگري



مجيد اعزازي|
تازه ترين آمار رس��مي از بازار مس��كن تهران حاكي از 
كاهش سرعت رشد قيمت مسكن نسبت به 4 ماهه قبل 
از آن دارد، به گونه اي كه از حدود 10.5 درصد در ماه هاي 
گذشته به 5درصد رسيد و نصف شد و بيشتر خود را به نرخ 
تورم عمومي نزديك كرد. به عبارت ديگر، اگر طي ماه هاي 
ارديبهشت، خرداد، تير و مرداد، هر ماه حدود دو ميليون 
تومان به متوسط قيمت مسكن اضافه مي شد، در شهريور 
ماه س��ال جاري، قيمت اسمي مسكن تنها حدود يك 
ميليون تومان افزايش يافت و به 24 ميليون و 290 هزار 
تومان رسيد. در همين حال، با كاهش 6.8 درصدي تعداد 
معامالت در شهريورماه، تعداد ماه هاي منفي معامالتي 
در سال جاري به سه ماه افزايش يافت. بازار مسكن صرفا 
در ماه هاي ارديبهش��ت، خرداد و تير شاهد رشد مثبت 
معامالت بود و در سه ماهه ديگر، از حجم معامالت كاسته 
شد ودر شهريور به 8هزار و 463 فقر رسيد. به اين ترتيب، 
آنگونه كه »تعادل« پيش از اين، پيش بيني و گزارش كرده 
بود، بازار مسكن در پي اصالح شاخص بورس كه از اواخر 
مرداد ماه سال جاري آغاز شده بود، نتوانست نقدينگي 
خارج شده از بازار سهام را جذب خود كند. تازه ترين آمار 
تحوالت بازار مسكن تهران حاكي از تورم 5.1 درصدي 
قيمت مسكن در مرداد ماه سال جاري است، به گونه اي كه 
متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در ماه يادشده 
با بيش از يك ميليون تومان افزايش، به 24 ميليون و 290 
هزار تومان رسيده است. در مرداد ماه سال 1399 تعداد 
معامالت آپارتمان هاي مسكوني شهر تهران نيز به 8 هزار و 
463 فقره رسيد كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل 
به ترتيب 6.8 درصد كاهش و 203.7 درصد افزايش نشان 
مي دهد.به گزارش »تعادل« رصد تحوالت ماهانه بازار 
مسكن نشان مي دهد كه واگرايي ميان حجم معامالت 
ملك و متوسط قيمت خريد هر متر مربع واحد مسكوني 
افزايش يافته است. در اين حال، افزايش 203.7 درصدي 
معامالت ملك نشان از فاصله گرفتن حجم معامالت در 
شهريور سال جاري از كف معامالت مسكن در مرداد و 
شهريور سال گذشته كه به ترتيب 3 هزار و 300 فقره و 
2800 فقره ثبت شده بود، دارد. البته پيش از اين، روزنامه 
»تعادل« در گزارشي، روند 28 ماهه معامالت ملك منتهي 
به اول مرداد سال جاري را بررسي كرد و نتيجه گرفت كه 
در ماه هاي ارديبهش��ت، خرداد و تير سال جاري، حجم 
معامالت ملك رونقي اندك را تجربه كرده و به س��طوح 
فصل بهار سال 97 رس��يده و عادي شده است. چرا كه 
تعداد معامالت واحدهاي مس��كوني در دوره هاي رونق 
بازار مس��كن در پايتخت از 25 هزار فقره فراتر مي رفت، 
اما طي دو سال گذشته تحت تاثير نوسان در فضاي كلي 
اقتصاد و سرايت اين بي ثابتي به بازار مسكن و در پي آن 
كاهش شديد قدرت خريد متقاضيان مصرفي به شدت 
كاهش يافت و حتي ب��راي ماه هاي متوالي به كمتر از 5 

هزار فقره سقوط كرد.

  تورم 56.7 درصدي؟!
به گزارش »تعادل«، متوسط قيمت هر متر مربع مسكن 
در پايان اسفند سال گذشته 15 ميليون و 628 هزار تومان 
گزارش شده است و شهريور سال جاري اين شاخص به 24 
ميليون و 280 هزار تومان بالغ شده است كه حاكي از رشد 
55.36 درصدي قيمت مسكن طي 6 ماهه نخست سال 
جاري دارد. همزمان، گزارش بانك مركزي نشان مي دهد 
كه در اين مدت، متوس��ط قيمت ي��ك متر مربع بناي 
واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معامالت 
ملكي در ش��هر تهران 19.92 ميليون تومان بوده است 
كه نسبت به دوره مشابه سال قبل 56.7 درصد افزايش 
نشان مي دهد. همچنين تعداد معامالت آپارتمان هاي 
مسكوني شهر تهران در 6 ماهه نخست سال 99 به حدود 
54 هزار و 921 فقره بالغ شد كه در مقايسه با مدت مشابه 
سال قبل، 69.5 درصد افزايش نشان مي دهد.  به گفته 
كارشناسان، رشد نقدينگي، افزايش چشم انداز تورمي و 
همچنين تحوالت در بازارهاي موازي از جمله مهم ترين 
داليل رشد قيمت ها در بازار مسكن طي ماه هاي گذشته 
بوده است، اما با توجه به آمار شهريور ماه )تداوم افزايش 
قيمت و كاهش حجم معامالت( به نظر مي رسد كه مسكن 
از جذابيت الزم براي سرمايه گذاري يا سفته بازي برخوردار 
نيست و بازارهاي ديگر از جمله خودرو، ارز، طال در شهريور 

ماه نقدينگي بيشتري جذب كرده اند. 

   افزايش 92 درصدي تورم نقطه به نقطه
بر اس��اس گزارش بانك مركزي، در م��اه مورد گزارش، 
متوس��ط قيمت خريد و فروش يك متر مربع زيربناي 
واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معامالت 
ملكي شهر تهران 24.28 ميليون تومان بود كه نسبت 

به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب معادل 5.1 و 
91.7 درصد افزايش نشان مي دهد. در ميان مناطق 22 
گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت يك متر 
مربع زيربناي مسكوني معامله شده معادل 50.79 ميليون 
تومان به منطقه يك و كمتري��ن آن با 10.41 ميليون 
تومان به منطقه 18 تعلق داشته است. اين ارقام نسبت 
به ماه مشابه سال 1398به ترتيب 102.8 و 81.5 درصد 
افزايش نشان مي دهند. همچنين توزيع فراواني تعداد 
واحدهاي مسكوني معامله شده بر حسب متوسط قيمت 
يك متر مربع بنا در شهريور سال جاري حاكي از آن است 
كه واحدهاي مسكوني در دامنه قيمتي 12 تا 14 ميليون 
تومان به ازاي هر متر مربع بنا با سهم 8.9 درصد، بيشترين 
سهم از تعداد معامالت شهر تهران را به خود اختصاص 
داده اند و دامنه هاي قيمتي 14 تا 16 و 16 تا 18 ميليون 
تومان به ترتيب با سهم هاي 8.1 و 7.5 درصد در رتبه هاي 
بعدي قرار گرفته اند. در اين ماه، توزيع حجم معامالت به 
گونه اي بوده است كه 57.7 درصد واحدهاي مسكوني با 
قيمتي كمتر از متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني 

شهر تهران )24.28 ميليون تومان( معامله شده اند.

    نوسازهاي پرطرفدار
بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده در 
شهر تهران به تفكيك عمر بنا در شهريورماه سال 1399 
حاكي از آن اس��ت كه از مجموع 8463 واحد مسكوني 

معامله ش��ده، واحدهاي تا 5 سال با س��هم 38 درصد 
بيشترين سهم را به خود اختصاص داده اند. سهم مذكور 
در مقايسه با شهريور ماه سال قبل حدود 2.8 واحد درصد 
كاهش يافته و در مقابل به سهم واحدهاي با قدمت 11 تا 
15، 16 تا 20 و بيش از 20 سال ساخت افزوده شده است.

   منطقه 5 همچنان پيشتاز معامالت
توزيع تعداد معامالت ملكي بر حسب مناطق مختلف 
شهر تهران در مرداد ماه سال جاري حاكي از آن است كه 
از ميان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 15.4 
درصدي از كل معامالت، بيش��ترين تعداد قراردادهاي 
مبايعه نامه را به خود اختصاص داده اس��ت. همچنين 
مناطق 10 و 2 به ترتيب با اختصاص سهم هاي 9.5 و 9 
درصدي در رتبه بعدي قرار گرفته اند. در مجموع 72.8 
درصد از كل تعداد معامالت انجام شده در شهر تهران در 
شهريورماه سال 99 مربوط به 10 منطقه شهر )به ترتيب 
بيشترين فراواني شامل مناطق 5، 10، 2، 4، 14، 8، 7، 15، 
1 و 11( بوده و 12 منطقه باقي مانده 27.2 درصد از كل 

تعداد معامالت را به خود اختصاص داده اند.

   كوچك متراژهاي دوست داشتني
توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده 
بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسكوني در شهريور 
ماه سال 99 نشان مي دهد، بيشترين سهم از معامالت 

انجام شده به واحدهاي مس��كوني با زيربناي 50 تا 
60 متر مربع با س��هم 15.3 درصد اختصاص داشته 
است. واحدهاي داراي زيربناي 60 تا 70 و 70 تا 80 
مترمربع به ترتيب با سهم هاي 14.4 و 11.7 درصدي 
در رتبه هاي بعدي قرار دارند. در مجموع، در اين ماه، 
واحدهاي مسكوني با سطح زيربناي كمتر از 80 متر 
مربع، 55.2 درصد از معامالت انجام ش��ده را به خود 

اختصاص دادند.

    مسكن در استطاعت جوانان
در ش��هريور ماه س��ال جاري، توزي��ع فراواني تعداد 
واحدهاي مسكوني معامله شده بر حسب ارزش هر 
واحد حاكي از آن است كه در ميان دامنه هاي قيمتي 
مورد بررس��ي، واحدهاي مس��كوني با ارزش 600 تا 
850 ميليون تومان با اختصاص سهم 13.8 درصد، 
بيش��ترين س��هم از معامالت انجام ش��ده را به خود 
اختصاص داده اند. اين شاخص بيانگر، توان مالي اندك 
متقاضيان مصرفي ملك به ويژه خانه اولي ها و جوانان 
اس��ت. واحدهاي داراي ارزش 850 تا يك ميليارد و 
100 ميليون تومان به ترتيب با اختصاص سهم هاي 
10.6 و 8.4 درصدي در رتبه بعدي قرار گرفته اند. در 
مجموع در اين ماه، ح��دود 50 درصد از معامالت به 
واحدهاي مسكوني با ارزش كمتر از يك ميليارد و 600 

ميليون تومان اختصاص داشته است.

در شهر 

ادامه در صفحه اول
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140 روز هواي »قابل قبول« 
براي تهراني ها 

از ابتداي سال جاري تا ديروز تهراني ها 140روز 
را در وضعيت »قابل قبول« پشت سر گذاشته اند. 
به گزارش تس��نيم، در فصل تابستان تهران هيچ 
روزي هواي پاك نداش��ت و طي 29 روز گذشته 
نيز كيفيت هوا در وضعيت قابل قبول ثابت مانده 
است؛ پيش از آغاز تابستان پيش بيني مي شد با 
توجه به س��ختگيرانه شدن شاخص هاي تعيين 
كيفيت ه��وا، روزهاي آل��وده زي��ادي در انتظار 
تهراني ها باش��د اما اكثر روزه��ا در وضعيت قابل 
قبول پشت سر گذشته شد.  از ابتداي سال جاري 
تاكنون نيز هواي تهران 140 روز در وضعيت قابل 

قبول قرار داشته است.

 تصميماتي با كاهش
 قدرت  نقدشوندگي  بورس 

بايد بدانيم به هر حال در همه كشورها، بخش بزرگي 
از حجم معامالت را اين گونه معامالت رقم مي زند و 
به عنوان يك شكل از معامالت جايگاه خاص خو.د را 
دارد. ضمن اينكه در مواقع بازگشت ها، اين معامالت 
به تعادل بازار كمك مي كند و به نوعي يك نيروي 
اهرمي و كمكي براي بازارگرداني است. بايد بدانيم 
كه گزاره هاي مختلف مانند زنجيره اي به هم پيوسته 
شمايل كلي بازار سرمايه را مي سازد و هر كدام از اين 
اجزا در زمان و موقعيت خود نقشي را در روند كلي 
بازار ايفا مي كنند. انكار آنها باعث محروم كردن بازار 
از يك ابزار و گزاره تاثيرگذار خواهد بود. پرسشي 
كه با اين مقدمات به ذهن خطور مي كند آن است 
كه اين تصميم دليل مشكالت بازار سرمايه است؟ 
در پاسخ به اين پرسش بايد توجه شود كه اگرچه 
اين عامل صرفا باعث منفي هاي اين روزهاي بورس 
نيس��ت، اما لغو اين ممنوعيت و اساسا يك چنين 
محدوديت هاي غيرضروري به بازار كمك شاياني 
خواهد كرد. البته با تصويب اين دستورالعمل سعي 
بر اين بوده كه فش��ار فروش بازار گرفته شود ولي 
خب هم زمان جذابيت و نقدش��وندگي بازار براي 
معامله گران روزانه كاهش پيدا كرده است.موضوع 
بسيار ساده است؛ چند ماه قبل عده اي بدون تحقيق 
و مطالعه در خصوص بورس و ريسك و نوسانات آن 
جلوي كارگزاري ها صف بسته بودند كه وارد بورس 
 شوند، سياست ها هم به گونه اي تشويق كننده بود 
كه اين افراد را بر تصميم خود جدي تر مي كرد. حاال 
هم همان عده در حال خروج از بورس هستند ودر 
صف خروج )به هر دليلي( ايستاده اند. خرده اي بر 
اين افراد نمي توان گرفت زيرا مانند من و ش��ما به 
دنبال سپر تورمي براي حفظ ارزش دارايي هايشان 
هس��تند.به نظرم عده اي آن موقع از اين واقعيت 
باخبر نبودند كه بازار هميش��ه صعودي نيست و 
فراز و نش��يب مس��تمري را تجربه مي كند. در آن 
زمان عده اي فقط خري��دار بودند، امروز هم نحوه 
كنشگري اين افراد بر اساس همين رويكرد است. در 
شرايط فعلي هم عده اي فكر مي كنند بازار هميشه 
نزولي است و از فراز و خبري نيست و به هر قيمتي 
در حال فروش هستند. در واقع در نقطه معكوس 
آن روزها و در هيجانات فروش قرار داريم.چند ماه 
قبل، بسياري از افراد، خانه و اتومبيل مي فروختند 
و وارد ب��ورس مي كردند و حاال هم��ان افراد، همه 
سهام شان مي فروشند و مسكن و اتومبيل حبابي 
مي خرند. علي رغم اين هشدارها اما توضيح شرايط 
بازار و ارزندگي سهام با توجه به قيمت ارز و فروش 
شركت ها به افرادي كه ترسيده اند مشكل است و به 
نظرم خود بازار در نهايت اين تجربه را به معامله گران 

خواهد آموخت.

 نرخ طرح ترافيك 
افزايش نمي يابد

رييس كميس��يون عمران و حمل و نقل شوراي 
ش��هر تهران توضيحاتي درباره احتمال لغو طرح 
ترافيك و تغيير نرخ طرح تا پايان س��ال ارايه داد. 
محمد عليخاني، رييس كميسيون عمران و حمل 
و نقل شوراي ش��هر تهران در گفت وگو با فارس 
 درباره اجراي ط��رح ترافيك در پايتخت در موج 
س��وم كرونا اظهار داش��ت: لغو طرح ترافيك در 
موج هاي قبلي كرونا نش��ان داد كه نه تنها با اين 
مس��اله مش��كالت كاهش نمي يابد، بلكه نتيجه 
معكوس هم برجاي مي گ��ذارد. وي افزود: طرح 
ترافيكي كه در حال حاضر اجرا مي ش��ود، طرح 
ترافيك دوره كروناست و ساعات اجراي آن كاماًل 
متفاوت از طرح ترافيك سابق درنظرگرفته شده 
اس��ت و افراد مي توانند تا قبل از س��اعت 30: 8 
به صورت رايگان وارد محدوده طرح شوند. رييس 
كميس��يون عمران و حمل و نقل ش��وراي شهر 
تهران ادامه داد: تصميم در مورد لغو طرح ترافيك 
در موج سوم كرونا مشابه موج هاي قبلي با ستاد 
ملي مقابله با كرونا اس��ت و هر تصميمي توسط 
اين ستاد گرفته شود قطعا الزم االجرا خواهد بود. 
عليخاني درباره اينكه آيا ساعت طرح ترافيك در 
پاييز تغيير مي كند يا خير، گفت: اين موضوع طبق 
قوانين در حوزه اختيارات شوراي ترافيك تهران 
است و شوراي ش��هر فقط در مورد نرخ گذاري و 
عوارض طرح ترافيك تصميم گيري مي كند. وي 
در پاسخ به اينكه آيا امسال به دليل نوسانات ارزي 
و تورم، نرخ ط��رح ترافيك دوباره تغيير مي كند، 
گفت: با وجود اينكه امسال چندين مرتبه نرخ ها 
در بخش هاي مختلف افزايش داش��ته ولي هيچ 
برنامه اي در حال حاض��ر براي افزايش نرخ طرح 
ترافيك وجود ندارد و اگر افزايشي هم باشد براي 

سال 1400 صورت مي گيرد.

 افزايش 72 درصدي 
قيمت زمين در بهار 99

مركز آمار ايران از افزايش 72 درصدي قيمت زمين طي 
بهار 99 نسبت به فصل مشابه سال گذشته خبر داد. به 
گزارش تسنيم، مركز آمار ايران اعالم كرد متوسط قيمت 
فروش هر مترمربع زمين يا زمين ساختماني مسكوني 
كلنگي معامله شده از طريق بنگاه هاي امالك در كل 
كش��ور 57141 هزار ريال با ميانگين مساحت 236 
مترمربع بوده كه نس��بت به فصل قبل 22.1 درصد و 
نسبت به فصل مشابه سال گذشته 71.8 درصد افزايش 
يافته است. متوسط قيمت فروش هر مترمربع زيربناي 
مسكوني معامله شده در سطح كش��ور 57461 هزار 
ريال با ميانگين مساحت 107 مترمربع و متوسط عمر 
بناي 12 سال بوده كه نسبت به فصل قبل 18.6 درصد 
و نسبت به مدت مشابه س��ال 98 بالغ بر 62.7 درصد 
افزايش داشته است. بر اساس اين گزارش متوسط اجاره 
ماهانه به عالوه سه درصد وديعه پرداختي براي اجاره 
يك مترمربع زيربناي مسكوني معامله شده از طريق 
بنگاه هاي امالك در سطح كش��ور 172230 ريال با 
ميانگين مساحت 100 مترمربع و متوسط عمر بناي 13 
سال بوده كه نسبت به فصل قبل 7.2 درصد و در مقايسه 

با بهار سال گذشته 36.1 درصد افزايش يافته است.

حق كميسيون مشاوران 
امالك نصف شد

بر اساس تصميم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
تهران، حق كميسيون مشاوران امالك براي قراردادهاي 
خريد و فروش كه تا پيش از اين نيم درصد از هر طرف 
معامله بود به 25 صدم درصد از هر يك از طرفين كاهش 
پيدا كرد. به گزارش ايسنا، براس��اس ابالغيه سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان تهران كه به اتاق اصناف 
تهران اعالم شده، حق كميسيون مبايعه نامه به ميزان 25 
صدم درصد ارزش معامالتي ملك از هر طرف مجموعًا 
نيم درصد از هر دو طرف محاسبه و اخذ شود. اين نرخ تا 
پيش از اين نيم درصد از هر طرف معامله بود. همچنين 
حق الزحمه قراردادهاي رهن/وديعه اجاره از هر طرف 
به ميزان نيم درصد مبلغ رهن تعيين شده است. حق 
كميسيون اجاره نيز يك چهارم مبلغ اجاره يك ماه از 
هر طرف معامله خواهد بود. طبق اين دس��تورالعمل 
حق كميسيون بابت تمديد اجاره از هر طرف يك دهم 
حق كميسيون اجاره محاسبه و اخذ شود. حق الزحمه 
قراردادهاي مشاركت از هر طرف دو دهم درصد ارزش 
قرارداد مجموعاً 4 دهم درصد محاسبه و اخذ خواهد شد. 
خدمات متمم قرارداد و مبايعه نامه نيز رايگان خواهد 
بود. پيش از اين مصطفي قلي خسروي، رييس اتحاديه 
مشاوران امالك تهران خبر داده بود كه جلساتي براي 
تعيين نرخ كميسيون مشاوران امالك برگزار شده است. 
پيشنهاد اتحاديه امالك 4 دهم درصد، سازمان حمايت 
از مصرف كننده 3 دهم درصد و كميسيون نظارت وزارت 
صمت 25 صدم درصد از هريك از طرفين بود كه نهايتًا 

نرخ 25 صدم درصد از متعاملين تعيين شده است.

 واكنش انبوه سازان
به واردات پيمانكار

دبير كانون سراسري انبوه سازان با انتقاد از بي توجهي 
دولت به بخش خصوصي توليدكننده مسكن، گفت: 
واردات پيمانكار دهن كجي به سازندگان و انبوه سازان 
مسكن است. فرشيد پورحاجت در گفت وگو با تسنيم، 
با تاكيد بر اينكه در بحث جذب س��رمايه  براي توليد 
مسكن جامعه انبوه سازان به شدت از واردات پيمانكار 
اس��تقبال مي كنند، اظهار كرد: اين كار براي كش��ور 
ارزآوري به همراه دارد و به سود اقتصاد است. اما وقتي 
قرار اس��ت پيمانكار در قالب پيمان به صورت دالري 
كار كند كه به نظر مي رس��د اين اقدام دهن كجي به 
بخش خصوصي و انبوه سازان اس��ت. وي افزود: ما با 
اينكه سرمايه گذاري در توليد مسكن و شرايطي روي 
دهد كه شركت هاي پيمانكاري بزرگ در كشورمان 
سرمايه گذاري كنند به شدت استقبال مي كنيم. وي 
ادامه داد: اينكه به پيمانكاران ايراني با ريال هزينه ها را 
پرداخت كنيم و در مقابل به پيمانكاران خارجي هزينه 
را به صورت دالر يا لير يا ارز اجنبي پرداخت كنيم، مورد 
اعتراض جدي ماست. دبير كانون سراسري انبوه سازان 
با بي��ان اگر همين ش��رايط ب��راي بخش خصوصي 
ايراني فراهم شود قطعا ش��اهد اتفاقات بسيار خوبي 
در حوزه توليد مسكن خواهيم بود گفت: يكي ديگر 
از مشكالت بخش خصوصي در توليد مسكن، وجود 
مشكل در قانونگذاري است. قانون گذار شرايط را براي 
سرمايه گذاري بخش هاي خصوصي تسهيل نكرده  
است. در وضعيت كنوني كشور بايد دولت و مجلس براي 
اين منظور در شرايط كنوني ريل گذاري خوبي داشته 
باشند. پورحاجت بيان كرد: در اين شرايط اقتصادي 
سخت ارزآوري بسيار بسيار سخت است و ارز نداشته را 

نبايد به چنين پيمانكاراني تقديم كنيم. 

متوسط قيمت هر متر مربع مسكن در تهران به 24 ميليون و290 هزار تومان رسيد

كمر تورم ماهانه مسكن شكست

برخي موتورهاي توقيفي  8  سال در پاركينگ مانده اند
 رييس پليس راه��ور تهران با اش��اره به توقي��ف روزانه 
150 تا 200 دستگاه موتورسيكلت متخلف در تهران، گفت: 
برخي از موتورسيكلت هاي توقيف شده تا هشت سال در 
پاركينگ ها مانده اند و صاحبان آنها براي ترخيص مراجعه 
نمي كنند. سردار محمدحسين حميدي در گفت وگو با 
تسنيم با بيان اينكه موتورسيكلت وسيله نقليه چابك، 
ارزان و بسيار ناايمن است، اظهار كرد: يك موتورسيكلت 
به اندازه س��ه خودرو آلودگي ايجاد مي كند، هيچ فردي 
نس��بت به ناايمن بودن موتورسيكلت ش��ك ندارد، اما 
شرايط تحميل شده به جامعه در شهر تهران، روند استفاده 
از آن را بس��يار افزايش داده است و در شهر تهران حدود 
3.5ميليون موتورس��يكلت تردد دارند. رييس پليس 
راهور فاتب با بيان اينكه در نيمه نخست سال تصادفات 
منجر به فوت موتورس��يكلت ها به تنهاي��ي 14درصد 
افزاي��ش يافته، در صورتي كه در س��اير وس��ايل نقليه، 

تصادفات كاهش��ي بوده، بيان كرد: تفكر غلطي وجود 
دارد كه موتورس��يكلت مجاز است در معرض عموم در 
خطرناك ترين حالت خالف كند، اما اگر پليس بخواهد با 
وي برخورد كند، بسياري از افراد طرف راكب متخلف را 
مي گيرند. تا زماني كه برخورد با تخلفات موتورسيكلت 
يك مطالبه عمومي نش��ود، نبايد توقع داشت پليس به 
تنهايي موضوع را حل كند. وي با اشاره به رسوب 60 تا 
70هزار موتورس��يكلت در پاركينگ هاي تهران افزود: 
اكنون نگهداشت موتورسيكلت ها به چالش تبديل شده 
و براي بخش خصوصي نگهداري آن به صرفه نيست، زيرا 
صاحبان آنها براي ترخيص مراجعه نمي كنند. اين مقام 
انتظامي افزود: طبق آيين نامه دولت، بخش خصوصي 
بايد اين موتورسيكلت ها را در پاركينگ ها نگهداري كند، 
اكنون حدود 150 تا 200 دستگاه موتورسيكلت در روز 

به داليل مختلف توقيف مي شوند.

شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي دو مرحله اي كاالي مشروحه ذيل را از طريق شركتهاي تأمين كننده داخلي خريداري نمايد:
1- شرح مختصر كاالي مورد نياز : 

- W. N. FLANGE 9" API6A, PSL2, NACE, RTJ # 3000, TYPE 6 B
- W. N. FLANGE 7 1/16" API 6 A, PSL2 NACE, TRJ # 3000, TYPE 6 B

اطالعات تكميلي متعاقبَا  به همراه فرم مناقصه ارسال مي گردد.
2- محل تحويل كاال : شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري -  اداره تداركات و امور كاال   

3-  نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : ضمانتنامه بانكي به مبلغ-/000ر000ر600ر1  ريال
4- شرايط متقاضي  : توانايي ارائه تضمين شركت در مناقصه و تضمين انجام تعهدات قرارداد طبق ضوابط جاري شركت ملي نفت ايران، داشتن شخصيت حقيقي/ حقوقي، شماره اقتصادي،  

توانايي مالي، ارائه سوابق كاري و همچنين مدارك وگـواهـينامه هاي مرتبط و متناسب با موضوع مناقصه.
متقاضيان مي توانند پس از انتشار آگهي نوبت دوم با مراجعه حضوري و يا پايگاه اطالع رساني زير نسبت به تهيه و تكميل اطالعات مورد نياز اقدام نموده و تقاضاي كتبي خود را به همراه مدارك 

درخواستي حداكثر ظرف مدت 14 روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم جهت ارزيابي كيفي و بررسي صالحيت تأمين كنندگان در ارتباط با موضوع مناقصه به آدرس مناقصه گزار تسليم نمايند.
 شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري پس از بررسي اسناد و مدارك واصله و ارزيابي كيفي مناقصه گران طبق قانون برگزاري مناقصات از شركتهاي واجد شرايط جهت شركت در مناقصه دعوت 

بعمل خواهد آورد.  ضمنا" ارائه مدارك و سوابق هيچگونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد و اين شركت در رد يا قبول پيشنهادات در چارچوب قانون برگزاري مناقصات مختار است. 
))فقط مدارك ارزيابي ارسالي كه در دفتر خانه رسمي كپي برابراصل شده باشد مورد استناد خواهد بود.((

آدرس پايگاه اطالع رساني:http:// agogpc.nisoc.ir بخش مناقصه ها، مزايده ها
نشاني محل اعالم آمادگي و دريافت اسناد: استان خوزستان - شهرستان اميديه- بلوار نفت- شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري/اداره تداركات و امور كاال 

فكس: 06152622683                 تلفكس : 06152620897

 فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي تأمين كاال
شركت ملي نفت ايران 051/ت ك آج/99

شرکت ملی  مناطق نفتخيز جنوب
شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری )سهامی خاص(

نوبت اول
شماره مجوز :  1399,3559 

روابط عمومی شركت بهره برداري نفت وگاز آغاجاري

جدول شماره 3- جزييات عملكرد بازار مسكن تهران طي 6 ماه نخست سال جاري به همراه نرخ تورم عمومي

تعداد معامالتدوره زماني
 )هزار فقره( 

درصد تغيير
نسبت به ماه قبل

 متوسط قيمت هر متر مربع
 )ميليون تومان( 

درصد تغيير
نرخ تورم عمومينسبت به ماه قبل

سال 99

2,12,1-87,815,29-1,2فروردين

11,3809,916,97112,5ارديبهشت

4,718,9411,62-10,8خرداد

14,0430,320,910,46,4تير

35,423,110,53,5-9,08مرداد

6,824,285,13,6-8463شهريور

جدول شماره 1- عملكرد معامالت انجام شده در شهر تهران

درصد تغييرمقطع زماني

نسبت به ماه مشابه سال قبلنسبت به ماه قبلشهريور 99مرداد99شهريور98

6,8203,7-278790808463تعداد معامالت )واحدمسكوني( 

12667723,124,285,191,7متوسط قيمت هر متر مربع )ميليون تومان( 

جدول شماره 2- عملكرد معامالت انجام شده در شهر تهران طي 6 ماهه نخست سال هاي 97-99

درصد تغييرمقطع زماني

13971398139913981399

56,769,5-748943240654921تعداد معامالت )واحدمسكوني( 

6,7412,7119,9288,456,7متوسط قيمت هر متر مربع )ميليون تومان( 



با توجه به روند صعودي حمالت سايبري و بدافزاري 
در جهان، بسياري از كارشناسان و تحليلگران فعال 
در حوزه فناوري و امنيت سايبري به تازگي دريافته 
و اعالم كرده اند كه بس��ياري از شركت هاي كوچك 
و بزرگ در جهان قادر نيس��تند حمالت س��ايبري و 
بدافزاري و نفوذ هكرها را زودتر از وقوع تشخيص داده 
و پيش بيني كنند؛ بدين ترتيب از بروز آس��يب هاي 
س��ايبري و اينترنتي كه به س��رقت حجم زيادي از 
اطالعات شخصي و خصوصي كاربران منجر مي شود، 
جلوگيري به عم��ل بياورند، با وج��ود اين، درحالي 
كه براي تهديد هاي س��ايبري راه حل قاطع و كاملي 
وجود ندارد اما صاحبان تجارت مي توانند با استفاده 
از راه حل هاي امنيت س��ايبري و افزايش دانش خود 
در اين زمينه، شركت و دارايي هاي ديجيتال خود را 

محافظت كنند.
فراگير ش��دن اس��تفاده از اينترنت و افزايش تعداد 
كارب��ران آن داده ه��اي موجود روي اين بس��تر را پر 
اهميت تر خواهد كرد چرا كه به تدريج ش��ركت هاي 
فناوري بيش از گذشته داده هاي خود را روي اين بستر 
منتقل مي كنند و با مشتريان خود از طريق اين بستر 
ارتباط مي گيرند؛ از همين روست كه امنيت سايبري 
دارايي ه��اي ديجيتال از اهميت وي��ژه اي برخوردار 
مي شود. براساس داده هاي وب سايت آماري استاتيستا 
)Statista.com(، تع��داد كارب��ران اينترنت تا ماه 
جوالي سال ۲۰۲۰ به حدود ۴.۵۷ ميليارد كاربر فعال 
رسيده  اس��ت. اين رقم به ويژه براي شركت هايي كه 
تجارت ديجيتال را در دستور كار خود قرار داده اند رقم 
بسيار اميدواركننده اي است. با روي آوردن شركت ها 
به تكنولوژي و فرصت هايي كه اين تكنولوژي در اختيار 
آنها قرار مي دهد تعداد تبهكاران سايبري نيز افزايش 
پيدا مي كند. فعاليت اين تبهكاران را نمي توان ناديده 
گرفت. رهبراني كه قصد حضور در اين حوزه تجاري را 
دارند بايد به امنيت سايبري توجه كنند. البته به تازگي 
كارشناس��ان و متخصص��ان فعال در ح��وزه امنيت 
سايبري خاطرنش��ان كرده اند كه حمالت بدافزاري 
و ه��ك اطالعات مالي و ش��خصي كاربران در فضاي 
مجازي بسيار بيشتر از پيش خواهند شد به گونه اي كه 
هر روز خيل عظيمي از كاربران را با مشكالت متعددي 
روبرو خواهد ك��رد و آنها را به دردس��رهاي جدي و 
فراواني خواهد انداخت. با وجود اين، درحالي كه براي 
تهديد هاي سايبري راه حل قاطع و كاملي وجود ندارد 
اما صاحبان تجارت مي توانند با استفاده از راه حل هاي 
امنيت س��ايبري و افزايش دانش خود در اين زمينه، 
شركت و دارايي هاي ديجيتال خود را محافظت كنند. 
در اين گزارش، سه راهكار ساده براي مقابله با حمالت 

سايبري پيشنهاد مي شود.

    همه را مشاركت دهيد
روزگاري كه امنيت سايبري تنها وظيفه تيم IT بود به 
پايان رسيده است و رهبران تجاري جهان اين موضوع 
را دريافته اند. متخصصان امنيتي س��ايبري توماس 
جي پارنتي و جك جي دامت در يك تحليل تجاري 
از دانشگاه هاروارد تاكيد مي كنند كه هيچ سطحي از 
تكنولوژي، منابع يا سياست ها نمي تواند روند افزايش 
جرايم س��ايبري را معكوس كند. »تنها اداره درست 

با تكيه بر هي��ات مديره مي تواند روند را متوقف كند. 
محافظت در مقابل حمالت سايبري را نمي توان تنها 
محدود به نهاد IT يا امنيت س��ايبري قلمداد كرد.« 
به عقيده آنان براي مقابله با حمالت سايبري به يك 
شبكه گسترده و غيرقابل نفوذ نياز است كه همه چيز 
در يك سازمان را پوشش دهد، از فعاليت ها، مدل ها 
و استراتژي هاي تجاري گرفته تا محصوالت و اموال 
فكري. ممكن است يكي از كاركنان بدون اطالع روي 
لينك آلوده اي كليك كند و به همين سادگي قرباني 
حمله سايبري خواهيد شد. برنامه شما بايد افرادي 
كه كمترين رابطه با تجارت ش��ما دارند را نيز شامل 
شود. تهديد حمالت سايبري جدي است و مي تواند 
تجارت شما يا حتي اموال ش��خص را نيز هدف قرار 
دهد. تمامي افراد حاضر در شركت بايد به خوبي اين 

مساله را درك كنند.

    سياستي درمورد امنيت سايبري تهيه كنيد
تاكيد بر اهميت امنيت س��ايبري به تنهايي كارساز 
نخواهد بود، ش��ما به يك سياست جامع نياز داريد 
كه پروتكل هاي شركت را در زمينه امنيت سايبري 
مشخص كند. يك سياست امنيت سايبري در واقع 
استاندارد هاي رفتاري را مشخص مي كند، از جمله 
رمزنگاري پيوست هاي ايميل و محدوديت استفاده 
از رسانه اجتماعي. خدمه غيرIT معموال ضعيف ترين 
افراد در زمينه امنيت سايبري هستند. اين كاركنان 
بدون توجه به رمزنگاري داده ها پيوست هاي ايميل 
را دانلود مي كنن��د، روي لينك هاي متعدد كليك 
مي كنن��د و رمزعب��ور خ��ود را با ديگ��ران درميان 
مي گذارند. چنين رفتارهاي��ي در را براي تبهكاران 
سايبري باز مي گذارد و امنيت تجارت شما را تحت 

الش��عاع قرار خواهد داد. با تهيه يك سياست جامع 
در زمينه امنيت سايبري كاركنان و طرفين شخص 
ثالث كه به دارايي هاي ديجيتال ش��ما دسترس��ي 
دارند درك بهتري از روش نگهداري و امنيت داده ها 
خواهند داشت. شما مسوول فرهنگ سازماني خود 
هستيد و بايد فرهنگي را ترويج كنيد كه امنيت را در 
اولويت قرار مي دهد؛ با اين كار اعتبار و جايگاه تجارتي 
ش��ما نيز بهبود پيدا مي كند. طبق اعالم رگالتوري 
ارتباطات امريكا FCC، با توجه به چند نكته ش��ما 
مي توانيد امنيت تجارت خود و دارايي هاي ديجيتال 
اش��خاص را برقرار كني��د: اطالع��ات، كامپيوتر ها 
و ش��بكه ها را دربرابر حمالت س��ايبري محافظت 
كنيد، برنامه اي براي استفاده از گوشي همراه ايجاد 
كنيد، نسخه هاي پش��تيباني از داده ها و اطالعات 
مهم تجاري خود تهيه كنيد، دسترسي فيزيكي به 
كامپيوتر ها را كنترل كنيد و براي هركدام از كاركنان 
حس��اب كاربري ايجاد كنيد، ش��بكه هاي واي فاي 
خود را ايمن كنيد، از بهترين روش ها براي پرداخت 
با كارت بانكي اس��تفاده كنيد، دسترسي كاركنان 
به داده ه��ا و اطالعات را محدود كني��د و اختيارات 
آنها براي نصب نرم افزار را كاهش دهيد،  رمزعبور و 
تاييد هويت را در دستور كار خود قرار دهيد، تنظيم 
سياس��تي درس��ت در زمينه امنيت سايبري شايد 
فرايندي طوالني و س��نگين باش��د اما مزاياي آن، 

هزينه را توجيه مي كند.

   يك ش�بكه خصوصي مجازي را  از منبعي 
معتبر تهيه كنيد

فضاي آنالي��ن خطرات بي ش��ماري دارد. حقيقت 
اين اس��ت كه اگر آنالين نباشيد تبهكاران سايبري 

شانس��ي براي حمله به ش��ما نخواهند داشت. يك 
ش��بكه خصوصي مجازي )VPN( ابزاري است كه 
به شما اجازه مي دهد به صورت ناشناس در اينترنت 
فعاليت كنيد و درنتيجه خطر حمالت سايبري بسيار 
كاهش پيدا مي كند. شركت هاي معتبر ارايه دهنده 
وي پي ان به شركت ها در مقابله با تهديد هاي سايبري 
كمك مي كنند و دارايي هاي شركت ها را از چشمان 
تبهكاران دور نگه مي دارند. امنيت س��ايبري براي 

بقاي شركت ها در جهان امروز ضروري است. 
در سال هاي گذشته، باج افزار، بدافزار و ويروس هاي 
رايانه اي بسياري در سراسر جهان، اطالعات محرمانه، 
خصوصي و مالي ميليون ها نفر را به سرقت بردند و 
ميليارده��ا دالر به ش��ركت هاي مربوطه و دولت ها 
خسارت وارد كرده اند. حمله سايبري توسط بدافزار 
واناكراي به طور قط��ع يكي از مهلك ترين حمالتي 
است كه در طول سال هاي اخير صورت گرفته است و 
ميلياردها خسارت براي دولت و شركت هاي مختلف 
كش��ورهاي جهان برجاي گذاش��ته است. بنابراين 
مي توان گفت خطر حمالت سايبري در كمين تمامي 
افراد، كاربران و شركت هاي كوچك و بزرگ در جهان 
اس��ت و ديگر نمي توان ادعا كرد كه كسي از گزند و 

خطرات حمالت سايبري در امان است.
 از س��وي ديگر، همزمان با شيوع گسترده و بحران 
پاندم��ي ويروس كرونا كه منجر ب��ه اعالم وضعيت 
اضطراري قرنطينه و دوركاري كاركنان در بخش هاي 
مختلف از سوي دولت كشورهاي جهان شد، استفاده 
از سرويس هاي مبتني بر فضاي ابري و اينترنت نيز 
توسط كاربران افزايش قابل توجهي يافت كه در كنار 
آن حمالت سايبري به اين سرويس ها نيز ركورد زده 

و به رشد سرسام آوري رسيده است. 

6 دنياي فناوريادامه از صفحه اول
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حتي يك ريال  به بانك مركزي  
وابستگي نداريم

اين ش��يوه در ماه هاي گذشته اجرايي شده است، 
موضوعي كه با توضيحات سازمان برنامه و بودجه 
رو به رو شده و اين نهاد بار ديگر اعالم كرد كه دولت 
استقراض از بانك مركزي را خط قرمز خود مي داند. 
پس از مطرح ش��دن اين گمانه زني ها، حاال نوبت 
به فرهاد دژپس��ند – وزير امور اقتصادي و دارايي 
رسيده تا در اين رابطه اظهارنظر كند. وزير اقتصاد 
نيز با تاييد صحبت هاي مطرح شده از سوي مقامات 
سازمان برنامه و بودجه، استقراض از بانك مركزي را 
رد كرده است. او از نشانه هاي بارقه اميد اقتصادي 
در ۶ ماهه دوم س��ال خب��ر داده و گفته: دولت در 
۶ماهه نخست سال حتي يك ريال به بانك مركزي 

وابستگي نداشت.
 فرهاد دژپس��ند با اش��اره به حواشي هاي بسيار و 
بي اساس در خصوص كس��ري بودجه و برداشت 
دولت از بانك مركزي خاطرنش��ان كرد: دولت در 
۶ماهه نخست سال حتي يك ريال به بانك مركزي 
وابستگي نداشت. وي افزود: از اقدامات مهم دولت 
براي جايگزيني تامين مالي مي توان به صرفه جويي 
هزينه ها، عرضه دارايي هاي دولتي بصورت فراگير، 
فروش اوراق و نيز وصول ماليات اش��اره كرد. وزير 
اقتصاد اشاعه فرهنگ مصرف و توليد داخلي را از 
راهكارهاي مقابله با فشارهاي تحريم هاي دشمنان 
دانست و گفت: در حال حاضر استعمارگران از طرق 
مختلف همچون بستن مبادي ارز خارجي، صدور 
كاال و خدم��ات و محدود ك��ردن عملكرد فعاالن 
تجارت خارجي سعي بر فشار حداكثري بر مردم 
و كش��ور را دارند كه مي توان ب��ا مصرف توليدات 
داخلي مانند ايستادگي و مقاومت زمان جنگ اين 

حلقه را بشكنيم. 
دژپسند صادركنندگان و فعاالن بخش خصوصي را 
به مثابه بازيگران اصلي دفاع اقتصاد دانست و افزود: 
امروزه دشمن با بهره گيري از ابزار هاي پليدانه تمام 
مبادالت ما را مورد هدف قرار داده و اميد است كه 
با همياري بخش خصوصي و با صادرات غير نفتي 
بتوانيم ارزهاي حاصل از صادرات بيشتري را براي 

كشور تامين كنيم. 
وي با اش��اره به ايس��تادگي ملت در 8 سال جنگ 
تحميلي و نيز جنگ اقتصادي كنوني متذكر شد: 
مردم با همدلي و عزم ملي در برابر تمام توطئه هاي 
استعمارگران ايستاده اند. دژپسند در پايان گفت: 
مقاومت مردم ايران درسي به دشمنان انقالب بود 
كه اين انقالب سرنگون نمي شود و به اهداف پليد 

خود نخواهند رسيد.

 آسيب هاي پول ُپرقدرت
 به اقتصاد

به عنوان مثال در بودجه س��ال جاري دولت مجاز 
است 8۰ هزار ميليارد تومان اسناد خزانه منتشر كند 
كه نيمي از آن براي بازپرداخت اصل و فرع اس��ناد 
خزانه سنوات قبلي اس��ت و نيمه ديگر مربوط به 
اسناد جديد است. تفاوت پول پرقدرت و اسناد خزانه 
اين است كه اسناد خزانه، حداقل در كوتاه مدت، بار 
تورمي ندارد و متعاقب آن فشار كمتري هم بر دوش 
مردم منتقل مي شود. ولي پول پرقدرت يا استقراض 
از بانك مركزي در كوتاه مدت بر روي شاخص نرخ 
تورم اثرات بسياري دارد و تورم را افزايشي مي كند.

 افزايش تورم هم به معني ايجاد مشكالت بيشتر 
براي معيشت مردم و خالي شدن سفره هاي مردم 
از اقالم مورد نياز است. اساس��ا يكي از داليلي كه 
باعث شده تا رشد نقدينگي فزاينده در كشور منجر 
به ابرتورم هاي عميق نشود، همين رويكردي است 
كه دولت در زمينه اس��تقراض از بانك مركزي در 
پيش گرفته است. به عبارت روشن تر دليل اينكه 
در شرايط فعلي كه نقدينگي به بيش از ۲ميليون 
و ۷۰۰هزار ميليارد تومان رسيده ولي متناسب با 
آن تورم افسارگسيخته نداريم اين است كه دولت 
از اتخ��اذ رفتارهاي پرخط��ر دوري كرده و تالش 
كرده تا به اندازه توانايي و امكانات موجود رفتارهاي 
اقتصادي معقول داشته باشد. يكي از نمادهاي اين 
رفتار عاقالنه اقتصادي در رويكرد دولت نسبت به 
استقراض از مردم به جاي استقراض از بانك مركزي، 
كامال قابل مشاهده است. به نظر مي رسد اگر منابع 
حاصل از اس��ناد خزانه، صرف پروژه هاي عمراني 
ش��ود و پروژه ها به اتمام برسد از محل مولدسازي 
اين پروژه ها مي توان اصل و فرع اسناد خزانه را نيز 

پرداخت كرد.
در جري��ان ارزيابي هايي كه در خصوص ش��رايط 
اقتصادي عنوان مي ش��ود؛ نباي��د فراموش كنيم 
كه اين دولت با ۲ بدشانسي بسيار اثرگذار روبه رو 
بوده اس��ت. يكي تحريم هاي ظالمانه امريكا عليه 
كش��ورمان است كه بر اس��اس اعالم كارشناسان 
بين المللي اين حجم و دامنه از تحريم هاي اقتصادي 
در تمام طول تاريخ كم سابقه )اگر نگوييم بي سابقه( 
بوده است. موضوع بعدي كه باعث شده دولت نتواند 
به اهدافش دست پيدا كند، ويروس كوويد19است. 
ويروس��ي كه مزيد بر علت شده تا فشار اقتصادي 
افزون تري متوجه اقتصاد كش��ور ش��ود. اگر اين 
دو محدوديت وجود نداش��ت اوال اسناد خزانه در 
اين حجم منتشر نمي ش��د و بعد هم اينكه بخش 
قابل توجهي از پروژه هاي نيمه كاره كشور به اتمام 

مي رسيد. 
لذا اگر دولت به سراغ اسناد خزانه رفته ناچار بوده، 
بين بد و بدتر؛ بد را انتخ��اب كند و بين چاپ پول 
پرقدرت و انتشار و فروش اسناد خزانه، دولت اسناد 
خزانه را انتخاب كرده تا از نوس��انات بيشتر بازارها 
جلوگيري كند و فضا را براي ثبات بيش��تر بازارها 
فراهم كند. نكته اي ك��ه معتقدم مي توان آن را در 
زمره رفتارهاي اقتصادي درست دولت در مواجهه 

با مشكالت اقتصادي در نظر گرفت.

نقص فني ساعت هاي اپل
به علت به روزرساني سيستم عامل

كاربراني كه تازه ترين نس��خه از سيس��تم عامل 
اپل براي ساعت هاي هوش��مند را نصب كرده اند، 
مي گويند اين به روزرس��اني عملكرد ساعت ها را 
مختل مي كند. به گ��زارش مهر به نقل از انگجت، 
مشكل يادشده به خصوص براي كاربراني به وجود 
مي آيد كه از ساعت هاي هوشمند سري ۳ شركت 
اپل استفاده مي كنند. بسياري از كاربران با حضور 
در شبكه هاي اجتماعي تصريح كرده اند كه نصب 
سيستم عامل جديد واچ او اس ۷ موجب راه اندازي 
مكرر ساعت مي شود. اين اتفاق گاهي چند بار در 
روز رخ مي دهد و هنوز مشخص نيست چه مشكل 
فني عامل اين وضعيت اس��ت. برخي كاربران نيز 
مي گويند بعد از نصب سيستم عامل مذكور شاهد 
قفل شدن س��اعت، باال نيامدن برخي برنامه ها و 
قابليت ها و كند شدن عملكرد ساعت بوده اند. اين 
مشكل براي ساعت هاي س��ري ۵ اپل رخ نداده و 
اپل نيز هنوز در اين زمينه واكنش��ي از خود نشان 
نداده اما به نظر مي رس��د با توجه به اعتراض هاي 
گسترده كاربران، اپل براي حل اين مشكل يك بسته 

نرم افزاري به روزرسان عرضه كند.

كرونا فضاي اداري گوگل را 
تغيير   مي هد

مدير ارش��د اجرايي گوگل اعالم كرد اين شركت 
در اوج دوركار ش��دن كارمندان و تغيير ش��رايط 
كاري، مش��غول اج��راي تغييرات��ي در فض��اي 
اداري اين ش��ركت اس��ت. به گزارش مهر به نقل 
از بيزينس اينس��ايدر، س��اندار پيچاي اعالم كرد 
اين ش��ركت در هفته ج��اري تغييراتي در فضاي 
اداري خود ايجاد   مي كند تا در آينده بتواند بهتر از 
كارمندان پشتيباني كند. او طي يك مصابه ويدئويي 
با نشريه تايم1۰۰ گفت: »ما به ارتباط رو در رو و در 
كنار يكديگر بودن و ايجاد يك اجتماع اعتقاد داريم. 
اي��ن امر در زمان حل مش��كالت پيچيده اهميت 
بس��ياري زيادي دارد. بنابراين اين روند تغييري 
نخواهد كرد. به نظر ما آينده كسب وكار، صد درصد 
دوركاري نيس��ت.« او همچنين اشاره كرد گوگل 
مشغول تغيير طراحي فضاهاي اداري خود است 
تا شرايط را براي روزهايي فراهم كند كه كارمندان 
دوباره در محل كار جمع   مي شوند. گوگل يكي از 
نخستين شركت   هاي بزرگي بود كه در سايه شيوع 
ويروس كرونا در جه��ان اعالم كرد كارمندانش تا 

جوالي ۲۰۲1 ميالدي دوركار خواهند بود.

تالش كميسيون اروپا به دنبال 
اخذ ماليات سنگين از اپل

به دنبال لغو حكم دادگاهي در اروپا براي دريافت 
ماليات 1۳ ميليارد يورويي از شركت اپل، كميسيون 
اروپا عليه اين حك��م تقاضاي فرجام خواهي كرده 
است. به گزارش مهر به نقل از زد دي نت، كميسيون 
اروپا حكم يادش��ده را غيرعادالنه توصيف كرده و 
با طرح اس��تدالل هاي قضاي��ي و حقوقي تصريح 
كرده كه حكم يادشده به روندهاي رقابتي در ميان 
شركت هاي تجاري در اتحاديه اروپا آسيب مي زند. 
به دنبال كشمكش هاي قضايي گسترده درباره اين 
موضوع، تصميم گيري در مورد آن به عالي ترين نهاد 
قضايي اتحاديه اروپا ارجاع داده شده بود. اين دادگاه 
توافق مالياتي اپل و مقامات مالياتي كشور ايرلند را 
مورد بررسي قرار داد تا مشخص شود آيا اين توافق 
غيرقانوني بوده يا خير. مقامات كميس��يون اروپا 
مي گويند اپل براي دور زدن قوانين مالياتي اتحاديه 
اروپا و پرداخت ماليات كمتر فعاليت خود را در ايرلند 
متمركز كرده تا با سوءاستفاده از قوانين خاص اين 
كشور ماليات كمتري بپردازد و اپل استدالل كرده 
چنين كاري جرم نيست. در نهايت كميسيون اروپا با 
توجه به درآمد كالن اپل از محل فروش محصوالت 
و خدمات مختلف در كشورهاي اروپايي خواستار 
دريافت 1۳ ميليارد يورو ماليات از اين شركت شد. 
اين درخواس��ت با شكايت اپل توسط دادگاه عالي 
اتحاديه اروپا به علت فقدان شواهد و ادله كافي رد شد 
و حاال كميسيون اروپا درخواست تجديدنظر خود 
را تقديم دادگاه كرده است. رسيدگي به اين پرونده 

پيچيده مالياتي از سال ۲۰1۶ آغاز شده است.

پرتال پاسخگويي
به پليس آمازون راه اندازي شد

ش��ركت آمازون پرتالي را راه ان��دازي كرده كه با 
مراجعه به آن   مي توان از درخواس��ت   هاي پليس 
امريكا براي دسترس��ي به اطالع��ات خصوصي 
كاربران مطلع ش��د. به گزارش ف��ارس به نقل از 
انگجت، هدف از راه اندازي پرتال جديد ش��ركت 
آمازون اين اس��ت كه كاربران دريابند پليس چه 
اطالعات��ي را   مي تواند در م��ورد افراد جمع آوري 
كند. تا ب��ه حال كاربران اط��الع دقيقي در مورد 
داده هايي كه توس��ط پليس در زمان استفاده از 
خدمات آمازون جمع آوري   مي ش��د نداش��تند و 
حاال با اطالع از اين مس��ائل   مي توانند دقيق تر در 
مورد نحوه استفاده از آمازون تصميم بگيرند. البته 
همه جزييات تعامالت پليس و شركت آمازون در 
اين سايت در دس��ترس قرار نمي گيرد. از جمله 
داده هايي كه پليس   مي تواند به سادگي از كاربران 
آمازون جمع آوري كند، مي توان به شماره ملي، 
شماره سريال وس��ايل خريداري شده، جزييات 
پرداخت  ها و حتي ش��ماره هاي تامين اجتماعي 
اش��اره كرد. همچنين پليس   مي تواند به اسامي 
دامنه و آدرس   هاي آي پ��ي كاربران خدمات وب 
سرويس آمازون دسترسي يابد. ديگر شركت   هاي 
فن��اوري مانند مايكروس��افت، فيس بوك، اپل و 
گوگل نيز همكاري نزديكي با پليس امريكا دارند.

حمالت بدافزاري و هك اطالعات مالي و شخصي كاربران در فضاي مجازي در سال هاي گذشته افزايش يافته است

اهميتحفاظتازداراييهايديجيتالشركتها

نفوذ به فايرفاكس اندرويد
از طريق يك آسيب پذيري

گوگل مپس به رابط كاربري 
مخصوص خودرو مجهز مي شود

جاسوسي از اينستاگرام
با يك فايل تصويري مخرب

پاسخ اپل به فشارها
عليه انحصارطلبي اپ استور

شركت موزيال به تازگي نقصي را برطرف كرده است كه 
به مهاجمين اجازه مي داد اطالعات مرورگر فايرفاكس 
اندرويد را در يك ش��بكه واي فاي مش��ترك، به سرقت 
ببرند. به گزارش ايسنا، كاربران »نسخه اندرويد مرورگر 
فايرفاكس« كه از طريق اين آسيب پذيري بحراني مورد 
نفوذ قرار مي گيرند، به صفحات مخرب منتقل مي شوند 
كه ممكن اس��ت منجر به س��رقت اطالعات حساس، 
بارگيري بدافزار يا نصب افزونه هاي مخرب ش��ود. اين 
حمله مي تواند مس��يرياب هاي واي فاي آسيب پذير را 
هدف قرار داده و منجر به سوءاس��تفاده از آنها ش��ود، از 
اين طريق مهاجم مي تواند به ش��بكه هاي داخلي يك 
شركت نفوذ كرده و كاركنان آن را مجبور به احراز هويت 
مجدد در سايت هاي فيشينگ كند. پژوهشگر امنيتي 
كشف كننده آس��يب پذيري اجراي دستور از راه دور در 
موتور SSDPنس��خه هاي قديمي مرورگر فايرفاكس 
در اندروي��د، مي گوي��د: »يك مهاجم مي توان��د از اين 
آس��يب پذيري براي نفوذ به همه دستگاه هاي متصل 
به شبكه بي سيم دس��تگاه هدف استفاده كند.« نسخه 
اندرويد فايرفاكس به طور دوره اي پيام هاي SSDP را به 
تلفن هاي همراه متصل به شبكه ارسال مي كند. پس از 
تعيين محل دستگاه هاي متصل، مولفه SSDP مكان 
يك فايل XML را رديابي مي كند كه جزييات پيكربندي 
دس��تگاه در آن ذخيره شده است. كارشناسان معاونت 
بررسي مركز مديريت راهبردي افتا مي گويند: كاربران 
مرورگر اندرويد فايرفاكس براي جلوگيري از ربوده شدن 
اطالعات حساس دستگاه هاي خود بايد از جديدترين 
»نسخه دردسترس برنامه اندرويد فايرفاكس« استفاده 
كنند. به گفته پژوهش��گران، براي انجام اين حمله تنها 
نصب بودن برنامه فايرفاكس در گوشي همراه اندرويدي 
كافي است و مهاجم نيازي ندارد قرباني را وادار كند كه 
به وب سايت مخربي دسترس��ي يابد يا روي پيوندهاي 
مخرب، كليك كند. پايگاه اينترنتي hackread نوشته 
است: »مهاجمان با استفاده از اين آسيب پذيري همچنين 
به هيچ برنامه مخرب واسطي نياز ندارند. شركت موزيال 
اين نقص و آسيب پذيري بحراني را برطرف كرده و نسخه 

به روزرساني شده اين برنامه منتشر شده است.«

در حال حاضر گ��وگل داراي راب��ط كاربري ناوبري 
مخصوص خودرو در اپ اندرويد اتو است، با اين حال 
ظاهرا در آينده چنين ويژگي درون گوگل مپس قرار 
مي گيرد. به گزارش ديجيات��و، رابط كاربري جديد 
گوگل مپس ش��باهت زيادي به اندرويد اتو دارد، اما 
تفاوت هايي ميان آنها نيز به چشم مي خورد چرا كه 
اين UI مبتني بر اپ مپس اس��ت. در حالت ناوبري 
ش��اهد حضور دو دكمه در پايين نمايشگر هستيم 
كه يكي از آنها براي دس��تورات صوتي مورد استفاده 
قرار مي گي��رد و ديگري ظاهرا براي هوم اس��كرين 
اس��ت. در صورتي كه در اين حالت از ناوبري استفاده 
نكنيد، دكمه س��وم در مركز قرار مي گيرد كه آيكون 
نقشه است و مي توان سريعا به رابط ناوبري دسترسي 
پيدا كرد. در باالي اين نوار ش��اهد دكمه هاي كنترل 
پخش آهنگ هس��تيم. عالوه بر دكمه ها، نوشته ها 
نيز ابعاد بزرگي دارند تا هنگام رانندگي حواستان به 
جاده باشد. در باالي اين دو نوار رابط كاربري ناوبري 
گوگل مپس به چش��م مي خورد. با لمس دكمه هوم 
اسكرين، يك منوي جديد در اختيارتان قرار مي گيرد 
كه شامل گزينه هاي مختلف مانند تماس ها، پيام ها، 
موزيك پليرها و اپ هاي پادكست مي شود. در صفحه 
تماس ها سه مخاطب اصلي به همراه سه تماس اخير 
به چشم مي خورد و همچنين گزينه اي به نام »تماس 
با فرد ديگر« نيز در اين صفحه وجود دارد كه احتماال با 
لمس آن شماره گير ظاهر مي شود. در اين حالت يك 
صفحه جداگانه براي يوتيوب موزيك نيز وجود دارد. 
وجود اين راب��ط كاربري جديد تا حدودي عجيب به 
نظر مي رسد چرا كه شاهد حضور آن در رابط كاربري 
اندرويد اتو در گوشي هاي هوشمند هستيم. در آينده 
رابط كاربري اندرويد اتو در گوش��ي هاي هوشمند با 
حالت »Assistant Mode« جايگزين مي شود، با 
اين حال از بيش از يكسال پيش تا به امروز اطالعات 
زيادي درباره آن منتشر نشده است. به نظر مي رسد 
اين حالت گوگل مپس هنوز به صورت كامل توسعه 
پيدا نكرده، با اين حال برخي كاربران در آن دسترسي 

پيدا كرده اند.

آسيب پذيري خطرناكي در اينس��تاگرام شناسايي 
شده كه هكرها با استفاده از آن مي توانند به موقعيت 
مكاني و به فايل هاي ذخيره ش��ده در دستگاه قرباني 
دسترس��ي يابند. به گزارش ايسنا، محققان شركت 
چك پوينت آس��يب پذيري خطرناكي را در نس��خه 
اندرويد و iOS برنامه كاربردي اينستاگرام شناسايي 
كرده اند كه امكان اجراي كد از راه دور را براي هكرها 
از طريق يك فايل تصوي��ري مخرب فراهم مي آورد. 
براي به دس��ت گرفتن كنترل اينستاگرام در گوشي 
كاربران كافي است هكر تصويري مخرب را از طريق 
ايميل، واتس اپ، پيامك يا ديگر روش ها ارسال كند. 
بعد از ذخيره تصوير در گوشي، كد مخرب پنهان شده 
در تصوير با اجراي برنامه  كاربردي اينستاگرام فعال 
مي شود. به محض اكس��پلويت آسيب پذيري، هكر 
كنترل كامل اينستاگرام قرباني را در دست مي گيرد. 
براي مثال، مي تواند پس��ت جديدي ارسال كرده يا 
پستي را پاك كند. به عالوه از آنجايي كه اينستاگرام 
حق دسترس��ي به برخي از قابيلت هاي گوشي را نيز 
دارد، هكر مي تواند با اكسپلويت اين آسيب پذيري به 
موقعيت مكاني و به فايل هاي ذخيره شده در دستگاه 
قرباني دسترسي يابد، ليست مخاطبين او را جست وجو 
و دوربين گوشي را روشن كند. همچنين هكر مي تواند 
برنامه اينستاگرام را مختل و از ورود كاربر به اينستاگرام 
تا زمان حذف و نصب مجدد جلوگيري كند. ريشه اين 
آس��يب پذيري استفاده از برنامه ش��خص سوم با نام 
MozJPEG براي پردازش تصاوير است. يك دستور 
آسيب پذير در اين برنامه به مهاجم اجازه مي دهد كه 
حافظه اختصاص داده شده به تصوير را دستكاري كرده 
و كد مخرب مورد نظر خود را اجرا كند. چك پوينت 
قبل از انتشار خبر به صورت عمومي آسيب پذيري را به 
شركت فيس بوك )فيس بوك اينستاگرام را در سال 
۲۰1۲ خريده است.( اعالم كرده است تا زمان كافي 
براي رفع آسيب پذيري وجود داشته باشد. فيس بوك 
به س��رعت وصله اي براي آسيب پذيري ارايه كرد. در 
نتيجه اگر اينستاگرام شما به روزرساني شده است، 

نبايد نگران اين آسيب پذيري باشيد.

روابط عمومي اپل به اتهامات منتسب به اين شركت 
مبني ب��ر انحصارطلبي و نقض قواني��ن ضدانحصار 
واكنش نشان داده اس��ت. به گزارش زوميت، پاسخ 
به اين فش��ارها در صفحه  اصلي وب س��ايت رسمي 
اپل ش��روع مي ش��ود؛ جايي كه بنر بزرگي طراحي 
ش��ده و بازديدكنندگان را به صفحه اپ استور جديد 
هدايت مي كند. ش��عار نوشته ش��ده روي بنر چنين 
است: »اپليكيشن هاي دلخواهتان از محلي كه به آن 
اعتماد داريد.« يكي از اتهام هاي واردشده به اپل اين 
است كه برخالف ادعاي اپل، با تمام توسعه دهندگان 
به صورت برابر رفتار نمي كند. شواهدي منتشر شده 
اس��ت كه نش��ان مي دهد اپل به توس��عه دهندگان 
بزرگ قراردادهاي اختصاصي ارايه مي كند تا بتواند 
برنامه هايشان را حتما در اپ استور داشته باشد. براي 
مثال، اطالعات قرارداد خصوصي امضاشده بين جف 
بزوس و ادي كيو حاكي از آن اس��ت كه اپليكيش��ن 
Amazon Prime Video نص��ف كميس��يون 
معمولي اپ استور را مي پردازد، اطالعات اين قرارداد 
ماه جوالي ۲۰۲۰ افشا شد. همچنين، اتهام ديگري 
عليه اپل طرح ش��ده اس��ت كه اين ش��ركت قوانين 
دلخواهي براي برخي اپليكيش��ن ها وضع مي كند تا 
رضايت برخي شركت هاي بزرگ نظير نتفليكس را 
جلب كند. طبق اين اتهام، اپل از سال ۲۰1۶ تاكنون 
برنامه اي اختصاصي براي اس��تفاده اپليكيشن هاي 
اس��تريم ويدئ��و اراي��ه ك��رده اس��ت؛ ام��ا اكنون 
 نخستين بار رسما اين سرويس را با فرم جديد و با نام

Video Partner Program  تبليغ مي كند. پاسخ 
اپل به دليل اتحاد بين چندين توسعه دهنده بزرگ براي 
ايجاد ائتالف با هدف مبارزه عليه انحصارطلبي هاي 
اپ استور منتشر شده است. درهرصورت، هنوز اتهام ها 
رفع نشده اند و اپل براي برخي از ايرادهاي واردشده بايد 
پاسخ مناسبي ارايه كند؛ هرچند پاسخ گويي كمپين 
روابط عمومي اپل تا حدي از فشارها مي كاهد. امكان 
ارسال پيام بهبوديافته مي تواند سبب دلگرمي بيشتر 
توسعه دهندگان جزئي شود؛ اما ظاهرا اپل قصد ندارد 

درآمد خود از توسعه دهندگان را كاهش دهد.

رويداد



تعادل |گروه تجارت |
چكيده آمار تجارت خارجي محصوالت كش��اورزي و 
صنايع غذايي در 5 ماهه امس��ال منتشر شد. ارزيابي 
داده ه��اي آم��اري بيانگر اين اس��ت كه ت��راز تجاري 
محصوالت كش��اورزي و صنايع غذايي در اين مدت، 
منفي يك ميليارد و 994 ميليون دالر بوده كه نسبت به 
مدت مشابه سال قبل حدود 46 درصد كاهش را نشان 
مي دهد. بر اس��اس آمارها ارزش صادرات 8.6 درصد و 
ارزش واردات حدود 27.3 درصد كاهش داشته است؛ 
ك��ه از داليل آن بي نظمي در تخصيص ارز براي تأمين 
نيازهاي كاالهاي اساسي جامعه به خصوص »كنجاله، 
روغن نباتي، شكر، جو و ...« بوده است كه موجب شده 
قيمت آنها افزايش غيرقابل پيش بيني داشته باشد. از 
همين رو، اگر دولت و در راس آن متوليان تجاري نتوانند 
تمهيداتي براي جبران كاهش اين نوع اقالم اساسي در 
نظر بگيرند و تقاضا را به گون��ه اي تأمين كنند، به طور 
حتم بازار اين اقالم در ماه هاي آتي با بحران جدي مواجه 
خواهد شد. همچنين داده هاي آماري نشان مي دهند، كه 
كسري تراز تجاري پنج ماهه سال 99 نسبت به ميانگين 6 
سال منتهي به 1397 كه منفي 2 ميليارد و 252 ميليون 

دالر بوده، با 11.5 درصد كسري روبرو است. 

    ترسيم واردات كاالهاي اساسي
ارزيابي ه��اي آماري نش��ان مي دهد، مق��دار واردات 
محصوالت كش��اورزي و صنايع غذاي��ي در پنج ماهه 
نخست س��ال 99 برابر با 10 ميليون و 95 هزار تن به 
ارزش 4 ميليارد و 117 ميليون دالر بوده كه به ترتيب 
ازنظر وزن 73 درصد و ازنظر ارزش 30 درصد كل واردات 
كشور را شامل مي شود. ارزش واردات در اين مدت حدود 
27.3 درصد كمتر از س��ال قبل و درمجموع نيز 7.9 
درصد كمتر از ميانگين شش سال منتهي به سال 1397 
بوده اس��ت. جزييات اقالم عمده وارداتي محصوالت 
كشاورزي و صنايع غذايي در پنج ماهه سال 99، شامل 
»ذرت دامي « به ارزش يك ميليارد و 32 ميليون دالر 
با سهم 25.1 درصد، »گندم« به ارزش 561.2 ميليون 
دالر با س��هم 13.6 درصد، »برنج« ب��ه ارزش 441.1 
ميليون دالر با سهم 10.7 درصد، »دانه سويا« به ارزش 
325 ميليون دالر با سهم 7.9 درصد، »روغن نباتي« به 
ارزش 252.7 ميليون دالر با سهم 6.1 درصد، »قند و 
شكر« به ارزش 192.4 ميليون دالر با سهم 4.7 درصد، 
»جو« به ارزش 187.7 ميليون دالر با سهم 4.6 درصد، 
»انواع ميوه« به ارزش 155.4 ميليون دالر با سهم 3.8 
درصد، »كنجاله« به ارزش 149.3 ميليون دالر با سهم 
3.6 درصد، »چاي« ب��ه ارزش 112.2 ميليون دالر با 
سهم 2.7 درصد، »گوشت قرمز« به ارزش 79.9 ميليون 
دالر با سهم 1.9 درصد، »توتون، سيگار و انواع تنباكو« به 
ارزش 75.1 ميليون دالر با سهم 1.8 درصد، »بذر و ساير 
اندام هاي تكثير شونده« 69 ميليون دالر با سهم 1.7 
درصد و »حبوبات« به ارزش 66.1 ميليون دالر با سهم 
1.6 درصد از كل ارزش واردات محصوالت كشاورزي و 
صنايع غذايي بوده كه در مجموع 89.9 درصد ارزش 
واردات محصوالت كشاورزي و صنايع غذايي را شامل 
مي شوند.متوسط قيمت هرتن كاالهاي وارداتي بخش 
كشاورزي در پنج ماهه امس��ال 408 دالر است، كه در 
مقايسه با متوسط قيمت هر تن كاالهاي وارداتي كل 
كشور )991 دالر( حدود 59 درصد كمتر است. متوسط 
ارزش گمركي هر دالر محصوالت كشاورزي و صنايع 
غذاي��ي وارداتي 42000 ريال بوده، كه در مقايس��ه با 
متوس��ط ارزش گمركي هر دالر كاالهاي وارداتي كل 

كشور )41988( تفاوت چنداني نداشته است.
كش��ورهاي عمده مبدأ واردات از نظر ارزش واردات 
محصوالت كش��اورزي و صناي��ع غذاي��ي از آنها به 
ترتيب ش��امل »تركيه« 692.2، »هن��د« 595.4، 
»امارات متحده عربي« 553.3، »انگلستان« 447.2، 
»فدراس��يون روس��يه« 430.7، »هلن��د« 268.1، 
»آلم��ان« 185.3، »برزيل« 114.8، »س��نگاپور« 
111.4، »پاكس��تان« 85.1 و »س��وييس« 69.8 
ميليون دالر بوده كه در مجموع 86 درصد كل ارزش 

واردات كشورمان را به خود اختصاص داده اند.

    تحليل واردات
عليرغم كاهش واردات گندم در سال 96 و به تبع آن نبود 
واردات در س��ال 97 و 98 امسال واردات گندم در پنج ماه 
اول سال جاري افزايش داشته، كه با توجه به اقبال عموم 
مردم به گندم به عنوان قوت غالب از يك سو و تالش دولت 
براي افزايش حجم ذخاير استراتژيك در كنار افزايش توليد 
داخلي گندم، اين موض��وع مي تواند به ثبات بازار گندم و 
فرآورده هاي آن در بازار كمك كند.اما واردات برنج در 6سال 
گذشته با نوساناتي ناشي از عدم نياز بازار و صدور مصوبه هاي 
ممنوعيت واردات فصلي برنج )تا پايان فصل برداشت( همراه 
بوده و به نظر مي رسد با توجه به افزايش 42 درصد توليد 
برنج در سال زراعي 98-97 نسبت به سال گذشته مي توان 
اميدوار بود كه بازار دچار نوسانات منفي بزرگي نگردد ولي از 
طرف ديگر با تخصيص ارز نيمايي به اين محصول و كاهش 
46 درصدي واردات برنج نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
اگر دولت نتواند تمهيداتي براي جبران اين كاهش در نظر 
بگيرد و تقاضا را به گونه اي تأمين كند، به طور حتم بازار با 
بحران جدي مواجه خواهد شد. با بررسي مقادير واردات 
پنج ماهه سال 99 و مقايسه با مدت زمان مشابه در شش 
سال گذشته و همچنين افزايش 16 درصدي توليد ذرت 
دانه اي در كشور به همراه سير صعودي واردات ذرت دامي به 
نظر مي رسد متوليان موضوع در تالش اند تا با افزايش حجم 
واردات بي نظمي قيمت مرغ و تخم مرغ ساماندهي كنند. اين 
موضوع در صورت مديريت توزيع مناسب تر و كنترل قيمت 
مي تواند تأثير مثبت در قيمت تمام شده گوشت دام و ثبات 
عرضه اين محصول را به همراه داشته باشد.واردات جو در 
شش سال گذشته به جز كاهش در سال 95، هميشه با روند 
افزايشي همراه بوده است. عليرغم افزايش 13 درصدي توليد 
داخلي جو و همچنين افزايش 133 درصدي مقدار ذخيره 
استراتژيك اين محصول از ابتداي سال 98 اما با كاهش 33 
درصد واردات اين محصول نسبت به مدت مشابه سال قبل 
مواجه هستيم كه اين موضوع مي تواند زنگ خطري براي 
صنعت پرورش دام به بازار و قيمت تمام شده گوشت باشد. 
پيشنهاد مي شود متوليان امر در ماه هاي آينده نسبت به 
افزايش واردات اين محصول اهتمام ورزند. واردات كنجاله 
علي رغم افت وخيزهاي سال هاي اخير معموالً روند افزايشي 
داش��ته ولي در پنج ماهه س��ال جاري در مقايسه با مدت 
مشابه، كاهش 49 درصدي در مقدار اين محصول مشاهده 
مي شود. علي رغم افزايش 50 درصدي ذخيره استراتژيك 
اين محصول از ابتداي سال 98، كاهش 18 درصدي توليد 
داخلي سويا در سال زراعي 98-97 در مقايسه با مدت مشابه 
سال گذشته مي تواند عالوه بر تأثير بر وضعيت بازار روغن 
نباتي بر قيمت مرغ نيز تأثيرگذار باشد؛ چنانچه هم اكنون 
قيمت مرغ علي رغم تصويب نرخ 15 هزار تومان )با در نظر 

گرفتن 5 درصد كاهش با افزايش در استان هاي مختلف(، 
19 هزار تومان است در اتفاقي مشابه افزايش چهار برابري 
قيمت كنجاله سويا نسبت به قيمت مصوب در بازار رخ داده 
و اين موضوع نشان مي دهد بازار كشش قيمت دستوري 
را نداش��ته و در صورت تداوم اوضاع اين موضوع بر قيمت 
تمام شده مرغ و همچنين عرضه اين محصول تأثيرگذار 
اس��ت.افزايش قيمت تخم مرغ نسبت به قيمت مصوب، 
نشان مي دهد كه كاهش واردات كنجاله عالوه بر تأثير بر بازار 
مرغ بر بازار تخم مرغ نيز به شدت تأثيرگذار است. با مديريت 
محصوالت ضروري وارداتي مانند ذرت و كنجاله مي توان 
نسبت به كاهش واردات ذرت و افزايش واردات جو و كنجاله 
همت كرد.كاهش 50 درصد مقدار واردات روغن نباتي در 
كنار كاهش 18 درصد توليد داخلي سويا در سال زراعي 
98-97 در مقايس��ه با مدت مشابه سال گذشته، با توجه 
به افزايش 22 درصدي توليد كلزا در سال زراعي 97-98 
نسبت به سال گذشته و ثبات نسبي قيمت روغن نباتي، 
نشان دهنده آرامش نسبي در اين بازار است. از سوي ديگر، 
كاهش توليد 48 درصد چغندرقند و 10 درصد نيشكر در 
سال زراعي 98-97 در مقايسه با سال زراعي گذشته در كنار 
كاهش 38 درصد واردات قند و شكر در پنج ماهه سال جاري 
در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته و با توجه به ثبات نسبي 
بازار اين محصول در كشور نشان مي دهد، ازيك طرف ذخيره 
مناسبي از اين محصول وجود دارد و از طرف ديگر اقبال كم 
مردم با توجه به مسائل پزشكي فرآورده هاي شكر باعث شده 
كه عرضه اين محصول بيش از نياز بازار بوده و كاهش واردات 
قند و شكر تأثيري بر بازار اين محصول نداشته باشد. مساله 
اكنون بازار »كره«، افزايش قيمت و كميابي اين محصول، 
عالوه ب��ر كاهش 88 درصد واردات آن در پنج ماهه س��ال 
جاري در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به نظر مي رسد 
به كمبود واردات در س��ال هاي گذشته اين محصول نيز 
برمي گردد كه نتوانسته است وضعيت ذخيره اين محصول 
را براي عرض��ه در بازار پايدار كند. با توجه به توليد كم اين 
محصول در كشور بر اساس اولويت بندي توليدي متولي 
اين موضوع كه موضوعي است كه بايد مورد بازنگري قرار 
گيرد، كشور ساالنه نياز به واردات كره داشته كه استمرار 
يك وضعيت پايدار و روند رو به افزايش واردات اين محصول 
در ماه ه��اي آينده و به ويژه در دو م��اه آتي مي تواند باعث 
كاهش تالطم بازار گردد. موضوع ديگر ابهاماتي است كه در 
تخصيص ارز نهاده هاي كشاورزي صورت مي گيرد. بر مبناي 
آمارها، قيمت تمام شده ارز براي نهاده ها 4200 تومان است. 
اما بر اساس اعالم بانك مركزي ارز تخصيصي به اين گروه 
كااليي، نيمايي است. اين ابهامات در كنار مديريت تداركات 
نامناس��ب نهاده ها مي تواند باعث ضرر جبران ناپذيري به 

كشور در شروع فصل زراعي جديد شود.

    مسير كاالهاي صادراتي 
در مقابل تحليل روند صادرات كشور در پنج ماهه سال 
1399، نشانگر اين است كه مقدار صادرات محصوالت 
كش��اورزي و صنايع غذايي 3 ميليون و 53 هزار تن و 
ب��ه ارزش 2 ميليارد و 123 ميليون دالر بوده كه ازنظر 
وزن 8 درصد و ازنظر ارزش 19.5 درصد كل صادرات 
كاالهاي غيرنفتي كش��ور را به خ��ود اختصاص داده 
اس��ت. ارزش صادرات پنج ماهه س��ال 1399 نسبت 
به مدت مشابه س��ال قبل 8.6 درصد افزايش داشته و 
در مقايس��ه با متوسط شش سال منتهي به 1397 به 
ميزان 4.2 درصد كاه��ش دارد. اقالم عمده صادرات 
محصوالت كش��اورزي و صنايع غذايي ش��امل انواع 
»ميوه هاي درختي« ب��ه ارزش 655.7 ميليون دالر 
با سهم 30.9 درصد، انواع »سبزيجات و محصوالت 
جاليزي« به ارزش 466.1 ميليون دالر با س��هم 22 
درصد، »ش��ير و فرآورده هاي آن« به ارزش 181.9 
ميليون دالر با سهم 8.6 درصد، »شيريني جات« به 
ارزش 137 ميليون دالر با سهم 6.5 درصد، »ماهي و 
ميگو« به ارزش 78.5 ميليون دالر با سهم 3.7 درصد، 
»رب گوجه فرنگي« 69.7 ميليون دالر با س��هم 3.3 
درصد، »انواع آبميوه و كمپوت« 67.9 ميليون دالر 
با س��هم 3.2 درصد، »زعفران« 66.5 ميليون دالر با 
س��هم حدود 3.1 درصد، »انواع نان« 30.2 ميليون 
دالر با س��هم 1.4 درصد، »دانه هاي گش��نيز، زيره و 
رازيانه« 26.7 ميليون دالر با سهم 1.3 درصد و »انواع 
خميرهاي غذايي« 25.4 ميليون دالر با س��هم 1.2 
درصد، از كل ارزش صادرات محصوالت كش��اورزي 
و صنايع غذايي بوده اس��ت. متوس��ط قيمت هرتن 
كاالهاي صادراتي بخش كشاورزي 696 دالر بوده كه 
در مقايسه با متوسط قيمت هر تن كاالهاي صادراتي 
غيرنفتي كشور )286 دالر( 143.5 درصد بيشتر است. 
متوسط ارزش گمركي هر دالر محصوالت كشاورزي 
و صنايع غذايي صادراتي در پنج ماهه امسال 154 هزار 
و 66 ريال و متوسط كل صادرات غيرنفتي كشور 154 
هزار و 635 ريال بوده است. بيشترين مقصد صادرات 
محصوالت كشاورزي و صنايع غذايي )ازنظر ارزش( 
به كشورهاي »عراق« 745.8، »افغانستان« 317.6، 
»امارات متحده عربي« 161.8، »فدراسيون روسيه« 
146.9، »پاكستان« 119.2، »چين« 82.8، تركيه 
74، »آلمان« 57.5، »هنگ كن��گ« 56.2، »هند« 
45.5، »قزاقستان« 33.9، »قطر« 32 و »عمان« 31.1 
ميليون دالر صورت گرفته كه درمجموع 89.7 درصد 
كل ارزش صادرات بخش كشاورزي و صنايع غذايي 

كشورمان را به خود اختصاص داده اند. 
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 رشد  قيمت  ارز 
عامل اصلي افزايش قيمت هاست

مهر| رييس اتاق اصناف تهران معتقد است: نوسان 
ارز باعث افزايش قيمت ها شده و فروشنده چون گران 
مي خرد ناچار است گران بفروشد قيمت درج شده بر 
كاالها مبناي نظارت و تصميم گيري بازرسان ماست. 
قاسم نوده فراهاني در يك برنامه تلويزيوني با بيان اينكه 
همواره در س��طح بازار تعدادي بازرس براي نظارت بر 
قيمت ها داريم، گفت: آنچه مهم است اينكه بحث گراني 
و گرانفروشي دو مقوله جدا از هم است كه گرانفروشي 
در سطح عرضه به عهده بازرسان اصناف است. او تاكيد 
كرد: ما هميش��ه واحدهاي صنف��ي را ملزم مي كنيم 
تا كااليي را بدون فاكت��ور معتبر نخرند. نوده فراهاني 
ادامه داد: دليل اين اقدام نيز اين اس��ت كه قيمت درج 
شده بر كاالها مبناي نظارت و تصميم گيري بازرسان 
ما در مورد واحدهاي صنفي قرار مي گيرد. رييس اتاق 
اصناف تهران معتقد است: وقتي كااليي از يك قيمت 
مشخص ظرف چند روز باالتر مي رود مسووليت آن بر 
عهده واحد صنفي نيست و واحد صنفي از سود متعارف 
خود نبايد ريالي اضافه بگيرد. او اعالم كرد: پرونده هاي 
ارجاعي به سازمان تعزيرات هم نتيجه بازرسي بازرسان 
اتاق اصناف است كه در نوبت رسيدگي قرار مي گيرند. 
نوده فراهاني در ادامه متذكر شد: نوسان ارز باعث افزايش 
قيمت ها شده و فروش��نده، چون گران مي خرد ناچار 
است گران بفروشد. رييس اتاق اصناف تهران با اعالم 
اينكه مبالغ جريمه در قانون كم است و بازدارنده نيست، 
گفت: با 160 بازرس و امكانات اندك نمي توان شهري 
به بزرگي تهران را كنترل كرد. مجتبي ماجد مديركل 
بازرسي ويژه سازمان حمايت نيز گفت: با توجه به شيوع 
ويروس كرونا، بخش��ي از همكاران بازرس ما مشمول 
دوركاري شدند. معاون سازمان تعزيرات حكومتي هم 
با تاييد اين گفته كه برخي از قوانيني كه در نظام صنفي 
وجود دارد بازدارنده نيس��ت، گفت: خألهاي قانوني را 
مكتوب به رييس جمهور، معاون رييس جمهور، مجلس 
شوراي اسالمي، مجمع تشخيص مصلحت و تمامي 

دست اندركاران اعالم كرده ايم.

قيمت تخم مرغ در
ميادين ميوه و تره بار تعيين شد

شاتا | رييس سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداري 
تهران اعالم كرد: روزانه نزديك به 60 تن تخم مرغ در 
بازارهاي ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران عرضه 
مي شود. سعيد راد در حاشيه جلسه ستاد تنظيم بازار 
با بيان اين مطلب در خصوص تخم مرغ، افزود: قيمت 
تخم مرغ در ميادين مي��وه و تره بار هر كيلوگرم 13 
هزار و 900 تومان است. رييس سازمان ميادين ميوه 
و تره بار شهرداري تهران اضافه كرد: مشكلي از لحاظ 
تامين و توزيع نداريم و مردم به راحتي خريد خود را 
انجام مي دهند. راد بيان كرد: هماهنگي هاي الزم براي 

تداوم عرضه انجام شده است.

قيمت انواع ميوه و صيفي
در دومين هفته پاييز

ايسنا | بازار ميوه و صيفي در روزهاي گذشته خبر 
از جوي نس��بتا آرام و نوساني كمتر مي دهد. براساس 
مش��اهدات ميداني در خرده فروشي هاي سطح شهر 
تهران سيب زميني و پياز سفيد كيلويي3900 تومان، 
پياز زرد كيلويي4500 توم��ان، گوجه فرنگي 3900 
تومان، سيب قرمز 14 هزارو 900 تومان، هلو 15 هزارو 
900 تومان، ش��ليل 16 هزارو900 توم��ان، موز 19 
هزارو800 تومان، انواع انگور 12 تا 18 هزارتومان، نارنگي 
12 هزارو900 تومان، انواع گالبي 18 تا 39 هزارتومان، 
خيار حدود 10 هزارتومان عرضه مي ش��ود. براساس 
كشف قيمت ميدان ميوه و تره بار مركزي قيمت هر كيلو 
ليموترش سنگي 9000 تا 13 هزارتومان، ليموترش 
ريز11 تا 16 هزارتومان، گوجه فرنگي بوته رس1500 
تا 2700 تومان، انواع كاهو 3500 تا 6000 تومان، فلفل 
دلمه سبز5000 تا 9000 تومان، سيب زميني1700 
تا 3500 تومان، انواع پياز 1000 تومان تا 4500 تومان، 
انواع هلو5000 تا 12 هزارتومان، انواع نارنگي4000 تا 
11 هزارتومان، موز 15ه��زارو500 تا 19 هزارتومان، 
ليموشيرين 7000 تا 10 هزارتومان، انواع گالبي از 15 
تا 28 هزارتومان، انواع شليل 5000 تا 12 هزار تومان، 
انواع سيب 6000 تا 12 هزارتومان، انواع خيار 3500 
تا 7000 تومان، پسته تازه 55 تا 75 هزارتومان، انواع 
انگور 5000 تا 16 هزارتومان است كه با اعمال سود 35 

درصدي در خرده فروشي ها به فروش مي رسد.

ممنوعيت صادرات كيوي 
براي حفظ بازارهاي هدف

وزارت جهاد كش�اورزي | مديركل دفتر ميوهاي 
گرمسيري و نيمه گرمسيري درباره ممنوعيت صادرات 
كيوي از 15 تير تا 15 مهرماه، گفت: پس از بررسي هاي 
چندس��اله و با اخذ معيارهاي كيفي و استانداردهاي 
كش��ورهاي مهم توليد و صادركننده كيوي و مطرح 
شدن اين موضوع با ذينفعان، كارشناسان، محققين، 
تجار و توليد كنندگان پيش��رو، از تاريخ 15 تير تا 15 
مهرماه صادرات اين محصول ممنوع اعالم ش��د. زهرا 
جليلي مقدم با بيان اين مطلب ادامه داد: البته ساليق 
و خواست بازارهاي هدف با توجه به فيزيولوژي ميوه 
و تاريخ مناس��ب برداشت كيوي نيز مورد مطالعه قرار 
گرفته و تعيين زمان براي صادرات، سبب جلوگيري از 
صادرات ميوه نارس و كال شده تا به نام و برند ميوه ايراني 
خدشه اي وارد نشود. به گفته جليلي مقدم، ميوه نارس، 
طعم مطلوبي ندارد و مسلما با تأثير منفي روي مصرف 
كنندگان، تمايل به مصرف آن نيز كاسته مي شود. وي با 
اشاره به اثرات ممنوعيت صادرات كيوي در برهه زماني 
خاص، يادآور شد: »خوشبختانه در چند سال اخير اين 
موضوع مديريت شده و صادرات كيوي از متوسط 75 
تا 90 هزار تن در س��نوات پيشين، به 160 هزار تن در 

سال رسيده است.

چالش هاي »رزم حسيني« 
براي راي اعتماد

 امروز راهي بهارس��تان مي ش��ود، تا درصورت جلب 
رضايت ونظر مجلسي ها، سكان ساختمان سميه را در 
اختيار بگيرد. هرچند جو مثبتي در ساختمان هرمي 
ش��كل مجلس به وزارت او حاكم است، اما با اين حال 
برخي جريان ها سعي دارند تا رزم حسيني را كه كمي 
مانده تا وارد شش��مين دهه زندگي اش شود، به مانند 
»حسين مدرس خياباني« از سر راه بردارند. اما بايد ديد 
رزم حسيني كه حمايت حلقه كرماني ها و خراساني ها 
وبرخي چهره هاي سياس��ي و نماين��دگان بانفوذ در 
مجلس را دارد، مي تواند به آساني از سد مجلس عبور 
كندياخير. در اين ميان، هرچند برخي رزم حس��يني 
را به چهره بانفوذي چون اس��حاق جهانگيري معاون 
اول رييس جمهور مرتبط مي دانن��د، كه از او حمايت 
مي كند، اما ظاهرا محمود واعظي هم براي عقب نماندن 
از قافله، رايزني هاي خود را در جهت كسب راي اعتماد 
به گزينه پيشنهادي دولت از كانال برخي نمايندگان 
پي گرفته اس��ت. از س��وي ديگر، خيلي از چهره هاي 
سياس��ي و اقتصادي نيز »رزم حس��يني« را مديري 
اجرايي و برنامه ريز مي دانند كه مي تواند در اين برهه 
حساس كنوني بر مش��كالت وزارت صمت فائق ايد. با 
همه اينها، رزم حسيني 59 ساله كرماني را مي توان از از 
معدود مديراني دانست كه با هر دو جناح سياسي كشور 
رابطه مطلوبي دارد و اين موضوع مي تواند، بسياري از 

چالش هاي موجود در وزارت صمت را برطرف كند. 
با اين حال، رزم حسيني امروز براي گرفتن راي اعتماد 
از مجلسي هاي يازدهم با سه چالش عمده روبرو است. 
نخس��تين چالش، بحث تابعيت مضاعف اوست، كه 
طي روزهاي گذش��ته انتقاد برخي از نمايندگان را در 
پي داشت. اگرچه حسينعلي اميري معاون پارلماني 
رييس جمهور و حجت االسالم مجتبي ذوالنوري رييس 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اين 
موضوع را تكذيب كردند، اما همچنان از سوي برخي 
از نمايندگان اين موضوع مطرح مي ش��ود كه گزينه 
وزارت صمت دو تابعيتي است و نمايندگان نبايد به وي 
راي اعتماد بدهند. از اين منظر بايد ديد رزم حسيني 
در جلسه راي اعتماد چه پاسخي به اين شبهه خواهد 
داشت وآيا مي تواند نمايندگان را قانع كند.  اما چالش 
دوم، نفوذ برخي جريانات سياس��ي در مجلس است 
كه از قضا با وزارت رزم حسيني مخالفند. بنابراين اين 
گروه تمام تالششان را خواهند كرد اتهاماتي را متوجه 
رزم حسيني كنند، تا راي نمايندگان موافق را تغيير ونظر 
مجلسي ها را نسبت رزم حسيني مخدوش و از گردونه 
وزارت حذف وكنار گذاشته شود. با نگاه به اين مساله 
و از آنجايي كه رفتار نمايندگان اين دوره از خانه ملت 
تا حدي غيرقابل پيش بيني اس��ت، رزم حسيني بايد 
انتظار هر چيزي را از سبد راي نمايندگان داشته باشد. 
البته بديهي است مجلس محترم شوراي اسالمي براي 
راي اعتماد به ي��ك وزير همه جوانب را در نظر بگيرد، 
اما با اين حال بايد ش��رايط خاص كنون��ي را نيز مورد 
توجه قرار دهد. از اين رو، براي وزارتخانه اي اينچنيني 
كه چند ماهي بي وزير مانده، داشتن وزير بيش از آنكه 
چه كسي عهده دار آن باشد، موضوعيت دارد. البته اين 
به معناي تاييد كامل يا نفي گزينه پيشنهادي نيست.  
اما چالش ونگراني س��وم ومهم تر در جلسه امروز راي 
اعتماد به »رزم حسيني«، عدم حضور »حسن روحاني« 
رييس جمهور است؛ چرا كه نبود رييس دولت براي دفاع، 
قطعا كار را براي رزم حس��يني سخت تر خواهد كرد.

حتي ممكن است سرنوشتي مانند »مدرس خياباني« 
براي »رزم حسيني« نيز رقم بخورد. برهمين اساس، 
رييس جمهور، كه بيش از 4 ماه وزارت صمت را بالتكليف 
گذاشته، بايد بداند با نرفتنش ممكن است اين وزارتخانه 
باز معط��ل بماند؛ مگر اينكه ريي��س دولت به تمامي 
خيالش از راي مثبت نمايندگان به گزينه پيشنهادي اش 
راحت باشد و از اين رو، نرفتن را بر رفتن ترجيح دهد. با 
همه اينها آنچه تا اينجاي كار مشخص است، استقبال 
بسياري از نمايندگان مجلس از رزم حسيني است. آنها 
بر اين باورند كه او توانايي ساماندهي شرايط فعلي وزارت 
صمت را دارد. در نهايت امر، بايد ديد كه آيا نمايندگان 
مجلس امروز به رغم مخالفت هاي شديدي كه با بدنه 
دولت دارند به رزم حسيني راي اعتماد مي دهند يا خير. 

 واقعيات اقتصادي
 و سفره هاي مردم

مجلس و دولت و اساسا كليه اركان تصميم ساز كشور 
بايد بر روز اصل توسعه كشور و حل مشكالت اقتصادي 
به تفاهم برسند و در راس��تاي تحقق آن گام بردارند. 
چنانچه طرحي وجود داش��ته باش��د كه مشكلي از 
مشكالت مردم را حل مي كند.، بدون توجه به اينكه از 
سوي كدام طيف و گروه سياسي ارايه شده بايد مورد 
حمايت قرار بگيرد و در نقطه مقابل هم تصميماتي كه 
باعث بروز مشكالت مي شود بدون توجه به اينكه از سوي 
كدام گروه ارايه شده، بايد از دستور كار خارج شود. تنها 
در صورت اتخاذ چنين رويكردي است كه هم در حوزه 
اجرا و هم در تقنين شاهد دستاوردهاي افزون تري براي 
كشور خواهيم بود و منفعت اين رويكرد را همه فعاالن 
سياس��ي و جناحي نيز خواهند برد. واقع آن است كه 
اغلب كارشناسان معتقدند برنامه هاي حمايتي كشور 
حفره هاي زيادي وجود دارد كه اين ساختار بايد مورد 
اص��الح قرار بگيرد. يكي از موضوعات��ي كه در جريان 
اصالح ساختار بودجه مورد توجه اعضا كميسيون قرار 
دارد، اصالح نظام يارانه اي كشور در كنار اصالح نظام 
مالياتي، نظام بانكي و...است. اما در شرايط فعلي فشار 
معيشتي مردم را  آزار مي دهد و گراني ها باعث شده تا 
حقيقتا برخي اقالم پروتئيني و لبني و... از سبد مصرفي 
مردم كنار گذاش��ته شود، چرا كه مردم توانايي تامين 
مستمر آنها را ندارند. در تمام كش��ورها در زمان بروز 
تكانه هاي تورمي تالش مي شود تا برنامه هاي حمايتي 
دامنه داري را در اين زمينه اجرا كنند، البته اجراي هر 
طرح تبعات خاص خود را دارد؛ به نظرم اين آثار بايد در 
سطح رسانه هاي تخصصي مورد بحث و تبادل نظر قرار 
بگيرد تا در نهايت بهترين تصميم براي مردم اخذ شود.

اثر واردات بر وضعيت كاالهاي اساسي در بازارها تحليل شد

پيام افت واردات به بازارها

درآمد ايران خودرو در 6 ماه چقدر است؟ كشف 1.6 هزار ميليارد ريال لوازم يدكي قاچاق خودرو 
خبرگزاري تسنيم |مديركل پيشگيري قاچاق كاال 
و ارز، س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، از كشف يك هزار 
و 639 ميلي��ارد ريال لوازم يدكي قاچاق خودرو از ابتداي 
امسال تا پايان مرداد ماه خبر داد. اميرمحمد پرهام فر در 
نشست خبري انجمن تخصصي صنايع همگن نيرو محركه 
و قطعه سازان خودرو كشور در محل هتل ارم با اعالم اين 
مطلب، افزود: كشفيات قاچاق در حوزه لوازم يدكي خودرو 
در سال 97 به ميزان يك هزار و 635 ميليارد ريال و سال 
گذشته چهار هزار و 311 ميليارد ريال بوده است كه رشد 
63 درصدي نش��ان مي دهد. وي گفت: بررسي ها حاكي 
است در سال گذشته در حوزه لوازم يدكي خودرو، كسري 
2.4 ميليارد دالري وجود داشته كه ناشي از شكاف عرضه و 
تقاضا است. پرهام فر تاكيد كرد: تنها اتفاقات مثبت در حوزه 

توليد مي تواند كاهش كاالي قاچاق در اين حوزه را به دنبال 
داشته باشد كه از سال 97 به بعد به دليل محدوديت هاي 
ارزي و ممنوعيت هاي وارداتي رشد چشمگيري داشته 
اس��ت. وي گفت: برآوردهاي سال 97 نشان مي دهد نياز 
بازار ل��وازم يدكي خودرو حدود 8.1 ميليارد دالر اس��ت 
كه بيش از 6.5 ميليارد دالر آن براي تامين لوازم يدكي و 
بقيه براي بحث توليد بوده است.اين مقام مسوول، با اشاره 
به سفر روز ش��نبه معاون اول رييس جمهوري به استان 
هرمزگان، خاطرنشان كرد: در اين سفر مقرر شد رسوبات 
گمركي و قطعات خودروي باقي مانده در گمرك كه منتظر 
تخصيص ارز بودند، با ارز متقاضي ترخيص شود كه شامل 
همه مواد اوليه توليد و قطعات مورد نياز در خطوط توليد 

خودروسازان مي شود. 

ايران خودرو از فروش 188 هزار و 473 دستگاه انواع خودرو 
و ثبت درآمد 13 ه��زار و 335 ميليارد توماني در 6 ماهه 
نخست امسال خبر داد. گروه صنعتي ايران خودرو با نماد 
معامالتي »خودرو« اقدام به شفاف سازي در سامانه كدال 
كرد كه بر اساس آن، اين شركت در 6 ماهه نخست امسال، 
211 هزار و 659 دستگاه انواع خودرو توليد و 188 هزار و 

473 دستگاه نيز به فروش رسانده است.
درآمد اي��ران خودرو در بازه زماني مذكور )6 ماهه ابتداي 
سال جاري( از فروش خودروها، 13 هزار و 235 ميليارد 
و 926 ميليون و 600 هزار تومان بوده است. اين در حالي 
است كه خودروساز مذكور در مدت مشابه سال گذشته 
149 هزار و 854 دس��تگاه انواع خودروي سواري توليد 
كرده و 155 هزار و 525 دس��تگاه آن را به فروش رسانده 

بود. درآمد ايران خودرو در 6 ماهه ابتدايي سال گذشته، 7 
هزار و 314 ميليارد و 501 ميليون و 400 هزار تومان بوده 
كه نشان دهنده رشد 44.7 درصدي درآمد اين شركت در 
نيمه نخست 99 نسبت به نيمه اول 98 است. گروه دنا با 26 
هزار و 420 دستگاه، پرتيراژترين خودروي 6 ماهه امسال و 
دانگ فنگ با 94 دستگاه كم تيراژترين خودروي توليدي 
در اين بازه زماني بوده است؛ در 6 ماهه نخست سال گذشته 
120 دستگاه سوزوكي نيز توليد شده بود كه امسال توليد 
آن به صفر رسيد. تندر 90 نيز در حالي كه در نيمه اول سال 
قبل، 53 هزار و 596 دستگاه توليد شده، اما امسال توليد آن 
كاماًل متوقف بوده است. بر اساس اطالعات مندرج در كدال، 
نرخ فروش هر دستگاه دنا در شهريور امسال، 146 ميليون و 
400 هزار تومان و رانا 96 ميليون و 320 هزار تومان است.

تراز تجاري محصوالت كشاورزي و صنايع غذايي در پنج ماهه سال 1399 و مقايسه آن با مدت مشابه سال هاي 92 الي 98
13921393139413951396139713981399واحدشرح

16002010200622222164294325143053هزار تنمقدار صادرات

6195908168606916827282371004210095هزار تنمقدار واردات

7042-7529-5294-6109-4693-4853-7072-4595-هزار تنتراز وزني

19462205223622102072263519562123ميليون دالرارزش صادرات

47345501363635324880453356614117ميليون دالرارزش واردات

1994-3706-1898-2808-1322-1400-3296-2788-ميليون دالرتراز تجاري
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چهرهروز

مرتضي مميز؛ پدر گرافيك ايران
مميز آدمي با حضور بس��يار واضح و نيرومند اس��ت، بدان معنا كه با حضور او در رشته گرافيك، محوطه اي را روشن كرده 
اس��ت. اگر حضور مميز نبود، چراغ سنديكاي گرافيك روشن نمي شد. اين حرف ها را فرشيد مثقالي درباره مميز مي گويد. 
اما مميز فراتر از اين حرف ها بود. او در واقع اولين كس��ي بود كه چراغ گرافيك ايران را روشن كرد. مميز كاري كرد كه اين 

هنر ذات واقعي خود را به همه بنماياند.
 مرتضي مميز زاده 4 شهريور 1315 در پنجم آذر ماه 1384 چهره در خاك كشيد. اما نامش همچنان بر تارك هنر گرافيك 

ايران مي درخشد. به حق او را پدر گرافيك ايران مي نامند و نامش جاودانه خواهد ماند.

كتابخانه

درباره كتاب »بدون دردسر كمتر خرج كنيد«
كتاب »بدون دردسر كمتر خرج كنيد« نوشته »ريچارد تمپالر« از آن دست كتاب هايي است كه خواندن آن را به همه توصيه 
مي كنيم. چرا كه همه ما در هر وضعيت مالي كه باش��يم باالخره با روزي مواجه مي ش��ويم كه الزم است به فكر صرفه جويي 

و كمتر خرج كردن بيفتيم.
 برخالف آن چه تصور مي كنيم بين زندگي مطلوب و صرفه جويي تضاد و رابطه عكسي برقرار نيست و انسان مي تواند در خالل 
و از طريق صرفه جويي نيز زندگي دلخواه خود را داشته باشد. صرفه جويي چنان كه در كتاب بدون دردسر كمتر خرج كنيد 

خواهيد ديد مجموعه اي از اقدامات و روش هاست نه دستورالعملي براي خساست و ناخن خشكي.

میراثنامهجامعه

روستاي شهرس��تانك در استان البرز ميزبان يكي 
از كاخ هاي قاجاري اس��ت. كاخي كه در اواخر قرن 
نوزدهم به دستور ناصرالدين شاه ساخته شد و حاال 
بيش از 14۰ سال از ساخت آن گذشته و علي رغم 
اينكه در فهرست آثار ملي ثبت شده ولي در انتهاي 
يك دره زيبا، تقريبًا به فراموشي سپرده شده است. 
البته اين اولين باري نيس��ت كه يك��ي از آثار به جا 
مانده از دوره هاي گذشته اينچنين مورد بي مهري 
مسووالن قرار مي گيرد و به آستانه فروپاشي مي رسد. 
حريم خيلي از مي��راث فرهنگي مورد س��اخت و 
سازهاي غير اصولي هم قرار گرفته و حاال اين بار انگار 
نوبت كاخ ناصر الدين شاه است كه در سايه فراموشي 
به ويرانه اي تبديل شده و گويا قرار است در آينده اي 
نه چندان دور از بين برود و جاي آن را وياليي لوكس 
با صاحبي جديد بگيرد. به هر حال كاخ ناصري هم 
كه در سال 1۲5۷ شمسي )18۷8( ساخته شد پس 
از ترور ناصرالدين شاه تقريبًا رو به فراموشي رفت. 
اين كاخ سال 13۷۷ در فهرست آثار ملي ثبت شده 
است اما ثبت شدن آن به عنوان اثر ملي تأثيري در 

بهبود اوضاع آن نداشته است.

كاخ فراموش شده ناصرالدين شاه

واكسن آنفلوآنزا هنوز در داروخانه ها توزيع نشده
واكسيناس��يون آنفلوآنزا در مراكز جامع 
خدمات سالمت و صرفا براي كادر بهداشت 
و درمان، مادران ب��اردار و بيماران خاص 
انجام خواهد شد و به هيچ وجه در اختيار 
ديگر گروه ه��ا و افراد قرار نخواهد گرفت. 
سخنگوي سازمان غذا و دارو با اعالم اين 
خبر گفت: آنچه كه صرفا در حال حاضر 
توزيع شده در بين مراكز جامع سالمت 

است كه براي واكسيناس��يون كادر سالمت و عوامل 
بهداشتي و درماني، مادران باردار و بيماران خاص بوده و 
در مرحله اول، واكسن آنفلوآنزا صرفا در اين مراكز و براي 
استفاده اين سه گروه، در دسترس است. دكتر كيانوش 

جهانپور افزود: قاعدتا س��اير گروه ها در 
مرحله بعدي بايد از داروخانه ها واكسن 
آنفلوآنزا را دريافت كنند كه ظرف روزهاي 
آتي و به محض توزيع واكس��ن آنفلوآنزا 
در داروخانه ها، اين موضوع اطالع رساني 
خواهد شد. البته در داروخانه هم واكسن 
آنفلوآن��زا با اولويت گروه ه��اي پرخطر و 
سالمندان و با ارايه كارت ملي عرضه خواهد 
شد. در حال حاضر هيچ گونه توزيعي در حوزه واكسن 
آنفلوآنزا در بين داروخانه ها انجام نشده است. بنابراين 
مرم براي دريافت واكسن قبل از اعالم رسمي سازمان 

غذا و دارو، به داروخانه ها مراجعه نكنند.

اهداي خون در تهران كاهش يافته است
مي��زان اهداي خ��ون در تهران كاهش 
يافت��ه و روزان��ه به ۷۰۰ ت��ا 8۰۰ واحد 
رسيده، اين در حالي است كه در تهران 
به 11۰۰ تا 1۲۰۰ واحد خون نياز داريم. 
مديركل انتقال خون استان تهران با بيان 
مطل��ب فوق گفت: خون ه��اي اهدايي 
در تهران، روزان��ه در 1۶۰ مركزدرماني 
و بيمارس��تان متقاضي توزيع مي شود. 

محمدرضا مهدي زاده افزود: با توجه به اينكه ميزان 
اهداي خون نس��بت به س��ال گذش��ته ب��ا توجه به 
ش��يوع كرونا پايين آمده و در عين حال نياز به خون 
و فرآورده هاي آن هميش��گي است و جان بسياري از 
بيماران مانند بيماران تاالسمي، سرطاني، سوختگي، 

هموفيلي و مصدومان تصادفات وابسته 
به خون است، نياز است كه اهدا كنندگان 
خون بيش از هر زماني ديگر براي اهداي 
خون اقدام كنند. او با بيان اينكه سطح 
ذخيره خون در ته��ران بايد بين پنج تا 
هفت روز باش��د، تاكيد كرد: اگر سطح 
ذخيره خون پايين تر از پنج روز باش��د 
با كمبود مواجه خواهيم شد و به حالت 
بحران خواهيم رسيد و اگر به سطح هفت روز برسد، 
خون هاي اهدايي در چرخه نگهداري حذف خواهند 
شد و اكنون ميزان سطح ذخيره خون در تهران 5 و نيم 
روز است و گرچه خوب است، اما مطلوب نيست و نياز 

است كه اهداكنندگان خون اقدام كنند.

استفاده حداكثري از ظرفيت تخت هاي بيمارستاني
بيمارستان ها بايد از تمامي ظرفيت خود 
براي حفظ جان بيماران استفاده كنند؛ 
كار از موج اول، دوم و س��وم گذشته و ما 
با اپيدمي ممتدي روبرو هستيم. رييس 
دانشگاه علوم پزشكي تهران با بيان مطلب 
فوق گفت: به همه همكاران بيمارستان ها 
به خصوص آنها كه در صف مقدم كارزار 
هستند، اعضاي هيات رييسه كه پشت 

صحنه و گاه��ي روي صحنه برنامه ري��زي و حمايت 
مي كنند و به تمامي تيم دانش��گاه به عنوان سربازان 
دفاع مقدس كه بدون چشمداش��ت درحالي كه هم 
خودشان و هم خانواده هايشان در معرض خطر هستند 
خداقوت و خسته نباشيد مي گويم و از صميم قلب از 
خدماتي كه ارايه مي دهند تشكر مي كنم و مي خواهم 
خستگي هاي خود را پنهان كنند. عباسعلي كريمي، 
در نشست هيات رييسه دانشگاه علوم پزشكي تهران 
با روساي بيمارس��تان هاي تابعه دانشگاه، از همكاران 
خود در دانشگاه به خصوص در بيمارستان ها خواست 
خستگي هاي خود را ناديده بگيرند و پنهان كنند. او با 
اشاره به شرايط س��ختي كه بيمارستان ها با آن روبرو 

هستند، افزود: نمودارهاي ورود و خروج 
و بستري بيماران در بيمارستان ها نشان 
مي دهد كه كار از موج اول، دوم و س��وم 
گذش��ته و ما با اپيدمي ممت��دي روبرو 
هستيم، روند همه گيري ادامه دارد و هر 
روز با ش��رايط جديدي روبرو مي شويم. 
كريمي با تأكيد بر پرهيز از حاش��يه ها، 
گفت: حاش��يه ها مضر و آسيب رسانند. 
گاهي يك كلمه يا يك جمله ممكن است واكنش هايي 
را به همراه داش��ته باشد. ما در دانشگاه بايد از اين فضا 
دوري كنيم و در طول مدت مديريت خود كه بس��يار 
كوتاه اس��ت، خاطرات خوش��ي را به يادگار بگذاريم 
و از حاش��يه ها بپرهيزيم. كريمي ب��ر حفظ تعادل در 
نحوه خدمت رساني بيمارستان ها تأكيد و اذعان كرد: 
بيمارستان ها بايد از تمامي ظرفيت خود براي حفظ 
جان بيماران استفاده كنند. در كنار آن بايد يادمان باشد 
كه حفظ جان بيماران، اداره اقتصادي بيمارستان ها و 
آموزش فراگيران نيز بر عهده بيمارستان ها است و بايد 
به گونه اي برنامه ريزي كنيد كه به همه اين ابعاد توجه 

شده تا به بيمارستان ها لطمه اي وارد نشود.

ادامهازصفحهاول

 رفاه اجتماعي 
عامل كاهش خشونت

در چنين مواقعي او هم مي تواند به خود آسيب بزند و 
هم به ديگران. به همين خاطر است كه روانشناسان 
مي گويند، خش��م فرو خورده مي تواند عامل بروز 
بسياري از آس��يب هاي اجتماعي از جمله قتل يا 
جرح باشد. از سوي ديگر نبود شادي در جامعه نيز 
مي تواند باعث بروز خشونت و افزايش آن در سطح 
جامعه باشد. اگر ما نتوانيم عوامل شادي زا را در جامعه 
ايجاد كنيم، بايد منتظر بروز خشونت هاي محيطي 
از جمله دعوا و درگيري در خيابان، ضرب و شتم و ... 
باشيم. اما باز هم آنچه بيش از همه باعث بروز خشم در 
فرد مي شود، محروميت، ناكامي و بي عدالتي است. 
اين عوامل از مهم ترين عوامل بروز خشم هستند. اگر 
بخواهيم نگاهي دقيق تر به جامعه بيندازيم، عموما 
در مناطقي كه رفاه مردم كمتر است، آمار درگيري 
و خش��ونت هاي خانوادگي و خياباني بيشتر است. 
چرا كه آن حس محرومي��ت باعث به وجود آمدن 
خشم شده است. اين حس به خصوص در جوانان 
بيشتر است و البته كه ميزان سرخوردگي در آنها هم 
بسيار بيشتر، به همين خاطراست كه اغلب دعواها 
بين جوانان است و كمتر پيش مي آيد كه افراد مسن 
دست به يقه شوند. اما نكته تاسف برانگيز اين است كه 
آمار خشونت در بين زنان و دختران هم افزايش يافته 
است. در گذشته زنان و دختران به واسطه شرايطي 
كه بر جامعه حاكم بود و آداب و روسوم هميشه آنها 
را به خويشتن داري دعوت مي كرد، خيلي به ندرت 
پيش مي آمد كه شما ش��اهد دعوا و مشاجره زنان 
و دختران در خيابان باش��يد. حتي در خانه هم اين 
اتفاق به ندرت رخ مي داد. اما متاسفانه اين خشم هاي 
فروخورده در زنان و دختران هم باالخره منفجر شده 
و آمار دعوا و درگيري ها چه در خانه و چه در خيابان 
در بين اين قشر هم افزايش پيدا كرده است. به هرحال 
ما از هر طرف كه ماجرا نگاه كنيم، مي رسيم به مساله 
رفاه اجتماعي كه در ابتداي بحث بيان شد. تا زماني 
كه افراد از رفاهي نسبي در جامعه برخوردار نباشند، 
اين خشونت و پرخاش��گري در بين آنها به وضوح 
ديده مي ش��ود. در واقع چه بخواهيم باور كنيم چه 
نخواهيم، همه چيز ريشه در رفاه انسان ها دارد. حال 
خوب هر فرد به ميزان رفاه او در زندگي بستگي دارد. 
هر چه ميزان محروميت بيشتر باشد، ميزان خشم 
هم افزايش مي يابد. افزايش ميزان خشم در جامعه 
به افزايش ميزان بزه هاي اجتماعي دامن مي زند و 
امنيت رواني افراد جامعه را به خطر مي اندازد. سالمت 
رفتار مردم هر جامعه مي تواند به رشد و پويايي آن 
جامعه كمك كند. در حال حاضر جواناني كه نه توان 
تامين مخارج زندگي شان را دارند، نه مي توانند شغل 
مناسبي داشته باشند، نه مي توانند ازدواج كنند و نه 
توان تامين هزينه هاي زندگي خانوادگي را دارند كه 
بخواهند به فكر فرزندآوري باشند، نمي توانند از نظر 

سالمت روان هم بدون آسيب باشند.

خشكسالي نه تنها ايران كه كره زمين را تهديد مي كند

جنگ آب
تعادل| سال هاست كه مساله گرم شدن 
كره زمين براي خيلي از دوستداران محيط 
زيست به مساله اي مهم تبديل شده، هر 
چند كه خيلي از سياستمداران سعي مي كنند در مورد 
اين مساله حرفي نزنند و كاري هم انجام ندهند. اما گرم 
شدن دنيا مي تواند باعث كم شدن مايه حيات يعني همان 
آب باشد، به همين دليل است كه خيلي از كارشناسان 
اين حوزه جنگ بعدي در دنيا را جنگ براي آب مي دانند. 
ايران هم از اين قاعده مستثني نيست. خشكسالي در 
ايران تقريبا از 5۰ سال پيش آغاز شده است و البته هر 
سال ميزان بارش ها كمتر شده و البته كه افزايش دما هم 
باعث تبخيرهاي بيشتري مي شود. به همين خاطر است 
كه مناطق خشك كشور اين روزها با مشكالت زيادي 
براي تامين آب آشاميدني هم دست و پنجه نرم مي كنند. 
نبود همين آب آشاميدني در سيستان و بلوچستان بالي 
جان مردم شده و كودكان اين خطه براي جرعه اي آب 
دستشان قطع مي شود و خيلي از آنها به دليل استفاده از 

آب هاي آلوده دچار بيماري هاي عفوني مي شوند.

    مسووالن و مسووليت هاي فراموش شده
از زماني كه درياچه اروميه رو به خش��ك شدن نهاد و 
زاينده رو تبديل به زميني ترك خورده ش��د و باتالق 
گاوخون��ي از بين رف��ت بايد به اين فك��ر مي كرديم 
كه روزهاي س��خت تري هم پي��ش رو داريم. اما انگار 
مسووالن هميشه مسووليت هاي مهم خود را فراموش 
مي كنند.  هانيه ارجمند، كارشناس محيط زيست در 
اين باره به »تعادل« مي گويد: خشكسالي اصال شوخي 
بردار نيست. ما همين االن هم بر سر آب با افغانستان 
مشكالتي داريم. اينكه در سيستان و بلوچستان آب 
شرب به اندازه كافي نيست و خيلي از مردم براي گذران 
زندگي حتي از آب هاي آلوده استفاده مي كنند، مي تواند 
زنگ خطر يك بحران بزرگ در اين رابطه باشد.  او در 
بخش ديگري از سنش مي گويد: خشكسالي مساله 
ديروز و امروز ايران نيست. اين روند تقريبا از 5۰ سال 
پيش آغاز شده است. مداوم نبوده اما افزايش داشته و 
نمي توان نقش عوامل انساني را هم در آن ناديده گرفت. 
در 3دهه ابتدايي 5۰ سال گذشته كاهش بارش آنچناني 

را در كشور نداشته ايم. طبق آمارها در دهه اول متوسط 
بارندگي چيزي حدود ۲۷۰ميلي متر، دهه دوم حدود 
۲4۰ميلي متر و دهه سوم هم باز حدود ۲۷۰ميلي متر 
بود. اما بعد از آن روند كاهش��ي محسوسي در ميزان 
بارندگي مشاهده شده، اتفاقي كه ناشي از تغييراقليم 
است. براساس آمار مركز ملي خشكسالي در 5۰سال 
گذش��ته ميزان بارندگي س��الي حدود 1.۲ميلي متر 
كاهش پيدا ك��رده و در مجموع بيش از 5۰ميلي متر 
از متوسط بارش كشور كم شده. اينها براي يك كشور 

خشك و نيمه خشك اعداد بسيار بزرگي هستند. 

    كمبود بارش در دوره اي طوالني
در تحقيق اخير استاد دانشگاه كاليفرنيا موضوع بارش 
برف و »خشكسالي هاي برفي« در كل مناطق زمين 
بررسي شده است و آنها به اين نتيجه رسيده اند كه 
بارش برف تقريبا در اكثر مناطق از جمله ايران كاهش 
يافته است. اين موضوع مي تواند پيامدهاي مختلفي از 
جمله كاهش منابع آبي كشور به همراه داشته باشد. 
»امير آقاكوچك« استاد دانشكده عمران و محيط  
زيست دانش��كده علوم زمين دانشگاه كاليفرنيا در 
ارواين و نويس��نده اين مطالعه، ني��ز به خبرآنالين 
مي گويد: منظور از خشكسالي كمبود بارش براي يك 
دوره طوالني است، ولي به نظر ما بايد به برف به طور 
جداگانه اي نگاه كرد تا تصوير بهتري از خشكسالي 
داشته باش��يم. به همين دليل بحث »خشكسالي 
برف«خيلي مهم است، چون تصوير بهتري از شرايط 
خشكسالي مي دهد، به خصوص در مناطقي كه برف 

قسمت مهمي از منابع آب را تشكيل مي دهد.

    خشكسالي برفي در دنيا و ايران
نتايج اين مطالعه نشان مي دهند كه خشكسالي برفي، 
در بيش��تر مناطق دنيا افزايش يافته اس��ت و از هفت 
منطقه اصلي ك��ه مورد مطالعه ق��رار گرفتند مناطق 
زيادي درگير خشكس��الي برفي شده اند. منطقه اي به 
مركزيت هندوكش، كه شامل افغانستان و شمال شرق 
ايران نيز مي شود، يكي از مناطقي است كه به طور كلي 
خشكسالي هاي برفي در آن كاهش يافته ولي در عين 
حال ش��اهد دوره هايي از خشكس��الي برفي شديد در 
سال هاي اخير بوده است. آقاكوچك در اين رابطه توضيح 
مي دهد: مطالعه ما جهاني بود و شامل كل مناطق برفگير 
دنيا از جمله ايران مي ش��ود، اما هفت منطقه برفگير را 
جداگانه بررس��ي كرديم كه يك قسمت از هندوكش 
شامل ايران هم مي شود. نتايج نش��ان مي دادند كه در 
بيشتر مناطق خشكسالي هاي برفي بيشتر شده است، 
ايران جزو مناطقي است كه به طور كلي خشكسالي برفي 
در آن بيشتر شده است. حتي در قسمت هايي از ايران كه 
بارندگي ها ثابت بوده يا كاهش زيادي نداشته است، ديده 

مي شود كه ميزان برف كمتر شده است.

    بحران در افغانستان و تهديد براي ايران
اما اين خشكسالي در ايران، صرفا به معناي از دست دادن 
بارش هاي زيباي برف در زمستان ها و فراموشي شهرهاي 
سفيدپوش نيس��ت، عدم بارش برف مي تواند منجر به 
سيل و كم آبي شود. چراكه برخالف بارش هاي باران كه 
آب روان و بعد وار رودخانه ها مي شود، برف ممكن است 
تا چند م��اه در محل باقي بماند و بعد در فصل گرما آب 
شود و به منبع آب محيط زيست و انسان ها تبديل شود.

آقاكوچك در اين باره مي گويد: اين قضيه مهم است 
چون برف يك نوع مخزن طبيعي حساب مي شود، 
مثل سد كه مخزن دستساز اس��ت. آب در يك جا 
براي مدتي باقي مي ماند و به مرور پخش مي ش��ود 
و نبودش قطعا تاثيرات خيل��ي بزرگي روي منابع 
آب دارد، چراكه اگر تمام برف را به ش��كل بارندگي 
بگيريم، لزوما نمي توانيم از آن استفاده بهينه بكنيم. 
اگر همين برف به مرور آب بش��ود هم براي محيط 

زيست هم براي ما انسان ها مهم است.

گزارش
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استكهدركلساختاريقلعهماننددارد.

مرزپرگهر

هنر

شبكه اينترنتي آمازون پرايم، پخش جهاني ميني سريال »عمارت تاريكي« كه اولين 
سريال مستقل ايراني است را آغاز كرد. ميني سريال »عمارت تاريكي« به كارگرداني 
و تهيه كنندگي سهيل عبدالهي سريالي اس��ت در ژانر دلهره آور و در 4 قسمت 15 
دقيقه اي پخش شده كه پس از نمايش در پلتفرم سالم سينما، با مذاكرات صورت 
گرفته، اولين اثر مستقل ايراني است كه اكنون در پلتفرم آمازون پرايم به دو زبان ايراني 
و هندي قابل مش��اهده است. در خالصه داستان »عمارت تاريكي« آمده: سياوش 
ناظمي، معمار جواني است كه توسط فردي به اسم شكيب براي بازسازي عمارت 
خانوادگي اش دعوت به كار مي شود. مبلغ پيشنهادي مبلغ غيرمتعارفي است، اما 
سياوش تصميم مي گيرد كه پيشنهاد را قبول كند و وارد عمارت شود. با ورود به عمارت 
اتفاقاتي برايش رخ مي دهد كه انتظارش را ندارد. بازيگران: مرتضي خانجاني، علي 
عابدي و فلورا مختاري هستند و از ديگر عوامل اين سريال مي توان به: نويسندگان: 
سهيل عبدالهي، وجيهه شريعتي، مدير تصويربرداري: سياوش مزروعي، مجري طرح: 

مجيد نعمت اللهي، سرپرست گروه كارگرداني: فرزاد نقايي اشاره كرد.

 پخش جهاني 
اولين سريال مستقل  ايراني از آمازون 

هنر

انيميشن »كاغذپاره ها« س��اخته بهزاد نعلبندي كانديداي نامزد بهترين فيلم 
بلند انيميشن جشنواره »انيماتور« ۲۰۲۰ پوزنان لهستان شد. مستندانيميشن 
كاغذپاره ها پيش از اين كانديداي بهترين انيميشن از جايزه آسيا پاسيفيك شده بود 
و در جشنواره مستند آمستردام ايدفا و چندين جشنواره سينمايي و مستند حضور 
داشته اس��ت. كاغذپاره ها در اين جشنواره با فيلم هاي دماغ يا توطئه مادويكس 
ساخته آندري خرژانفسكي از كشور روسيه كه امسال جايزه هيات داوران جشنواره 
انسي را دريافت كرده و فيلم لذت هاي محتاطانه ساخته لويس كالر از امريكا و ۲ فيلم 
ديگر رقابت مي كند. جشنواره انيماتور لهستان از 3 تا ۹ اكتبر )1۲ تا 18 مهر( برگزار 
مي شود. مستندانيميشن كاغذ پاره ها روايت زنان زجر كشيده و بي خانماني است 
كه به شكل اسف باري در يك كمپ نگهداري مي شوند. پخش جهاني اين فيلم به 
عهده شركت مستقل هاي ايراني با مديريت محمد اطبايي است. عوامل فيلم كاغذ 
پاره ها عبارتند از: نويسنده، طراح، انيماتور، تدوين، تهيه كننده و كارگردان بهزاد 
نعلبندي، آهنگساز: عطا ابتكار، طراح صدا: انسيه ملكي و پژوهشگر: الهام آريامنش.

»كاغذپاره ها« نامزد بهترين انيميشن 
در لهستان شد
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