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يادداشت- 2

متنوع سازي شركاي راهبردي 
در خصوص پيمان ش��انگهاي 
هم��ان  طور كه مس��تحضريد 
يك��ي از ايراداتي ك��ه همواره 
ساختار تصميم سازي كشور با 
آن روبه رو بود، اين بود كه همه 
تخم مرغ هاي خ��ود را در يك 
س��بد قرار مي داد. اين رويكرد 
باعث شده بود تا ايران نتواند از 
ادامه دار صفحه 4 مجموعه ظرفيت هايي كه...   

جعفر قادري

يادداشت- 1

اهميت عضويت در شانگهاي
گزاره هاي مهمي در ارتباط با 
پيمان شانگهاي وجود دارد كه 
مي بايس��ت از منظر تحليلي 
آنها را بررس��ي كرد. در وهله 
نخست بايد به اين نكته اشاره 
كرد كه اين پيمان منطقه اي 
در س��ال هاي ابتداي قرن21 
و حوادث پس از 11سپتامبر 
ادامه در صفحه 6 و گسترش رويكردهاي افراطي و... 

مجيد رضا حريري

پويا ناظران، اقتصاددان شروط سالم سازي پايدار بانكي را تشريح كرد

ريشه تورم در بانك مركزي است نه در بازار
عيارسنجي رييس آينده بانك مركزي

ايران به عنوان نهمين كشور، عضو اصلي سازمان همكاري شانگهاي شد 

صفحه 2    

ايران به شانگهاي رسيد

صفحه 3    

  شاخص هاي پولي در 12 ماهه 
منتهي به مرداد نشان مي دهد

 تورم 44 
رشد پايه پولي 42 
نقدينگي 39 درصد

رشد كم اثر 
وام مسكن

صفحه 5    

 سفره مردم 
هر روز كوچك تر مي شود و 
وعده هاي مسووالن بزرگ تر

 فراواني 
يا قدرت خريد؟ 

ارزش كل معامالت بورس كاهش 
20 درصدي را متحمل شد

سقف تسهيالت  خريد واحد 
مسكوني  100 درصد رشد كرد

تكليف خودرو 
روشن مي شود؟

صفحه 8  
صفحه 4  



تعادل| طي هفته هاي اخير، ش�اهد شكل گيري 
كابينه دولت س�يزدهم بوده اي�م، در اين ميان اما 
همچنان يكي از كليدي ترين مهره هاي اثرگذار بر 
فضاي اقتصاد كش�ور - رييس كل بانك مركزي- 
انتخاب نشده اس�ت. رييس كل بانك مركزي اگر 
چه از سوي رييس جمهور منصوب مي شود اما بايد 
مستقل ترين فرد وابسته به دولت باشد؛ فردي كه 
بتواند به گفته دكتر پويا ناظران، اقتصاددان ايراني 
مقيم امريكا عملكردي فراتر از پاس كردن چك هاي 
دولت و نظام بانكي داش�ته باشد. در متن پيش رو، 
اين اقتص�اددان جوان 8 س�وال را ب�راي گزينش 
كانديداهاي رياست بانك مركزي برشمرده است. 
س�وال هايي فني كه عيار دان�ش كانديداتورهاي 
رياس�ت بانك مركزي را مي سنجد، به گونه اي كه 
پاسخ به اين سوال ها مي تواند مسير آينده اقتصاد 
كشور را مشخص كند كه آيا تورم و رشد نقدينگي 
در آينده تداوم خواهد داش�ت يا اينكه با رياست 
فردي داراي دانش چند بعدي بر بانك مركزي شاهد 
سالم سازي نظام بانكي به صورت پايدار خواهيم بود. 

اين متن را مي خوانيد: 

يكي از مشكالت اصلي اقتصاد كشور تورم باالست ريشه 
تورم در ترازنامه بانك مركزي است و از طريق دو مشتري 
بانك مركزي به اقتصاد منتقل مي شود. دو مشتري بانك 
مركزي يكي دولت است و ديگري بانك ها. اعم از بانك هاي 
دولتي، خصوصي و خصولتي. تورم كاهش ارزش پول ملي 
است كه ما در قالب گران شدن قيمت همه چيز نسبت به 
ريال تجربه اش مي كنيم در واقع آن كاالها گران نمي شوند 
بلكه پول ملي است كه بي ارزش مي ش��ود. تورم ناشي از 
افزايش هزينه واقعي توليد هم نيست بلكه به خاطر چاپ 
پول به بيان ديگر خلق نقدينگي مازاد بر رشد واقعي اقتصاد 
است. تورم ريش��ه در داللي و گرانفروشي و احتكار و اين 
چيزها هم ندارد اما سياستمدارها براي فرار از مسووليت 
و گرفتن ژست سوپرمني در پي افزايش قيمت ها به سراغ 
تنبيه كاس��ب و توليدكننده مي روند و ب��ه انبارها يورش 
مي برند، جلوي دوربين دالل دس��تگير مي كنند و براي 
محصوالت بنگاه ها قيمت تعيين مي كنند با خيال خودشان 
كساني كه مخل اقتصاد هستند را دارند تعزير مي كنند در 
حالي كه مخلين اصلي اقتصاد را خودشان به بانك مركزي 
منصوب كردند. نمايش هاي اينگونه قبل از انقالب توسط 
محمدرضا پهلوي اجرا مي ش��د. بعد از انقالب هم همين 
نمايش ها ادامه داش��ته. اين نمايش در كشورهاي ديگر 
برگزار مي شده تا اينكه باالخره براي عموم جوامع دنيا اين 
مساله جا افتاد كه ريشه تورم در بانك مركزي است. نه در 
بازار؛ اين مساله هنوز در جامعه ما جا نيفتاده است. نشانه اش 
هم اين است كه وقتي ريشه تورم در يك جامعه شناخته 
بشود نياز به تغييرات اساس��ي و اصالحات ساختاري در 
بانك مركزي در عالي ترين سطوح سياسي درك مي شود 
و وقتي چنين نيازي درك بشود به دنبال رييس كلي براي 
بانك مركزي مي روند كه بتواند چنان اصالحات ساختاري 
را معماري كند و بانك مركزي را به نحوي بازسازي كند كه 
آن بانك مركزي بتواند تورم دو درصدي در اقتصاد كشور 
را محقق كند. چنانكه بانك مركزي اوال سازوكارهايي دارد 
كه اطمينان حاصل كند كه سرعت اعطاي تسهيالت توسط 
بانك ها بين بهره وري حداكثري از منابع اقتصادي كشور 
از سويي و ثبات قيمتي از سوي ديگر تعادل برقرار مي كند. 
يعني اعطاي تسهيالت نه چنان انقباضي كه ظرفيت هاي 
توليدي در كش��ور خاموش بماند و نه چنان انبساطي كه 
قيمت ها با سرعت بس��يار افزايش پيدا كند. وقتي بانك 
مركزي نمي تواند اين تعادل را برقرار كند س��رعت خلق 
نقدينگي بي تناسب با رش��د اقتصادي باال مي رود و خلق 
نقدينگي با چنان س��رعتي در بلندمدت تبديل به تورم 
مي ش��ود. ثانيا چون بانك مركزي مي تواند نظام بانكي را 
سالم كند و سالم نگه دارد تا بانك ها خودشان باعث نوسان 
در بازار نباشند فساد مالي در بدنه بانك ها رخ ندهد و اقتصاد 
مجبور نش��ود بار بانك هاي ورشكسته را به دوش بكشد. 
وقتي بانك مركزي نمي تواند نظام  بانكي را س��الم كند و 
سالم نگه دارد بين ارزش دارايي هاي بانك ها و ارزش تعهدات 
مالي شان شكاف ايجاد مي شود، فاصله مي افتد و اين شكاف 
پيوسته بزرگ تر مي شود. اينكه اصطالحا مي گوييم بانك 
پانزي شده به اين معني است كه اهرم هاي سياست گذار 
براي اعمال كنترل بر س��رعت اعطاي تس��هيالت بانكي 
كارايي شان را از دست مي دهند و اين يعني بانك مركزي 
عمال ديگر كنترلي بر تورم ندارد در اين حالت سرعت باالي 
رشد نقدينگي مزمن مي شود و متعاقبا تورم باال هم مزمن 
مي شود. سطوح عالي تصميم گيري كشور ما هنوز به اين 
نتيجه نرسيده اند كه نيازمند رييس كلي هستند كه توان 
معماري چنان اصالحات س��اختاري در بانك مركزي را 
داشته باشد برعكس سياس��تمدارها از رييس كل بانك 
مركزي دو تا انتظار دارند يكي اينكه چك هاي س��ازمان 
برنامه را پاس كند و ديگري اينكه چك هاي نظام بانكي را 
پاس كند. اين توقع را البته رسما و علنا به زبان نمي آورند 
ولي از نحوه تعاملش��ان با بانك مرك��زي و عزل و نصب ها 
كامال مشخص است كه فقط همين دو انتظار را دارند. علت 
هم ساده است. وقتي سازمان برنامه چك مي كند اگر آن 
چك برگش��ت بخورد رييس دولت خيلي ضايع مي شود 
چون مشخص مي شود خزانه اش بي اعتبار است. دولتي 
كه مداخله قيمتي مي كند و سازوكار مالياتي درستي هم 
ندارد دخل و خرجش با هم نمي خواند و عموم چك هايش 
بي محل اند. پس رييس جمهور ب��ه رييس كلي در بانك 
مركزي نياز دارد كه اجازه ندهد چك هاي دولت برگشت 
بخورد و هر جا الزم باش��د با چاپ پول آن چك ها را پاس 
كند اگر چك بانكي هم برگش��ت بخورد تنش اجتماعي 

ايجاد مي شود. روزانه ميليون ها تراكنش بانكي بين مردم 
انجام مي شود، بخش��ي درون يك بانك، بخشي از بانكي 
به بانك ديگر. خالص تراكنش بين بانك ها روزانه محاسبه 
مي شود و حساب بين اين بانك ها بايد با هم صاف بشود. 
حاال اگر بانكي ذخيره نقد كافي براي صاف كردن حسابش با 
بانك هاي ديگر نداشته باشد بايد در بازار بين بانكي براي يك 
شب پول را قرض كند، اما اگر به خاطر بي اعتباري در بازار 
بين بانكي تامين مالي كند فقط دو راه دارد يا بانك مركزي 
چكش را پاس مي كند يا پاس نمي كند. اگر بانك مركزي 
بخواهد چك بانك را پاس كند، بايد پول چاپ كند و به اسم 
اضافه برداشت آن بانك از بانك مركزي در دفاترش ثبت 
كند. اما اگر بانك مركزي چكش را پاس نكند، يعني هزاران 
بلكه ميليون ها تراكنش بانكي و كارت به كارت كردن هايي 
كه آن روز در بازار رخ داده بايد لغو بشود كه اقتصاد كشور به 
هم مي ريزد. در پي چنان آشوبي جو جامعه به هم مي ريزد. 
طبعا هيچ رييس  دولتي چنان چيزي را نمي خواهد. اين 
مي ش��ود كه در عمل انتظار رييس دول��ت از رييس كل 
بانك مركزي مي ش��ود پاس كردن چك سازمان برنامه و 
پاس كردن چك بانك ه��ا. اما همانطور كه ديديم به ازاي 
هر چكي كه بانك مركزي پاس مي كند در پس پرده پول 
چاپ مي شود. اينطور مي شود كه سرعت خلق نقدينگي با 
سرعت رشد واقعي اقتصاد بي تناسب مي شود. اين جوري 
است كه ارزش پول ملي كاهش پيدا مي كند و ما آن را در 
قالب گران شدن ارز، طال، مسكن، غذا و... تجربه مي كنيم. 
رييس دولت بايد بين پاس ش��دن همه آن چك ها و تورم 
يكي را انتخاب كند. نمي تواند هر دو را داشته باشد، دولت ها 
هم پاس شدن چك ها را انتخاب كردند. با اين مقدمه فرض 
كنيم رفتيم به آينده به زماني كه باالخره اين درك ايجاد 
شده كه ريشه تورم در بانك مركزي است نه بازار و ما نيازمند 
اصالحات ريشه اي و ساختاري در بانك مركزي هستيم. در 
اين حالت چه كسي را براي رييس كل بانك مركزي انتخاب 
كنيم. در ادامه هش��ت سوال را مطرح مي كنم كه اگر من 
مسوول مصاحبه نامزدهاي رياست كلي بانك مركزي بودم 
از آنها مي پرسيدم. و برايتان توضيح مي دهم علت پرسيدن 

هر كدام از آن سواالت چيست؟
س��وال اول -  از نام��زد رياس��ت كل��ي بان��ك مرك��زي 
مي پرسيدم متمم نهم »آي. اف آر.اس« )IFRS( چيست؟ 
فلسفه اش چيست؟ اهميت آن چيست؟ و به چه صورت 
عمليات��ي مي ش��ود؟ عب��ارت »آي.اف.آر.اس« مخفف 
 International Financial Reporting
Standards اس��ت، يعني اس��تانداردهاي بين المللي 
گزارش دهي مالي. يك استاندارد بين المللي حسابداري كه 
در قالب كشورهاي اروپايي و آسيايي مورد استفاده است. 
متمم نهم آن دوم مرداد سال 1393 توسط شورايي كه اين 
اس��تانداردها را مي نويسد تصويب شده و از تاريخ 11 دي 
1396 در تمام كشورهايي كه از اين استاندارد حسابداري 
استفاده مي كنند الزم االجرا شد. متمم نهم بر نحوه محاسبه 
و انع��كاس ارزش دارايي هاي مال��ي در صورت هاي مالي 
بانك ها متمركز اس��ت و در واقع درس هاي گرفته شده از 
بحران بانكي س��ال 2008 را در اين استانداردهاي جديد 
منعكس مي كند. مس��ائل متعددي دست به دست هم 
داد تا بحران بانكي س��ال 2008 رقم بخ��ورد يكي از آنها 
كاستي هايي در استانداردهاي حس��ابداري بانك ها بود. 
استانداردهايي كه البته همان موقع به مراتب پيشرفته تر 
از ضوابط حس��ابداري بانكي كنوني ما در كشور بودند. اما 
علي رغم آن پيشرفت هنوز كاستي هايي داشتند كه آن 
كاستي ها يكي از كانال هاي ش��كل گيري بحران بانكي 
سال 2008 ش��د. در پي آن بحران ش��وراي بين المللي 
استانداردهاي حسابداري دست به كار شد و اولين نسخه 
پيشنهادش براي اصالح حسابداري بانكي در سال 2010 
منتشر كرد. اين پيش��نهاد آنقدر به بحث گذاشته شد تا 
پخته شد و نهايتا دوم مرداد سال 93 نسخه نهايي تصويب 
ش��د. حاال حسابداري بانكي با حس��ابداري شركت هاي 
ديگر چه فرق��ي دارد كه براي خودش متم��م ويژه الزم 
دارد و حتي اس��تانداردهاي پيشرفته س��ال 2008 هم 
برايش كافي نبوده؟ صورت مساله ساده است يك شركت 
صنعتي مثال پااليش��گاه يا ذوب آهن را تصور كنيد. مواد 
اوليه مي خرد محصول توليد مي كند و مي فروشد. يعني 
هزينه و درآمدش با فاصله زماني كمي از همديگر محقق 
مي شود و لذا عملكرد مديريت شركت  در صورت هاي مالي 
سه ماهه خيلي سريع مشخص مي شود. اما حاال بانك را 
تصور كنيد. وقتي يك بانكي وام 10 ساله مي دهد 10 سال 
طول مي كشد تا به طور قطعي مشخص بشود آن وام براي 
بانك سودده بوده يا زيانده؟ ممكن است تسهيالت گيرنده 
هشت سال اقساطش را بدهد و بعد نكول كند. همان نكول 
باعث مي شود اين وام براي بانك زيان باشد. زياني كه عمال 
از جيب سهامدار بانك مي رود و ريسك سپرده گذار بانك را 
هم افزايش مي دهد. يعني يك مدير بانك مي تواند وام هاي 
بلندمدت پرريسك با نرخ بهره باال به متقاضيان بداعتبار 
بدهد و فعال وضعيت بانكش را خوب و پردرآمد نشان بدهد. 
كارانه هاي نجومي هم دريافت كند و بعد از چند سال از آن 
بانك برود يك جاي ديگر و بانك را با دارايي ها پر ريس��ك 
و ك��م ارزش بگذارد براي مدير بعدي. در اقتصاد وقتي كه 
كس��ي مي تواند يك تصميم ريسكي بگيرد به نحوي كه 
منافع آن تصميم گير خودش بياي��د ولي هزينه هاي آن 
اقدام پرريسك به دوش ديگران بيفتد مي گوييم كژمنشي 
داشته است. كژمنشي يكي از سازوكارهايي است كه باعث 
مي شود آزادي فعاالن اقتصادي در پيگيري منافع شان به 
بحران و خس��ران اقتصادي منجر بشود نه رشد و توسعه! 
براي همين حسابداري بانكي هم بايد به نحوي باشد كه 
زيان انتظاري ناشي از يك وام را در صورت هاي مالي امروز 
منعكس كند. روشي كه تا سال 2008 براي محاسبه زيان 
انتظاري تسهيالت بانكي و انعكاس آن در صورت هاي مالي 

كنوني داشتيم از دقت كافي برخوردار نبوده لذا در متمم نهم 
IFRS سازوكارهاي دقيق تري براي استفاده از اعتبارسنجي 
و علم آمار طراحي كردند تا زيان انتظاري دقيق تر محاسبه 
بش��ود و ش��فاف تر در صورت هاي مالي كنوني منعكس 
بش��ود. به اين ترتيب در پي هر تصميم مالي كه در بانك  
اتخاذ مي ش��ود هزينه و نفع آن هر دو همزمان در صورت 
مالي بانك  براي عموم شفاف مي شود اين مساله كژمنشي 
مدير بانك را كاهش مي ده��د. يك ويژگي جالب متمم 
نهم IFRS اين است كه يك نگاه كالسيك به حسابداري 
ندارد و در واقع اعتبارس��نج متخصص آمار و حسابدار را 
دست در دست هم قرار مي دهد تا متفقا صورت هاي مالي 
بانك را دربياورند. حتي بانك هاي اروپايي و آسيايي مجبور 
شدند سرمايه گذاري هنگفتي در آي تي و بانك داده هاي 
مالي شان صورت بدهند تا بتوانند متمم نهم را عملياتي 
كنند. رييس كل بانك مركزي كه دست كم در يك سطح 
كلي فلسفه و اهميت IFRS  را نفهمد هرگز و هرگز نمي تواند 

نظام بانكي كشور را سالم كند.
سوال دوم اين اس��ت كه تفاوت متمم IFRS با استاندارد 
گپ )GAAP( چيست؟ ش��ايد متوجه شديد كه وقتي 
صحبت از اي ف آراس9 مي كردم به كشورهاي اروپايي و 
آسيايي اشاره مي كردم اما نگفتم امريكا ما يك استاندارد 
حسابداري بين المللي داريم كه به آن مي گويند IFRS و 
در اروپا و آسيا رايج است اما امريكا يكسري استانداردهاي 
حسابداري براي خودش دارد كه به آن مي گويند گپ پشت 
هر كدام از اين استانداردها هم شورايي است كه مسووليت 
تصويب و اصالح اين اس��تانداردها را به عهده دارد. س��ال 
2009 كه روي اصالح استانداردهاي حسابداري بانك ها 
كار مي ش��د هدف اين بود كه اين دو شورا به يك ضابطه 
 IFRS يكساني براي بانك ها برسند تا دست كم بخش بانكي
و GAAP يكسان بشود. اگرچه در اهداف و ساختار كلي 
هم نظر بودند اما در برخي جزييات به اختالف نظر خوردند. 
شوراي اس��تانداردهاي حس��ابداري امريكا نقدهايي به 
پيش نويس شوراي بين المللي استانداردهاي حسابداري 
داشت نقدهايي كه واقعا قابل تامل بودند در نهايت به توافق 
نرس��يدند و در 27 خرداد 1395 امريكا اس��تانداردهاي 
خودش براي حسابداري بانكي را تصويب كرد. هر دو متمم 
در پي اين هستند كه زيان انتظاري تسهيالت بانكي را در 
زمان اعطاي تس��هيالت در صورت مالي منعكس كنند 
اما در جزييات نحوه محاسبه زيان انتظاري و انعكاس آن 
اختالفاتي دارند. نظر ش��خصي و حرفه اي من بخواهيد 
بداني��د روش امريكايي ها هم دقيق ت��ر و هم عملياتي تر 
است. حسابداري بانكي كشور ما نيازمند تحوالت جدي 
اس��ت و در اين تحوالت بايد از تجربيات همه كشورهاي 
مختلف درس گرفت از آنجا كه به روزترين رويكردها مساله 
حسابداري بانكي الزم است رييس كل بانك مركزي با هر 
دو آشنا باشد تفاوت هايشان را بفهمد تا بتواند به توصيه اي 
براي حس��ابداري بانكي در كش��ور ما برسد. جهت اينكه 
متوجه اهميت حسابداري بانكي بشويد توجه تان را به يك 
نكته مهم جلب مي كنم. اگر فرض كني��م امريكا و ايران 
به برجام برگردند اصال برجام چيست فرض كنيم امريكا 
همه تحريم ه��اي ثانويه و اوليه را هم لغو كند و اصال ايران 
و امريكا بشوند متحد نزديك. اف اي تي اف هم ايران را وارد 
ليست سفيد كند باز تازه زماني كه بانك هاي ما متناسب با 
روش IFRS9 يا سي سل حسابداري نكنند با بانك هاي تراز 
اول دنيا نمي توانند تعامالت مالي داشته باشند علتش هم 
ساده است. يكي از درس هاي بحران 2008 الزام بانك ها 
به انعكاس ريس��ك در صورت هاي مالي شد يعني بانك 
بايد ريسك بانك هايي كه با واسطه آن بانك ها با مشتري 
خودش بيزين��س مي كند ه��م در صورت هاي مالي اش 
منعكس كند اما ريسك اعتباري بانكي كه از استانداردهاي 
IFRS9 يا سي سل تبعيت نكند قابل احصا نيست و لذا براي 
رگوالتور بانك هاي اروپايي و امريكايي قابل پذيرش نيست 
اين مساله غير از ريسك هسته اي يا ريسك تروريست يا 
ريسك پولشويي است. اين مساله ريسك اعتباري است 
كه در بانك هاي ما زياد و غيرشفاف است و حل آن ربطي به 
برجام و اي اف تي اف هم ندارد آنها به جاي خود مهم اين هم 
به جاي خودش مهم است. براي همين باز برمي گرديم به 
اينكه كسي بر اين موضوعات سوار نباشد نه تنها استحقاق 
اشغال كرس��ي رياس��ت كلي بانك مركزي را ندارد بلكه 
استحقاق دبيركلي يا قائم مقامي بانك مركزي را هم ندارد. در 
واقع اين موضوع آنقدر مهم است كه چنان كسي استحقاق 

هيچ كدام از معاونت هاي بانك مركزي را هم ندارد.
سوال س��وم – در مورد حاكميت شركتي است از نامزد 
پست رياست كلي مي پرسم كه حاكميت شركتي يك 
بانك بايد به چه شكلي باشد؟ فلسفه حاكميت شركتي 
اين اس��ت چالش هايي ك��ه به خاطر تع��ارض منافع و 
كژمنشي در درون يك شركت ايجاد مي شود را حل كند 
تا تصميم هاي درون بنگاه بهينه تر بشود اين مساله در مورد 
همه شركت ها صادق است اما در مورد بانك ها اهميتش 
و پيچيدگي اش بيش��تر اس��ت لذا از نامزد رياست كلي 
بانك مركزي انتظار دارم بتواند عرصه هاي شكل گيري 
كژمنش��ي و منافع متعارض بين بازيگران نظام بانكي را 
تش��ريح كند. مثال مصاديق تعارض بين منافع كارمند 
بانك و بانك بين مشتري بانك و بانك بين مدير بانك و 
سهامدار بانك بين س��پرده گذار بانك و سهامدار بانك و 
همين طور بين سهامدار بانك و سياسگذار پولي را توضيح 
بدهد اگر بتواند تا اينجا را جواب بدهد براي من مشخص 
مي شود كه خوب صورت مساله را فهميده حاال از او خواهم 
پرسيد راه حل رگوالتور بانك هاي امريكايي به اين مساله 
چيست؟ راه حل اروپايي چيست؟ و نهايتا مي پرسم تجويز 
ايش��ان براي ضوابط و مقررات حاكميت شركتي بانكي 
در كشور چيست؟ كه از نامزد رياست كلي انتظار دارم با 
تجربيات دنيا آشنا باشد چرا كه كسي كه بخواهد چرخ 

را از اول اختراع كند ي��ك چرخ گاري كج و كوله اختراع 
مي كند كه زود هم مي شكند. انتظار هم ندارم عينا تجربه 
يك كشور ديگر را كپي كند در كشور اجرا كند انتظار دارم 
دليل انتخاب هايي كه آن كش��ورها در طراحي جزييات 
حاكميت شركتي شان كردند را فهميده باشد و بتواند با 
كنار هم گذاشتن آنها در بستر اقتصاد كشور خودمان يك 

توصيه فكر شده، پخته شده و عملياتي ارايه كند. 
سوال چهارم در مورد ساختار سرمايه است. از نامزد رياست 
كلي بانك مركزي مي خواهم ساختار سرمايه يك بنگاه 
تجاري و بعد يك بانك را توضيح بدهد. اگر آن تامين مالي 
بنگاه را بفهمد و روش هاي مورد اس��تفاده در بقيه دنيا را 
بشناس��د مي تواند توضيح بدهد كه چرا عقود مشاركت 
مدني مضاربه، مبادله، مرابحه و اينها عقود مناسبي براي 
تعريف رابطه بانك با بنگاه تجاري نيستند. كسي كه تجربه 
دنيا را بشناس��د، مي داند كه برعكس ساختار سرمايه در 
قانون تجارت ايران كه فقط دو سطح دارد سهام و ارز در بقيه 
دنيا ساختار سرمايه مي تواند به هر تعداد سطوح مختلفي 
داشته باشد و اين انعطاف براي تامين مالي بهينه بنگاه الزم 
است. اما همين  طور به اين دليل هم است كه در كشورهاي 
توس��عه يافته اصال عقد قرض در رابطه بين بانك و بنگاه 
تجاري هيچ جايي ندارد و متعاقبا ربا موضوعيت ندارد. ما با 
بدفهمي موضوع عقودي به نظام بانكي تحميل كرديم كه 
ازقضا بانكداري كشور را ربوي كرده، پس بعد از اينكه نامزد 
رياست كلي توضيح داد چرا عقود موجود در كشور ما براي 
رابطه بانك و بنگاه مناسب نيستند معلوم مي شود صورت 
مساله را فهميده و حاال از او راهكار براي اصالح عقود نظام 
بانكي خواهم خواست تا ببينم جواب مساله را هم بلد است 
يا نه. در كشورهاي توسعه يافته سپرده گذار به بانك قرض 
نمي دهد رابطه مالي شان اساسا ماهيت استقراضي ندارد 
و كسي كه ساختار سرمايه بانك را فهميده باشد مي تواند 
اين مساله را توضيح بدهد. آنجا رابطه سپرده گذار و بانك 
يك رابطه وكالتي هم نيست مثل كشور ما پس چه شكلي 
است؟ كسي كه اين را نداند لياقت رياست كلي بانك مركزي 
را ندارد. اوايل انقالب گفتند ماهي ازون برون فلس ندارد و 
حرام است هم گوشتش و خاويارش، بعد يك كارشناس 
مساله گفتند كه چرا فلس دارد ولي براي كسي كه اهل فن 
نباشد به چشم نمي آيد و بعد ماهي ازون برون حالل شد 
قضيه بانك داري بدون ربا بي شباهت به ماهي ازون برون 
نيس��ت. با اين تفاوت كه هنوز گير حرام بودنش هستيم. 
در كشورهاي توسعه يافته رابطه سپرده گذار و بانك رابطه 
استقراضي نيست لذا ربا بر سود آن سپرده موضوعيت ندارد. 
رابطه بانك و بنگاه  تجاري تسهيالت گيرنده هم استقراضي 
نيست و لذا ربا بر سود آن تسهيالت هم موضوعيت ندارد 
ما اما چون شناخت تخصصي از بانكداري نداشتيم آن را 
ربوي فرض كرديم و براي داشتن يك بانكداري اسالمي 
قانون بانكداري بدون ربا نوشتيم يك قانون ربوي نوشتيم و 
اسمش را گذاشتيم بدون ربا. سي، چهل سال عمل كردن 
به آن قانون و نوشتن ضوابط و آيين نامه متناسب با آن ما 
را رسانده به ش��ايد ربوي ترين نظام بانكي دنيا. هنوز هم 
بسياري در فهم غلط شان از بانك و ربا اصرار دارند. مي گويند 
نه، قانون را بد اجرا كرديد. رييس كلي كه ساختار سرمايه 
به معني امروزين آن در كشورهاي توسعه يافته را فهميده 
باشد، متوهمانه بودن تصورات رايج از بانكداري بدون ربا در 
كشور ما را متوجه مي شود. ولي اگر نفهميده باشد نمي تواند 
اقتصاد ما را از شر اين بانكداري ربوي كه خلق كرديم، برهاند. 
س��وال پنجم در مورد خطرات سيستمي شدن ريسك 
بانك ها نسبت به اقتصاد است. نامزد سمت رياست كلي 
بايد با تجربيات دنيا آشنا باش��د و مثال درس هاي بحران 
مالي سال 2008 بحران 1997 و ساير بحران ها بانكي دنيا 
را فهميده باشد و بتواند توضيح بدهد در پي هر كدام از اين 
بحران ها نظامات پولي و بانكي دنيا خيلي متحول شده است 
و ما رييس كلي الزم دارم كه بر تحوالت دنيا مسلط باشد 
و بتواند از تجربيات آنها به نفع اقتصاد كشور ما و در جهت 

اصالح ساختار حكمراني اقتصادي كشور استفاده كند. 
سوال شش��م در مورد كفايت سرمايه است. نامزد رياست 
كلي بايد بتواند نظام كفايت سرمايه بازل را توضيح بدهد. 
اصول بازل 1 چيس��ت؟ بازل 2 چه رويكردي دارد؟ بازل 
3 چه مي گويد؟ فرق شان چيست و وضعيت نظام بانكي 
در قبال اين ضوابط چه شكلي است و چه كار بايد بكنيم؟ 
اهميت كفايت سرمايه در كاهش ريسك اعتباري بانك ها 
است. بانكي كه به اندازه كافي سرمايه داشته باشد نيازي به 
اين پيدا نمي كند كه رييس كل بانك مركزي چك بي محل 
آن را پاس كند. لذا باعث مزمن شدن رشد سريع نقدينگي 
و متعاقبا مزمن شدن تورم باال در اقتصاد كشور نمي شود. 
رييس كل بانك مركزي بايد بداند چه طور از نسبت هاي 
نقدشوندگي دارايي و همين طور نسبت هاي كفايت سرمايه 
و ساير ابزارهاي اين چنيني استفاده كند تا بانك ها براي پاس 

شدن چك هاي شان به مشكل نخورند.
سوال هفتم از نامزد رياس��ت كلي بانك مركزي درباره 
تعريف بين المللي نكول است. اين تعريف چيست و فرقش 
با تعريف ما از نكول چيست؟ وقتي بانك وام مي دهد بين 
بانك و وام گيرنده بدهي متقابل ايجاد مي شود بدهي بانك 
همان چيزي اس��ت كه ما مي گوييم پول و در آمارهاي 
بانك مركزي جمع كلش را به عنوان نقدينگي منتشر 
مي كنند. يعني وقتي بانك وام مي دهد متناظر با آن پول 
خلق مي شود پول در اقتصاد دست به دست مي شود و هر 
كس مالك آن پول است در واقع از بانك طلبكار است از 
بانك سود مي گيرد در اين بين بانك هم دارد از وام گيرنده 
سود دريافت مي كند وقتي وام گيرنده فعاليت توليدي اش 
را انجام داد از محل عوايدش وام را پس مي دهد تا حسابش 
با بانك صاف بشود دقيق تر به آن فكر كنيم وام گيرنده پول 
را از بازار جمع مي كند و به بانك مي برد در ازاي پرداخت 
آن پول به بانك بدهي اش را صاف مي كند. بانك از سويي 
صبر مي كند كه وام گيرنده به بانك بدهكار نيس��ت از 
سويي همان مقدار از بدهي خودش را از بازار خارج كرده 
پس با پس دادن وام نقدينگي امحا مي شود در واقع هر 
روز هر لحظه در نظام بانك��ي نقدينگي در حال خلق و 
امحا است چون هر لحظه كس��ي جايي در كشور دارد 
وام مي گيرد كسي ديگري يك جاي ديگر دارد وامش را 
پس مي دهد آنچه در گزارش هاي ماهانه بانك مركزي 
مي بينيم رشد خالص نقدينگي است. اگر وام گيرنده پول 
نداشت تا حس��ابش را صاف كند چه مي شود؟ در اينجا 
مي گوييم وام گيرنده نكول كرده؛ طبعا بانك زيان مي كند 
اما بانك بايد زيان از محل سرمايه اش جبران كند. وقتي با 
سرمايه اش زيان را جذب مي كند نقدينگي امحا مي شود 
اما اگر بانك مركزي زيان را با اضافه برداشت پوشش بدهد 
نه تنها نقدينگي زياد مي ش��ود بلكه پايه پولي هم زياد 
مي شود. ربط اينها به تعريف بين المللي نكول بر مي گردد. 
فرض كنيم وام گيرنده بيزنس اش ضرر مي كند، پول ندارد 
بدهد مي آيد سراغ بانك و مي گويد پول ندارم حسابم را 
صاف كنم. بانك نمي خواهد از محل س��رمايه اش زيان 
محقق كند و مي گويد صداي��ش را درنياور من به اندازه 
بدهكاري يك وام جديد به تو مي دهم با سررسيد دو سال 
ديگر در واقع پول جديدي بين شان رد و بدل نمي شود 
بانك در يك عمليات صوري يك وام جديد مي دهد و با 
آن وام قبل��ي را صاف مي كند در عمل چه اتفاقي افتاده 
وام گيرنده بيزنس��ش ضرر كرده يعني نتوانسته ارزش 
افزوده واقعي در اقتصاد توليد كند از اين سو اما نقدينگي 
امحا نشده چون نقدينگي امحا نشده پس سرعت رشد 
خالص نقدينگي باال مي رود يعني ديگر رشد نقدينگي و 
رشد واقعي اقتصاد بي تناسب مي شود وقتي اين اتفاق 
رويه مي شود و هر روز در سطح كل نظام بانكي پيوسته 
دارد رخ مي دهد كشور با معضل كاهش پيوسته و مزمن 
ارزش پول ملي مواجه مي شود. دنيا سال هاي سال قبل 
متوجه اين مساله ش��د و راهكارهاي مفصلي براي آن 
طراحي كرد نقطه آغاز اين راهكارها هم در ظرايف تعريف 
بين المللي نكول نهفته است. ظرايفي كه در تعريف ما از 
نكول نيست. اگر نامزد رياست بانك مركزي بر اين ظرايف و 
آن راهكارها مسلط نباشد نمي تواند سرعت رشد نقدينگي 
كشور را كاهش بدهد و لذا استحقاق رياست كلي بانك 

مركزي را ندارد. 
سوال هشتم در مورد ريسك هاي مختلفي كه در ترازنامه 
يك بانك جمع مي شوند، است. با ريسك اعتباري شروع 
مي كنم و در مورد اعتبارس��نجي مي پرسم تا ببينم اين 
فرد چقدر با روش هاي مختلف اعتبارسنجي چالش ها و 
ظرايف اين علم آشنايي دارد. مثال در مورد الزامات متفاوت 
اعتبارسنجي شخص حقيقي و حقوقي چقدر مي داند در 
مورد ارتباط قوانين ورشكستگي با اعتبارسنجي و اهميت 
سازوكارهاي بهينه ورشكستگي براي كارايي اعتبارسنجي 
چقدر مي تواند توضيح بدهد. بعد در مورد ريسك تمركز 
اعتباري مي پرس��م در مورد نحوه محاس��به آن و همين 
طور نحوه مديريت و نحوه نظارت بر آن مي پرسم در مورد 
گريشن ريسك مي پرسم گريشن ريسك يعني چه؟ فرض 
كنيم نرخ بهره 10 درصد و ش��ما به كسي 100 تومان وام 
مي دهيد طبعا انتظار داريد سال ديگر 110 تومان بگيريد. 
حاال فرض كنيم به خاطر يك شوك اقتصادي فردا نرخ بهره 
بشود 11 درصد طبعا شما ضرر كرديد كه چون اگر يك روز 
صبر كرده بوديد امروز مي توانستيد با نرخ بهره بيشتري وام 
بدهيد و سال ديگر 111 تومان بگيريد ولي االن پول تان 
به مدت يك س��ال در يك وام با سود 10 درصد قفل شده 
برعكس اگر نرخ بهره كاهش پيدا مي كرد شما سود كرده 
بوديد. كسي كه وام مي دهد و در عقد وام نرخ سود ثابتي را 
قفل مي كند با افزايش نرخ بهره ضرر مي كند و با كاهش آن 
سود مي كند به اين مي گويند گريشن ريسك براي كسي 

كه وام گرفته برعكس است اگر با نرخ 10 درصد وام بگيرد و 
فردا نرخ بهره بشود 11 درصد سود كرده چون حاال مي تواند 
از آن پولي كه وام گرفته سود بيشتري كسب كند حاال فرض 
كنيم نرخ بهره 10 درصد و شما به كسي يك وام يك ساله 
100 توماني داديد و ديگري يك وام پنج ساله 100 توماني 
داده اگر فردا نرخ بهره بشود 11 درصد هر دو ضرر كرديد اما 
كه بيشتر ضرر كرده آنكه وام طوالني مدت داده بانك از يك 
طرف كوتاه مدت تامين مالي مي كند از يك طرف بلندمدت 
وام مي دهد يعني گريشن ريسك بانك در سمت تعهداتش 
كمتر از س��مت دارايي اش اس��ت پس اين دو تا ريس��ك 
همديگر را نمي توانند خنثي كنند يك طرف بانك بدهكار 
است يك طرف طلبكار است اما گريشن ريسك ها متفاوتند 
پس همديگر را خنثي نمي كنند بانك بايد بتواند اين ريسك 
را مديريت كند اگر نه در پي وقوع يك ش��وك اقتصادي و 
تغييرات نرخ بهره آن بانك مي تواند دچار بحران بش��ود 
بانك مركزي بايد بر گريش��ن ريسك سيستمي در نظام 
بانكي نظارت كند اگر نه در پي يك شوك اقتصادي بحران 
بانكي هم مي آيد، مي شود قوز باال قوز؛ پس الزم است نامزد 
رياست كلي بانك مركزي با گريشن ريسك آشنا باشد و از 
خطرات سيستمي شده آن ريسك آگاه باشد. ابزار مديريت 
آن ريسك را بشناسد و براي نظارت بر مديريت آن ريسك 
برنامه داشته باشد ريسك پولشويي و ريسك هاي تحريمي 
از ديگر ريسك هايي هستند كه نظام بانكي با آن مواجه است 
و رييس كل بانك مركزي بايد هم بر نحوه شكل گيري آن 
ريسك ها و هم ضوابط و مقررات داخلي و بين المللي در مورد 

نظارت و مديريت شان آشنا باشد.
اين هشت سوال همه بر سالم كردن و سالم نگه داشتن نظام 
بانكي متمركز بود. تا نظام بانكي سالم نباشد سياستگذاري 
پولي اصال موضوعيتي ندارد در چنان شرايطي استفاده از 
ابزارهاي سياست پولي مثل باز كردن يك پيچ هرز است 
هر چقدر هم تقلب كني پيچ نمي پيچد. پس كس��ي كه 
نتواند نظام بانكي به شكل پايداري سالم كند، اصال به درد 
رياس��ت كلي بانك مركزي نمي خورد اما اگر به سواالت 
پيرامون سالم كردن نظام بانك پاسخ خوبي داد تازه مي روم 
سراغ سياستگذاري پولي در اين مرحله در مورد ابزارهاي 
متعارف سياستگذاري پولي مي پرسم بايد از نرخ يك شبه 
براي سياستگذاري استفاده كرد و كي بايد از سياستگذاري 
تسهيلگري كمي اس��تفاده كرد؟ از آن در مورد نرخ بهره 
واقعي و تبعات كاهش و افزايش بر اقتصاد مي پرس��م. در 
مورد تفاوت توان اثرگذاري سياستگذار بر نرخ بهره اسمي 
و نرخ بهره واقعي و همين طور نرخ بهره كوتاه مدت و نرخ 
بهره بلندمدت مي پرسم. از آن در مورد سياست ارتباطي 
درست بانك مركزي مي پرسم. دقت مي كنم ببينم چطور 
سخنراني مي كند؟ چقدر در استفاده از كلمات دقت دارد؟ 
رييس كل بانك مركزي بايد بتواند دقيق و حساب شده با 
بازار حرف بزند و سياس��ت ها را تشريح كند سواالت زياد 
است به همين ميزان بسنده كنيم چون بحث طوالني شد.

  سالم سازي پايدار نظام بانكي
براي كاهش تورم اقتصاد ما به كساني در راس بانك مركزي 
نياز داريم كه بتوانند نظام بانكي را به شكل پايداري سالم 
كنند و بعد سياستگذاري پولي درستي اجرا كنند تا اعطاي 
اعتبار بانكي به بهره وري حداكثري از منابع اقتصادي منجر 
بشود ولي به تورم باال منجر نشود بانك مركزي يك عرصه 
چند تخصصي است رييس كل بانك مركزي بايد هم بر 
اقتصاد مسلط باشد هم بر فايننس و هم حسابداري بانكي از 
»آي. اف. آر. اس«9 و سي سل گرفته تا حاكميت شركتي و 
ساختار سرمايه بايد همه را عميقا فهميده باشد. بايد آشنايي 
عميقي با بازل و تعريف بين المللي نكول داشته باشد بايد 
شناخت دقيقي از ريسك هاي مختلف بانكي داشته باشد در 
تمام سال هاي گذشته رييس كلي با چنين توانمندي هايي 
نداشتيم و نتيجه اش شده وضع كنوني. من نمي دانم چه 
كسي رييس كل بانك مركزي مي شود اما بين رجال موجود 
هم واقعا چنين فردي نمي بينم بخشي  به خاطر سياسيون 
ما همواره بيشتر به دنبال كسي بودند كه چك ها را پاس 
كند اما بخشي هم به خاطر اين است كه ما در كشور يك 
بحران نيروي انس��اني جدي مواجه هستيم براي همين 
است كه در پس��ت قبل تاكيد كردم نيازمند اين هستيم 
كه توانمندترين و سختكوش ترين دانشجوهاي نخبه به 
بهترين دانشگاه ها بروند و بعد در بزرگ ترين موسسات مالي 
دنيا تجربه كاري كسب كنند تا رفته رفته كاستي ها نيروي 
انساني ما در عرصه هاي اقتصاد فايننس و حسابداري و غيره 
جبران بشود اما به هر حال تا كسي با توانايي كه برشمردم 
رييس بانك مركزي نشود، معجزه اي رخ نمي دهد. سرعت 
رش��د نقدينگي كاهش پايداري تجربه نمي كند تورم به 
شكل پايداري پايين نمي آيد و بانك هاي تراز اول دنيا هم با 

بانك هاي ما كار نخواهند كرد.
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پويا ناظران، اقتصاددان شروط سالم سازي پايدار بانكي را تشريح كرد

ريشه تورم در بانك مركزي است نه در بازار

عيارسنجي رييس آينده بانك مركزي



گروه بانك و بيمه |
شاخص هاي پولي و بانكي در مرداد ماه 1400 نشان مي دهد 
كه دولت همچنان از محل رش��د پايه پولي و نقدينگي به 
دنبال تامين كسري بودجه و منابع مورد نياز براي مخارج 
كشور اس��ت و بانك ها نيز با سياست انبساطي پرداخت 
تسهيالت عمال ضريب فزاينده را به 7.6 افزايش داده اند و 
شاخص هاي پولي و بانكي رشد بااليي داشته اند به طوري 
كه نرخ تورم 44، رشد پايه پولي 42، نقدينگي 39 درصد 
اعالم شده است.  براساس آخرين داده هاي بانك مركزي، 
پايه پولي در دوازده ماهه منتهي به پايان مردادماه امسال 
برابر 42.1 درصد رشد داشت كه ناشي از فروش اوراق بدهي 
دولت به بانك ها، افزايش سپرده هاي دولت نزد بانك مركزي 
و كاهش پايه پولي در مرداد 99 بود. تورم ماهانه شاخص 
بهاي كااله��ا و خدمات مصرفي در مردادماه عمدتًا تحت 
 تاثير گروه »مس��كن، آب، برق و گاز و س��اير سوخت ها «

 قرار داش��ت؛ به گونه اي كه اين گروه 44.3 درصد از تورم 
اين ماه را تشكيل داده است. در رتبه هاي بعدي گروه هاي 
»خوراكي ها و آشاميدني ها« و »حمل و نقل« قرار دارند كه 
بيشترين سهم از تورم مرداد را به خود اختصاص دادند.  بر 
اساس ارقام موجود، رشد نقدينگي و پايه پولي در دوازده 
ماهه منتهي به پاي��ان مردادماه 1400 به ترتيب به 39.1  
درصد و 42.1 درصد رسيد. رشد باالي پايه پولي در دوازده 
ماهه منتهي به پايان مردادماه 1400، عمدتاً ناشي از كاهش 
پايه پولي در پايان مردادماه 1399 )نسبت به پايان خرداد 
1399، به ميزان ۵.3 درصد( و به دليل فروش اوراق بدهي 
دولت ب��ه بانك ها و افزايش س��پرده هاي دولت نزد بانك 
مركزي بوده اس��ت. همچنين، حجم نقدينگي در پايان 
مردادماه سال 1400 نسبت به پايان سال 1399 معادل 
12.۸ درصد رشد نشان مي دهد كه در مقايسه با رشد متغير 
مذكور در دوره مشابه سال قبل )14.1 درصد( به ميزان 1.3 
واحد درصد كاهش يافته است. از سوي ديگر، پايه پولي در 
پايان مردادماه 1400 نسبت به پايان سال 1399 معادل 
12.4 درصد رشد نشان مي دهد كه در مقايسه با رشد متغير 
مذكور در دوره مشابه سال قبل )2.9 درصد( به ميزان 9.۵ 
واحد درصد افزايش يافته است.  افزايش رشد پايه پولي در 
مردادماه 1400 نسبت به پايان سال 1399 عمدتا به دليل 
استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه و افزايش سقف 
مجاز استفاده از آن از 3 درصد به 4 درصد بر اساس مصوبه 26 
مردادماه امسال هيات وزيران به ميزان ۵29 هزار و ميليارد 
ريال در پايان مردادماه 1400 بوده است.   الزم به ذكر است 
كه در دوره مورد بررسي بخشي از آثار انبساط پولي مذكور 
با استفاده از ابزار توافق بازخريد معكوس خنثي شده است. 
در پايان مردادماه امسال، ضريب فزاينده نقدينگي به رقم 
7.601 رسيد. بدين ترتيب ضريب فزاينده نقدينگي نسبت 

به پايان سال گذشته، 0.3 درصد افزايش يافت. دليل اصلي 
افزايش ضريب فزاينده نقدينگي در پايان مردادماه 1400 
نسبت به پايان سال 1399، ناشي از كاهش نسبت اسكناس 
و مسكوك در دست اشخاص به سپرده ها و كاهش نسبت 
ذخاير اضافي به س��پرده ها بوده است؛ به طوري كه حجم 
ذخاي��ر اضافي بانك ها از 304 ه��زار و 100 ميليارد ريال 
در پايان سال 1399 به 277 هزار و ميليارد ريال در پايان 
مردادماه 1400 رسيده است. بررسي رشد اجزاي نقدينگي 
نشان مي دهد كه رشد دوازده ماهه پول از 61.7 درصد در 
پايان س��ال 1399 به 36.4 درصد در پايان مردادماه سال 
1400 كاهش يافته كه حاكي از تقويت ماندگاري سپرده ها 
و استقبال بيشتر از سپرده گذاري بلندمدت در بانك ها است.  
انتظار مي رود با اعمال سياست احتياطي محدوديت بر رشد 
ترازنامه بانك ها، روند بهبود كنترل رشد متغيرهاي پولي در 
ماه هاي آتي تداوم يافته و اقدامات بانك مركزي در راستاي 
حفظ ارزش پول ملي )ثبات قيمت ها( با موفقيت بيشتري 
همراه شود. در مردادماه 1400 با هدف مديريت نقدينگي 
بازار بين بانكي ريالي، بانك مرك��زي در تعامل با بانك ها 
اقدامات اعتباري همچون عمليات بازار باز با مواضع انقباضي 
مجموعًا به ارزش 1۵1.2 هزار ميليارد ريال در قالب توافق 
بازخريد معكوس با سررس��يدهاي 6، ۸ و 13 روزه )مانده 
توافق بازخريد معكوس از محل عمليات بازار باز در پايان 
مردادماه معادل 20.1 هزار ميليارد ريال بوده است( را انجام 
داد. همچنين در اين دوره بانك ها از اعتبارگيري قاعده مند 
در نرخ سقف براي رفع نيازهاي نقدينگي جمعا با حجم 217 
هزار و ۵00 ميليارد ريال )مانده اعتبارگيري قاعده مند در 
پايان مردادماه معادل صفر ريال بوده است( استفاده كردند.
در پنج ماهه نخست سال جاري حدود هفت ميليارد و 200 
ميليون دالر ارز با نرخ ترجيحي به صورت نقدي و اعتباري در 

راستاي واردات كاالهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي 
اختصاص يافته است.بر اساس اعالم وزارت امور اقتصادي و 
دارايي، كارگزاري اين بانك تا پايان مرداد ماه سال جاري، 13 
مرحله حراج اوراق مالي اسالمي دولتي برگزار كرد كه در 
مجموع، 162 هزار و 400 ميليارد ريال اوراق مالي اسالمي 
دولتي توسط بانك ها و ساير سرمايه گذاران خريداري شد 
)در مرداد ماه سال جاري، طي برگزاري چهار مرحله حراج 
اوراق مالي اس��المي دولتي، 36 هزار و 300 ميليارد ريال 
اوراق مالي اس��المي دولتي توسط بانك ها )32.2 درصد( 
و 76 هزار و ۵00 ميليارد ريال توسط ساير سرمايه گذاران 
)67.۸ درصد( جمعا به مي��زان 112 هزار و 600 ميليارد 
ريال، خريداري شد(. با توجه به كاهش انتظارات تورمي 
و لذا كاسته شدن از شدت منفي بودن نرخ سود حقيقي، 
فعال ضرورتي براي تغيير نرخ س��ود سياستي ديده نشده 
اس��ت، اما چنانچه تحوالت قيمت دارايي ها نش��انه اي از 
افزايش انتظارات تورمي باشد و روند نزولي نرخ سود بازار 
بين بانكي تداوم يابد، ممكن است اعمال برخي تغييرات 
در داالن نرخ س��ود ضرورت يابد. بررس��ي تورم ماهانه به 
تفكيك گروه هاي اختصاص��ي »كاال « و »خدمت « نيز 
نشان مي دهد كه اگرچه اقالم گروه خدمت از تورم ماهانه 
باالتري برخودار بودند، اما اقالم گروه كاال سهم تورم باالتري 
را در مردادم��اه تجربه كردند. اقالم گ��روه »خوراكي ها و 
 آش��اميدني ها« و اق��الم كاالي��ي گروه »حم��ل و نقل «

 بيشترين تاثير را بر تورم ماهانه گروه اختصاصي كاال داشتند. 
بر اساس آخرين اطالعات رسمي منتشره از سوي گمرك 
طي پنج ماهه نخست سال جاري ارزش صادرات گمركي در 
حدود 17 ميليارد  و 700 ميليون دالر بوده كه نشان دهنده 
افزايش 62.6 درصدي در مقايس��ه با مدت مش��ابه سال 
1399 است. همچنين ارزش واردات گمركي در دوره ياد 

شده در حدود 16 ميليارد و 600 ميليون دالر گزارش شده 
است كه حاكي از افزايش 20.7 درصدي آن نسبت به مدت 
مشابه سال قبل است. بررسي بازار دارايي ها از جمله سهام 
و مسكن حكايت از آن دارد كه قيمت ها در بازار مسكن در 
مردادماه سال جاري با افزايش مواجه شده و نشانه هاي بهبود 
وضعيت در بازار سهام نيز قابل مشاهده است. بر اين اساس، 
متوسط قيمت خريد و فروش يك متر مربع زيربناي واحد 
مسكوني معامله شده در شهر تهران، در اين ماه نسبت به ماه 
قبل 3.1 درصد افزايش را تجربه كرد. همچنين شاخص كل 
بورس اوراق بهادار در پايان مردادماه 1400 در مقايسه با 
روز پاياني ماه گذشته حدود 1۵.6 درصد افزايش يافت. بايد 
توجه داشت چنانچه مسير صعودي قيمت دارايي ها داللتي 
بر تغيير در سطح انتظارات تورمي داشته باشد، ممكن است 
نياز به انجام اقداماتي از سوي سياست گذار پولي وجود داشته 
باشد.در مردادماه سال جاري تحت تاثير انتظارات فعاالن 
اقتصادي نسبت به تحوالت سياست خارجي، متوسط نرخ 
دالر در بازار آزاد نسبت به تيرماه با افزايش همراه بود و در 
ماه مورد گزارش، متوسط قيمت اين ارز در بازار به حدود 
2۵۵ هزار ريال رسيد. اين افزايش در شرايطي رقم خورده 
است كه از نقطه نظر عوامل بنيادين موثر بر بازار ارز، در سال 
جاري ارزش صادرات و واردات گمركي داراي توازن نسبي 
بوده و صادرات نفتي نيز نس��بت به سال گذشته افزايش 
يافته است. در اين ماه، بانك مركزي در راستاي كنترل 
نرخ سود بازار بين بانكي در داالن سياستي با استفاده از 
ابزارهاي خود از جمله سپرده گذاري قاعده مند بانك ها 
نزد بانك مركزي و توافق بازخريد معكوس، منابع مازاد 
در بازار بين بانك��ي را تا حد امكان جمع آوري كرد.اين 
امر در حالي تحقق يافت كه بانك مركزي در دوره مورد 
بررسي هيچ گونه دخالت مستقيمي در بازار بين بانكي 
انجام نداد. اين مساله به معناي اصالح ارتباط ميان بانك 
مركزي با بانك ها در بازار بين بانكي بوده، به طوري كه در 
حال حاضر بانك هاي داراي كسري منابع تنها مي توانند 
با توثيق اوراق مالي دولت و در نرخ س��قف داالن از اين 
منابع اس��تفاده كنند )اعتبارگيري قاعده مند( كه اين 
امر موجب بهبود نس��بي مديري��ت نقدينگي در اين 
بانك ها شده اس��ت. نرخ بازده اسناد خزانه اسالمي در 
سررسيدهاي يك، دو و سه س��اله، در مردادماه 1400 
روندي كاهش��ي را تجربه كرد؛ به نحوي كه نرخ بازده 
اسناد با سررس��يدهاي يك ساله و دوساله در اين ماه با 
كاهشي به ترتيب معادل 0.74  و 0.9 واحد درصد نسبت 
به ماه قبل به ترتيب به 20.9۸ و 20.93 درصد رسيد. 
همگرايي اين نرخ ها در پن��ج  ماه اخير مي تواند بيانگر 
مس��طح بودن منحني بازده و تعديل نسبي انتظارات 

تورمي در شرايط كنوني باشد.

يادداشترويداد

خبر
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دولت بايد رييس كل جديد بانك 
مركزي را هرچه سريع تر معرفي كند

 گروه بانك و بيمه |احسان خاندوزي وزير اقتصاد در 
پاسخ به سوالي در خصوص انتخاب رييس كل جديد 
بانك مركزي گفت: گفت وگوهايي در اين ارتباط انجام 
ش��ده و نتيجه آن، در هفته هاي آين��ده اعالم خواهد 
ش��د. با وجود برخي نگراني هاي ابراز شده؛ مي توانم 
اين اميد را بدهم كه هماهنگي خوبي بين وزارت امور 
اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و س��ازمان برنامه و 
بودجه وجود دارد و ت��الش مي كنيم اين هماهنگي 
به درجاتي بيشتر از سنوات گذشته، برسد؛ كما اينكه 
همين امروز، نخستين جلسه هماهنگي در ارتباط با 
رويكرد بخشنامه ابالغي بودجه 1401 بين من و رييس 

سازمان برنامه و بودجه برگزار خواهد شد.
وزير اقتصاد در پاس��خ به سوالي در خصوص انتخاب 
رييس كل جديد بانك مركزي نيز با اش��اره به اينكه 
ب��ه لحاظ قانون��ي، وظيفه معرفي ريي��س كل بانك 
مرك��زي بر عهده وزي��ر اقتصاد و ص��دور حكم آن بر 
عهده رييس جمهور اس��ت، گفت: گفت وگوهايي در 
اين ارتباط انجام شده و نتيجه آن، در هفته هاي آينده 

اعالم خواهد شد.
خاندوزي محور جلسه خود با رييس سازمان برنامه و 
بودجه در خصوص بخشنامه بودجه 1401 را »كنترل 
جدي كسري تراز عملياتي دولت« به عنوان مهم ترين 

نقطه كانوني تصميمي گيري اعالم كرد.
از س��وي ديگ��ر، محمد رض��ا پورابراهيم��ي رييس 
كميس��يون اقتصادي مجلس با بي��ان اينكه تقويت 
ارزش پول مل��ي از اولويت هاي مهم مجلس در حوزه 
مالي بانكي اس��ت گفت: دولت بايد هر چه س��ريعتر 

رييس كل جديد بانك مركزي را معرفي كند.
 با اشاره به اينكه بايد هر چه سريعتر رييس كل جديد 
بان��ك مركزي معرفي ش��ود اظهار داش��ت: انتخاب 
رييس كل بان��ك مركزي از اختي��ارات وزير اقتصاد 
محسوب مي شود و قبل از تشكيل كابينه در اين زمينه 
رايزني هايي با كميس��يون اقتصادي انجام گرفت، اما 
اخيرا مشورت خاصي با كميسيون اقتصادي صورت 
نگرفته اس��ت.با توجه به ش��رايط ارزي كشور و لزوم 
تصميمات فوري در خصوص سياست هاي ارزي كه 
اخيرا با التهابات نيز روبرو بوديم، منتظر هس��تيم هر 
چه زودتر رييس كل جديد بانك مركزي تعيين شود.

نماينده مردم كرمان درباره شاخصه هاي رييس كل 
بانك مركزي ادامه داد: اين فرد بايد سابقه فعاليت ارزي 
و بانكي را در كارنامه خود داشته باشد تا بتواند مسائل 
كشور در اين دو موضوع را حل كند.اولويت اول كشور 
در حوزه بانك مركزي مديريت تورم است و بايد با اعمال 
سياست هاي پولي باعث كاهش نرخ تورم شود و هيچ 
اولويتي براي ما در بانك مركزي مهم تر از تقويت ارزش 
پول ملي نيست.كسي كه مي خواهد سكان دار بانك 
مركزي باش��د بايد بر موارد علمي و نظام ارزي، مالي 
و بانكي كشور اش��راف كامل داشته باشد و اميدواريم 
دولت با همين مشي و روش رييس كل بانك مركزي 

را انتخاب كند.
محمدرضا پورابراهيمي رييس كميسيون اقتصادي 
و نماينده مردم كرمان و راور در مجلس طي انتقادي 
گفت كه شركت ملي مس به تعهدات خود در انتقال 
گردش مالي و حس��اب هايش به استان عمل نكرده 
است. نشس��ت ش��وراي گفت وگوي دولت و بخش 
خصوصي در كرمان روز پنجشنبه در حالي برگزار شد 
كه موضوع انتقال سرمايه و گردش مالي شركت هاي 
بزرگ معدني و صنعتي استان به كرمان با هدف تامين 
منابع از آن محل براي ارايه تسهيالت به صنايع خرد و 
متوسط از جمله مهم ترين محورهاي مورد بررسي بود.

پورابراهيمي در اين زمينه در انتقادي از شركت ملي 
مس ادامه داد: برخي شركت ها در اين زمينه تا حدي 
به تعهداتشان پايبند بوده اند كه در اين بخش اگر 
ظرفيت ها را در خدمت رساني به واحدهاي كوچك 
قرار دهيم براي توس��عه اس��تان كفايت مي كند.

همچنين بازار س��رمايه به عنوان بهترين ظرفيت 
مي تواند حتي ب��ه صورت پروژه اي ش��ركت هاي 
كوچك ما را تامين مالي كند. رييس كميس��يون 
اقتصادي و نماينده مردم كرمان و راور در مجلس 
شوراي اسالمي همچنين گفت: روند كاهش نرخ 
را از ماليات بر عملكرد به سمت درآمد مي بريم كه 
در اين خصوص نرخ ماليات عملكرد بنگاه اقتصادي 
براي نخستين بار در كشور پنج واحد درصد كاهش 
يافت.ماليات بر عملكرد در كشور اكنون از 2۵ درصد 

به 20 درصد رسيده است.
پورابراهيم��ي اظهارداش��ت: عملك��رد ماليات در 
واحدهاي توليدي بايد به نحوي باش��د كه پرداخت 
ماليات مانع فعاليت آنها نشود و در اين خصوص نگاه 
راهبردي، ميان مدت و بلندمدت ما كاهش��ي است.

مجلس همچنين به صدور مجوزها و ورود به كسب و 
كار به عنوان بزرگ ترين چالش اين حوزه ورود كرد 
و ط��رح بهبود كس��ب و كار در صحن علني مجلس 
مصوب ش��د كه دغدغه ها را براي ماه ها اتالف وقت 
براي پيگيري اخذ مجوز كوتاه مي كند. نماينده مردم 
كرمان و راور در مجلس ش��وراي اسالمي با اشاره به 
وضعيت موجود صنايع كوچك استان كرمان گفت: 
بر اساس گزارش ها 40 درصد واحدهاي داراي مجوز 
بهره برداري اس��تان كرمان نيمه فع��ال، 2۵ درصد 
تعطيل و 3۵ درصد فعال هستند كه بايد مشكالت  آنها 
احصا شود. بايد ضمن تعيين تكليف وضعيت موجود 
و اقدام براي رفع چالش ها، وضعيت فعلي را مشخص 
كنيم و شرايط را در راستاي بهبود شرايط اقتصادي 
كش��ور به كار گيريم.اقدامات خوبي در حال انجام و 
پيش بيني ما بهبود شرايط اقتصادي كشور در آينده اي 
نزديك است كه با همكاري دولت و مجلس شوراي 
اسالمي در مرحله تحقق قرار گرفته و به زودي اثرات 
آن در كشور مشاهده مي شود. تشكيالت مشاوره اي و 
اطالع رساني ضرورت كامل كشور است و درخواست ما 
از اتاق بازرگاني اين است كه بايستي نظرات را در حوزه 
ميداني پيگيري كند؛ اتاق بازرگاني متولي كارگاه هاي 
آموزش��ي، بازاريابي، تامين مالي و تامين مواد اوليه 

براي كارگاه هاي در حال احداث استان شود.

  شاخص هاي پولي با ضريب فزاينده 7.6 در دوازده ماهه منتهي به مرداد ۱۴۰۰ نشان مي دهد

اونس جهاني طال به ۱765 دالر رسيد

تورم 44 ، رشد پايه پولي 42 ، نقدينگي 39 درصد

كاهش 130 هزار توماني سكه به دنبال افت نرخ دالر و اونس جهاني
 گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |

روز پنجش��نبه 26 ش��هريور 1400، قيمت ارز نسبت به 
روزهاي قبل كاهش يافت و قيم��ت دالر 27 هزار و 241 
تومان، قيمت يورو 31 هزار و 6۸۵ تومان، پوند انگليس 37 
هزار و 91۸ تومان و درهم امارات 7 هزار و 41۸ تومان اعالم 
شد. قيمت طال نيز روز پنجشنبه و جمعه كاهش يافت و روز 
جمعه قيمت اونس جهاني طال به 176۵ دالر رسيد. براين 
اساس با كاهش قيمت دالر و همچنين قيمت اونس جهاني 
طال، قيمت طال و سكه نيز كاهش يافت و سكه با كاهش 
130 هزار توماني به 11 ميليون و 730 هزار تومان افت كرد. 
قيمت ط��الي 1۸عيار هر گرم يك ميلي��ون و 14۵ هزار 
تومان، قيمت س��كه تمام بهار آزادي ط��رح قديم نيز 11 
ميليون و 400 هزار تومان نيم سكه بهار آزادي 6 ميليون 
تومان، ربع سكه بهار آزادي 3 ميليون و ۵۵0 هزار تومان و 
سكه يك گرمي 2 ميليون و 200 هزار تومان، قيمت طالي 
24عيار در هر گرم يك ميليون و ۵37 هزار تومان و هر مثقال 
طال، 4 ميليون و 960 هزار تومان ارزش گذاري شده است. 
همچنين هر اُنس جهاني طال روز پنج شنبه يك هزار و 7۸4 
دالر و 93 سنت قيمت خورد كه در مقايسه با روز گذشته 14 
دالر و هفت سنت كاهش داشت.   نرخ دالر در صرافي هاي 
بانكي نيز )پنجشنبه، 2۵ شهريورماه( بدون تغيير نسبت 
به روز گذشته، 26 هزار و 761 تومان قيمت خورد. قيمت 
فروش يورو با 101 تومان كاهش به 31 هزار و ۵32 تومان 
رس��يد. قيمت خريد هر دالر 26 هزار و 231 تومان و نرخ 
خريد هر يورو نيز 30 هزار و 907 تومان بود.عالوه بر اين، 
نرخ خريد دالر در بازار متشكل ارزي 26 هزار و 203 تومان 
و نرخ فروش آن 26 هزار و 441 تومان اعالم شد. نرخ خريد 
يورو در اين بازار 30 هزار و 947 تومان و نرخ فروش آن نيز 
31 هزار و 22۸ تومان اعالم شد.همچنين در سامانه نيما 
در معامالت روز چهارشنبه، حواله يورو به قيمت 27 هزار و 
296 تومان فروخته و حواله دالر به قيمت 23 هزار و 111 
تومان معامله شد. قيمت دالر در خردادماه از كانال 2۵ هزار 
تومان عبور كرد و وارد محدوده 26 هزار تومان شد و چند 
روزي هم با بهاي 27 هزار تومان فروخته مي شد اما از ابتداي 
شهريورماه شاهد روند نزولي نرخ دالر در صرافي هاي بانكي 
بوديم و قيمت آن در اين م��دت در كانال 26 هزار تومان 
نوسان داشته است و قيمت خريد و فروش دالر در صرافي 
بانكي نسبت به روز گذشته تغييري نداشت و اين در حالي 
است كه قيمت يورو 100 تومان كاهش داشت. شاخص دالر 
كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه 
مي گيرد، در معامالت با 0.3۵ درصد افزايش نسبت به روز 
گذشته در سطح 92.۸62 واحد بسته شد. در تازه ترين دور 
از معامالت، پوند با 0.37 درصد كاهش نسبت به روز قبل 
خود و به ازاي 1.379 دالر مبادله ش��د. يورو 0.26 درصد 
پايين رفت و با رفتن به كانال 1.17 به 1.176 دالر رسيد. 
در معامالت بازارهاي ارزي آسيايي، هر دالر با 0.2۸ درصد 

افزايش به 109.71۵ ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، 
هر دالر امريكا به ازاي 1.370 دالر مبادله شد. همچنين نرخ 

برابري دالر معادل 6.4۵7 يوان چين اعالم شد.

      پايين ترين رقم قيمت طال طي 1 ماه گذشته
قيمت هر اونس طال به 17۵9 دالر و ۸7 سنت رسيد.در 
حالي كه به دنبال انتشار آمارهاي قوي از خرده فروشي 
در امريكا و تقويت ارزش دالر قيمت طال روز پنجشنبه 
به پايين ترين رقم در طي بيش از يك ماه گذشته رسيده 
بود، قيمت ها اندكي ترميم شد.قيمت هر اونس به 17۵9 
دالر و ۸7 سنت رسيد. پس از انتشار آمارهايي كه نشان 
داد ميزان خرده فروش��ي در امريكا طي ماه اوت رشد 
غيرمنتظره اي داشته اس��ت، ارزش دالر شاهد جهش 
بود و موجب كاهش جذابيت طال براي خريداراني شد 

كه از ارزهاي غيردالري استفاده مي كنند.

      عرضه 1۸3ميليون دالر در سامانه نيما
سامانه نيما طي روزچهارشنبه،  24 شهريورماه شاهد عرضه 
حدود 1۸3 ميليون دالر به صورت حواله ارزي به منظور 
تامين ارز واردات كش��ور بوده است.از عرضه هاي مذكور 
حدود 73 ميليون دالر معامله شده است.براساس معامالت 
انجام شده، ميانگين موزون نرخ دالري معامالت 22 هزار 
و 990 تومان بوده است.اين امر حاكي از اين است كه نرخ 
ارز موثر در واردات كشور نرخ مذكور بوده است.سامانه نيما 
از نيمه نخست سال 97 پس از تعديل سياست هاي ارزي 
دولت به عنوان مرجع تعيين نرخ خريد و فروش حواله هاي 
ارزي تعيين شد. نظام يكپارچه  معامالت ارزي )سامانه نيما( 
با هدف تسهيل تامين ارز راه اندازي شده و با استفاده از آن، 
خريداران )واردكنندگان( و فروشندگان )صادركنندگان( 
ارز متناسب با نيازهاي خود نسبت به انجام عمليات ارزي 
در محيط الكترونيك اقدام مي كنند.سامانه نيما محل تامين 
ارز كاالهاي وارداتي و محل تبادل ميان صادركنندگان و 
واردكنندگان است و حجم و قيمت معامالت انجام شده 

در آن در فرايند تعيين نرخ ارز، نقشي تعيين كننده دارد.

      استقبال بازار از ورود مديركل
 سازمان بين المللي انرژي اتمي در هفته اخير 
بازار ارز در حالي كه همچنان در انتظار معرفي رييس كل 
جديد بانك مركزي است، سومين هفته پرنوسان خود را 
طي كرد و طي اين هفته، دامنه نوس��ان معامالت دالر به 

هزار تومان و يورو به حدود يك هزار و 200 تومان رسيد.
معامالت بازار ارز هفته اي كه گذشت در حالي آغاز شد كه 
به اعتقاد تحليلگران در هفته پيشين، انتظارات تورمي تحت 
تاثير خبر مخالفت با ورود مديركل سازمان بين المللي انرژي 
 اتمي، رافائل گروسي، به ايران و نگراني از صدور قطعنامه 
ضد ايراني در ش��وراي حكام اين سازمان به شدت تقويت 

ش��ده بود و قيمت دالر با گذر از سطح مقاومتي 27 هزار و 
300 تومان به ديگر سطح مقاومتي خود يعني 27 هزار و 
۸00 تومان رسيده بود. بنابراين انتظار گروهي از تحليلگران 
فني، گذر بازار در هفته جديد از اين س��طح و ورود بهاي 
دالر به كانال 2۸ هزار تومان و رش��د تا محدوده 2۸ هزار و 
300 تومان بود. با اين وجود معامالت اولين روز هفته تحت 
شعاع خبري از وال استريت ژورنال در ساعات بامدادي روز 
شنبه مبني بر احتمال باالي ورود گروسي به تهران تا پيش 
از برگزاري نشست آتي شوراي حكام، آغاز شد و به همين 
دليل متقاضيان ارز در انجام خريد مردد شدند و روند افزايشي 
قيمت ارز متوقف شد. البته گروهي از كارشناسان اقتصادي 
عالوه بر اين از تاثير بازارساز و عرضه زياد ارز صورت گرفته 
نيز در جلوگيري از روند افزايش��ي قيمت صحبت به ميان 
مي آورند. بنا بر آمار و اطالعات منتشر شده، عرضه ارز در بازار 
در اولين روز هفته 39 درصد بيشتر از عرضه در روز پنج شنبه 
پيشين و ۵۵ درصد باالتر از متوسط سال بود. در ادامه و با آغاز 
روز دوم هفته كه همزمان با ورود مديركل آژانس بين المللي 
اتمي به تهران بود، فضاي ترديد از ميان رفت و تحليل هاي 
مثبت ميان معامله گران بازار تقويت شد تا جايي كه در بعد 
از ظهر روز يكشنبه با انتشار توييت معاون مسوول سياست 
خارجي اتحاديه اروپا كه به استقبال از توافق صورت گرفته 
ميان ايران و آژانس اتمي رفته بود، روند نمودار معامالت دالر 
در بازار آزاد به شدت نزولي شد و در ساعات ابتدايي معامالت 
روز دوشنبه دالر در كانال 26 هزار توماني خريداري و فروخته 
ش��د. همچنين در اين روز يورو نيز به كانال 31 هزار تومان 
بازگشت و بر اين اساس قيمت ارز در بازار به محدوده هاي 
قيمتي ارز در حدود يك ماه پيش، بازگشت. استقبال بازار از 
توافق فوري انجام شده ميان دولت ايران و آژانس بين المللي 
انرژي اتم��ي اما به معناي رفع كامل نگراني ها در خصوص 
سرنوشت نشست شوراي حكام و آينده مذاكرات هسته اي 
نبود و به ب��اور تحليلگران، بازار همچن��ان در برابر كاهش 
قيم��ت دالر از كف 26 هزار و ۸00 توم��ان مقاومت دارد و 
به همين دليل از روز سه ش��نبه روند نزولي در بازار متوقف 
شد و بازار ش��اهد اصالح قيمت ها و صعودي شدن نمودار 
به صورت موقت بود. البته روز چهارشنبه تحت تاثير انتشار 
برخي اخبار، قيمت دالر دوباره كاهش يافت. در اين ايام بازار 
درگير نوسان هاي  فراواني است كه به صورت ويژه به اخبار 
پيرامون مساله تحريم ها و مذاكرات هسته اي مربوط است. 
البته تحليلگران بازار از تاثيرگذاري عوامل ديگري همچون 
ممنوعيت معامالت ارزي در برخي كشورهاي همسايه به 
عنوان عواملي براي افزايش تقاضاي خريد ارز نيز ياد مي كنند، 
اما به اذعان اكثريت اين كارشناسان، در حال حاضر مهم ترين 
عامل موثر بر تحوالت ارزي، پيرامون نگراني فعاالن اقتصادي 
و معامله گران بازار از آينده تحريم ها قرار دارد. در اين شرايط دو 
دسته از معامله گران در بازار وجود دارند، برخي به از سرگيري 
مذاكرات هسته اي اميدوار هستند و معتقدند اين مذاكرات 

مي تواند باعث كاهش انتظارات تورمي شود. اما گروه ديگري 
معتقد هستند حتي در صورت از سرگيري اين مذاكرات، 
تورم باال و مزمن موجود در اقتصاد كشور، در بازه ميان مدت، 
از روند صعودي در بازار پشتيباني خواهد كرد. به هر ترتيب 
در روزهايي كه بازار با حساسيت باال هرگونه اقدام و تصميم 
از سوي مسووالن كشور را در خصوص مذاكرات هسته اي و 
آينده تحريم ها با دقت رصد مي كند، نبايد از تاثير انتخاب 
رييس كل جديد بانك مركزي و سياست هايي كه متعاقب 
آن بازارساز در آينده بازار اعمال خواهد گرفت نيز غافل ماند. 
به اعتقاد كارشناسان ارزي، در صورت بروز تحوالت مثبت 
در جهت كاهش تحريم ها، سياست گذاري اصولي بازارساز، 
مي توان به بازگش��ت دالرهاي خانگي به معامالت و ايجاد 
تعادل در بازار ارز اميدوار بود. معامالت بازار ارز در هفته گذشته 
با افت نسبي شاخص ارزي به كانال بيست و شش هزار توماني 
همراه بود. بررسي جزييات تغييرات نرخ دالر امريكا و يورو 
در صرافي هاي بانكي و مجاز سطح كشور نشان مي دهد در 
اولين روز هفته، بهاي دالر امريكا نسبت به پايان هفته قبل تر، 
با افزايش همراه بوده است. به گونه اي كه در پايان روز شنبه 
)20 شهريورماه 1400( ميانگين فروش هر اسكناس دالر 
امريكا در اين صرافي ها به رقم 27021 تومان رسيده است. اما 
در دومين روز هفته )يكشنبه 21 شهريورماه 1400( شاخص 
ارزي يك كانال عقب نشيني مي كند. به گونه اي كه در پايان 
روز يكشنبه، ميانگين قيمت فروش هر اسكناس دالر امريكا 
به متقاضيان دريافت دالر، به رقم 26۸2۵ تومان مي رسد 
كه نسبت به روز شنبه، 196 تومان ارزان تر شده است. اين 
روند كاهش��ي در معامالت روز دوش��نبه )22 شهريورماه 
1400( نيز تداوم داشت و اين بار ميانگين قيمت فروش هر 
اسكناس دالر امريكا در صرافي هاي بانكي و مجاز با افت 3۸۵ 
توماني نسبت به روز قبل، به رقم 26440 تومان مي رسد. اما 
اين مسير نزولي در چهارمين روز هفته متوقف مي شود. به 
گونه اي كه در پايان معامالت روز سه شنبه )23 شهريورماه 
1400( ميانگين قيمت فروش هر اسكناس دالر امريكا در 
اين صرافي ها به رقم 26۸11 تومان مي رسد كه نسبت به 
روز دوشنبه، 371 تومان گران تر مي شود. پس از افزايش 
شاخص ارزي در معامالت روز سه شنبه، اين بار شاهد افت 
نس��بي بهاي دالر در پنجمين روز هفته بوديم. به عبارت 
ديگر در پايان معامالت روز چهارش��نبه )24 شهريورماه 
1400( ميانگين قيمت فروش هر اس��كناس دالر امريكا 
در صرافي هاي بانكي و مجاز سطح كشور با كاهش 1۵1 
توماني نسبت به روز سه شنبه، به رقم 26660 تومان رسيد. 
در نهايت در ايستگاه پاياني هفته، فراز و فرود دالر با افزايش 
همراه بود. به گونه اي كه در شش��مين و آخرين روز هفته 
)پنج شنبه 2۵ شهريورماه 1400( در صرافي هاي بانكي 
و مجاز، ميانگين قيمت فروش هر اسكناس دالر امريكا به 
متقاضي دريافت ارز به رقم 26761 تومان رسيد كه نسبت 

به روز چهارشنبه، 101 تومان افزايش نرخ داشت. 

ضمانت اجراي طرح تسهيل 
مجوزهاي كسب و كار

ب��ر اس��اس بررس��ي هاي 
آسيب شناس��ي انجام شده 
بيش��ترين حج��م دعاوي 
بانكي ناشي از عدم شفافيت 
قرارداده��ا و اخت��الف بين 
طرفين در مورد مفاد قرارداد 
اس��ت؛ چراكه بانك مركزي 
امكان الزام عمل��ي بانك ها 
به رعايت قواع��د آمره خود 
را نداش��ت؛ لذا براي حل اين مشكل، طرح الكترونيكي 
شدن قراردادهاي تسهيالتي توس��ط برخي نهادهاي 
پژوهشي با هدف شفافيت قراردادهاي موجود به مجلس 
شوراي اسالمي ارايه شد. با تصويب كليات طرح تسهيل 
صدور برخي مجوزهاي كس��ب و كار در جلس��ه علني 
روز چهارشنبه )24 شهريور( مجلس شوراي اسالمي، 
متخلفان از نرخ هاي مصوب ش��وراي پول و اعتبار، اعم 
از مدي��ران يا كاركنان خاطي ش��بكه بانك��ي عالوه بر 
جبران كليه خسارات وارده به مشتريان، به ممنوعيت 
از اش��تغال در موسس��ات مالي و بانكي از يك تا ۵ سال 
محكوم مي شوند. مصوبه كميسيون ويژه حمايت از توليد 
و نظارت بر سياست هاي اصل 44 در قالب الحاقيه به ماده 
31 به قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 16 
بهمن 1390 اضافه شده و در عين حال با توجه به دغدغه 
وزير اقتصاد در خصوص اين موضوع، احتماال همزمان با 
تصويب نهايي در مجلس، برنامه ريزي براي اجراي سامانه 
قراردادهاي الكترونيكي بانكي آغاز خواهد شد. مهم ترين 
مفاد اين طرح در قالب ماده 31 مذكور اين است كه »بانك 
مركزي مكلف است حداكثر شش ماه پس از الزم االجرا 
شدن اين قانون، ضمن فراهم كردن زيرساخت هاي الزم، 
آيين نامه اجرايي ثبت الكترونيكي قراردادهاي تسهيالت 
بانكي را ابالغ كرده و با اس��تفاده از ظرفيتهاي موجود، 
س��امانه قراردادهاي تسهيالت را با امكان دسترسي هر 
تس��هيالت گيرنده به اطالعات تس��هيالت خود ايجاد 
كند و شرايط ثبت الكترونيكي قراردادهاي تسهيالت 
و قراردادهاي وابس��ته از جمله ضمانت، ارزيابي وثايق، 
امهال مطالبات، اقرار به دين، تهاتر، صلح و توافق، رضايت 
نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهيالت را فراهم كند. « 
خيلي از تسهيالت گيرندگان علي رغم بخشنامه هاي 
متعدد بانك مركزي، موفق به دريافت جزييات قرارداد و 
محاسبات تسهيالت خود نمي شوند؛ لذا براي جلوگيري از 
تضييع حق افرادي كه قبل از اين قانون تسهيالت دريافت 
كرده اند در تبصره 1 اين ماده آمده اس��ت »درخصوص 
قراردادهاي تسهيالتي كه قبل از الزم االجرا شدن اين 
قانون منعقد شده است، كليه بانك ها و موسسات اعتباري 
مكلفند يك هفته پس از ثبت درخواست مشتري يا ساير 
متعهدين ذي ربط در شعبه )ولو بدهي تسويه شده باشد(، 
يك نسخه از قرارداد و اطالعات كامل تسهيالت مزبور از 
جمله جدول اقساط را به آنها ارايه نمايند. « اين قانون دو 
فاز اجرايي ش��ش ماهه و 1۸ ماهه دارد. در گام اول بانك 
مركزي 6 ماه براي ابالغ آيين نامه اجرايي ثبت الكترونيكي 
قراردادهاي تس��هيالتي فرصت دارد و نهايتا تا 1۸ ماه 
بعد بايد كليه س��امانه هاي الزم براي ثبت الكترونيكي 
قراردادها آغاز به كار كنند اما قبل از راه اندازي اين سامانه 
الكترونيك، بر اساس تبصره 2 اين طرح، » بانك ها مكلفند 
ظرف يك ماه پ��س از انعقاد ق��رارداد، ترتيبي را اتخاذ 
نمايند كه مشتريان اعم از تسهيالت گيرنده، ضامنين و 
راهنين با ورود به صفحه ش��خصي خود در درگاه بانك، 
امكان دسترس��ي به تصويري از نسخه كاغذي قرارداد 
تسهيالتي خود را داشته باشند يا درصورت درخواست، 
اين قراردادها به صورت كاغذي به تسهيالت گيرندگان 
تسليم و رسيد تحويل تصوير قرارداد به مشتري، در پرونده 
شعبه نگهداري شود. «محاسبات اين سامانه مبناي امور 
مربوط نظير صدور اجراييه، دادخواس��ت مطالبه وجه، 
تهاتر، تسويه حساب و امهال قرارداد از سوي بانك است، 
مهم ترين تفاوت اين طرح با موارد مش��ابه پيش از آن، 
ضمانت اجراي آن است؛ چراكه مصوبات مشابه قبلي به 
دليل عدم ضمانت اجرا با شكست مواجه شده اند لذا در 
تبصره 4 آن آمده اس��ت كه »متخلفين از مفاد اين ماده 
)ماده 31 وتبصره هاي آن( و از نرخ هاي مصوب شوراي پول 
و اعتبار، اعم از از مديران يا كاركنان خاطي شبكه بانكي 
عالوه بر جبران كليه خسارات وارده به مشتريان، حسب 
مورد به مجازات مق��رر در ماده ۵76 كتاب پنجم قانون 
مجازات اسالمي )تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده( مصوب 
2 خرداد 137۵ يا ممنوعيت از اشتغال در موسسات مالي 
و بانكي از يك تا پنج سال محكوم مي شوند.« براي اجراي 
اين طرح راه دشوار و سختي پيش رو خواهيم داشت اما 
معتقديم اجراي كامل اين مقرره، تحول مهمي را در حوزه 
حقوق بانكي ايجاد خواهد كرد وبسياري از مشكالت مردم 

و بانك ها را مرتفع مي كند.

ياسر مرادي
كارشناس حقوق بانكي

ارزهاي ديجيتال دربزرگ ترين 
سينماي زنجيره اي جهان

بزرگ ترين سينماي زنجيره اي جهان يعني »اي ام سي« 
اعالم كرده اس��ت كه قصد دارد ع��الوه بر بيت كوين، 
ارزهاي رمزنگاري ش��ده ديگري را ني��ز براي پرداخت 
بلي��ت و امتي��ازات آنالي��ن قب��ول كند.بزرگ ترين 
 AMC »سينماي زنجيره اي جهان يعني »اي ام سي
Entertainment اعالم كرده است كه قصد دارد عالوه 
بر بيت كوين، ارزهاي رمزنگاري شده ديگري را نيز براي 
پرداخت بليت و امتيازات آنالين قبول كند. آدام آرون، 
رييس هيات مديره و مديرعامل اين شركت امريكايي در 
توييتي خطاب به »عالقه من��دان به ارزهاي رمزنگاري 
شده« نوشت: احتماال مي دانيد سينماهاي »اي ام سي« 
اعالم كرده است كه ما تا پايان سال 2021 بيت كوين را 
براي پرداخت بليت و امتيازات آنالين مي پذيريم. امروز 
مي توانم تأييد كنم كه وقتي اين كار را انجام دهيم، 
انتظار داريم كه به طور مش��ابه اتريوم، اليت كوين و 
بيت كوين كش را نيز )براي پرداخت ها( قبول كنيم.



گروه بازار سرمايه |
 بر اساس اخبار موجود به نظر مي رسد عرضه خودرو 
در بورس كاال به تدريج به ايستگاه پاياني خود نزديك 
مي ش��ود. طي هفته اخير عضو كميسيون صنايع و 
مع��ادن مجلس از تصويب اين طرح در كميس��يون 
و ورود آن ب��ه صح��ن ط��ي دو ماه آين��ده خبر داد. 
طرح عرضه خودرو در بورس كاال كه با هدف كشف 
قيمت واقعي و قطع دس��ت دالالن از ب��ازار خودرو 
در بستر ش��فاف بازار س��رمايه، تنظيم شده است از 
همان ابتدا مورد اس��تقبال فعاالن شناسنامه دار هر 
دو بازار قرارگرفته بود. گفته مي ش��ود خروج رانت و 
واسطه گري از بازار خودرو و توليد و توزيع محصول 
خودروس��ازها در قيمت ه��اي واقع��ي، درنهايت به 
كاهش زيان انباشته خودروس��ازها و نزديك شدن 
آنها به سطح سود سازي منجر خواهد شد. در همين 
حال اين طرح مي تواند درنهايت، رضايت مخاطبان 
خودروس��ازان در دو بازار خودرو و سهام را به دنبال 
داشته باش��د. بااين حال اما به نظر مي رسد حتي در 
صورت تصويب نهايي در صحن مجلس و اجراي اين 
طرح تا نتيجه بخش��ي ملم��وس راه زيادي در پيش 
باشد. برخي از كارشناسان اين طرح را مثبت ارزيابي 
مي كنن��د اما بر اين باور هس��تند كه زيان انباش��ته 
خودروس��ازان درنتيجه سياست گذاري هاي جاري 
به گونه اي است كه اين دست از طرح ها در كوتاه مدت 
اثر قابل مالحظه اي نخواهند داشت؛ راندمان پايين 
خودروسازان بزرگ ترين مشكل گروه خودرويي است 
و سياست گذار بايد براي بهبود زنجيره تأمين صنعت 

خودروسازي فكري كند.

قيمتخودرونوسانيميشود؟
در اين ميان برخي تحليل ها از ريزش قيمت خودرو 
حكايت مي كند. پيش بيني هايي كه چندان با منطق 
كارشناسان بورس��ي همخواني ندارد. بااين حال به 
اعتقاد برخي تحليلگران آنچه مي تواند سمت وسوي 
بازار صنايع بورس��ي را مشخص كند نرخ دالر است، 
ن��ه واردات خودرو؛ اما برخي ديگ��ر نيز معتقدند در 
صورت موافقت مجلس با اين ط��رح، بازار خودرو با 
نوسان مواجه مي ش��ود و ممكن است خودروسازان 
ضرر كنند. رضا جوادي، كارش��ناس بازار سرمايه در 
همين رابطه به پيامد طرح آزادس��ازي خودروهاي 
وارداتي بر خودروس��ازان داخلي اشاره و اظهار كرد: 
ايران س��ابقًا صادرات خودرو به كش��ورهاي عراق، 
سوريه و افغانستان را در كارنامه خود دارد و بعيد به 
نظر مي رسد با توجه به محدوديت كشورهاي هدف 
صادراتي خودروهاي داخلي، ايران بتواند بر اس��اس 

ارز حاصل از صادرات خودرو دس��ت ب��ه واردات آن 
بزند. درواقع صادرات خودرو به قدري محدود انجام 
مي ش��ود كه امكان تحقق ش��رط اول واردات مبني 
بر واردات خ��ودروي خارج��ي درازاي ارز حاصل از 
صادرات كاال ي��ا واردات بدون انتقال ارز را س��خت 
مي كند. بااين حال بايد ديد مجلس به اين طرح راي 
مثبت مي دهد يا خير. وي افزود: در صورت تصويب 
مجلس قيمت خودروهاي داخلي كاهش مي يابد و 
اين در حالي اس��ت كه بازار كشش چنين اتفاقي را 
ندارد. رضا حيدري، از ديگر كارشناسان بازار سرمايه 
در اين خص��وص مي گويد: بازار س��هام در مس��ير 
تعادلي گام برم��ي دارد و تصويب و اجراي اين طرح 
خللي درروند بازار ايجاد نمي كند. حيدري در ادامه 
وضعيت نامشخص همه بازارهاي سرمايه گذاري به 
دليل ابهامات در سياس��ت گذاري هاي دولت جديد 
را مهم ترين عامل در نوس��انات اخير بورسي عنوان 
كرد و توضيح مي دهد: بالتكليفي سرمايه گذاران به 
دليل مشخص نبودن سياست گذاري هاي اقتصادي 
و سياسي بيش��ترين اثرگذاري را بر توقف رشد بازار 
دارد. بر همين اساس حتي اگر طرح واردات خودرو 
مورد موافقت نمايندگان مجلس نيز قرار گيرد اثرات 
كوتاه مدت منفي هم به ب��ار نخواهد آورد. وي اظهار 
مي كن��د: بالتكليفي در همه بازاره��ا موج مي زند و 
بازارهاي س��رمايه گذاري در انتظار به سر مي برند و 
به نظر مي رس��د قيمت دالر نقش تعيين كننده اي 
در سرنوش��ت بازاره��ا و به خص��وص بازار س��هام و 
خودروسازان بورسي ايفا كند. به هرروي تا هفته هاي 
آينده و مشخص شدن حداقل بخش هايي از زواياي 

پنهان توافقات دولتمردان در حوزه هاي بين المللي، 
بيراه نيست اگر مدعي شويم بازار خنثي ترين حالت 
خود را طي كند. داستان ورود خودرو به بورس كاال نيز 
چندين ماه است كه دنبال مي شود و آنگونه ايزدخواه 
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفته است، 
طرحي كه در بحث توليد و عرضه خودرو تهيه شده 
شامل ۲۰ ماده است و در آن، هم بحث اسقاط خودرو 
و هم عرضه خودرو در بورس كاال در نظر گرفته شده 
است.  اين نماينده مجلس همچنين به موفقيت عرضه 
سيمان در بورس كاال اشاره كرده و عرضه خودرو در 
بورس كاال را نيز عامل ش��فافيت و كنترل قيمت در 
بازار دانسته است. بحث عرضه خودرو در بورس كاال 
تنظيم گري است و شرايط براي اين امر شفاف شده 
اس��ت تا از خريدوفروش هاي كاذب در بازار خودرو 
جلوگيري شود. گفته مي شود وزير جديد صمت نيز 
موافقت خود باعرضه خ��ودرو در بورس كاال را اعالم 
كرده اس��ت. بنابراين و به عقيده كارشناس��ان بازار 
سرمايه آزادسازي واردات خودرو و ورود آن به بورس 

كاال تهديد جدي محسوب نمي شود.

بازاردرهفتهايكهگذشت
بررسي معامالت بازار س��هام طي هفته اخير، حاكي 
از آن اس��ت كه ارزش كل معامالت اين ب��ازار در اين 
هفته نسبت به هفته گذش��ته با ۲۰ درصد كاهش، از 
۴۲۸ ه��زار و ۷۲۹ ميليارد ريال ب��ه ۳۴۲ هزار و ۹۹۸ 
ميليارد ريال رس��يد. همچنين، حجم كل معامالت 
اين بازار از ۴۹ ميليارد و ۳۱۵ ميليون س��هم در هفته 
گذش��ته به ۴۱ ميليارد و ۸۴ ميليون سهم رسيد كه 

كاهش ۱۶.۷ درصدي را نشان مي دهد. در هفته اي كه 
گذشت، تمامي بازارها نسبت به هفته گذشته خود، روند 
كاهشي را طي كردند. تنها در اين ميان، صندوق هاي 
س��رمايه گذاري قابل معامله افزايشي ش��دند. بر اين 
اساس، ارزش معامالت در بازار اول سهام، كاهش ۲۲ 
درصدي را در هفته جاري نسبت به هفته قبل تجربه 
كرد و از ۱۴۲ هزار و ۸۵۸ ميلي��ارد ريال به ۱۱۰ هزار 
و ۸۵۰ ميليارد ريال رس��يد. حجم معامالت اين بازار 
نيز كه هفته قبل ۱۸ هزار و ۶۷۴ ميليون سهم بود به 
۱۴ ميليارد و ۶۵۳ ميليون سهم در هفته جاري رسيد 
و كاهش ۲۲ درصدي را به ثبت رس��اند. روند حركت 
بازار دوم سهام نيز همانند بازار اول سهام كاهشي بود. 
به طوري كه ارزش معامالت اين بازار در هفته منتهي 
به ۲۴ شهريور نسبت به هفته قبل، ۳۰ درصد كاهش 
يافت و از ۲۰۳ هزار و ۷۷۶ ميليارد ريال به ۱۴۳ هزار و 
۳۲۴ ميليارد ريال رسيد. حجم معامالت اين بازار نيز با 
۲۱ درصد كاهش، از ۲۶ ميليارد و ۸۶۹ ميليون سهم 
به ۲۱ ميليارد و ۳۵۱ ميليون سهم رسيد. بازار بدهي 
همچون بازارهاي ديگر، هفته اي س��رخ را پش��ت سر 
گذاش��ت و ارزش معامالت اين بازار با افت ۲ درصدي 
از ۶ هزار و ۹۱۷ ميلي��ارد ريال در هفته قبل به ۶ هزار 
و ۷۷۹ ميليارد ريال رسيد. حجم معامالت بازار بدهي 
نيز از ۷ ميليون برگه به ۶.۸۶ ميليون برگه رس��يد كه 
افت ۳ درصدي را نش��ان مي دهد. ارزش معامالت در 
بازار مشتقه در هفته قبل ۲۷۳ ميليارد ريال بود كه در 
هفته جاري به ۲۳۱ ميليارد ريال رسيد و كاهش ۱۵ 
درصدي را تجربه كرد. حج��م معامالت در اين بازار با 
۹۳ درصد افزايش، از ۲ ميليون قرارداد در هفته قبل به 
۳.۸ ميليون قرارداد در هفته جاري رسيد. صندوق هاي 
سرمايه گذاري قابل معامله در هفته اخير در مقايسه با 
هفته پيش، روندي افزايشي داشتند و ارزش معامالت 
اين ب��ازار از ۷۴ هزار و ۹۰۶ ميليارد ريال در هفته قبل 
به ۸۱ هزار و ۹۳۱ ميليارد ريال در هفته جاري رسيد 
و رشد ۹.۳۸ را تجربه كرد. حجم معامالت در اين بازار 
نيز با رشد ۳۴.۹۴ درصدي در اين هفته نسبت به هفته 
قبل از ۳ ميليارد و ۷۶۴ ميليون يونيت به ۵ ميليارد و ۷۹ 
ميليون يونيت رسيد. بر اساس اين گزارش، شاخص كل 
بورس در هفته منتهي به ۲۴ شهريور نسبت به هفته 
قبل افت ۲.۴۷ درصدي را تجربه كرد و از يك ميليون 
و ۵۲۶ هزار واحد تا يك ميليون و ۴۸۸ هزار واحد نزول 
كرد كه افت ۳۷ هزار و ۷۱۴ واحدي را نشان مي دهد. 
همچنين ش��اخص كل با معيار هم وزن نيز در هفته 
جاري نسبت به هفته قبل روندي كاهشي داشت و با 
۳.۳۶ درصد كاهش از ۴۶۶ هزار و ۹۸ واحد به ۴۵۰ هزار 
و ۴۶۰ واحد رسيد و ۱۵ هزار و ۶۳۹ واحد كاهش يافت.

بازار سهام
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آغازروندصعوديجديدبورس
ازمهرماه

شهر بورس| آراد پوركار، كارشناس بازار سرمايه درباره 
وضعيت بازار س��رمايه، اظهار داشت: ازنظر تكنيكالي، 
مشكل خاصي نداريم و محدوده كنوني براي شاخص كل 
حمايت قابل توجهي به حساب مي آيد. ازاين پس به نظر 
مي رسد شاخص بيشتر از اينكه با اصالح قيمتي مواجه 
شود، با اصالح زماني روبرو خواهد بود. با توجه فرارسيدن 
زمان انتشار گزارشات ۶ ماهه، پيش بيني مي شود تا پايان 
شهريورماه روند نوساني فعلي ادامه دار باشد و از اواسط 
مهرماه، روند خوبي را در بازار ببينيم. وي به بررسي روند 
بورس ازلحاظ بنيادي پرداخت و گفت: بازار نزديك به 
۴۰ درصد رشد داشت، اما يك سري از نمادها ازجمله 
يك سري از نمادهاي بزرگ گروه فلزات اساسي، رشد 
چنداني نداشتند. با توجه به ارزندگي اين نمادها و رابطه 
مس��تقيمي كه با نرخ دالر دارند، به نظر مي رسد افت 
چنداني نخواهند داشت تا بازار روند صعودي جديد خود 
را آغاز كند. اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: بسياري 
از حقوقي ها، اقدام به فروش سهام خودكرده و به سمت 
صندوق ه��اي درآمد ثابت يا طال رفته اند. هنوز جريان 
نقدينگي به سمت بازار سرازير نشده است و برخي از تك 
سهم ها با توجه به بنياد خوبي كه دارند، به صورت بازيگر 

محور رشد كرده اند.

متنوعسازيشركايراهبردي
دارد، بهره مند شود. اين در حالي است كه يكي از اصول 
پذيرفته شده در مناسبات ارتباطي بين المللي آن است 
كه كشورها تنوع بيشتري در شركاي ارتباطي خود ايجاد 
كنند. پيوستن ايران به پيمان منطقه اي شانگهاي واجد 
ويژگي هاي خاصي است كه فضاي تازه اي را پيش روي 
اقتصاد، امنيت و مناسبات ارتباطي بيروني ايران ايجاد 
مي كند. عضويت ايران در سازمان همكاري هاي شانگهاي 
هم در حوزه كشورهاي جنوب شرقي آسيا و هم در آسياي 
ميانه و هم در خصوص كشورهاي همسايه ظرفيت هاي 
تازه اي را ايجاد مي كند. اين امر به ايران كمك مي كند كه 
هم از يك طرف اهميت تحريم ها را از ميان ببرد و هم اينكه 
ظرفيت هاي تازه اي را براي خنثي سازي برجام در اختيار 
ايران قرار مي دهد. اگر ايران در افق پيش رو توانست برجام 
را به سرانجام برس��اند آن را پيگيري خواهد كرد. در غير 
اين صورت اما ايران از طريق ايجاد اين ظرفيت ارتباطي 
مي تواند در خصوص بي اثر س��اختن تحريم ها قدم هاي 
بلندي بردارد. با توجه به اهميتي كه ايده جاده - كمربند 
در چش��م انداز آينده دارد، قرار گرفتن اين در اين پيمان 
اقتصادي و امنيتي، ايران را در اين ايده واجد ويژگي هاي 
مطلوبي خواهد كرد. از سوي ديگر اين پيمان در مناسبات 
ارتباطي ايران در منطقه اثرات فراواني خواهد داشت. ايران 
بايد هر چه سريع تر موانع داخلي را بر طرف كند و تالش 
كند ظرفيت هاي برآمده از اين عضويت را در راس��تاي 
منافع مل��ي خود به كار بگيرد. به هر حال قرار گرفتن در 
جمع كشورهاي نه گانه شانگهاي و بهره مندي از بازار آنها و 
توسعه تجارت و صادرات با آنها اثرات فراواني براي اقتصاد 
ايران ايجاد مي كند. از اين طريق كشورهاي غربي متوجه 
خواهند شد كه تحريم ها مانند قبل بر ساختار اقتصادي 
كشورمان فش��ار ايجاد نمي كند و از اهرم از دست آنها تا 
حد زيادي خارج خواهد ش��د. اي��ران بايد از حفره هايي 
كه در فضاي بين المللي مي��ان بازيگران مختلف وجود 
دارد، استفاده و تالش كند به عنوان يك نقطه كانوني در 
اين مناس��بات جايگاه خود را تضمين كند. از يك طرف 
كشورهاي اصلي داراي انرژي در اين سازمان حضور دارند 
و از سوي ديگر نيز كشورهاي اصلي مصرف كننده انرژي در 
اين سازمان حاضر هستند. با توجه به ظرفيت هاي بااليي 
كه ايران در زمينه انرژي از آن برخوردار اس��ت، عضويت 
در اين سازمان مي تواند ايران را به عنوان يكي از اعضاي 
اثرگذار اين س��ازمان معرفي كند. البته عضويت در اين 
سازمان نخستين گام از مسير بلندي است كه طي ماه ها و 
سال هاي آينده بايد پيموده شود. ايران بايد سرفصل هاي 
ارتباطي مناس��بي با هر كدام از اعضاي عضور شانگهاي 
تهيه كند و اين سرفصل ها را عملياتي كند. از سوي ديگر 
بايد سياست هاي منطقه اي خود را به گونه اي برنامه ريزي 
كند كه نهايت ارتباطات با همسايگان در آن شكل بگيرد. 
در كل تصور مي كنم اين عضويت اثرات مطلوب فراواني 
در حوزه اقتصادي و راهبردي به جاي خواهد گذاشت و 

ظرفيت هاي تازه اي براي ايران ايجاد مي كند.

مخالفتكميسيوناقتصادي
مجلسباقيمتگذاريدستوري

مهدي طغياني، عضو هيات رييسه كميسيون اقتصادي 
مجلس اظهار داشت: ثابت نگه داشتن دستوري قيمت، 
فس��اد آور اس��ت همانطور كه تالش هاي ناكام براي 
تثبيت نرخ ارز و قيمت س��اير كاالها طي س��ال هاي 
گذش��ته به بروز و گسترش فس��ادهاي متعدد دامن 
زد و پرونده هاي قضايي متعددي را درپي آورد. عضو 
هيات رييسه كميسيون اقتصادي مجلس يادآور شد: 
آنچه در بحث قيمت كاالها به ويژه كاالهاي ضروري، 
منطق��ي و اصولي مي دانيم اين اس��ت كه با پذيرش 
منطق ب��ازار، تالش كنيم موان��ع برطرف و قيمت ها 
به صورت منطقي در نظام بازار تعيين ش��ود؛ يعني با 
همان سازوكارهاي پذيرفته شده در بازار و منطق عرضه 
و تقاضا در بازار كاالهاي ضروري و ازجمله س��يمان، 
اجرايي شود؛ درواقع بايد به خروجي عرضه و تقاضا در 
بورس كاال اعتماد كنيم. طغياني خاطرنشان كرد: طي 
چند ماه گذشته، مشكل عرضه سيمان در بازار به دليل 
قطعي برق را داشتيم و اين مشكل، قيمت ها را در بازار 
متالطم و غيرمنطقي كرد. بعضي اين اتفاق را به بورس 
كاال نسبت مي دادند درحالي كه بورس يك مكانيسم 
حراج است و ربطي به تعيين قيمت يا باال و پايين رفتن 
قيمت ها ندارد. كما اينكه ديديم در هفته هاي گذشته 
با رفع موانع توليد و افزايش عرضه ها در بورس به تدريج 
بازار آرام  شد و اكنون به سطح قيمت هاي قبل از قطعي 
برق رسيده است. عضو كميسيون اقتصادي مجلس 
اضافه كرد: با اين تفاس��ير هر تأكيدي با مضمون 
تثبيت قيمت سيمان يا فراخواندن دولت براي ورود 
دستوري به بازارها، منطقي نيس��ت و خسارات و 
لطمات زيادي به دنبال دارد. طغياني ادامه داد: انواع 
و اقس��ام رانت ها، دونرخي شدن ها، خريدوفروش 
حواله ها و فسادهاي ناشي از آن، نتيجه سياست هايي 
است كه طي سال هاي گذشته و حتي دهه هاي قبل، 
تجربه كرده ايم. به گفته نماينده اصفهان در مجلس، 
اگر دولت به عنوان يك خريدار عمده، مي خواهد وارد 
بازار شود و با نرخي مناسب سيمان را به پروژه هاي 
خود تزريق كند، اين موضوعي است كه بايد همه 
جوانب آن و راهكارهاي ضد رانت آن بررسي شود؛ اما 
يك اتفاق در اين روند قطعاً نبايد رخ دهد و آن، تعيين 
قيمت مصوب براي برخي افراد متقاضي س��يمان 
است كه اين روند به معناي سياست مداخله اي و 

دستوري است و قطعًا موفق نخواهد بود.

كميسيونصنايع
خواهانتنظيمگريبازارخودرو

حجت اهلل فيروزي، س��خنگوي كميسيون صنايع و 
معادن گفت: امروزه خودرو به دليل وضعيت اقتصادي 
به يك كاالي س��رمايه اي تبديل ش��ده و بيشتر افراد 
براي حفظ ارزش پول خود، اقدام به س��رمايه گذاري 
در اين كاال مي كنن��د. فيروزي در اين باره اظهار كرد: 
مجلس شوراي اسالمي براي آنكه عرضه و تقاضا را در 
صنعت خودرو متعادل كند، طرح ساماندهي صنعت 
و بازار خودرو را مطرح كرد. وي افزود: طرح ساماندهي 
خودرو از مجلس دهم صادر و به شوراي نگهبان ارجاع 
داده شده بود اما در شوراي نگهبان اين طرح به دليل 
همسو نبودن با اقتصاد مقاومتي رد شد اما بازهم اين 
طرح به كميسيون صنايع ارجاع شد تا اصالحاتي در 
آن انجام ش��ود. فيروزي ادامه داد: كمسيون صنايع و 
معادن به دنبال آن اس��ت تا با اين طرح، بتواند ضمن 
حفظ تعادل عرض��ه و تقاضا، ب��ازار را تنظيم  كرده و 
پاسخ درستي به بخش��ي از مردم، ارايه دهد. نماينده 
مردم فس��ا در مجلس شوراي اس��المي افزود: ورود 
خودروهاي خارجي ضمن ايجاد رقابت در بازار، باعث 
كيفي سازي صنعت خودروسازي در كشور مي شود. 
سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس، افزود: 
طرح س��اماندهي صنعت خودرو كه در كميس��يون 
صنايع و معادن مجلس يازدهم تدوين و تصويب شد از 
فعاليت هاي سوداگري در بازار جلوگيري كرده و خودرو 
را به دس��ت مصرف كننده اصلي مي رساند. نماينده 
مردم فس��ا در مجلس شوراي اس��المي، اظهار كرد: 
طبق اصالحيه مجلس بر اين طرح، هركسي كه بتواند 
خودرو يا قطعات خودرو صادر و براي دولت هزينه ارزي 
ايجاد نكند، اقدام به واردات خودرو خواهد كرد و با اين 
شيوه كميسيون صنايع خواهان تنظيم گري در بازار 
است كه اميدواريم اين طرح در صحن علني مجلس به 
تصويب برسد و شوراي رقابت نيز متناسب با كمبودها، 
نقش تنظيم گري را در واردات بر عهده خواهد گرفت.

عرضههايبورسانرژي
بايدسريعتراجراييشود

هادي بيگي نژاد، نماين��ده مردم مالير در مجلس 
شوراي اسالمي گفت: عرضه نفت خام، نفت كوره و 
ميعانات گازي از طريق بورس انرژي ايران موضوعي 
است كه كميسيون انرژي به طورجدي به آن ورود 
كرده و پيگير اجراي آن است. بيگي نژاد در اين باره 
افزود: باعرضه نفت خام، نفت كوره و ميعانات گازي 
در بورس انرژي، شاهد شفاف سازي هر چه بيشتر 
در بحث مربوط به ميزان دقيق فروش آن خواهيم 
ب��ود. وي ادام��ه داد: در صورت باور به ش��فافيت و 
اتخاذ سياست ها و تدابير مناسب جهت استفاده از 
ظرفيت هاي بازار سرمايه اين امكان وجود دارد كه 
نفت و فرآورده هاي آن از طريق بورس انرژي عرضه 
شود. عضو كميس��يون انرژي مجلس تأكيد كرد: 
عرضه نفت و فرآورده هاي آن از طريق بورس انرژي 
ايران به صورت منظم و مستمر هرچه سريع تر بايد 
اجرايي شود. وي گفت: مجلس معتقد است با اجراي 
اين قانون در يك فضاي شفاف، شاهد ميزان فروش 
نفت و خريد فرآورده هاي نفتي خواهيم بود. نماينده 
مردم مالير در مجلس شوراي اسالمي خاطرنشان 
ك��رد: باعرضه نفت خ��ام و كوره در ب��ورس انرژي 
اعتبارات بودجه اي شفاف تر شده و مجلس شوراي 

اسالمي نظارت كامل بر اجراي آن خواهد داشت.

ارزش كل معامالت بورس كاهش 20 درصدي را متحمل شد

تكليفخودروروشنميشود؟

كاهشقيمتصندوقهايسرمايهگذاري
صندوق هاي معامله پذير س��رمايه گذاري در سهام 
در هفته اخير به طور متوسط ۳.۱ درصد افت قيمت 
را تجربه كردند و خالص ارزش دارايي هاي آنها س��ه 
درصد كاهش يافت، اين در حالي بود كه شاخص كل 

بورس افت ۲.۵ درصدي را به ثبت رسانيد.
بيشترين بازدهي هفتگي قيمت ۰.۲ درصد و مربوط 
به صندوق فراز داريك »فراز« بود، درحالي كه هيچ 
صندوقي شاهد رشد خالص ارزش دارايي هاي خود 
نبود. بيش��ترين س��قوط قيمت صندوق هاي قابل 
معامله در اين هفته به صندوق امين تدبيرگران فردا 
اختصاص داشت؛ صندوق »الماس« هم جهت با تنزل 
۴.۹ درصدي ارزش دارايي هاي تحت تملكش با افت 

۶.۵ درصدي قيمت مواجه شد.
صندوق سپهر انديش��ه نوين »صنوين« را مي توان 
ارزان ترين صندوق در ش��روع هفته بعد نام برد زيرا 
قيمت آن روي تابلو ۱۳.۷ درصد زير NAV ابطال قرار 
دارد. صندوق »فراز« نيز به عنوان گران ترين صندوق 
با انح��راف ۷.۳ درصدي قيمت به اس��تقبال هفته 
بعد رفت. در طول هفته اخير صندوق واس��طه گري 

مالي يكم ۲.۲ درصد كاهش قيمت داش��ت و ارزش 
س��بد بانكي و بيمه اي آن ۲.۱ درصد كاهش يافت. 
دومين صندوق دولتي يعني صندوق پااليشي يكم 
۳.۹ درصد افت قيمت داش��ت درحالي كه از ارزش 
سبد دارايي هاي پااليشگاهي آن ۳.۲ درصد كاسته 
ش��د. بدين ترتيب قيمت »دارا يكم« ۲۶.۶ درصد و 

»پااليش« ۱۶.۶ درصد زير NAV ابطال بسته شد.
در هفت��ه اي كه گذش��ت صندوق ه��اي مبتني بر 
س��كه طال به طور ميانگين زي��ان ۲.۲ درصدي به 
س��رمايه گذاران خود تحميل كردند، به موازات آن 
گواهي سپرده يك روزه سكه طالي بانك رفاه ۲.۲ 
درصد افت قيمت داش��ت و ۱.۲ درصد پايين تر از 
قيمت س��كه بازار آزاد به معام��الت اين هفته خود 
پاي��ان داد. از ميان صندوق ه��اي كااليي، صندوق 
ETF طالي س��رخ نووي��را بهتري��ن بازدهي )۵.۷ 
درصد( را به نام خود ثبت كرد، حباب منفي صندوق 

»نهال« نيز به ۱۶.۱ درصد رسيد.
پي��رو بن��د ۷ صورتجلس��ه ش��ماره ۳۸۶ م��ورخ 
۱۴۰۰.۰۴.۱۳، هيات مدي��ره محت��رم ش��ركت 

بورس اوراق بهادار ته��ران و مطابق تبصره ماده ۲ 
دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معامالت در بورس 
اوراق بهادار تهران، زمان بندي جلسه معامالتي بازار 

صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله )ETF( و 
بازار اوراق بدهي از ش��نبه مورخ ۱۴۰۰.۰۶.۲۰ تا 

ساعت ۱۵ ادامه پيدا مي كند.

آگهیمناقصهعمومی

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان آذربايجان شرقی در نظر دارد عملیات مربوط به نگهداری و تعمیرات ش�بکه آب، نصب انشعاب و قرائت کنتور 
بستان آباد را از محل اعتبارات غیرعمرانی و از طريق مناقصه عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکار واجد شرايط و دارای رتبه 
آب يا تاسیسات و تجهیزات يا دارای صالحیت بهره برداری از شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور متناسب با ظرفیت کاری و رشته کاری واگذار 
نمايد. کلیه مراحل مناقصه از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. بديهی است 

هزينه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
الف( به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ب( مبلغ برآورد اولیه معادل: ۸۱۰۱۸۷۸۸۶۵ ريال
ج( مبلغ سپرده تضمین شرکت در فرآيند ارجاع کار معادل: 4۰۵۰۹۳۹4۳ ريال می باشد.

د( مدت اجرای کار: ۱۲ ماه
ه�( ساير اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

و( پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین های معتبر تسلیم يا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واريز و حسب مفاد 
اس�ناد مناقصه ضمانت نامه يا رسید واريز وجه را بصورت اصل در وقت مقرر در اسناد به کارفرما تسلیم نمايد. به پیشنهادهای فاقد سپرده، 
س�پرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک و نظاير آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. مهلت فروش اسناد از تاريخ درج آگهی 
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زمان و تاريخ بازگشايی پیشنهادات در سامانه ستاد ايران ساعت ۱۰ صبح مورخه ۱4۰۰/۷/۲۰
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در هفته گذشته شاهد رويدادها و اظهارنظرهاي مختلفي 
در حوزه ب��ورس كاالي ايران بوديم كه مهم ترين موضوع ها 
به مضرات قيمت گذاري دس��توري، كاهش قيمت سيمان 
بدون برخورد تعزيراتي و با بهره گيري از مكانيسم بورس كاال، 
راه اندازي نماد معامالتي گواهي سپرده برنج و رسيدن شمار 
سيماني هاي پذيرش شده به ۶۸ شركت اختصاص داشت. 
محمدعلي دهقان رييس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: 
قيمت گذاري دستوري در بورس هيچ جايي ندارد و ما با تمام 
قدرت در مقابل مراجعي كه بخواهند وارد بحث قيمت گذاري 
دستوري شوند، مي ايستيم و به هيچ وجه اجازه نمي دهيم از 
كانال بورس استفاده اي عليه منافع س��هام داران رخ بدهد. 
ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي كه جزو قوانين 
مصوب مجلس شوراي اسالمي است صراحتاً عنوان مي كند 
كه اگر كااليي به بورس كاال ورود كند امكان هيچ گونه دخالت 
شامل قيمت گذاري، سهميه بندي، منع صادراتي و ... در مورد 
آن وجود ندارد. حامد سلطاني مديرعامل بورس كاالي ايران 
بر لزوم پرهيز از قيمت گذاري دستوري به عنوان تجربه اي 
تكراري و شكس��ت خورده تأكيد كرد. وي ضمن اش��اره به 
برخي اظهارات غير كارشناسي اظهار داشت: متأسفانه برخي 
با تصور حمايت از مصرف كننده خواستار سركوب قيمت و 
قيمت گذاري دستوري توليدات صنايع باالدستي مي شوند 
كه بارها طي ساليان گذشته اثبات شده كه اين سياست ها 
نتيجه اي جز توزيع رانت بين برخي واسطه هاي غيرضروري 
و تشديد تقاضاهاي كاذب در بازار را ندارد. سيد جواد ساداتي 
نژاد وزير جهاد كشاورزي با تأكيد بر اين نكته كه به طوركلي با 

قيمت گذاري دستوري و غيرواقعي مخالفيم گفت: قيمت ها 
بايد به گونه اي باشد كه ش��اهد قيمت هاي واقعي در بازار و 
به صرفه بودن آن براي توليدكننده و مصرف كننده باشيم كه 
در اين زمينه كوتاه شدن دست دالالن و سودجويان را با جديت 
دنبال مي كنيم. رضا محتش��مي پور قائم مقام بورس كاالي 
ايران با تأكيد بر اينكه سياست قيمت گذاري عالوه بر اينكه 
نمي تواند مشكل تورم را حل كند، آسيب هاي جبران ناپذيري 
را بر تخصيص بهينه منابع در اقتصاد وارد مي كند، گفت: نتيجه 
اين سياس��ت در برهه هاي مختلف، ايران را از صادركننده 
محصوالت طيور به واردكننده آن وبرترين كشور ازنظر شدت 
مصرف انرژي تبديل كرده است. اجراي اين سياست آسيب 
جدي به ذخاير ارزي و طالي بانك مركزي در سال ۱۳۹۷ و 
در دوره هاي ديگر وارد كرده است كه اين موارد تنها چند نمونه 
از تبعات بزرگ اجراي اين سياست در دهه هاي اخير است. 
سيد رضا فاطمي امين وزير صمت در نشست با اعضا تشكل ها 
و فعاالن حوزه توليد س��يمان بابيان اينكه بحث بورس كاال 
براي حاكميت و صنعت مهم است گفت: باعرضه محصوالت 
در بورس اگر مازاد تقاضايي باشد و درآمد ايجاد شود ديگر به 
جيب دالالن نمي رود و اين درآمد به جيب توليدكننده مي رود؛ 
درزمينه بورس كاال، همه كاالها و زنجيره هاي مربوطه را در 
نظر داريم و فقط س��يماني ها نيستند كه ورود آنها به بورس 
مطرح شده است. كاري كه ما براي كنترل قيمت سيمان انجام 
داديم اصالح ساختار بود و با روش هاي تعزيراتي، موردي و 
همچنين ايجاد جو رواني قيمت  ها به اينجا نرسيد به طوري كه 

تعادلي كه در بازار ايجاد شد، نرخ سيمان را كاهنده كرد.

قيمت گذاري دستوري ممنوع



گروه راه و شهرسازي|
سقف وام مسكن در ش��رايطي از سوي بانك مركزي 
100 درصد افزايش يافته است كه اثر قابل توجهي در 
پوشش هزينه هاي خريد يك واحد مسكوني ندارد و 
همچنان فاصله قدرت خريد خانوار تا هزينه خريد يك 

واحد مسكوني بيش از 50 سال درآمد خانوار است.
در آخري��ن روز هفته گذش��ته، بانك مركزي بانك 
مركزي طي مكاتب��ه اي با بانك مس��كن، افزايش 
سقف هاي تس��هيالت س��اخت و خريد مسكن، از 
محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيالت 
مسكن را به بانك مسكن ابالغ كرد.  به گزارش روابط 
عمومي بانك مركزي، افزايش سقف هاي تسهيالت 
»ساخت و خريد مسكن« و »جعاله مسكن« از محل 
اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيالت مسكن 
را به موجب مصوبه يك هزار و س��يصد و بيستمين 
جلسه ش��وراي پول و اعتبار مورخ 16     شهريور ماه 

1400، به بانك مسكن ابالغ كرد.
 بر اين اساس، سقف تسهيالت ساخت و خريد مسكن 
از محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيالت 
مسكن در تهران از 100 ميليون تومان انفرادي به 200 
ميليون تومان انفرادي افزايش يافته است. همچنين 
از 200 ميليون توم��ان براي زوجين به 400 ميليون 
تومان براي زوجين رشد يافته است. در مراكز استان ها 
و شهرهاي باالي 200 هزار نفر جمعيت از 80 ميليون 
تومان انفرادي به 160 ميليون تومان و از 160 ميليون 
تومان براي زوجين به 320 هزار تومان براي زوجين 
افزايش يافته است. در ساير مناطق شهري نيز از 60 
ميليون تومان انفرادي به 120 ميليون تومان و از 120 
ميليون تومان براي زوجين به 240 ميليون تومان براي 

زوجين ارتقا پيدا كرده است.
در اين حال، سقف تسهيالت جعاله مسكن نيز با رشد 
100 درص��دي از 40 ميليون توم��ان به 80 ميليون 
تومان افزايش يافته است. به اين ترتيب، در بيشترين 
حالت، س��قف وام مس��كن براي زوجين در تهران به 
همراه بيش��ترين ميزان وام جعاله ب��ه 480 ميليون 
تومان مي رس��د. مبلغي كه بخشي از آن )حدود 58 
ميليون تومان( بابت خريد اوراق گواهي حق تقدم 
از بازار سهام هزينه خواهد شد وعمال 422 ميليون 
تومان به دست زوجين خواهد رسيد. متقاضيان وام 
بابت هر 500 هزار تومان وام، يك ورقه گواهي حق 
تقدم و براي 480 ميليون تومان، 960 ورقه گواهي 
حق تق��دم خريداري كنند. با توج��ه به اينكه طي 

روزهاي اخير قيمت اين اوراق در بازار سهام حدود 
60 هزار تومان بوده اس��ت، خريد اين ميزان اوراق 
حدود 58 ميليون تومان هزينه در بر خواهد داشت.

     توان پوشش وام 480 ميليون توماني؟
بر اساس آخرين آمار منتشره از تحوالت بازار مسكن 
شهر تهران در مرداد سال جاري از سوي بانك مركزي، 
متوسط قيمت خريد هر متر واحد مسكوني دراين شهر 
حدود 30 ميليون و 900 هزار تومان بوده است. به اين 
ترتيب، پس از كسر هزينه خريد )58 ميليون تومان( 
وام از اص��ل وام خريد و جعاله 480 ميليون توماني، با 
422 ميليون تومان مي توان حدود 14 متر آپارتمان 
به قيمت ميانگين 30 ميليون و 900 هزار تومان خريد.
بررس��ي هاي ميداني »تعادل« حاكي از اين اس��ت 
كه با مبلغ ي��ك ميليارد تومان ه��م اينك مي توان 
آپارتمان ه��اي 30 تا 40 مت��ري در مناطق مركزي 
شهر يا واحدهاي مسكوني 45 تا 55 متري در مناطق 
جنوبي شهر تهران خريداري كرد. از اين رو، بديهي 
اس��ت كه زوجين براي خريد چنين واحدهايي كه 
در زمره ارزانترين واحدهاي مس��كوني در تهران به 
شمار مي روند، بايد افزون بر وام يادشده، حدود 600 
ميليون تومان نقدينگي داشته باشند. مساله اي كه 
با توجه به ش��رايط كنوني اقتصاد، تقريبا براي اغلب 
زوج هاي جوان و ش��اغل در دسترس نيست. در اين 

ميان، نبايد فراموش كرد كه باز پرداخت اين وام 480 
ميليون تومان حداقل ماهي 6 ميليون تومان خواهد 
بود كه بيش از 50 درصد از حقوق هر دو زوج شاغل 
را خواهد بلعيد. بنابراين، در ش��رايط كنوني اقتصاد 
ايران، خانه دار شدن از طريق اصلي ترين و مهم ترين 

وام خريد مسكن ناممكن مي نمايد.
به گزارش »تعادل« در 4 ديماه سال 1398، مبلغ وام 
خريد مسكن به صورت انفرادي 100 ميليون تومان 
و براي زوجين 200 ميليون تومان در ش��وراي پول و 
اعتبار تصويب شد. اين مصوبه 10 روز بعد در تاريخ 14 
ديماه سال 98 به بانك مسكن ابالغ شد. وام جعاله نيز 
در اين مصوبه 40 ميليون تومان تعيين شده بود كه به 
صورت تركيبي، سقف وام زوجين را به 240 ميليون 
تومان افزايش مي داد. در ديماه 1398 قيمت هر متر 
مربع واحد مسكوني در شهر تهران 13 ميليون و 800 
هزار تومان بوده است، اين شاخص اما از دي 98 تا حاال 
123 درصد رشد كرده است، به گونه اي كه در مرداد 
ماه سال جاري متوسط قيمت هر متر مربع مسكن به 
آستانه 31 ميليون تومان رسيده است. به اين ترتيب، 
رشد 100 درصدي وام خريد مس��كن در اين روزها، 
همچنان از رشد 123 درصدي متوسط قيمت مسكن 
طي حدود 20 ماه گذشته، عقب تر است. ضمن اينكه 
در ديماه سال 98 نيز سياست گذار در واكنش به رشد 
جهش وار قيمت مس��كن كه از بهار س��ال 97 فوران 

كرده بود، حدود 25 درصد سقف وام خريد را باال برده 
و از 160 ميليون تومان براي زوجين به 200 ميليون 
تومان براي زوجين رسانده بود. اين همه در حالي است 
كه از ابتداي سال 97 تا كنون، قيمت مسكن در شهر 
تهران دست كم بيش از 500 درصد رشد يافته است 
كه در قياس با رش��د 150 درصدي سقف وام خريد، 
بسيار قدرتمندتر به نظر مي رسد. ضمن اينكه رشد 
500 درصدي قيمت مسكن طي 3.5 سال گذشته 
به شدت به قدرت خريد خانوار ضربه وارد كرده و در 
ضعيف ترين حالت خود قرار داده است، به گونه اي كه 
حتي در صورتي كه وام هايي طراحي شوند كه حدود 
90 درصد قيمت يك آپارتمان را نيز پوشش دهند، 

خانوار قادر به بازپرداخت اقساط آن نيست. 

     راهكار چيست؟
بي گمان، در ش��رايط كنوني اقتصاد كش��ور، صرف 
پرداخت وام ه��اي كم قدرت و ب��ا قيمت هاي گران، 
نمي تواند خانوار ايراني را به منزل مقصود برساند. حتي 
وام هاي اثرگذار و ارزان قيمت نيز به دليل ناتواني خانوار 
در بازپرداخت اقساط، زوجين را نمي تواند صاحب خانه 
كند. در صورتي كه اين منابع بانكي با تمهيداتي ديگر 
تركيب شوند، ش��ايد مثمر ثمرتر واقع شوند. به طور 
مثال، طبق محاس��بات پيش گفته، در حال حاضر با 
س��قف وام خريد مي توان به طور ميانگين حدود 14 
متر مربع واحد مسكوني خريداري كرد، اما با همين 
مبلغ مي توان به طور ميانگين بين 40 تا 70 متر واحد 
مس��كوني س��اخت. به عبارت ديگر، ميزان پوشش 
هزينه هاي خريد مسكن با مبلغ 480 ميليون تومان 
وام حدود يك پنجم ميزان پوشش هزينه هاي ساخت 
واحد مسكوني است. به اين ترتيب، توصيه مي شود، 
منابع بانكي با قابليت واگذاري س��ازنده به خريدار 
مصرفي مسكن، به سازندگان تخصيص يابد؛ يكي 
ديگر از تمهيداتي كه مي تواند هم جهت كردن اين 
منابع بانكي با قانون س��اخت يك ميليون مس��كن 
در سال باش��د. از آنجا كه اين واحدها قرار است در 
زمين هاي دولتي و در برخ��ي موارد در زمين هاي 
رايگان بنا ش��وند، به طور قطع، تزريق اين منابع به 

اين پروژه ها مي تواند ثمره بيشتري داشته باشد.
البته فراتر از همه اين مس��ائل، حل مشكالت عميق 
اقتصاد كالن داراي اهميت است و مي تواند قدرت خريد 
مردم را افزايش دهد و همزمان ويژگي امنيت داشتن 

نقدينگي در پناهگاه مسكن را تحت تاثير قرار دهد. 
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چالش هواشناسي استان تهران
مدي��ركل هواشناس��ي اس��تان تهران گف��ت: در 
حال حاضر بعضي از شهرس��تان هاي استان فاقد 
ايستگاه هواشناسي هستند و هيچ داده و اطالعات 
هواشناسي از آن شهرستان در دسترس نيست كه 
در نوع خود چالش محس��وب مي شود. به گزارش 
ايس��نا، ايران داراي سه دسته ايستگاه هواشناسي 
شامل ايستگاه هاي خشكي، س��احلي و دريايي و 
س��طوح باالي جو است. ايستگاه هاي باران سنجي 
و ديت��ا الگر، ايس��تگاه هاي كليماتول��وژي )اقليم 
شناس��ي(، ايس��تگاه هاي س��ينوپتيك تكميلي، 
ايستگاه هاي خودكار، ايس��تگاه هاي سينوپتيك 
اصل��ي، ايس��تگاه هاي فرودگاهي، ايس��تگاه هاي 
تحقيقات كش��اورزي، ايس��تگاه هاي سينوپتيك 
منطقه كوهستاني زيرمجموعه ايستگاه هاي خشكي، 
ايستگاه هاي سينوپتيك ساحلي، بويه هاي خودكار 
دريايي زير مجموعه ايستگاه هاي ساحلي و دريايي و 
ايستگاه هاي جو باال، ايستگاه هاي سنجش از راه دور 
)رادار(، سنجش مبتني بر امواج الكترومغناطيس(، 
سودار )سنجش مبتني بر صوت( و ليدار )سنجش 
مبتني بر نور(، هواپيماهاي هواشناسي و ماهواره اي 
هواشناسي زيرمجموعه ايستگاه هاي سطوح بااليي 
جو هس��تند. مجتبي جاللي در گفت وگو با ايسنا 
اظهاركرد: در ح��ال حاضر اداره كل هواشناس��ي 
استان تهران 12 ايستگاه سينوپتيك، دو ايستگاه 
اقليم شناسي )سنتي( و شش ايستگاه باران سنجي 
)س��نتي( دارد. داده ها و اطالعات هواشناسي پنج 
ايستگاه هواشناسي سينوپتيك به صورت بين المللي 
پخش مي شود و ايستگاه هواشناسي آلودگي سنجي 
فيروزكوه در ارتفاع تقريبي 3500 متري به عنوان 
ايستگاه پايش بين المللي منطقه اي تابش زمينه جو 
محسوب مي شود. وي افزود: اين ايستگاه ها در حال 
حاضر پوشش نسبتا مناسبي از استان تهران ايجاد 
مي كنند اما اصال كافي نيس��ت و پوشش مطلوب 
زماني محقق مي شود كه در هر شهرستان حداقل 
يك ايستگاه هواشناسي وجود داشته باشد اين در 
حالي است كه در حال حاضر بعضي از شهرستان هاي 
استان فاقد ايستگاه هواشناسي هستند و هيچ داده 
و اطالعات هواشناسي از آن شهرستان در دسترس 
نيست و اين در نوع خود چالش محسوب مي شود. 
مديركل هواشناسي استان تهران تاكيد كرد: به دليل 
توپوگرافي پيچيده و موقعيت كوهستاني منطقه و 
اقليم متنوع در بعضي شهرستان هاي استان تهران 
نياز به تعداد بيشتري ايستگاه وجود دارد. وي با اشاره 
به برنامه ارتقاي خدمات هواشناسي استان تهران 
گفت: توسعه و ارتقاي شبكه ايستگاه هاي هواشناسي 
يكي از برنامه هاي توسعه اي است. در برنامه ارتقاي 
ش��بكه ايستگاه هاي هواشناس��ي در نظر است كه 

ايستگاه هاي سنتي به خودكار ارتقا يابند.

واگذاري واحدهاي
طرح ملي مسكن با قرعه كشي 

مديرعامل عمران پردي��س از واگذاري واحدهاي 
طرح ملي مس��كن با قرعه كش��ي خبر داد و گفت: 
هزينه ساخت هر مترمربع از اين واحدها به قيمت 
امروز 5 تا 5.5 ميليون تومان است. به گزارش تسنيم، 
مهدي هدايت در حاشيه بازديد از كارگزاري مسكن 
مهر پرديس اظهار كرد: طبق ضوابط و بخشنامه ها 
به محض اينكه اسكلت واحدهاي طرح ملي مسكن 
تكميل شود موظف هستيم انتخاب واحد متقاضيان 
را انج��ام دهيم. وي ب��ا بيان اينك��ه ارزش گذاري 
واحدهاي طرح مذكور انجام ش��ده است، افزود: به 
عن��وان مثال واحدي در طبقه نه��م با يك منظره 
خوب قرار دارد كه -متقاضي- با قرعه كشي برنده 
شده است. در مقابل واحد مسكن يك متقاضي نيز 
در طبقه اول اس��ت كه منظره پايين تري دارد. وي 
ادامه داد: در اين راستا ارزش گذاري واحدها توسط 
كارشناس رسمي انجام شده و حق هيچكس ضايع 
نخواهد شد. مديرعامل ش��ركت عمران پرديس 
توضيح داد: فردي كه با قرعه كش��ي برنده واحد 
بهت��ري مي ش��ود طبيعتا قيمت باالت��ري را در 
مقايسه با فردي كه در طبقات پايين تر واحد دارد، 
پرداخت مي كن��د. هدايت بيان كرد: پيش بيني 
مي كنيم تا 2 سال آينده كل واحدهاي طرح ملي 
مس��كن را تحويل دهيم. وي درباره قيمت تمام 
ش��ده واحدها نيز گفت: پي��ش بيني مي كنيم با 
قيمت هاي امروز هزينه تمام ش��ده ساخت-هر 

مترمربع- 5 تا 5.5 ميليون تومان خواهد بود.

مجوز پروازهاي ايرالين عراقي 
باطل شد

س��ازمان هواپيمايي كش��وري از ابطال پروازهاي 
شركت هواپيمايي العراقيه خبر داد. به گزارش مهر، 
حس��ن خوش��خو مديركل نظارت بر شركت هاي 
هواپيماي��ي و فرودگاه ه��اي س��ازمان هواپيمايي 
كش��وري در نامه اي خطاب به شركت هواپيمايي 
العراقيه ب��ر ابطال پروازه��اي اين ش��ركت از 26 
شهريورماه تاكيد كرد. وي در اين ابالغيه آورده است: 
با توجه به گزارش هاي متعدد مسافران ايراني مبني 
بر س��رگرداني در فرودگاه هاي عراق به دليل عدم 
ايفاي تعهد ش��ركت هواپيمايي عراقي براي صدور 
ويزا و همچنين با توجه به لزوم حفظ شأن و كرامت 
مسافران ايراني كليه پروازهاي اين شركت لغو شده 
است.خوشخو در اين نامه از تاكيد دولت عراق مبني 
بر جلوگيري از ورود مسافران بدون رواديد اين كشور 
خبر داده است. همچنين سازمان هواپيمايي كشوري 
در خص��وص بازگرداندن كامل وج��وه بليت هاي 

خريداري شده به مسافران تاكيد كرده است.

سقف تسهيالت خريد واحد مسكوني 100 درصد رشد كرد

رشد كم اثر وام مسكن

آگهي مزايده عمومی - )نوبت اول( – چاپ اول
سازمان سيما ، منظر و فضاي سبز شهرداري بابل در نظر دارد به استناد رديف 1 از  بند 1 صورتجلسه مورخ 99/04/15 شوراي اسالمي شهربابل منابع درآمدي تاالب گل نيلوفر ) حيدركال ( 
شامل سه واحد تجاري واقع در محوطه آبندان - جايگاه پدالو-دوباب كانكس حراست-چهار چشمه سرويس بهداشتي و آب خوري را براي مدت 5 سال به مساحت تقريبي 40 هكتار 

بر اساس قيمت پايه كارشناسي و از طريق مزايده عمومي به اجاره واگذار نمايد:

متقاضيان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/06/24 تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 1400/07/03  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دريافت و پس از بررسی, 
پيشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و يا فيش واريزی به همين مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واريز و به همراه برگه پيشنهاد 

قيمت از ساعت 8 صبح روز يكشنبه مورخ 1400/07/04 لغايت ساعت 12 روز يكشنبه مورخ  1400/07/18 به سامانه ستاد ارسال نمايند.
آخرين مهلت تحويل پيشنهاد از ساعت 8 صبح روز  يكشنبه مورخ 1400/07/04 لغايت ساعت 12 روز يكشنبه مورخ  1400/07/18می باشد. 

بازگشايی پاکات رسيده در تاريخ  1400/07/21  روز چهارشنبه راس ساعت 13 می باشد.
متقاضيان از تاريخ چاپ آگهی می توانند همه روزه از محل موصوف بازديد به عمل آورند.

سپرده نفرات اول ، دوم و سوم مزايده تا زمان واريز وجه موضوع مورد مزايده  نزد شهرداری خواهد ماند و پس از انجام تشريفات قانوني ، نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.
به پيشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتيب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
تلفن تماس جهت اخذ اطالعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir
شناسه آگهي : 1193475

موضوع و محل مورد مزايده

مبلغ پايه 
كارشناسي 

براي
 سال اول 

)ريال(

مبلغ پايه 
کارشناسی 

براي سال دوم 
با احتساب %15 
افزايش )ريال(

مبلغ پايه 
كارشناسي 

براي سال سوم 
با احتساب %15 
افزايش)ريال(

مبلغ پايه 
كارشناسي براي 

سال چهارم با 
احتساب %15 
افزايش)ريال(

مبلغ پايه 
كارشناسي براي 

سال پنجم با 
احتساب %15 
افزايش)ريال(

پنج سال 
مجموعا)ريال(

سپرده 
شرکت در 

مزايده)ريال(

مساحت 
تقريبي 
)هكتار(

اجاره منابع درآمدي تاالب گل 
نيلوفر ) حيدركال ( شامل سه واحد 

تجاري واقع در محوطه آبندان 
–جايگاه پدالو-دوباب كانكس 

حراست-چهار چشمه سرويس 
بهداشتي و آب خوري

4/000/000/0004/600/000/0005/290/000/0006/083/500/0006/996/025/00026/969/525/0001/350/000/00040

محمدقاسم دابوئيان طبري - سرپرست شهرداري بابل

اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي اس�تان اصفهان در نظر دارد فراخوان خريد خدمات مشاور نظارت بر احداث ساختمان و محوطه 
راهدارخانه مركزي استان اصفهان به شماره فراخوان 2000005140000089 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستادايران( برگزار 
نمايد. كليه مراحل برگزاري فراخوان از دريافت و تحويل اسناد فراخوان تا تهيه فهرست مشاوران داراي صالحيت، ارسال درخواست پيشنهاد 
 setadliran.ir        ارايه پيش�نهاد مشاوران و بازگشايي پاكتها، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ستاد به آدرس ،)RFP(
انجام خواهد شد و الزم است مشاوران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي 

را جهت شركت در فراخوان محقق سازند.
زمان ارس�ال به صفحه اعالن عمومي سامانه ستاد ايران از ساعت 13 تاريخ 1400/06/25، مهلت دريافت اسناد فراخوان مذكور تا ساعت 
13 تاريخ 1400/06/30 و مهلت ارسال فايل هاي پاكات ارزيابي كيفي و ساير اسناد مرتبط مناقصه تا ساعت 13 تاريخ 1400/07/06 مي باشد. 
شرايط ش�ركت در مناقصه از جمله هزينه تهيه اسناد، مدت اعتبار پيشنهاد، صالحيت هاي مورد نياز و غيره مطابق مفاد اسناد مناقصه 

پيوست در سامانه ستاد ايران به آدرس setadiran.ir مي باشد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: بلوار ميرزاكوچك خان، بين پل وحيد و ترمينال زاينده رود، كد پستي:  33743 -81766، تلفن گويا 
35059-031 اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس: 1456 اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استان ها، 

در سايت سامانه ستاد بخش »ثبت نام/ پروفايل تامين كننده/ مناقصه گر« موجود است

»با خودامدادي و فراگيري آموزش هاي الزم، خسارات ناشي از حوادث را كاهش دهيم.«

آگهي مناقصه خريد خدمات مشاوره نظارتي

 وزارت راه و شهرسازي
سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي

اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان اصفهان

نوبت دوم
شناسه آگهي:1193659

مهدي خضري
مديركل

آگهی مزايده عمومی 
 شماره ۱00000۱۲۳۲00000۳

فروش کليه مصالح بازيافتی و مصالح پايکار کارگاه متعلق به مزايده گزار واقع در روستای خوشينان
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در نظر دارد کليه مصالح بازيافتی و مصالح پايکار کارگاه متعلق به مزايده گزار واقع در روستای خوشينان واقع 
در شهرستان کرمانشاه با بهره گيری از سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )setadiran.ir( و با شماره مزايده1000001232000003 به اشخاص 

حقيقی و حقوقی به فروش برساند
 زمان انتشار در سايت: 1400/06/23ساعت 10:00

مهلت دريافت اسناد مزايده تا 1400/06/30ساعت 19:00
تاريخ بازديد 1400/06/27تا 1400/07/08از ساعت 9:00   الی 12:00

آخرين مهلت ارسال پيشنهاد :1400/7/10 ساعت 12:00
زمان بازگشايی 1400/07/11 ساعت 10:00می باشد .

ضمنا رعايت  موارد ذيل الزامی می باشد:
1. برگزاری و کليه مراحل مزايده صرفًا از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت می باشد.

2. تضمين شرکت در مزايده مبلغ 2/156/000/000 )دو ميليارد و يکصد و پنجاه و شش ميليون ريال( به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی و يا واريز 
نقدی به حساب اعالم شده در سامانه ميسر می باشد.

1. اصل ضمانت نامه يا فيش واريزی پس از اسکن, بارگذاری و امضای الکترونيکی اسناد در سامانه بايستی در پاکات الف حداکثر تا ساعت 12:00مورخ 
1400/07/10 تحويل امور قراردادها گردد. الزم به ذکر است مدارک خواسته شده در شرايط مزايده می بايست همراه با پيشنهاد قيمت در سامانه 

تدارکات الکترونيک دولت بارگذاری گردد.
شماره تماس: 083-38374145

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

 نوبت دوم

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

حفاظت از منابع آب زیرزمينی به منزله حفظ حيات است .
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زهرا سليماني|»ايران به عضويت دايم پيمان شانگهاي 
درآمد.« اين خبري بود كه ديروز عصر ابتدا در قالب پيامي 
از جانب اميرعبداللهيان وزير امور خارجه كش��ورمان در 
توييتر و بالفاصله پس از آن روي خروجي خبرگزاري هاي 
داخلي و خارجي قرار گرفت. وزير ام��ور خارجه ايران در 
صفحه شخصي خود در توييتر ابتدا از تاييد سند عضويت 
دايم ايران در سازمان همكاري شانگهاي خبر داد و اشاره 
كرد كه عضويت ايران پس از س��ال ها انتظار س��رانجام از 
طرف سران سازمان همكاري شانگهاي با بازاري كه ارزش 
تقريبي آن براي اعضا 330ميليارد دالر برآورد مي ش��ود، 
پذيرفته شد. درخواس��تي كه براي نخستين بار 13سال 
قبل در سال 2008 در زمان دولت نهم مطرح شد اما هر بار 
بنا به دليلي از سوي سران شانگهاي با آن مخالفت مي شد. 
هرچند صداوسيما و رسانه هاي اصولگرا تالش زايدالوصفي 
صورت مي دهند تا نقش دولت هاي قبلي در نهايي شدن 
فرآيند پذيرش ايران در اين پيمان كمرنگ يا انكار شود و اين 
پيوند را يكسره در سبد دستاوردهاي دولت سيزدهم قرار 
مي دهند، اما واقعيت آن است كه مهم ترين اقدامات براي 
پيوستن به اين اجالس حدفاصل سال هاي 92 تا1400در 
زمان دولت ميانه روي روحاني صورت گرفت تا نهايتا ايران به 
عنوان نهمين عضو شانگهاي به عضويت دايم اين پيمان نامه 
امنيتي، سياسي و اقتصادي درآيد و سند عضويت دايم ايران 
در اين سازمان از طرف رهبران سازمان شانگهاي از جمله 
روسيه و چين امضا شود. ايران از سال 200۵ به عنوان عضو 
ناظر در نشست هاي اين سازمان شركت مي كند و از سال 
2008 به اين سو در تالش براي عضويت دايم بوده است. 
در اين ميان، هرچند تا زمان اجرايي شدن برجام، همواره 
مقامات چين و روس��يه به بهانه تحريم هاي بين المللي با 
عضويت ايران مخالفت كرده و مي گفتند كه »بر اس��اس 
اساسنامه اين سازمان يك كشور تحت تحريم نمي تواند 
به عضويت سازمان درآيد«، اما بعد از امضاي برجام و پايان 
تحريم ها نيز درخواست ايران در سال 2014 به بهانه هاي 
مختلف مورد پذيرش قرار نگرفت. بسياري از تحليلگران 
پذيرش درخواس��ت ايران در سال 2021 در شرايطي كه 
ايران همچنان تحت ش��ديدترين نظامات تحريمي قرار 
دارد را يكي از نقاط مبهم و پيچيده ماجرا ارزيابي مي كنند. 
چرا كه اگر قرار بود تحريم ها ب��ه عنوان عاملي براي عدم 
عضويت تلقي شود، نبايد در اين دوره نيز اين درخواست 
مورد قبول اعضا قرار مي گرفت. برخي معتقدند دليل اصلي 
پذيرش عضويت ايران توسط روسيه و چين انعقاد قرارداد 
همكاري هاي مش��ترك 2۵س��اله با چين از يك طرف و 
بستن پيمان همكاري هاي استراتژيك با روسيه از سوي 
ديگر بوده اس��ت. احمد شيرزاد يكي از تحليلگراني است 
كه در گفت وگو با »تعادل« نقش مناسبات ارتباطي تازه 
در انعقاد قراردادهاي همكاري مشترك با چين و روسيه 
كه توس��ط محمدجواد ظريف و علي الريجاني پيگيري 
و منعقد ش��د را در پذيرش دايم ايران در پيمان شانگهاي 

كليدي ارزيابي مي كند. 

  ش�انگهاي مي توان�د ب�ه ني�روي پيش�ران 
چندجانبه گرايي جهاني تبديل شود

روز گذشته بيستمين اجالس شانگهاي با حضور سران 
كشورهاي شركت كننده در دوش��نبه آغاز شد. عالوه بر 
رييس جمهوري تاجيكستان به عنوان كشور ميزبان، سران 
قرقيزستان، قزاقستان، بالروس، پاكستان، تركمنستان 
و ازبكس��تان نيز حضور دارند و روساي جمهوري روسيه، 
چين، هند و مغولستان نيز به صورت مجازي در اين نشست 
شركت كرده اند. ديدار با سران كشورهاي شركت كننده 
در اجالس از جمله روس��اي جمهور ازبكستان، بالروس، 
قزاقستان و نخست وزيران ارمنستان و پاكستان، ديدار با 

ايرانيان مقيم تاجيكستان و... از جمله ديدارهاي رييسي 
در حاشيه اجالس شانگهاي بود. اما در شرايطي كه از قبل 
هم اعالم شده بود، اعضا در اين نشست موضوع افغانستان 
را به عنوان يك پرونده روي ميز ارزيابي هاي جمعي خود 
قرار خواهند داد، رييس جمهور كشورمان نيز در اظهاراتش 
نسبت به تحوالت افغانستان واكنش نشان داد، ضمن اينكه 
رييس��ي از ضرورت تداوم گفت وگوهاي مفيد و سازنده با 
كشورهاي 1+4 و امريكا نيز دفاع كرد. رييسي با بيان اينكه 
سياس��ت خارجي ايران همواره مبتني بر مشاركت فعال 
در سازمان هاي بين المللي، چندجانبه گرايي و مخالفت 
با يكجانبه گرايي بوده است، گفت: تقويت همكاري هاي 
دوجانبه به ويژه در عرصه اقتصادي، عامل مهمي در ارتقاي 
نقش راهبردي س��ازمان همكاري ش��انگهاي در اقتصاد 
جهاني اس��ت. رييس جمهوري ديروز طي س��خناني در 
جمع سران و مقام هاي شركت كننده در بيست ويكمين 
اجالس سران س��ازمان همكاري شانگهاي افزود: توسعه 
فرهنگي، دستور كار اول همكاري بين كشورهاي صاحب 
تمدن است. بخش عمده خزانه فرهنگ و معنويت جهان 
در آسيا قرار دارد. آسيا مهد تمدن بشري است و قلب تپنده 
آن در چين، هند، تاجيكس��تان و ايران فرهنگ ساز بوده 
است. فرهنگ و تمدن آسيايي هميشه با همگني، صبر، 
ادب، احترام متقابل و خيرخواهي و در يك كالم، حكمت 
و عدالت همراه بوده است. بزرگ ترين اديان ابراهيمي در 
آسيا بوده اند. وي ادامه داد: زماني كه من رياست جمهوري 
اسالمي را عهده دار شدم، جهت گيري سياست خارجي 
خود را تمرك��ز بر »چندجانبه گرايي اقتصادي« و تقويت 
»سياست همسايگي« به معني وسيع آن و تقويت حضور 
در سازمان هاي منطقه اي معرفي كردم.تركيب دو ابتكار 
اوراسيايي و جاده-كمربند مي تواند تحقق عيني بخشي از 
اين رويكرد باشد و ظرفيت هاي عظيم جمهوري اسالمي 
ايران به لحاظ ژئوپلتي��ك، جمعيت، انرژي، حمل و نقل، 
نيروي انساني و از همه مهم تر معنويت، فرهنگ و تمدن 
مي تواند تحرك معناداري به اين چشم انداز ببخشد. اين 
منطقه در طول تاريخ پيوس��تگي شگرفي داشته است و 
احياي اين پيوس��تگي از كارويژه هاي پيمان شانگهاي و 

مورد تاكيد ايران است. 

  چالش هاي نظام بين الملل در عصر حاضر
 رييس جمهوري ايران اف��زود: جهان وارد دوران جديدي 
شده است. سلطه طلبي و يكجانبه گرايي رو به زوال است. 
نظام بين الملل به س��وي چند قطبي ش��دن و بازتوزيع 
قدرت به سود كشورهاي مستقل، در حال تغيير است. در 
شرايط كنوني صلح و امنيت جهاني از ناحيه سلطه طلبي و 
چالش هايي همچون تروريسم، افراط گرايي و جدايي طلبي 
در معرض تهديد قرار دارد؛ تهديدهايي كه طيف وسيعي از 
كشورهاي جهان و به ويژه اعضا و شركاي سازمان همكاري 
شانگهاي را هدف قرار داده است. آسيا همچون گذشته هاي 
نه چندان دور در كانون تغييرات جهاني قرار دارد. حفظ و 
تقويت صلح در اين پهنه گسترده، نه يك انتخاب بلكه يك 
ضرورت است. سازمان همكاري شانگهاي و »روح حاكم بر 
آن« يعني اعتماد متقابل، منافع مشترك، برابري، رايزني 
مشترك، احترام به تنوع فرهنگي و توسعه مشترك، ابزار 
كليدي در راستاي حفظ صلح در قرن 21 است. رييسي 
تاكيد كرد: صلح و توسعه از مسير همكاري و هماهنگي 
كش��ورهاي كليدي اين منطقه حاصل مي شود. در اين 
مسير، ش��كل دهي و تقويت پيوندهاي زيرساختي ميان 
كشورهاي مختلف اهميت و ضرورت دارد. ابتكار كمربند- 
راه، اتحاديه اقتصادي اوراسيا و كريدور شمال- جنوب به 
عنوان طرح هاي كليدي در حوزه اتصاالت زيرس��اختي 
مي توانند در تقويت منافع مش��ترك كشورهاي در حال 

توسعه و تقويت صلح در اين منطقه نقش ايفا نمايند. اين 
پروژه ها نه رقيب، بلكه مكمل يكديگرند. وي خاطرنشان 
كرد: ايران حلقه وصل س��ه طرح زيرساختي فوق است. 
ايران مي تواند از طريق كريدور شمال- جنوب حلقه وصل 
جنوب و شمال اوراسيا باشد و آسياي مركزي و روسيه را به 
هند پيوند دهد. كريدور شمال-جنوب مي تواند زيرساخت 
سخت همگرايي در قالب »اوراس��ياي بزرگ« را تقويت 
نمايد. ايران در مسير يكي از كريدورهاي ابتكار كمربند و 
راه، يعني كريدور چين آسياي مركزي، غرب آسيا قرار دارد 
و مي تواند پيوند دهنده شرق و غرب اوراسيا باشد. همچنين 
بن��در بزرگ چابهار ايران ظرفيت تبديل ش��دن به مركز 
تبادالت چندين كشور عضو و همسايه را به نحو ويژه دارد 
كه با همت اعضا مي تواند به نمادي از همكاري همه اعضاي 
سازمان شانگهاي باشد. سياست خارجي جمهوري اسالمي 
ايران همواره مبتني بر مش��اركت فعال در سازمان هاي 
بين المللي، چندجانبه گرايي و مخالفت با يكجانبه گرايي بر 
پايه عدالت، همكاري، احترام متقابل و ضرورت ايفاي نقش 
سازنده در مواجهه با چالش هاي بين المللي و منطقه اي بوده 
است. وي اظهار داشت: امروز نظام بين الملل با چالش ها و 
مش��كالت متعددي رو به روست كه حل آنها توسط يك 
دولت به تنهايي امكان پذير نيست. چالش اول، همه گيري 
كرونا است كه نه تنها سالمت ملت هاي جهان را هدف قرار 
داده بلكه پيامدهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و امنيتي 
قابل توجهي نيز در بر داشته است. ما از تالش هاي اعضاي 
سازمان شانگهاي، به خصوص چين و روسيه و هند، براي 
كمك به واكسيناسيون جهاني تشكر مي كنيم و آن را در 
راستاي كمك به روح همكاري در عرصه بين الملل ارزيابي 
مي كنيم. هرگونه اختالل در روند كمك به سالمت انسان ها 
از طريق واكسيناسيون جهاني به بهانه تحريم، ضد حقوق 
بشر و جنايت عليه بشريت است. حل اين مشكل، شديدا 
نيازمند همكاري بين المللي است و اعضاي پيمان شانگهاي 
پتانسيل فراواني را در اين زمينه دارند و ايران حاضر است 
در اين زمين��ه فعاالنه همكاري كن��د. رييس جمهوري 
خاطرنش��ان كرد: تحريم يا تروريس��م اقتصادي، چالش 
ديگري است كه به مهم ترين ابزار سلطه طلبان براي تحميل 
اراده به ديگران بدل شده است. تحريم يا تروريسم اقتصادي 
از موانع كليدي پيش��برد همگرايي منطقه اي محسوب 
مي شود. سازمان همكاري شانگهاي به طراحي ساختارها 
و مكانيسم هاي مقابله جمعي با تحريم نياز دارد. تحريم هاي 
يكجانبه تنها عليه يك كشور نيست بلكه همان گونه كه در 
س��ال هاي اخير روشن شده تعداد بيشتري از كشورهاي 
مستقل به ويژه اعضاي سازمان را دربر مي گيرد. طراحي 
مكانيسم هاي مقابله جمعي با تحريم هاي يكجانبه در قالب 
اين س��ازمان اهميت و ضرورت دارد. رييسي ادامه داد: از 
سوي ديگر، ناامني مخل توس��عه و پيشرفت و تروريسم 

مانع رش��د اقتصادي پايدار اس��ت. ايران باسابقه بيش از 
40 سال تقابل و مبارزه بي امان با تروريسم و افراط گرايي، 
خدمات شايسته اي براي تحقق صلح و عدالت در منطقه 
غرب آسيا انجام داده است. ما هم پيمان عراق و سوريه در 
تقابل با داعش و ساير جريان هاي تروريستي بوده ايم. وي 
افزود: شراكت راهبردي ايران و روسيه در مبارزه با تروريسم 
و افراط گرايي در سوريه، تجربه اي ارزشمند و الگويي موفق 
براي همكاري با ساير شركاي منطقه اي و فرامنطقه اي در 
آينده است. اينجانب دست همكاري براي تحقق صلح و 
هم پيماني براي مبارزه با تروريسم و افراط گرايي به سوي 
همه دولت هاي مشاركت كننده در اين اجالس دراز مي كنم. 
ما نيازمند اقدام جمعي براي تامين امنيت و عدالت به عنوان 

زيرساخت هاي اصلي توسعه و پيشرفت هستيم.

  نقش امريكا در مشكالت افغانستان
رييس جمهوري گفت: متأس��فانه بيش از دو دهه مبارزه 
نمايشي امريكا با تروريسم در افغانستان و عراق، موجب 
از دست رفتن فرصت هاي فراوان اين دو كشور در تامين 
امنيت و رفاه براي ملت هاي خود گرديد. امريكا چند سال 
اس��ت كه اين الگوي ناموفق را به س��وريه نيز صادر كرده 
است. مراكز حضور و تحرك نيروهاي امريكا در سوريه، از 
ناامن ترين و بي ثبات ترين مناطق اين كشور است. ايران 
معتقد به امنيت مش��ترك است و امنيت را تفكيك شده 
نمي داند. راه تامين امنيت مشترك، راه بومي است كه صرفا 
با مشاركت قدرت هاي منطقه اي و بدون مداخله خارجي 
امكان پذير اس��ت. وي تصريح كرد: مس��ووليت وضعيت 
ايجاد شده در افغانستان، تماما بر عهده امريكا و كشورهاي 
همكار او در اين مدت است. اما ما كشورهاي منطقه بايستي 
شرايطي را فراهم كنيم تا مردم افغانستان بتوانند بر مشكالت 
خود چيره شوند و مسيري را براي آينده اي مطمئن ترسيم 
كنند. از نظر جمهوري اس��المي، اين مهم تنها از طريق 
كمك كشورهاي منطقه به مشاركت موثر همه اقوام در 
حاكميت آينده افغانس��تان محقق خواهد شد. طبيعتا 
كشورهاي منطقه صرفا نقش تسهيلگري دارند. دخالت 
خارجي در افغانستان بر مشكالت مي افزايد و در نهايت، بر 
بي ثباتي در آن كشور دامن مي زند. رييس جمهوري اظهار 
داشت: بر همين اساس، جمهوري اسالمي ايران آماده است 
تمام توان خود را در خدمت ايجاد حكومتي فراگير، همه 
شمول و مستقل در افغانستان قرار دهد و همانند تمامي 
اين سال هاي سخت كه در كنار برادران و خواهران افغاني 
خود بوده ايم، به ياري آنان بشتابيم. لكن، مايلم تاكيد كنم 
كه تحقق چنين هدفي از عهده هيچ كشوري به تنهايي 
برنمي آيد و نيازمند كار مشترك و سامان يافته در قالب ساز 

و كارهاي منطقه اي است.

  چشم انداز مذاكرات هسته اي ايران با 4+1
وي تاكيد كرد: تامين حقوق ملت اي��ران در حوزه برنامه 
صلح آميز هسته اي، تضمين منافع مشترك كشورهاي 
در حال توسعه است. هيچ موضوعي نمي تواند فعاليت هاي 
صلح آميز هس��ته اي اي��ران را كه در چارچ��وب مقررات 
بين المللي انجام مي شود، دچار توقف كند. ديپلماسي يكي 
از ابزارهاي تامين منافع ملي كشورهاست، ولي ديپلماسي 
زماني كارآمد است كه همه طرف ها در عمل به آن پايبند 
باشند. تهديد و فشار، پاي ديپلماسي را سست مي كند و 
دست آن را مي بندد. متاسفانه برخي طرف ها با استفاده 
از ابزار تهديد و فشار تصور مي كنند مي توانند ديپلماسي 
را ب��ه نفع خود رقم بزنند، در حال��ي كه با اين ترفند عمال 
ديپلماس��ي را از ميدان به در مي كنن��د و آن را از كارايي 
مي اندازند. رييس جمه��وري افزود: ايران رفع تحريم ها را 
حق ترديدناپذير ملت ايران مي داند و هر فرآيندي كه خالف 
اين حق باشد را در راستاي منافع ملت ايران نمي داند. ايران 
ضمن احترام به رفتار مس��تقل كشورهاي عضو سازمان 
همكاري ش��انگهاي و به رسميت نشناختن تحريم هاي 
ظالمانه يكجانب��ه امريكا و عدم پيروي از سياس��ت هاي 
تحريمي غيرقانوني اين كش��ور، تقوي��ت همكاري هاي 
دوجانبه را به ويژه در عرصه اقتصادي عامل مهمي در ارتقاي 
نقش راهبردي سازمان همكاري شانگهاي در اقتصاد جهاني 
مي داند. رييسي اظهار داشت: در پايان الزم مي دانم، توجه 
اعضاي سازمان را به ضرورت همكاري در موضوعات محيط 
زيس��تي در موضوعاتي مثل رشد فناوري، همكاري هاي 
پساكرونا، امنيت سايبري، ديپلماسي مردمي و ارتباط قوي 
با مردم و برخورد سازمان يافته با جرايم سازمان يافته با مواد 
مخدر و تروريسم اعالم كنم. وي خاطرنشان كرد: معتقدم 
اعضاي سازمان ش��انگهاي با اعتماد به پيشينه ريشه دار 
تمدني خود مي توانند روش هاي موجود براي دستيابي 
و گسترش صلح و امنيت را بر مبناي ديپلماسي و تعامل 

همه جانبه مبتني بر عدالت و معنويت استوار كنند.

 آثار اقتصادي عضويت ايران در س�ازمان 
شانگهاي 

مهم ترين خبري كه در پايان بيست و يكمين نشست 

س��ران سازمان ش��انگهاي مطرح ش��د، خبر پذيرش 
درخواست ايران براي عضويت دائم در پيمان شانگهاي 
است. ديروز اعالم شد سران 8 كشور عضو اصلي سازمان، 
نظر موافق خود را با تبديل عضويت ايران از عضو ناظر به 
عضو اصلي اعالم و اسناد مربوط به آن را امضا كردند. بر 
اين اس��اس فرآيند فني تبديل عضويت ايران به عنوان 
يكي از اعضاي اصلي سازمان آغاز شده و كشورمان از اين 
پس به عنوان عضو اصلي اين سازمان مهم منطقه اي با 
كشورهاي عضو همكاري و تعامل خواهد داشت. بالفاصله 
پس از اعالم اين خبر، مردم در ش��بكه هاي اجتماعي با 
طرح اين پرسش كه اين عضويت چه دستاورد اقتصادي 
و معيشتي براي ايران خواهد داشت، تالش كردند تا از 
ابعاد پنهان موضوع با خبر شوند. حسين اميرعبداللهيان 
وزير امور خارجه كشورمان اما در پاسخ به اين پرسش ها 
با اشاره به پذيرش عضويت دائم ايران در سازمان همكاري 
ش��انگهاي گفت كه مردم حتما آثار اين عضويت را در 
برنامه اقتصادي دولت سيزدهم مشاهده خواهند كرد. 
اميرعبداللهيان كه ب��ه همراه رييس جمهور به منظور 
شركت در نشست س��ران سازمان همكاري شانگهاي 
در دوشنبه پايتخت تاجيكستان حضور دارد، ديروز در 
گفت وگو با شبكه خبر درباره پذيرش عضويت دائم ايران 
در اين سازمان گفت: مهم ترين شروع فرآيند عضويت 
دائم ايران در سازمان همكاري شانگهاي است كه ابعاد 
مختلف سياسي، امنيتي، تجاري، اقتصادي و فرهنگي 
و گمركي و زمينه هاي متعدد ديگري را شامل مي شود.

در واقع اين عضويت به دولت سيزدهم كمك مي كند تا 
براي اجراي سياس��ت آسيامحور و كار با آسيا به عنوان 
يكي از اولويت هاي اصلي خود موفق باش��د. وزير امور 
خارجه ايران با بيان اينكه از س��ال هاي پيش عضويت 
دائم ايران در سازمان همكاري شانگهاي در دستوركار 
بود، خاطرنشان كرد: براي وارد شدن به پروسه عضويت 
دائم كه امروز اين اتفاق مهم رخ داد نيازمند پيگيري هاي 
جدي بوديم كه آقاي رييس جمهور از همه فرصت هاي 
تماس هاي تلفني و مهماناني كه براي مراسم تحليف به 
تهران آمدند و عضو پيمان شانگهاي بودند استفاده كرده 
و شخصا اين موضوع را پيگيري كرد و به بنده هم تكليف 
كرد كه در رايزني ها با همتايان اين موضوع را با جديت 
دنبال كنيم كه بتوانيم اين عضويت را در دوشنبه پايتخت 
تاجيكستان به نتيجه برسانيم. رييس دستگاه ديپلماسي 
كشورمان با بيان اينكه براي اين عضويت موانع زيادي نيز 
وجود داشت، افزود: اما با مجموع تالش هايي كه در دولت 
انجام شد خوشبختانه اين اتفاق افتاد و سران كشورهايي، 
چون روسيه، چين، هندوستان، پاكستان و تاجيكستان 
كه ميزبان اجالس بود كم��ك و همكاري كردند و اين 
اتفاق مهم رقم خورد. بايد عضويت ايران در اين سازمان 
را يك دس��تاورد خيلي مهم اين اجالس به شمار آورد 
و حتما م��ردم عزيزمان آث��ار آن را در برنامه اقتصادي 
دولت سيزدهم مشاهده و مالحظه خواهند كرد. البته 
روند عضويت دائم به گونه اي است كه مرحله به مرحله 
گام هايي اتخاذ مي شود كه در هر مرحله يكي از حلقه ها 
فعال مي شود و در نهايت در يك پروسه حداكثر يك ساله 
تا يك سال و نيمه تمام بخش هاي مربوط به عضويت دائم 
ما به شبكه بزرگي كه در بين كشور هاي عضو سازمان 
ش��انگهاي قرار دارد، فعال مي ش��وند و اين يك شروع 
خيلي دقيق است. به موازات آن آقاي رييس جمهور با 
سران كشور هاي عضو سازمان شانگهاي مالقات هاي 
دوجانبه زيادي را داش��تند. عمده مالقات هاي ما حول 
محور همكاري هاي اقتصادي و تجاري، همكاري هاي 
گمركي، ترانزيت و انرژي بود و در مواردي مي دانيد كه 
ما در اين حوزه ها دانش��جويان زيادي داريم و برخي از 
مشكالت دانشجويان و تجار و بازرگانان ما كه بايد حل و 
فصل مي شد مورد توجه قرار گرفت.به دليل اينكه تعداد 
زيادي از وزرا همراه رييس جمهور در اين سفر هستند، 
بالفاصله بعد از هر مالقات، مالقات هاي دوجانبه وزراي 

همراه را با همتايان خود ساماندهي كرديم.

  بازت�اب عضوي�ت اي�ران در ش�بكه هاي 
اجتماعي

مسووالن، شخصيت هاي سياسي و كاربران شبكه هاي 
اجتماعي نيز در واكنش به خبر عضويت دائم ايران در 
سازمان همكاري شانگهاي پيام هايي در فضاي مجازي 

منتشر كردند كه برخي از آنها به شرح ذيل است: 
سيد محمد حس��يني: امروز ج.ا.ا رسما عضو دائم و اصلي 
 #سازمان_ش��انگهاي ش��د، در حالي كه تاكنون صرفا 
عضو ناظر بود. عضويت در س��ازماني با حضور قدرت هاي 
بزرگ  #اقتصادي جهان مثل چين و هند، مزاياي فراوان 
اقتصادي، تجاري، حمل و نقل، ترانزيت، امنيتي و حتي 
فرهنگي براي  #ايران خواهد داش��ت.  س��يدنظام الدين 
موس��وي:  ايران به عنوان عضو رسمي اجالس شانگهاي 
پذيرفته شد. حاال در كنار روسيه، چين و هند، جمهوري 
اس��المي ايران ضلع چهارم »مربع قدرت شرق« را شكل 
مي دهد. وارد نظم نويني در قرن 21 ش��ده ايم كه از منظر 
اقتصادي و سياسي، مربع قدرت شرق، اثرگذارترين بازيگر 
اين نظم جديد اس��ت.  سيدمحس��ن دهنوي: با پذيرش 
ايران به عنوان عضو رسمي سازمان همكاري #شانگهاي، 
سياست خارجي ما وارد افق هاي روشن تري شد. همكاري 
با همسايگان و شركاي آسيايي بايد ركن دكترين سياست 
خارجي دولت سيزدهم باشد. اقتصاد مقاومتي عالوه بر آنكه 
درون زا است، براي شكستن تحريم ها با اقتصادهاي جهاني 
نيز تعامل دارد. مصطفي قمري وفا: امريكا دوباره باخت! 
اعالم عضويت دائمي ايران اسالمي در پيمان اقتصادي 
و امنيتي #شانگهاي، شاخص هاي #قدرت _آفريني 
اين سازمان 2۵ ساله آسيايي را افزايش مي دهد. #ايران، 
حلقه اتصال شرق  به  غرب و شمال به جنوب آسياست. 
بازار 330 ميليارد دالري شانگهاي: زمينه بي تاثير كردن 

#تحريم هاي #امريكا.

اهميت عضويت در شانگهاي
 تروريستي گروه هاي سلفي تشكيل شده است. 
با توج��ه به اينك��ه بخش��ي از كانون هاي اصلي 
رويكردهاي افراطي س��لفي در آس��ياي ميانه، 
چچن و به صورت بالقوه در اس��تان سين كيانگ 
چين وجود داش��ت، اين پيمان نام��ه در آغاز بر 
اس��اس رويكردهاي امنيتي و سياس��ي تشكيل 
شد تا راهكارهايي براي مقابله با اين رويكردهاي 
تروريس��تي پيدا كند و آنها را ب��ه كار بگيرد. اما 
در س��ال هاي بعد، آرام آرام وجه بارز اين پيمان 
بر اس��اس افكار چين براي احياي جاده ابريشم 
كه در فضاي رس��انه اي با عن��وان ايده »كمربند 
و جاده«مطرح ش��ده بود، نقش اين س��ازمان به 
عنوان عاملي براي گسترش نفوذ اقتصادي چين 
از غ��رب چين به غرب جهان تغيي��ر حالت پيدا 
كرد. واقعي��ات تحليلي نش��ان مي دهد كه بين 
چين و امريكا در نواحي ش��رقي چين )قس��مت 
آسياپاس��يفيك و درياي چين جنوبي( همواره 
ظرفيت بروز كنش و واكنش س��خت سياس��ي 
و نظامي وجود داش��ته اس��ت. واقعيت هايي كه 
ام��روز نيز نش��انه هاي آن كامال پديدار ش��ده و 
امري��كا از طريق انعقاد پيمان ه��اي منطقه اي با 
اس��تراليا و انگليس تالش مي كن��د، كانون هاي 
آن را به نفع خود مس��تحكم كند. بنابراين چين 
از طريق ارتباط غرب چين ب��ا غرب عالم تالش 
مي كند، ظرفيت هاي ويژه اي را براي خود در اين 
رويارويي ايج��اد كند. اين روند بر اهميت پيمان 
منطقه اي ش��انگهاي و تقويت ابع��اد اقتصادي 
آن افزود . و اما ايران نيز از س��ال 200۵ همواره 
درخواس��ت براي عضويت دايم در اين سازمان 
را مط��رح كرده، ولي اين رون��د عضويت دايم بنا 
به داليلي هرگز محقق نش��د. امسال با توجه به 
تح��والت افغانس��تان از يك ط��رف و همچنين 
انعقاد س��ند همكاري 2۵س��اله با چين و روابط 
راهبردي با روسيه از سوي ديگر، شرايطي ايجاد 
ش��د تا ايران به عضويت دايم اين پيمان درآيد. 
بايد توجه داش��ت كه بيش از 40درصد جمعيت 
دنيا با حضور 2كش��ور پرجمعيت جهان )چين 
و هند( عضو اين پيمان هس��تند. از س��وي ديگر 
بخش قابل توجهي از مس��احت جه��ان در اين 
منطقه قرار دارد. كشورهايي مانند روسيه، هند، 
پاكستان، ايران، قزاقستان و... همگي كشورهايي 
داراي وسعت هايي باال هستند كه اغلب از نقش 
اس��تراتژيك نيز در آسيا و اوراس��يا برخوردارند. 
بايد ب��ه اين نكته هم توجه ك��رد كه بزرگ ترين 
دارندگان ذخاي��ر انرژي )ايران و روس��يه...( در 
اين منطقه عضو هس��تند. همچنين بزرگ ترين 
مصرف كنندگان انرژي )هند، چين و...( نيز عضو 
اين پيمان نامه هس��تند.يعني مصرف كنندگان 
و توليد كنن��دگان بزرگ ان��رژي در اين منطقه 
حض��ور دارند. ضم��ن اينكه مجموع��ه تجارت 
اعض��ا در تج��ارت بين المللي، اع��داد و ارقامي 
حول و حوش س��ه هزار ميليارد دالر اس��ت كه 
ظرفيت هاي اقتصادي و تجاري ويژه اي را به اين 

منطقه مي بخشد. 
بر اساس ارزيابي هاي تحليلي آينده اقتصاد جهان 
در آسيا خواهد بود و در چش��م انداز كشورهاي 
نخس��ت و دوم اقتص��اد جه��ان )چي��ن و هند( 
عضو اين س��ازمان هس��تند. وقتي مجموعه اين 
داده هاي اطالعاتي را در كنار هم قرار مي دهيم، 
تصويري از يك پازل مش��خص را در بخش هاي 
امنيتي و اقتصادي نماي��ان مي كند كه مي تواند 
دورنماي روش��ني را پيش روي اعضا بگشايد. از 
منظر ايران اما پيوس��تن به يك چنين سازماني 
يك پوئن است. با توجه به اينكه ايران طي 4دهه 
گذش��ته نتوانسته در هيچ س��ازمان بين المللي 
موثري عضويت پيدا كند، اين عضويت، امتيازات 
بالقوه مناسبي را براي ايران ايجاد مي كند. براي 
بالفع��ل كردن اي��ن ظرفيت ه��ا نيازمند برخي 
اقدامات تكميلي هستيم تا بتوانيم دستاوردهاي 
افزون تري كسب كنيم. موضوع مهم ديگر براي 
ايران آن اس��ت ك��ه برخي كش��ورها در پيمان 
ش��انگهاي وجود دارند كه ب��ه نوعي با هم داراي 
تعارض منافع سياسي و اقتصادي دارند. از جمله 
هند-چين، هند-روس��يه، پاكس��تان-هند و... 
كش��ورهايي هس��تند كه در هر كدام مشكالتي 
با يكديگ��ر دارند. اين اتمس��فر، فرصتي را براي 
س��اير كش��ورهاي عضو ايجاد مي كند تا بتوانند 
از حفره هاي موجود در ميان مناسبات ارتباطي 
اعضا اس��تفاده كنند. ايران نه با هند، نه با روسيه 
و ن��ه با چي��ن مش��كلي ن��دارد و مي تواند نقش 
كانون ارتباطي را براي اين كشورها ايفا كند. اما 
مهم ترين گزاره براي ايران در شرايط فعلي حل 
معضالت برآمده از تحريم هاي اقتصادي اس��ت. 
ايران در ارتباط با تحريم ها نيز 2س��ناريو را براي 
خود تعريف كرده است. نخست اينكه راهكاري 
پيدا كند كه از طري��ق مذاكره و گفت وگو بتواند 
تحريم ها را لغو كند. ب��راي اين راهبرد عضويت 
در ش��انگهاي با توجه به حضور چين و روسيه به 
عن��وان 2عضو كليدي گفت وگوهاي هس��ته اي 
با كش��ورهاي 1+4 و امري��كا مي تواند تاثيرگذار 
باش��د. راهبرد ديگر ايران در مواجهه با تحريم ها 
آن اس��ت كه در صورت تداوم تحريم ها ايران به 
دنبال خنثي سازي اثرات تحريم ها است. در اين 
صورت هم عضويت در شانگهاي تاثيرات مثبتي 
دارد. به مجموعه اين گزاره ها بايد قرار داش��تن 
2 عضو از كش��ورهاي عضو شانگهاي در شوراي 
امنيت سازمان ملل متحد و قرار داشتن 4قدرت 
هس��ته اي جهان در اين سازمان را نيز افزود. بعد 
از اين مرحله، نوبت ايران اس��ت كه تالش كند، 
مجموعه بالقوه دس��تاوردهاي احصا ش��ده كه 
نتيجه سال ها فعاليت، تالش و مذاكره است را به 
صورت بالفعل درآورد و آنها را در راستاي تامين 

منافع حداكثري ملي خود به كار بگيرد.

ايران به عنوان نهمين كشور، عضو اصلي سازمان همكاري شانگهاي شد 

ايران به شانگهاي رسيد

 برابر  رای شماره 14060310004005253- 1400/5/17 هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه بال معارض آقای محمدهادی پنبه کار بيشه    فرزند علی رضا شماره شناسنامه 310 
و  شماره ملی 2062993951اصادره از بابل نسبت به ششدانگ یک قطعه زمين با بنای احداثی در آن به مساحت 230 سير و6 مثقال 
و21 نخودعرصه ان وقف می باشد به مساحت 134/85 مترمربع پالک4868/157واقع در حيدر کال بخش دو غرب بابل خریداری از 
آقای عليرضا پنبه کار محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز آگهی می شود درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی بمدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 
نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهدشد. م الف 1189224

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/6/27  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/7/11

آگهی موضوع ماده3 قانون وماده 13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

سيد مهدی حسينی کریمی- سرپرست ثبت اسناد و امالک بابل

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزیز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به این سامانه پيامك نمایند. 



با وجود اعالم هدف توليد 3 ميليون دس��تگاه خودرو 
در سال كه سال هاست مورد توجه مسووالن صنعتي 
كشور اس��ت، توليد خودرو در 5 ماه نخست حتي به 
اندازه 20 درص��د هدف مورد نظر هم نرس��يده و در 
صورت ادامه همين روند ب��ه حدود 700تا 800 هزار 
دستگاه در سال 1400 خواهد رسيد كه با 3 ميليون 
دستگاه در سال فاصله بسيار دارد و معلوم نيست كه 

چگونه قرار است به اين هدف برسيم؟
براساس آخرين آمار اعالم شده توسط وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت(، در پنج ماهه ابتداي امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در مجموع توليد 
انواع خودروها قريب به 1.5 درصد )1.4۹ درصد( رشد 
داشته و سواري ها، خانواده ميني بوس ها و سنگين هاي 
باري با افزايش توليد و وانت ها و اتوبوس ها با افت توليد 

مواجه شده اند.
به گزارش ايس��نا، طبق آماره��اي وزارت صمت، در 
پنج ماهه نخست س��ال جاري، خودروسازان داخلي 
38۶ هزار و 277 دستگاه خودرو توليد كرده اند كه در 
مقايسه با 380 هزار و 521 دستگاه خودرو توليدي در 
پنج ماه ابتدايي سال 13۹۹، تنها 1.4۹ درصد افزايش 

يافته است.
در پنج ماهه امسال بيشترين توليد در بخش سواري ها 
آمار 354 هزار و 541 دس��تگاهي را ثبت كرده است 
كه تنها ۹741 دس��تگاه بيش��تر از آمار سال گذشته 
)344 هزار و 800 دستگاه( بوده و رشد 2.7 درصدي 

داشته است.
بيشترين رش��د توليد در بين خودروها را كاميونت، 
كاميون و كش��نده ها به مي��زان 83.1 درصد به خود 
اختصاص داده اند كه از حدود 543 دستگاه توليدي در 
مجموع پنج ماه نخست سال گذشته به 3215 دستگاه 

در مدت مشابه سال جاري رسيده است
ميني بوس و ميدل باس نيز در اين مقايس��ه آماري، 
توليد افزايشي ثبت كرده است و با رشد 10.4 درصدي 
از حدود 305 دس��تگاه به 341 دستگاه در پنج ماهه 

ابتدايي سال جاري رسيده است.
در مقابل در حالي كه پس از سواري ها بيشترين تيراژ 
توليد در بخش وانت بوده است اما توليد اين خودرو در 
پنج ماهه 1400 نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 
11.8 درصد كاهش توليد داشته است. از ابتداي سال 
جاري تا پايان مرداد ماه 27 هزار و 804 دستگاه وانت 
توليد ش��ده اس��ت در حالي كه در همين بازه زماني 
سال 13۹۹، تعداد وانت هاي توليدي 31 هزار و 528 

دستگاه بوده است.
آمار توليد اتوبوس ها نيز در مدت مذكور سال جاري 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهشي ثبت شده 
است. توليد اتوبوس ها در پنج ماهه 1400 با افت 13.3 

درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته )قريب به 
151 دستگاه( 274 دستگاه توليد شده است. در پنج 
ماهه نخست سال 13۹۹، خودروسازان داخلي 380 
هزار و 521 دستگاه خودرو توليد كرده بودند.در پنج 
ماهه امسال بيش��ترين تعداد توليد خودرو در بخش 
س��واري ها بود به طوري كه 354 هزار و 541 دستگاه 

)۹1.8 درصد توليد( از اين خودروها توليد شد.
توليد خودروهاي س��واري در مقايس��ه با پنج ماهه 
نخست س��ال ۹۹ رش��د 2.3 درصدي داشته است.

پس از آن بيشترين تيراژ توليد در بخش وانت بود. تا 
پايان مرداد ماه 27 هزار و 804 دس��تگاه وانت توسط 
خودروسازان داخلي توليد شد، اما مقايسه آن با آمار 
مدت مشابه سال گذشته حكايت از افت 11.8 درصدي 
دارد. بيشترين رش��د توليد در بين خودروها در اين 
مدت مربوط به كاميونت، كاميون و كش��نده با 83.1 
درص��د بود. جمع توليد خودروس��ازان در اين بخش 
تا پايان مرداد ماه به س��ه هزار و 215 دستگاه رسيد.

همچنين در بخش ميني بوس و ميدل باس با رش��د 
10.4 درصدي 341 دستگاه توليد شد، اما در بخش 
اتوبوس با افت 13.3 درصدي در هم سنجي با پارسال 

274 دستگاه توليد شد.

    آمار مردادماه
بررسي آمار عملكرد خودروسازان در مرداد ماه امسال 
نيز رش��د 4.۹ درصدي در مقايسه با مرداد ۹۹ نشان 
مي دهد.در مرداد 1400 خودروسازان داخلي موفق 
به توليد ۶3 هزار و 251 دس��تگاه انواع خودرو شدند 
كه شامل 57 هزار و 874 دستگاه سواري، چهار هزار 
و ۶0۹ دستگاه وانت، ۶25 دستگاه كاميونت، كاميون 
و كشنده، ۶7 دس��تگاه ميني بوس و ميدل باس، 47 

دستگاه اتوبوس و 2۹ دستگاه ون بود.

     ايران خودرو و سايپا
در پنج ماهه نخست امسال، ايران خودرو و سايپا در مجموع 
با توليد 3۶1 هزار و 700 دس��تگاه خودرو، س��هم ۹3.۶ 
درصدي از كل توليدات خودروسازان كشور داشتند.در اين 
مدت، ايران خودرو با 188 هزار و 38۹ دستگاه توليد عنوان 
بزرگ ترين خودروساز كشور را از آِن خود كرد و پس از آن 
سايپا با توليد 173 هزار و 311 دستگاه خودرو در مكان دوم 
قرار گرفت. تا پايان مردادماه امسال، توليدات ايران خودرو 
در مقايسه با مدت مشابه پارسال افت 1.8 درصدي ثبت 
كرد، اما توليدات سايپا با رشد سه درصدي همراه شد.در 
مرداد ماه امس��ال نيز ايران خ��ودرو با تولي��د 31 هزار و 

24۶ دس��تگاه خودرو افت 1.5 درصدي و سايپا با توليد 
27 هزار و 8۹1 دس��تگاه خودرو رشد 12.2 درصدي در 
مقايسه با مرداد ماه ۹۹ را ثبت كردند .پيشتر وزير صنعت، 
معدن و تجارت با اشاره به صنعت خودرو، زيان انباشته، 
كيفيت پايين توليدات و قيمت را سه چالش اساسي اين 
صنعت پيش��ران عنوان كرد و گفت: اين مشكالت به آن 
معني نيس��ت كه اين صنعت را كنار بگذاريم.»سيدرضا 
فاطمي امين« بيان داشت: عده اي مي گويند كه اگر اين 
صنعت را كنار گذاشته و به واردات خودرو اقدام كنيم به 
نفع ما اس��ت، اما برعكس معتقدم صنعت خودروسازي 
داراي ظرفيتي اس��ت كه مي تواند به افتخار ملي تبديل 
ش��ود. وي افزود: در همين راستا يك برنامه 2 ساله براي 
صنعت خودرو تدوين ش��ده كه اجرايي شدن آن، تحول 
جدي در اين صنعت به دنبال خواهد داشت و اوج آن سال 
1404 خواهد بود. بايد هم زمان به تقويت رقابت، اصالح 
س��از و كارهاي مديريتي و اقتصادي و افزايش توليد در 
خودروسازي بپرداريم تا در اين صنعت به توفيق برسيم.

برنامه ما توليد 1.۶ ميليون دستگاه خودرو در سال آينده 
است كه در س��ال 1404 به سه ميليون دستگاه افزايش 
خواهد يافت و بايد 30 درصد آن معادل حدود يك ميليون 

دستگاه تا آن زمان، روانه بازارهاي صادراتي شود.

خبراخبار
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تصويب ۷ طرح تحولي
در نظام توزيع كاال و بازار داخلي

جلس��ه ارايه و بررس��ي پروژه هاي تحول��ي در نظام 
توزيع كاال و بازار داخلي به منظور اصالح ش��بكه ها و 
سياست هاي حوزه توزيع كاالي داخلي برگزار و هفت 

پروژه تحولي به تصويب رسيد.
به گزارش ايِبنا به نقل از روابط عمومي وزارت صمت، 
با توجه به ضرورت بازنگري و اصالح در شرح وظايف و 
تكاليف حوزه بازرگاني و همچنين جهت چابك سازي، 
انعطاف پذيري و اقدام به موقع و شايسته، جلسه طرح 
و بررسي پروژه هاي تحولي در نظام توزيع كاال و بازار 
داخلي صبح روز پنج ش��نبه 25 شهريور ماه باحضور 
وزير صنعت، معدن و تجارت و قائم مقام وزير در امور 

بازرگاني، معاونين و ساير مديران مربوطه برگزار شد.
اين جلسه با توجه به برنامه وزارت صمت و پروژه هاي 
تحول��ي تعري��ف ش��ده در برنامه ه��اي س��يدرضا 
فاطمي امين، در راستاي كاالرساني مناسب در حوزه 
بازار داخلي برگزار ش��د كه در آن مديران پروژه هاي 
مربوطه به ارايه منش��ور پروژه هاي مذكور -ش��امل 
اه��داف، گام هاي اجراي��ي، تعارضات و مش��كالت، 

زمانبندي اجرا و ديگر موارد - پرداختند.
گفتني اس��ت مجموعه اقدامات مربوط به اصالح 
شبكه ها، كانال ها و همچنين سياست ها و مقررات 
حوزه توزيع كاالي داخلي، در قالب 1۹ پروژه داخلي 
تنظيم ش��ده اس��ت و هدف از اجراي اين پروژه ها 
كاهش هزينه هاي مبادله، كاهش هزينه هاي توليد و 
توزيع، شفافيت در نظام قيمت و اطالع مصرف كننده 
از حقوق خود )از ُبعد كيفيت و قيمت كاال و خدمات، 
رسيدگي به شكايات(، رتبه بندي و اعتبارسنجي 
شبكه هاي توزيع، استفاده از بازرسي هاي تخصصي، 
توسعه برندينگ و گسترش نهادهاي طرف قرارداد 
)از جمله NGOهاي مصرف كننده( است. الزم به 
يادآوري است كه اين تعداد پروژه دريك ماه گذشته 
و بر اس��اس مطالعات 18 ماهه موسسه مطالعات و 
پژوهش هاي بازرگاني در حوزه توزيع كاال تعريف 
شده اند كه در جلس��ه امروز، تعداد هفت پروژه آن 

مطرح شد و مورد بررسي قرار گرفت.

ثبت الزامي اطالعات در 
سامانه هاي تجارت و جامع انبارها

رييس سازمان حمايت اعالم كرد: بنابر تصميمات 
دولت، دس��تورالعمل ضرورت ثب��ت اطالعات در 
سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها ازسوي 
اين سازمان ابالغ و واحدهاي اقتصادي ملزم به ثبت 

اطالعات شدند.
به گزارش ايِبنا به نقل از روابط عمومي وزارت صمت، 
رييس سازمان حمايت اعالم كرد: بنابر تصميمات 
دولت به منظور شفاف سازي نظام توليد و توزيع و 
همچنين كنترل قيمت ها در كشور، دستورالعمل 
ض��رورت ثبت اطالعات در س��امانه جامع تجارت 
و سامانه جامع انبارها ازس��وي اين سازمان ابالغ و 
كليه واحدهاي اقتص��ادي عرضه كننده كاالهاي 
پتروشيمي، روغن موتور تصفيه اول، لوازم خانگي، 
پودر شوينده، پوشك خردسال، شيرخشك صنعتي 
و مقاطع ف��والدي ملزم به ثبت اطالعات مربوط به 
توليد، نگهداري، توزيع و ... كاالها در س��امانه هاي 

جامع تجارت و جامع انبارها شدند.
عباس تابش اظهاركرد: مراحل اجراي پروژه استقرار 
سامانه جامع تجارت براي كاالهاي پتروشيمي، روغن 
موتور تصفيه اول، لوازم خانگي، پودر شوينده، پوشك 
خردسال، شيرخشك صنعتي و مقاطع فوالدي دراين 

سازمان در حال پيگيري است.
وي ثبت كليه اطالعات مرب��وط به توليد، نگهداري، 
توزيع كاالها و... در س��امانه جامع تجارت را ضروري 
و درراستاي تكاليف قانوني منبعث از قانون مبارزه با 
قاچاق كاالو ارز دانست و افزود: براساس اين ابالغيه؛ 
عرضه كاالهاي فوق الذكر صرفًا در چارچوب سامانه 
مذكور و توسط اشخاص داراي كد نقش ميسر خواهد 
بود و كليه واحدهاي اقتصادي شامل واحدهاي صنفي، 
فروشگاه هاي زنجيره اي، شركت هاي پخش، كسب و 
كارهاي مجازي و ...كه كاالهاي فوق را عرضه مي كنند 
مكلف به ثبت اطالعات از جمله ثبت  نام در س��امانه 
جامع تجارت و اخذ كد نقش و همچنين ثبت نام در 
سامانه جامع انبارها و ثبت اطالعات مربوط به محل 
نگهداري كاالها در س��امانه هاي مذك��ور حداكثر تا 
27 ش��هريورماه سال جاري مي باش��ند. معاون وزير 
صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر عزم جدي سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در برخورد با 
واحدهاي متخلف متذكر شد: اجراي اين دستورالعمل 
براي همه واحدهاي اقتصادي عرضه كننده كاالهاي 
مورد اشاره ضروري است و پس از پايان مهلت مقرر و 
در صورت عدم انجام اين تكليف قانوني، عالوه بر عدم 
امكان عرضه كاال با متخلفين براساس نوع تخلف تحت 
عنوان عرضه خارج از ش��بكه و احتكار، در چارچوب 
قوانين تعزيرات حكومتي، نظام صنفي و قانون مبارزه 

با قاچاق كاال و ارز برخورد قانوني انجام مي شود.
تابش تصري��ح كرد: رص��د كاال در زنجيره تجاري و 
نظارت سيس��تمي جهت تس��هيل و جلوگيري از 
گران فروشي، احتكار و قاچاق كاال و همچنين بهبود 
و شفاف سازي فعاليت عاملين تجاري و فراهم نمودن 
امكان اعتبارس��نجي و رتبه بندي عادالنه فعالين به 
صورت جدي و مستمر از سوي بازرسان اين سازمان 
و س��ازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان ها در 
حال اجرا است و هموطنان عزيز در صورت مشاهده 
هر گونه تخلف مي توانند موارد را از طريق تلفن 124 
اطالع رس��اني كرده تا در اسرع وقت به آن رسيدگي 
شود. گفتني اس��ت كه با اس��تفاده از سامانه جامع 
تجارت، انجام مبادالت تجاري به سمت مبادي قانوني 
هدايت و پديده قاچاق كاهش خواهد يافت و ضمن 
كاهش زمان بررس��ي ها و بوروكراسي ها، مديريت 
يكپارچه و نظارت و بازرسي بر تجارت داخلي بهينه 
مي شود و همچنين طبق قانون مبارزه با قاچاق و ارز 
همه دستگاه ها مكلفند با اين سامانه همكاري كنند.

اثرات آزادسازي واردات
بر بازار خودرو

با تصميم جديد مجلس، واردات خودرو پس از حدود 
سه سال )از مرداد سال 13۹7( مجددا آزاد و راه براي 
ورود خودروهاي خارجي به كشور باز مي شود. حال 
سوال اينجاس��ت كه اين تصميم چه اثراتي بر بازار 

خودرو خواهد گذاشت؟
در اين رابطه حس��ن كريمي سنجري- كارشناس 
صنعت خودرو- در گفت وگو با ايسنا با بيان اين نكته 
كه بحث قانون گذاري ه��ا و تصميم گيري ها براي 
واردات خودرو، بايستي در اختيار دولت باشد، اظهار 
كرد: مگر تاكنون واردات خودرو قانون نداشته است 
كه حال مجلس براي آزادسازي آن مصوبه صادر كرده 
است؟ از س��وي ديگر واردات خودرو اصوال شمشير 
دو لبه است. در حقيقت از يك سو با موضوع عرضه 
و تقاضاي خودرو در بازار مواجه خواهيم بود كه علت 

اصلي آن، كمبود عرضه به حساب مي آيد.
وي افزود: طي سه سال گذشته به دليل شرايط مختلف 
و مش��كالتي كه وجود داشته، نتوانس��ته ايم مطابق 
برنامه هاي��ي كه از قبل پيش بيني ش��ده بود، حركت 
كنيم و هيچگاه توان توليد خودرو ما از رقمي كه در سه 
سال گذشته حاصل شد، باالتر نرفت؛ بنابراين هميشه 
توليد از نياز بازار كمتر بوده است. از سوي ديگر هميشه 
با معضلي به نام مضيقه ارزي مواجه بوده ايم و اوضاع و 
احوال اقتصادي كشور ما به گونه اي بوده كه با محدوديت 
منابع ارزي مواجه بوده است و اختصاص بخشي از ذخاير 
محدود نمي توانست به واردات خودرو تعلق گيرد اما با 
توجه به اينكه در آخرين تصميم گيري ها قراراست كه 
اين واردات هيچ تعهد ارزي جديد براي كش��ور ايجاد 
نكند، احتم��اال محدوديت ارزي مانعي ب��راي واردات 
نخواهد بود. زماني كه واردات با ارز منشأ خارجي باشد، 
عمال دغدغه مضيقه ارزي دولت منتفي خواهد ش��د؛ 

چراكه قرار نيست ارزي از كشور خارج شود. 
اين كارشناس صنعت خودرو تاكيد كرد: اينكه اشخاص 
امكان واردات داشته باشند، قانون واردات وجود خواهد 
داشت و بحث بر سر تعداد آن وجود دارد و با مشخصات 
محدود كه اين موضوع طبيعتا يك امتياز خواهد شد 
و يك امضاي طاليي ديگر ب��ه امضاهاي طاليي ديگر 
اضافه خواهد شد و ممكن است تبديل به رانتي شود كه 
در اختيار افراد خاصي قرار مي گيرد؛ لذا نكته اين است 
كه سازوكار واردات بصورت كامل تشريح شود كه البته با 
توجه به اينكه اين سازوكار به شوراي رقابت سپرده شده 
است اما با توجه به اينكه نحوه تعيين سازوكار واردات و 
تعيين تعداد به شوراي رقابت واگذار شده است، جاي 
تامل دارد. كريمي سنجري تاكيد كرد: اميد است كه 
شوراي رقابت بتواند سازوكار درستي براي اين موضوع 
تعريف كند؛ اما آنطور كه سابقه اين شورا نشان مي دهد، 
با توجه به اينكه شوراي رقابت نتوانسته است چندان 
تاثيرگذاري مثبت در بحث بازار و اقتصاد كشور و به ويژه 
در تعادل بخشيدن به بازارهاي مختلف و از جمله بازار 
خودرو، داشته باشد، به نظر مي رسد كه اصوال هركاري 
كه به اين شورا واگذار شود، نمي تواند با نتيجه درست 
و مطلوبي از شوراي رقابت خارج شود؛ چراكه سازوكار 
اين شورا سازوكار درستي نيست يا شايد وظايف خود 
را به درستي تاكنون انجام نداده است. وي افزود: شايد 
هم تجربه منفي كه در مورد شوراي رقابت و عملكرد آن 
به ويژه در ساماندهي بازار خودرو وجود دارد، همواره اين 
نگراني را براي فعاالن و كارشناسان اين صنعت و حتي 
مردم ايجاد مي كند كه شوراي رقابت به هركاري كه ورود 
كند، ممكن است با وضعيت نامناسب تري مواجه شود. 
ضمن اينكه تصميمات آن در مورد قيمت گذاري خودرو 
هم هميش��ه با تاخير بوده و از اصول منطقي درستي 
برخوردار نبوده است؛ لذا شرايط را هم همواره سخت تر 
كرده است. به همين دليل بنده چندان به اين موضوع 
خوش بين نيستم كه اين شورا بتواند در مورد واردات 
خودرو هم تصميمي درس��ت و آن هم در شش ماه 

يك بار اتخاذ و سازوكار مشخصي را تعيين كند.

با حكم وزير كشور 
علي قاسم زاده رسما شهردار 

كالن شهر اصفهان شد
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، 
حكم علي قاسم زاده به عنوان شهردار اصفهان، از سوي 
احمد وحيدي، وزير كشور امضاء شد. به اين ترتيب علي 
قاسم زاده، به طور رسمي به عنوان شهردار كالن شهر 
اصفهان منصوب شد.  علي قاسم زاده، چهارم شهريور 
امسال در جلسه فوق العاده شش��مين دوره شوراي 
اسالمي ش��هر اصفهان به اتفاق آرا و با رأي قاطع 12 
نفر از اعضاي شوراي شهر، به عنوان شهردار اصفهان 
انتخاب شد.  در متن احكام جداگانه وزير كشور كه براي 
انتصاب شهرداران اصفهان، خرم آباد، نجف آباد و يزد 
صادر شده، آمده است: با عنايت به منويات مقام معظم 
رهبري )مدظله العالي( و مفاد بيانيه گام دوم انقالب، 
شايسته اس��ت با انتخاب مديران متعهد و كارآمد و 
برنامه ريزي دقيق، اهداف و سياس��ت هايي همچون 
پايبندي به اصول و ضوابط معماري اسالمي- ايراني و 
گسترش نمادهاي دين و اخالق، هويت بخشي به سيما 
و منظر شهرها و استحكام بناها و رعايت مالك هاي 
امانت، دينداري، كفايت و كارآمدي را محقق كنند.  
در ادامه اين حكم آمده اس��ت: شفافيت فرآيندها و 
شناخت گلوگاه هاي فساد خيز و مبارزه جدي با عوامل 
آن، تسهيل، تس��ريع و انضباط در خدمت رساني به 
شهروندان و پوشش فراگير خدمات شهري، رعايت 
توزيع عادالنه خدمات، امكانات و نگاه عدالت گستر به 
اقشار محروم و آسيب پذير با رويكرد محله محوري، 
توجه اساسي به ظرفيت جوانان و رسيدگي ويژه به امور 
بانوان، ايثارگران، سالمندان و معلوالن، اهتمام جدي و 
مسووالنه به توسعه پايدار و حفظ محيط زيست و ارتقاء 
فضاي سبز شهري از ديگر توصيه ها به شهرداران است.

رشد ۱،۵ درصدي توليد خودرو تا پايان مردادماه

فاطمي امين بر ضرورت تفكيك كسب و كار از حكمراني تاكيد كرد

386 هزار خودرو در 5 ماه توليد شد 

چرايي زيان انباشته ۸۰ هزار ميليارد توماني ايران خودرو و سايپا

سيمان به قيمت واقعي خود بازگردانده شد

وزير صنعت، مع��دن و تجارت با بي��ان اينكه تمركز 
معاونت بازرگاني داخلي بر نظام توزيع و از حلقه توليد 
تا مصرف خواهد بود، زيان انباش��ته 80 هزار ميليارد 
توماني در دو خودرو س��ازي بزرگ كش��ور را نتيجه 
آميختگي كسب و كار با حاكميت دانست. به گزارش 
شاتا، سيدرضا فاطمي امين در جلسه تكريم و معارفه 
تعدادي از معاونان و مدي��ران وزارت صنعت، معدن 
و تجارت كه همزمان با جلس��ه ش��وراي معاونان اين 
وزارتخانه برگزار شد، با بيان اينكه تمركز معاونت طرح 
و برنامه اين وزارتخانه بر هماهنگي و يكپارچه سازي 
است، گفت: با اصالحاتي كه در سازوكارها و فرآيندها 
و ماموريت ه��اي بخش هاي مختل��ف در حال انجام 
اس��ت، اين معاونت بيش��تر نقش هماهنگ كننده و 

يكپارچه سازي خواهد داشت.
وي با اش��اره به تاكيدات رييس جمهور بر توس��عه 
تجارت، تغيير ساختار در اين بخش را نيز ضروري 
دانست و بر داشتن اختيارات كافي سازمان توسعه و 
تجارت در راستاي تحقق اهداف و اجراي برنامه هاي 

مربوط به تجارت بين المللي تاكيد كرد.
فاطمي امين در ادامه به تغيي��ر و اصالح ماموريت ها 
در حوزه بازرگاني داخلي اش��اره كرد و گفت: با توجه 
به اينكه تنظيم بازار در حوزه هاي تخصصي به بخش 
مربوطه بر مي گردد، تمركز معاونت بازرگاني داخلي 

بر نظام توزيع و از حلقه توليد تا مصرف خواهد بود.
وي با ي��ادآوري كارهاي مطالعاتي انجام ش��ده در 
حوزه بازرگاني داخلي، از نهايي شدن 15 پروژه در 

اين حوزه در روزهاي آتي خبر داد.

     ضرورت تفكيك كسب و كار از حكمراني
وزير صم��ت در بخش ديگر اين جلس��ه، با تاكيد بر 

ضرورت تفكيك كسب و كار از حكمراني، آميختگي 
اي��ن دو را ي��ك آفت در س��ازوكار دولت��ي توصيف 
كرد و افزود: اين آميختگي موجب ش��ده كه برخي 
وزارتخانه ها هم حكمراني و هم بنگاه داري كنند كه 
هم به ضرر بنگاه و هم بخش حاكميت است. به گفته 
اين مقام مس��وول، زيان انباش��ته 80 هزار ميليارد 
توماني در دو خودرو س��ازي بزرگ كشور نتيجه اين 
آميختگي اس��ت و در همين راس��تا ستاد راهبردي 
ش��ركت ها و موسس��ات غيرحاكميتي به رياس��ت 
دس��تيار ويژه وزير صنعت، معدن و تجارت تشكيل 
خواهد ش��د و امور مربوط ب��ه ماموريت  حاكميتي 
ش��ركت هاي مذكور در زير مجموعه اين ستاد قرار 
خواهد گرف��ت. وي در پاي��ان با تاكي��د بر ظرفيت 
باالي وزارت صم��ت از تعامل، همدلي بين بخش ها 
و وزارتخانه هاي مختلف كش��ور خبر داد و چرخش 
مديريتي را گامي در جه��ت ايجاد نوآوري در حوزه 
مديريت دانس��ت. وزير صمت به تازگي سيد مهدي 
ني��ازي را به عن��وان »معاون ط��رح و برنامه«، علي 
نبوي به عنوان »دستيار ويژه و رييس ستاد راهبري 
شركت ها و موسس��ات غيرحاكميتي تحت پوشش 
وزارت صنعت، معدن و تجارت«، صديف بيگ زاده به 
عنوان »سرپرست معاونت بازرگاني داخلي« و يونس 
سلماني را به عنوان »مديركل دفتر امور اقتصادي و 

سياست هاي تجاري« معرفي كرد.
 سيدرضا فاطمي امين وزير صنعت، معدن و تجارت 
با تاكيد بر ضرورت تفكيك كسب و كار از حكمراني، 
آميختگي اي��ن دو را يك آفت در س��ازوكار دولتي 
توصيف كرد و گفت: اين آميختگي موجب شده كه 
برخي وزارتخانه ها هم حكمران��ي و هم بنگاه داري 
كنند كه هم ب��ه ضرر بنگاه و ه��م بخش حاكميت 

است. فاطمي امين عصر چهارشنبه در جلسه تكريم 
و معارفه تعدادي از معاونين و مديران وزارت صنعت، 
معدن و تجارت كه همزمان با جلسه شوراي معاونين 
اين وزارتخانه برگزار شد ضمن اشاره به تغيير و اصالح 
بخشي از ساختارهاي اين وزارتخانه در راستاي تحقق 
اهداف و برنامه هاي اقتصادي دولت، آميختگي كسب 
و كار با حاكميت را يكي از آفت هاي س��ازوكارهاي 
دولتي دانست و از تشكيل ستاد راهبردي شركت ها 
و موسسات غيرحاكميتي در راستاي حل اين موضوع 
خبر داد. وي با بيان اينكه تمركز معاونت طرح و برنامه 
اين وزارتخانه بر هماهنگي و يكپارچه س��ازي است، 
گف��ت: با اصالحاتي كه در س��ازوكارها و فرآيندها و 
ماموريت ه��اي بخش هاي مختلف در ح��ال انجام 
است، اين معاونت بيش��تر نقش هماهنگ كننده و 

يكپارچه سازي خواهد داشت.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به تاكيدات 
رييس جمهوري بر توس��عه تجارت، تغيير ساختار 
در اين بخش را نيز ضروري دانس��ت و بر داش��تن 
اختيارات كافي سازمان توسعه و تجارت در راستاي 
تحقق اهداف و اجراي برنامه هاي مربوط به تجارت 

بين المللي تاكيد كرد.
در اين جلس��ه فاطمي امين در اح��كام جداگانه اي 
س��يد مهدي نيازي را ب��ه عنوان »مع��اون طرح و 
برنام��ه«، عليرضا پيمان پاك را ب��ه عنوان »معاون 
وزير و رييس س��ازمان توس��عه و تج��ارت ايران«، 
علي نبوي را به عنوان »دس��تيار ويژه و رييس ستاد 
راهبري شركت ها و موسسات غيرحاكميتي تحت 
پوش��ش وزارت صنعت، معدن و تجارت«، صديف 
بيگ زاده را به عنوان »سرپرس��ت معاونت بازرگاني 
داخلي« و يونس سلماني را هم به عنوان »مديركل 

دفتر امور اقتصادي و سياست هاي تجاري« معرفي 
كرد. س��يد مهدي نيازي از مديران با سابقه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت اس��ت كه پي��ش از اين در 
مناصب مختلف مديريتي حوزه برنامه ريزي، صنعت 
و تجارت خارجي فعاليت داشته است؛ معاون دفتر 
ماشين س��ازي و نيرو محركه، مديركل دفتر آمار و 
فرآوري داده ها، مديركل دفت��ر مقررات صادرات و 
واردات، دس��تيار ارش��د معاونت امور صنايع و دبير 
س��تاد تس��هيل و رفع موانع توليد از جمله سوابق 
معاون ط��رح و برنامه وزارت صمت اس��ت. عليرضا 
پيمان پاك نيز سابقه مش��اور بين الملل و بازرگاني 
س��ازمان اقتصادي رض��وي، مديرعامل ش��ركت 
مديريت زنجيره تأمين رض��وي، دبير هيات عامل 
راهبر تجارت آس��تان قدس و مديري��ت نفت و گاز 
مرك��ز همكاري هاي فناوري رياس��ت جمهوري در 
دولت دهم و نماينده س��ازمان اقتصادي رضوي در 
حوزه تامين كاالهاي اساسي را در كارنامه خود دارد.

همچني��ن علي  نب��وي در كنار س��وابقي همچون 
مدير بانكي و اعتباري صندوق توس��عه ملي، دبير 
كميت��ه اعتباري و س��رمايه گذاري اي��ن صندوق، 
مدير س��رمايه گذاري داخلي و سرپرس��ت فناوري 
اطالعات صندوق توسعه ملي، در دولت دهم مدير 
برنامه انرژي »ستاد تحول صنايع و معادن« و دبير 

كارگروه مالي وزارت صمت بوده است.
همچنين در بخش ديگر اين جلسه از زحمات سعيد 
زرندي )معاون پيشين طرح و برنامه(، حميد زادبوم 
)رييس پيش��ين سازمان توس��عه و تجارت ايران(، 
عباس قب��ادي )معاون پيش��ين بازرگاني داخلي( 
و احمد تش��كيني )مديركل دفتر امور اقتصادي و 

سياست هاي تجاري( قدرداني شد.

عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس ش��وراي 
اس��المي گفت: وزي��ر صنعت، مع��دن و تجارت به 
نخس��تين تعهد خود ب��ه مجلس��ي ها جامه عمل 
پوش��اند و قيمت س��يمان را به قيمت واقعي خود 
بازگرداند. »لطف اهلل سياهكلي« افزود: در اين دوره 
صحبت هاي مبس��وطي با وزرا براي راي اعتماد در 
صحن مجلس و كميسيون ها داشته ايم و اعتماد ما 

به وزرا مشروط بوده است.
وي، ش��رط حفظ راي اعتماد را عمل ب��ه وعده ها و 
برنامه هاي ارايه شده برش��مرد و ادامه داد: توجه به 

سيمان، فوالد، خودرو، تنظيم بازار، صادرات و غيره 
از جمله برنامه هاي »س��يد رضا فاطمي امين« وزير 
صنعت، معدن و تجارت بوده اس��ت. نماينده مردم 
قزوين، البرز و آبيك در مجلس ش��وراي اسالمي با 
اعالم اينكه وزي��ر صنعت قول داده ب��ود كه قيمت 
س��يمان را تا مهرماه ب��ه قيمت واقع��ي بازگرداند، 
گفت: فاطمي امين با عمل به نخس��تين تعهد خود 
به مجلسي ها، قيمت سيمان را به قيمت واقعي خود 
بازگرداند. سياهكلي اضافه كرد: با همين توانمندي و 
عزمي كه از فاطمي امين سراغ داريم، قيمت فوالد نيز 

تعديل خواهد شد و اقدام هاي مناسبي براي خودرو 
نيز ارايه خواهد داد. عضو كميسيون صنايع و معادن 
مجلس خاطرنش��ان كرد: وزير صنع��ت براي بهبود 
وضعيت بازار فوالد و خودرو، زمان بندي مناس��بي 
را از مجلس گرفته اس��ت و بر اس��اس همين برنامه 

زمان بندي به موفقيت هاي خوبي خواهد رسيد.
به گزارش ايرنا، پيش از اي��ن، وزير صنعت، معدن و 
تجارت با بيان اينكه قيمت س��يمان به نرخ پيش از 
قطعي برق بازگشت و قيمت آن در بورس به كيسه اي 
25 هزار تومان رس��يده، گفته ب��ود: اقداماتي كه در 

جريان كنترل قيمت سيمان در وزارت صنعت انجام 
شد، برخورد تعزيراتي و دستوري نبود؛ بلكه اصالح 
ساختارها منجر به تعادل بازار و كاهش قيمت ها شد.

عضو كابينه دولت سيزدهم با بيان اينكه نرخ سيمان 
فله نيز به 3۶0 تومان رس��يد كه همان قيمت س��ه 
ماه قبل است، تأكيد كرد: كاري كه ما براي كنترل 
قيمت س��يمان انجام داديم اصالح ساختار بود و با 
روش هاي تعزيراتي، موردي و همچنين ايجاد جو 
رواني، قيمت ها به اينجا نرسيد، به طوري كه تعادلي 

كه در بازار ايجاد شد نرخ سيمان را كاهنده كرد.
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خبرروز

فوت ۳۶۴ بيمار كرونايي 
بنابراعالم مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت بهداشت، ۳۶۴ بيمار كرونايي ديگر جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان اين 
بيماري به ۱۱۶ هزار و ۴۳۶ نفر رسيد. همچنين بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۱۷ هزار و ۶۰۵ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور 
شناسايي شد كه ۲۵۳۷ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۵ ميليون و ۳۹۶ هزار و ۱۳ نفر رسيد. خوشبختانه 
تاكنون ۴ ميليون ۷۰۸ هزار و ۱۹۵ نفر از بيماران، بهبود يافته و يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. ۶۹۰۲ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در 
بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. تاكنون ۳۰ ميليون و ۷۸۲ هزار و ۳۳۸ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در 

كشور انجام شده است. در حال حاضر ۱۶۸ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۲۰۹ شهر در وضعيت نارنجي و ۷۱ شهر در وضعيت زرد قرار دارند.

گليماندگار|
مدت زيادي اس��ت كه مسووالن در هر 
مصاحب��ه و نشس��تي دم از فراواني در 
كش��ور مي زنند، از رييس جمهور پيش��ين گرفته تا 
رييس جمهور جديد همه بر اين باورند كه در كشور 
با كمبود هيچ كااليي مواجه نيستيم، اما واقعا مساله 
مهم نداشتن كمبود است يا قدرت خريد مردم؟ اينكه 
درتمام فروشگاه ها اقالم خوراكي و بهداشتي به وفور 
يافت شود اما درصد خيلي كمي از مردم قدرت خريد 
مايحتاج زندگي شان را داشته باشند، از نظر مسووالن 
چقدر مي تواند حائز اهميت باشد؟ اينكه خط فقر به 
۱۰ ميليون تومان رسيده و حقوق كارگران با هزاران 
اما و اگر تنها ۴ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان است، چقدر 

در مهم بودن اين فراواني موثر است.

      نگاهي به آمارهاي مركز آمار ايران
براساس گزارش مركز آمار ايران، نرخ تورم ساالنه تيرماه 
امس��ال براي خانوارهاي كش��ور به ۴۴/۲ درصد رسيده 
كه نس��بت به ماه قبل، ۱/۲واحد درصد افزايش را نشان 
مي دهد. نرخ تورم نقط��ه اي در تيرماه ۱۴۰۰ هم به عدد 
۴۳/۶ درصد رس��يده است كه در مقايسه با ماه قبل ۴/۰ 
واحد درصد كاهش يافته اس��ت. تورم نقط��ه اي به اين 
معناست كه خانوارهاي كشور به طور ميانگين ۴۳/۶ درصد 
بيش��تر از تير ۱۳۹۹ براي خريد يك »مجموعه كاالها و 
خدمات يكسان« هزينه كرده اند. طبق اعالم مركز آمار 
نرخ تورم ماهانه تير امس��ال به ۳/۵ درصد رسيده كه در 
مقايسه با ماه قبل، ۱/۰ واحد درصد افزايش داشته است. 
براساس اعالم اين مركز رشد ماهانه قيمت در تيرماه ۱۴۰۰ 
بيشترين ميزان افزايش را در ۸ ماه گذشته داشته است 

كه بيشتر ناشي از تورم كاالهاي غيرخوراكي بوده است.

   از آمار تا واقعيت
اما مساله اينجاست كه آمارها چقدر به واقعيت نزديك 
هس��تند. براي اينكه بتوانيم قدرت خريد مردم را در 
كالنشهر تهران و در محله هاي مختلف محك بزنيم، 
سري به سوپرماركت ها در چند نقطه مختلف تهران 
زديم. جايي كه مردم حتما براي خريد روزانه شان به 

آن سر مي زنند و البته هر روز هم با افزايش قيمت اقالم 
خوراكي مورد نياز خود مواجه مي شوند.

      فروش به يك سوم كاهش يافته است
علي نجفي يكي از صدها س��وپرماركت داري است 
كه در يكي از مناطق مركز شهر تهران كار مي كند. او 
سال هاي زيادي به اين شغل مشغول بوده و وضعيت را 

از ۲۰ سال گذشته تا كنون بي سابقه مي داند. 
او به »تعادل« مي گويد: طي دو سال گذشته فروش 
ما به يك سوم رسيده، خيلي از مردم ديگر مثل سابق 
توان خريد كردن ندارند، خريد لبنيات براي خيلي ها 
ديگر سخت شده آن هم به واسطه افزايش قيمت هاي 
باور نكردني، مثال يك قالب كرده ۱۰۰ گرمي قبال ۲ 
تا ۳ هزار توم��ان بود و حاال بين ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان 
شده است. ماست هم به همين شكل افزايش قيمت 
داشته است، خريد برنج و روغن هم به همين شكل 
اس��ت. تازه ما در منطقه اي هستيم كه مردم اكثرا تا 
حدودي توان خريد داشتند، اما حاال همين ها هم هر 
روز كيسه خريدشان كوچك تر و كوچك تر مي شود.

      سوپرماركت دارها هم ضرر مي كنند
نجفي مي افزايد: در اين ميان صاحبان مغازه ها بدون 
توجه به اين افت فروش اق��دام به باال بردن اجاره بها 
مي كنند و بسياري از همكاران من مجبور شده اند به 
حاشيه شهر تهران بروند چون ديگر قادر به پرداخت 
اجاره بهاي مغ��ازه در مركز، يا حت��ي جنوب تهران 
هم نبودند. در واقع ما هم از همين مردم هس��تيم و 
فشارهاي زندگي به شكل ديگري ممكن است ما را از 
پا در بياورد. در اين شرايط سوپرماركت دارها هم ضرر 
مي كنند، آنها ترجيح مي دهند قيمت اجناس پايين 
باش��د و قدرت خريد مردم باال تا چرخ مغازه آنها هم 
بچرخد و بتوانند از پس هزينه هايي كه دارند بر بيايند.

      فراواني بدون پول به چه دردي مي خورد 
فاطمه اسدي، زني ۵۲ ساله است و براي خريد به يكي 
از س��وپرماركت هاي خيابان جي آمده است، او يك 
عدد رب گوجه فرنگي، يك بسته نان و يك شير و يك 

قالب كره مي خرد، مغازه دار، از او ۵۵هزار تومان طلب 
مي كند، زن بدون هيچ حرفي شيشه شير را به يخچال 

بر مي گرداند و ۳۹ هزار تومان به مغازه دار مي دهد. 
او در پاسخ به اين سوال »تعادل« كه توانايي خريدش 
طي ۲ سال گذشته چقدر پايين آمده مي گويد: االن 
كه با چشم خودتان ديديد، ۴ قلم جنس شد ۵۵ هزار 
تومان، من سرپرست خانوار هستم، در يك توليدي 
كار مي كن��م، حقوقم ماهي ۲ ميلي��ون و ۷۰۰ هزار 
تومان است، دو بچه ۱۵ و ۱۷ ساله محصل دارم. ماهي 
۷۰۰ هزار تومان اجاره مي دهم و مجبورم هر طور شده 
با ماهي ۲ ميليون تومان چرخ زندگي ام را بچرخانم. 
اين چيزهايي كه ما مي خريديم قدرت خريدمان 
نيست، اين ها مايحتاجي است كه مجبور به خريد 
آن هس��تيم، اينكه مي گويند همه چيز به وفور در 
كشور هس��ت، بيشتر براي ما به يك شوخي شبيه 
اس��ت، فراواني بدون پول به چه دردي مي خورد؟ 
من وقتي نمي توانم يك وعده گوشت به بچه هايم 
بدهم يا از خريد برنج ايراني به خاطر قيمت بااليش 
محروم هس��تم، حاال هزار كيلو برنج ايراني هم در 

مغازه ها باشد، باز دردي از من دوا نمي كند. 

      باالترين نرخ تورم
اما بنا بر آمارهاي منتشر شده اقتصاد كشور طي ۵۰ 
سال گذش��ته باالترين نرخ تورم را در سال ۱۳۷۴ با 
ن��رخ ۴۹/۴ درصد به خود اختصاص داده اس��ت كه 
تاكنون نرخ آن شكسته نشده است. افزايش قيمت ها 
در حالي است كه خردادماه سال قبل بانك مركزي 
هدف تورم��ي را ۲۲ درصد تعيين كرده بود، اما تورم 
در پايان س��ال ۹۹ به بيش از ۴۰ درصد رسيد. دولت 
در س��ال هاي اول آغاز به كار خ��ود باوجود بعضي از 
گش��ايش هاي اقتصادي پس از برجام توانست براي 
مدتي نرخ تورم را كاهش دهد و نرخ ارز را كنترل كند، 
اما با شدت يافتن تحريم ها و مشكالت اقتصادي نرخ 
تورم با افزايش نرخ ارز و عدم كنترل اقتصاد جهش 
يافت. ش��يوع كرونا و افزاي��ش تحريم هاي امريكا 
اقتصاد ايران را با چالش ه��اي زيادي روبه رو كرد و 
هزينه هاي زيادي را بر دوش دولت گذاشت و ميزان 

كس��ري بودجه را افزايش داد. اين روند همچنان با 
روي كار آمدن دولت جديد هم ادامه دارد. 

     كاالهاي الكچري و قيمت هاي نجومي
اما كافي اس��ت از جنوب و مركز شهر به سمت شمال 
شهر برويد، با گذشتن از منطقه هاي قيطريه و نياوران 
و فرشته حتي شكل سوپر ماركت ها هم به طرز عجيبي 
تغيير مي كند، كاالهايي كه در قفسه هاي اين مغازه ها 
چيده ش��ده با ديگر كاالها در سوپرماركت هاي مركز 
و جنوب ش��هر فرق دارد، قيمت ها هم هوش از س��ر 
آدم مي پردان��د، اما حتي اين س��وپر ماركت ها هم از 
افت فروش خود مي گويند. مرتض��ي درياني، درباره 
ميزان فروش سوپرماركتش به تعادل مي گويد: مردم 
فكر مي كنند چون ما در محله قيطريه هس��تيم پس 
دغدغه اي نداريم و فروش��مان خوب است و خالصه 
همه چيز بر وفق مراد است اما اينها فقط تصورات مردم 
است با واقعيت فاصله دارد. خيلي از كاالهاي وارداتي 
كه در س��وپر ماركت ما به فروش مي رسيد ناگهان با 
افزايش قيمت نجومي مواجه شد، خيلي از مشتري ها 
ديگر مثل س��ابق خريد نمي كنند و بيشتر آنها براي 
خريد هاي كلي به جامبو مي روند. اين در حالي است 

كه هزينه هاي م��ا همچنان رو به افزايش اس��ت، از 
هزينه جاري مغازه گرفته تا اجاره بها و پول وديعه اي 
كه هر سال صاحب ملك آن را افزايش مي دهد. حاال 
ديگر بيشتر فروش ما به خريد بچه ها و خريد سيگار و 
... محدود شده در حالي كه قبال اكثر مشتري ها تمام 
خريد هاي روزانه و حتي ماهانه شان را از سوپر ماركت 

ما انجام مي دادند. 

      فراواني براي من يعني قدرت خريد
محسن ۳۴ ساله اس��ت و يك فرزند ۲ ساله دارد، او 
كارمن��د بخش خصوصي اس��ت و درآمدش در ماه 
نزديك به ۸ ميليون تومان اس��ت، ام��ا او نيز براي 
خريد از س��وپر ماركت با مش��كل مواجه مي شود و 
س��عي دارد جز در مواقع ض��روري خريد هاي كلي 
خود را از فروشگاه هاي همواره تخفيف انجام دهد. 
او در اين باره به تع��ادل مي گويد: براي من فراواني 
به معناي قدر خريد است، وقتي نزديك به نيمي از 
درآمد ماهانه من براي پرداخت اجاره بها منزل هزينه 
مي شود، و البته مسووالن خودشان خط فقر را ۱۰ 
ميليون تومان اعالم كرده اند، من چطور مي توانم با 
ماهي ۴ ميليون تومان بقيه هزينه هاي زندگي ام را 

پرداخت كنم، همسرم تا قبل از كرونا در يك شركت 
خصوصي مشغول به كار بود، اما بعد از شيوع كرونا 
آن شركت تعطيل ش��د و او خانه نشين شده و تنها 
درآمد ما همين دريافتي من اس��ت، در اين شرايط 
مسووالن نمي توانند دم از فراواني بزنند در حالي كه 

مردم قدرت استفاده از اين فراواني را ندارند. 

     حرف آخر
اين روزها فقر گل��وي خيلي از خانواده ه��اي ايراني را 
مي فش��ارد. باال رفتن هزينه هاي زندگي و مش��كالت 
معيش��تي هر روز تعداد بيش��تري را درگير مي كند. 
مسووالن اما در اين شرايط هم از شرايطي حرف مي زنند 
كه يا اصال نمود بيروني ندارد يا اگر هم هست مختص 
قشر خاصي در جامعه است.  به اين قيمت ها توجه كنيد، 
برنج ايراني، هر كيلو بين ۴۸ تا ۵۵ هزار تومان فروخته 
مي شود. ش��كر هر يك كيلو بين ۱۸ تا ۲۲ هزار تومان 
بسته به اينكه در كدام منطقه خريد كني. قيمت ميوه ها 
كه ديگر سر به فلك گذاشته و گوشت و مرغ هم  زمان 
زيادي اس��ت از سفره اكثر خانواده هاي ايراني حذف 
شده است. فراواني در اين ش��رايط كه كسي قدرت 

خريد ندارد، بيشتر به يك شوخي تلخ شبيه است. 

گزارش

سفره مردم هر روز كوچك تر مي شود و وعده هاي مسووالن بزرگ تر

فراواني يا قدرت خريد؟ 

رويخطخبر

يادداشت

واكسن ستيزي؛ چرا؟
در ش��رايطي ك��ه ه��ر روز 
مرگ هاي س��ه رقم��ي در 
كشور بر اثر ابتال به كرونا ثبت 
مي شود، همچنان آمار افراد 
مبتال به اين بيماري باال است، 
عده اي هم هستند كه در براي 
واكسن نزدن در مقابل وزارت 
بهداش��ت تجمع مي كنند. 
البته افراد مخالف با واكسن تنها در ايران نيستند و در اكثر 
كشورهاي دنيا تعداد قابل توجهي از افراد هم با رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي مخالفند هم با زدن واكسن. البته 
هر كدام هم داليلي براي اين كار دارند كه هيچ كدام پايه 
و اس��اس علمي ندارد. مساله اينجاست كه چه رفتاري 
مي تواند اين افراد را وادار به پذيرش آن چه در جامعه رخ 
داده، بكند؟ قطعا رفتارهاي قهر آميز نمي تواند چاره ساز 
باش��د، اما اگر اين نوع برخورد به ضرر ديگر افراد جامعه 
باشد و جان افراد بيشتري را به خطر بيندازد قطعا نياز به 
برخورد مناسب از سوي مسووالن دارد. برخي از مسووالن 
بر اين باورند كه واكسن ستيزي در كشور سيستماتيك 
نيست. برخي از افراد مخالف واكسن سعي دارند با استفاده 
از مساله دين و مذهب نزدن واكسن را توجيه كنند كه 

البته اين مس��اله هم نمي تواند قابل قبول باشد، چرا كه 
تعداد قابل توجهي از علماي ديني در كش��ور واكس��ن 
تزريق كرده و مردم را به اين كار تش��ويق كرده اند. آنچه 
در اين بين بيشتر از همه رخ مي نمايد، باورهاي خرافي 
است كه برخي را وادار مي كند تا با زدن واكسن مخالف 
باشند. مثال بيان كردن اين موضوع كه واكسن ها حاوي 
تراشه اي هستند كه در بدن شما كار گذاشته مي شود و 
مي تواند تمام اعمال و حركات شما را به ديگراني كه اين 
تراشه ها را كنترل مي كنند اطالع دهد! باوري كه از اساس 
بيشتر از آنكه جدي باش��د، خنده دار است. اما هستند 
كساني هم كه معتقدند اين واكسن ها حاوي ويروس ها 
و بيماري هاي جديدي هس��تند كه مي توانند سالمت 
فرد را به خطر انداخته و به منظور نس��ل كشي استفاده 
شوند. اين در حالي اس��ت كه اگر به استفاده واكسن در 
كشور هاي مختلف نگاه كنيم و ببينيم كه اين واكسن ها 
تا چه حد توانس��ته اند، آمار مرگ و مير و ابتال به كرونا را 
كاهش دهند، متوجه مي شويم كه اين حدس و گمان ها 
هم راه به جايي نمي برد و كامال اشتباه است.  مساله مهم 
ديگري كه در اين بين نبايد به آن بي توجه بود، اشتياق 
اكثر مردم به تزريق واكسن است، كافي است نگاهي به 
صف هاي طوالني مراكز تزريق واكسن بيندازيم. اينكه 

افرادي سعي مي كنند با القاي افكار اشتباه مردم را دچار 
ترديد كنند، مساله اي است كه اكثر كشورهاي جهان با 
آن دست و پنجه نرم مي كنند و چه بسا كه در بسياري از 
كشورهاي پيشرفته اين مساله شكل بغرنج تري به خود 
گرفته باشد. به هر حال در ايران هم هستند كساني كه 
مخالف تزريق واكسن هستند، بر اساس آمارهاي منتشر 
شده اين افراد درصد بس��يار كمي را به خود اختصاص 
مي دهند و بر اس��اس نظر برخي از كارشناس��ان حوزه 
بهداشت واكس��ن نزدن اين افراد خيلي هم نمي تواند 
سطح ايمني جامعه را بعد از واكسيناسيون سراسري به 
خطر بياندازد. اما فراموش نكنيم در اين بين افرادي هم 
هستند كه منتظرند تا دولت براي تزريق واكسن به آنها 
مبلغي را پيشنهاد بدهد، مانند آنچه در برخي از كشورهاي 
اروپايي و امريكا رخ داده و افراد در ازاي دريافت واكس��ن 
مبلغي را از دولت دريافت مي كنند. به هر حال بايد به ياد 
داشته باشيم اگر مي خواهيم با كرونا مقابله كنيم و آمار 
مرگ و مير عزيزانمان را پايين بياوريم بهترين راه تزريق 
واكسن و باال بردن ايمني جامعه است. كساني كه به اين 
مهم معتقد نيستند، آن دسته افرادي هستند كه شايد 
هنوز به دليل ابتال به كرونا عزيزشان در بيمارستان بستري 

نشده و يا جان خود را از دست نداده است. 

تهران حداقل ۹۵ مركز جديد واكسيناسيون نياز دارد
فرمانده س��تاد مقابله با كرونا در كالنشهر تهران، 
با اش��اره به فعاليت ۲۱۰ مركز واكسيناسيون در 
استان تهران، بر ضرورت راه اندازي ۹۵ مركز جديد 
تاكيد كرد. عليرضا زالي گفت: بيش از ۲۱٠ مركز 
تجميعي و غير تجميعي در تهران راه اندازي شده 
و به صورت دو شيفت و سه شيفت در حال خدمت 
رساني به ش��هروندان هس��تند. او حفظ سالمتي 
مردم در هنگام تزريق واكسن را جزو اولويت هاي 
ستاد كرونا برشمرد و با اشاره به ضرورت جلوگيري 
از ازدحام و شلوغي در مراكز تلقيح واكسن، افزود: 
در اين راستا هم اكنون بيشتر مراكز واكسيناسيون 

پايتخت به صورت دو شيفت در شيفت صبح و بعد 
ازظهر فعاليت مي كنند. اما براي تس��ريع فرآيند 
واكسيناسيون تهران بايد در روزهاي آتي حداقل 

۹۵ مركز واكسيناس��يون ديگر را راه اندازي كنيم. 
فرمانده س��تاد مقابله با كرونا در كالنش��هر تهران 
با اش��اره به وضعيت بيماري در ته��ران گفت: در 
۲۴ ساعت گذش��ته مجموعًا ۶۹۰۰ بيمار بستري 
كرونايي در تهران داشتيم كه نسبت به قبل تقليل 
يافته است. زالي همچنين از بستري ۱۰۵۰ بيمار 
جديد در بيمارستان ها، بستري ۱۴۳ بيمار جديد 
در بخش مراقبت هاي وي��ژه و كاهش ۶ درصدي 
ميزان مرگ و مير در روز گذش��ته خبر داد و افزود: 
هم اكنون ۱۷۰۰ بيمار در بخش مراقبت هاي ويژه 

بستري هستند و اين آمار نيز رو به كاهش است.

قابليت هاي جديد »شاد« رونمايي شد
سخنگوي اپليكيشن ش��اد از ارتقاي اين شبكه در 
س��ال تحصيلي جديد خبر داد.  حس��ين صادقي 
گفت: سرورهاي شبكه ارتقا يافته است و در نسخه 
جديد شبكه شاد براي سال تحصيلي جديد، امكان 
تبادل صوتي همزمان معل��م و دانش آموزان فراهم 
ش��ده و در واقع يك اتاق صوتي راه اندازي شده كه 
اين امكان را به معلم مي دهد ت��ا به طور همزمان با 
 چند دانش آموز گفت وگو داش��ته باش��د. سرويس 
آزمون ساز نيز يكي ديگر از قابليت هايي است كه در 
كنار ظاهر زيباي آن به شاد اضافه شده است. او با اشاره 
به آماده شدن شبكه شاد براي آغاز سال تحصيلي، 

اظهار كرد:  در س��ال تحصيلي پيش رو نيز آموزش 
دانش آموزان به روش تركيبي و از سه مسير شبكه 
شاد، مدرس��ه تلويزيوني و آموزش حضوري، دنبال 

خواهد شد. سخنگوي اپليكيشن شاد با بيان اينكه 
شبكه شاد توانست جايگاه خود را در ميان معلمان 
و دانش آموزان پيدا كند، آمارهايي از ميزان استفاده 
از شبكه شاد ارايه كرد و گفت: فعاليت ۱۸ ميليون و 
۱۰۵ هزار كاربر از ويژگي هاي شاد است كه در طول 
يك هفته حدود ۱۳ ميليون و ۱۲۹ هزار كاربر در آن 
فعال بوده و به ط��ور ميانگين در يك ثانيه حدود دو 
ميليون و ۲۰۰ ه��زار نفر به مبادله پيام مي پردازند. 
صادقي ادامه داد: امس��ال نيز همانند سال گذشته، 
تعرفه اينترنت مصرفي ش��بكه شاد براي معلمان و 

دانش آموزان، رايگان خواهد بود.

رويداد

آثار و پيامدهاي منفي همه گيري هاي گسترده كرونا، 
هر روز ابع��اد تازه تري به خود مي گيرد؛ اگر در يك دوره 
زماني صحبت از مشكالت ناشي از قرنطينه و يا پيامدهاي 
تعطيلي كسب وكارها و نيز مرگ وميرهاي گسترده بود، 
حاال با گذشت نزديك به ۱۹ ماه از عالم گيري اين ويروس 
منحوس، برخي وجوه كمتر آشكار آن، هويدا شده است. 
در ابتداي بحث هاي مربوط به محدوديت هاي اجتماعي 
و فاصله گ��ذاري، بس��ياري از متخصصان ح��وزه روان 
درباره موج هاي آينده اختالل هاي رواني و آسيب هاي 
غيرجسماني آحاد جامعه هش��دار داده بودند. برخي از 
اين هشدارها مانند رشد افسردگي، اضطراب، وسواس، 
پرخاشگري و تنهايي هاي آسيب زا اكنون قابل مشاهده 
است؛ با اينكه هنوز تا برآورد كاملي و قطعي پيامدهاي 
روانشناختي كوويد-۱۹ چند ماهي زمان نياز است، اما 
يكي از وجوه بارز اين تبع��ات در روحيه و اعصاب كادر 

درماني كشور رخ داده است.

     آسيب هاي جدي رواني 
در بين كادر درمان

 طب��ق ب��ا برخ��ي آم��ار و اظهارنظره��اي رس��مي 
و غيررس��مي، كادر بهداش��تي درمان��ي كش��ور اعم 
 از پزش��ك، پرس��تار، رزيدنت، كارمندان بخش هاي

 آي س��ي يو، سي س��ي يو و ديگر مش��اغل تخصصي 
زيرمجموعه بهداشتي- بيمارستاني همچون اتاق هاي 
عمل، بيهوشي و غيره دچار آس��يب هاي جدي روان 
شده اند و در هنگامه توجه به آمار مرگ وميرها و ابتالها، 
از وضعيت آنها غفلت شده است. دكتر شروين شكوهي 
متخصص بيماريهاي عفوني كه از نزديك با همكاران 
خود در ارتباط اس��ت، از بي توجهي به س��المت روان 
كادر درمان كشور انتقاد كرده و گفته است: هيچكس 
به مسائل رواني پزشكان و كادر درمان فكر نمي كند. 
دكتر فريبرز درتاج عضو شوراي مركزي سازمان نظام 
روانشناسي و مشاوره كشور نيز از اوضاع وخيم رواني 

پرستاران خبر داده و برآورد كرده است كه ۳۸ درصد 
آنها افكار خودكشي دارند.

   افزايش »اختالل استرس پس از حادثه«
اين استاد روانشناسي البته خودكشي و افكار مرتبط با آن 
را تنها يكي از نشانه هاي رشد آسيب هاي روان در ميان 
پرستاران و كادر درماني كشور دانسته است و با استناد 
به نتيجه يك پژوهش، گفته است با شيوع ويروس كرونا، 
ميزان اضطراب متوسط تا شديد در ميان پرستاران، به 
رقم نگران كننده ۴۷ درصد رسيده؛ ضمن آنكه برخي 
بيماري هاي رواني مانند »اختالل استرس پس از حادثه« 
رشد يافته است. مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك نيز 
به تازگي نتايج يك پژوهش علمي روانشناسي را منتشر 
كرده كه بر اس��اس يافته هاي آن، »افسردگي، كاهش 
تمركز و بي انگيزگي« مهم ترين پيامدهاي رواني ناشي از 
ويروس كوويد-۱۹ در ميان پرستاران ايراني بوده است. 
اين وضعيت را اگر به بقيه مش��اغل درماني و بهداشتي 
كه مستقيما با كرونا مرتبطند، تعميم دهيم، به احتمال 
زياد با وضع مشابهي براي پزشكان، متخصصان عفوني 
و تنفسي، متخصصان بيهوشي، اتاق عمل و ديگر افراد 

شاغل در بيمارستان ها مواجه خواهيم شد. 

     كادردرمان و مقابله با جنبه هاي دردناك 
ويروس كرونا

واقعيت اين است كه كادر درماني بيش از هر قشر ديگري 
مستقيما با جنبه هاي دردناك و آسيب زاي ويروس كرونا 
و سويه هاي متنوع آن روبرو بوده اند؛ اگر مردم عادي اخبار 
نگران كننده درباره عواقب عدم مراعات شيوه نامه هاي 
بهداشتي، آمار مرگ و ابتال را از رسانه ها دريافت مي كنند 
و يا بخش هايي از آنها با سوگ از دست دادن عزيزانشان 
مواجه هس��تند، كادرهاي بهداشتي ماه هاست كه 
به طور مس��تقيم با بيماران كووي��د-۱۹ و رنج ها، 
مشقت ها، كمبودهاي دارويي و تجهيزاتي، دردها 

و مرگ هاي آنها روبرو هس��تند و روزان��ه با موارد 
متعددي از مشكالت تنفسي تا قطع نفس بيماران 

و ضجه هاي اطرافيان و همراهان مواجه مي شوند.

   مهلتي براي بازپروري جسمي و رواني
 كادر درمان نبود

فشار روحي و جس��مي به كادر درمان در كشور ما البته 
با موج هاي س��همگين، طوالني و چندگانه نيز همراه 
بوده اس��ت و در حدود دو س��ال گذش��ته، هرگز اجازه 
بازپروري جس��مي و رواني را به فعاالن اين بخش نداده 
اس��ت. به عنوان يك راهكار فوري و عملي براي كاهش 
التيام رواني كادر درمان، مي توان در قالب طرحي شبيه 
به طرح غربالگري ش��هيد سليماني، وضعيت سالمت 
رواني كادر درمان را غربالگري كرد تا پيش از بروز و ظهور 
هرگونه تبعات ش��ديدتر، مورد درمان و بازپروري قرار 
گيرد. غربالگري پرستاران، پزشكان و متخصصان حاضر 
در بيمارستان ها و مراكز درماني مرتبط با كوويد-۱۹ را 
مي توان با كمك دانشجويان روانشناسي يا روانپزشكي 
هر كدام از دانش��گاه هاي علوم پزش��كي كش��ور انجام 
داد و در يك فرآيند آنالين به تجميع س��ريع نتايج آن 
پرداخت.در مرحله بعد آنان كه نياز به مداخالت فوري 
روانش��ناختي دارند بايد هرچه سريع تر به متخصصان 
مقيم در مراكز درماني يا خارج از محيط هاي بيمارستاني 
مراجعه كنند. وزارت بهداشت مي تواند براي مداخالت 
درماني اي��ن حوزه، اولويت ه��ا و امتيازاتي خاص وضع 
كند تا پرس��تاران و ديگر متخصصان درگير با كرونا به 
صورت ويژه و فوريتي خدمات مشاوره اي، روان درماني، 
تشخيصي و روانپزشكي و احيانا بستري را دريافت كنند. 
در اين مورد مي توان از كمك هاي ويژه ستاد ملي مقابله 
با كرونا و امكانات روانشناختي ديگر نهادها نظير سازمان 
بهزيستي، كلينيك هاي دانشگاه هاي علوم انساني كه 
رشته روانشناسي دارند و سازمان نظام روانشناسي بهره 

گرفت تا بخشي از آالم رواني كادر درمان كاهش يابد.

پيامدهاي كرونا؛ لزوم »غربالگري رواني« كادر درمان

مريمشاهسمندي
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