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يادداشت- 1

يادداشت- 2

اشتباه عدم اجراي كرسنت

سيطره اقتصاد رانتي بر بازار

روز گذشته خبرگزاري رويترز 
از جريمه 607 ميليون دالري 
ايران )حدود 15 هزار ميليارد 
توم��ان( به دلي��ل اختالف در 
تامين گاز شارجه ذيل قرارداد 
كرس��نت خبر داد. موضوعي 
كه يك  بار ديگر نشان داد تا چه 
اندازه عدم توجه به رويكردهاي 
تخصصي در مباحث اقتصادي مي تواند منافع ملي كشور 
را خدشه دار كند. رويترز ديروز در گزارشي تحليلي نوشت: 
»شركت انرژي امارات متحده عربي، »داناگاز« روز سه شنبه 
اعالم كرد، يك دادگاه داوري بين المللي در خصوص پرونده 
گازي كرسنت، شركت ملي نفت ايران را به پرداخت 607.5 
ميليون دالر به دليل اختالف در تامين گاز محكوم كرده 
است.«در ادامه اين گزارش ذكر شده: »اين حكم مربوط به 
هشت و نيم سال اول از اين قرارداد ۲5 ساله است كه از سال 
ادامه در صفحه 5 ۲005 شروع شده است.  

روز گذشته يادداشتي در صفحه 
نخس��ت روزنامه تعادل در اين 
خصوص كه آيا حذف ارز 4۲00 
توماني به ضرر اقتصاد كش��ور 
است يا به نفع آن؟ منتشر شد 
و در آن يك��ي از اقتصاددان��ان 
ارجمند كشور تالش كردند تا 
از تداوم پرداخت ارز ترجيحي 
در چشم انداز پيش رو دفاع كنند. ايشان همچنين اشاره 
كردند كه روند تخصيص ارز ترجيح��ي و تداوم آن باعث 
كاهش مش��كالت معيش��تي مردم خواهد ش��د و با اين 
استدالل از توزيع مستمر ارز دولتي تا زماني كه مجموعه 
مشكالت اقتصادي كشور حل شود، دفاع كردند. با توجه به 
اين واقعيت كه شخصا معتقدم بايد فضاي رسانه اي كشور 
ادامه در صفحه 5 به محلي براي... 

نرسي قربان

پيمان مولوي

رشد همزمان قيمت و تعداد معامالت ملك در شهريور 1400 

حباب مسكن نتركيد، بزرگ تر شد

يادداشت-5 يادداشت-3

يادداشت-6 يادداشت-4

 مطالبات مردم 
در اولويت باشد

 درد و درمان 
مسكن

استقالل و شبكه ملي اطالعات  
اثرگذاري بين المللي

 بورس 
به كدامين سو مي رود

برداش��تي ك��ه در فض��اي 
عموم��ي جامع��ه از ط��رح 
موسوم به »صيانت از كاربران 
فضاي مجازي« ايجاد ش��ده، 
نشان دهنده وجود يك ارزيابي 
بسيارمنفي نسبت به آن است؛ 
به طوري كه به ص��ورت غالب، 
اكثر كارشناس��ان و همچنين 
مردم عادي احساس مي كنند كه اين طرح با هدف اعمال 
كنترل قابل مالحظه و همه جانبه در فضاي مجازي دنبال 
مي شود و پيامدهاي اجتماعي، فرهنگي و حتي اقتصادي 
نامطلوبي خواهد داشت. امروز دسترسي آزاد به اطالعات به 
عنوان يك حق مهم تلقي مي شود. بسياري از مردم احساس 
مي كنند اين حق در رسانه هاي رسمي، اعم از رسانه هاي 
مكتوب و صوتي تصويري به خصوص صداوسيما، كه با يك 
نوع سانسور و كنترل اطالعات همراه هستند، از آنها سلب 
شده است. اما آنها فضاي مجازي را به عنوان تنها امكاني 
مي بينند كه فرصتي براي دسترسي آزاد به اطالعات را به 
وجود آورده است. به عالوه بسياري از مردم نگران هستند 
كه با اجراي اين طرح مداخالت ناموجه حكومت در حريم 
خصوصي آنان به شدت افزايش يابد. با طرح اخير مجلس 
ادامه در صفحه 8 درباره... 

1- متوسط قيمت هر متر مربع 
واحد مس��كوني در شهر تهران 
طي شهريور ماه سال جاري با 
۲.4 درصد رشد از 31 ميليون 
و 700 هزار تومان فراتر رفت و 
در قله قيمتي تازه اي ايستاد. به 
اين ترتيب، طي 6 ماه گذشته، 
برخالف تص��ور و انتظار برخي 
از كارشناسان مبني بر تخليه حباب مسكن تا 30 درصد، 
متوسط قيمت اسمي مسكن با فراز و فرودهايي 4.71 درصد 
رش��د كرد. با توجه به تداوم حيات پارامترهاي اقتصادي و 
غيراقتصادي در بافت اقتصاد ايران انتظار مي رود، بازار مسكن 
همچنان در فاز ركود تورمي، با شيب ماليمي قله هاي تازه تر 
قيمتي را در ماه هاي آتي فتح كند. بررسي جهش قيمت 
مسكن در سال هاي 1386، 1389، 1391، و 1397 تاكنون 
به خوبي نش��ان مي دهد كه مساله بحران مسكن در ايران 
بيش از آنكه از عوامل دروني بازار مسكن اثربپذيرد، وابسته 
به عوامل بيروني است و حتي از 5 دهه قبل نيز تحت تاثير 
سياست ها و جهت گيري هاي كالن اقتصادي در اين مسير 
صعود كرده است. از همين رو است كه در ادبيات و فرهنگ 
مردم ضرب المثل هاي متعددي در تشويق به سرمايه گذاري 
ادامه در صفحه 2 در مسكن و زمين و... 

سال هاي دولت دهم سال هاي 
مربوط به پايه گذاري شبكه ملي 
اطالعات بود. در سال هاي 9۲ 
تا 96 دولت يازدهم به توس��عه 
زيرس��اخت ها توج��ه ويژه اي 
نش��ان داد و يكي از افتخارات 
فعل��ي م��ا داش��تن گيت وي 
متمركز به مدد همين توسعه 
زيرس��اخت ها بوده اس��ت. هم اكنون يكي از نگراني هاي 
امروز كشورها از دست رفتن حاكميت گيت وي است، اما 
اين دغدغه در كش��ور ما وجود ندارد. عمده تمركز دولت 
دوازدهم روي توس��عه روس��تايي بود و تالش اين بود كه 
توسعه ارتباطات روستايي با توانمندي بيشتري تكميل 
شود. البته در حوزه شبكه ملي اطالعات هم كارهاي موثري 
انجام شد و مي توان گفت كه يك جهاد خاموش اتفاق افتاد. 
بهتر است كه ما درصدي از پيشرفت ارايه ندهيم. بلكه مركز 
ملي فضاي مجازي به عنوان ناظر شبكه ملي اطالعات بايد 
اين درصد را اعالم كند. البته آخرين خبري كه وجود دارد 
اين است كه مركز ملي فضاي مجازي به تازگي شروع به 
ارزيابي جامعي از وضعيت موجود و اقدامات باقي مانده از 
شبكه ملي اطالعات كرده كه دولت جديد با اولويت هاي 
ادامه در صفحه 6 آنها، برنامه خود را تدوين كند.  

از خرداد 1400 ب��ازار از كانال 
نزولي خود خارج شد و تقريبًا 
ش��اهد رش��د 40 درصدي در 
شاخص كل بوديم تا زماني كه 
به محدوده 1600 رس��يديم و 
اتفاقي ك��ه رخ داد اين بود كه 
عالوه بر اينكه س��طح 1600 
س��طح مهمي براي بازار بود و 
درگذشته نيز به اين قله واكنش نشان داده بود، شاخص 
قدرتي نس��بي نيز به سطح مقاومت تاريخي خود رسيد، 
بنابراين اصالح براي ب��ازار دور از ذهن نبود اما براي اينكه 
بدانيم بازار چه زماني قصد اص��الح كردن دارد، معمواًل از 
ابزارهاي مختلفي استفاده مي كنيم كه يكي از مهم ترين 
اين ابزارها فيبو اصالحي است كه محدوده هاي حمايتي 
را براي ما مشخص مي كند و اتفاق مهمي كه در اين ميان 
رخ داد اين بود كه سطح 3800 فيبو شكسته شد و بازار به 
سطح 0/5 فيبو كه با ابركومو تالقي داشت واكنش مثبت 
نشان داد كه در اصل همان محدوده 1380 است. بنابراين 
اين محدوده اي است كه انتظار داريم بازار نقش حمايتي 
به خود بگيرد و در همين حين بازار بازگشت نسبتا شرايط 
خوبي داشت اما تاكنون در برخي روزها بازار روند نوساني را 
ادامه در صفحه 6 طي كرده كه... 

سيدحسين سراج زاده مجيد اعزازي

مهدي كريمي نيسياني وحيد نكوئي

ورود لوازم خانگي كره اي  

ممنوع

 با دستور و تاكيد رهبر انقالب 
و با ابالغ رييس جمهور 

به وزارت صمت صورت گرفت

گزارش روز

رقيه ندايي| چند روزي مي ش��ود كه صحبت هايي در 
مورد كشف چند دستگاه ماينر غيرمجاز از زيرزمين شركت 
بورس و اوراق بهادار س��روصداي زيادي كرده كه درنهايت 
علي صحرايي، رييس سازمان بورس براي پايان يافتن اين 
داستان استعفا داد. داستان كشف ماينرها تاثير بسزايي در 
معامالت سهامداران و اعتماد آنها به بورس داشته. مساله 
مهم درخصوص تضاد ماينر و بورس است حتي اگر شركت 
بورس به  صورت تحقيقاتي روي اين ماينرها كار مي كرده 
بايد پيش از رسوايي اطالعات آن را افشا و دراختيار مردم و 
رسانه ها مي گذاشت. حال با اين پنهان كاري اغلب فعاالن 
بورسي معتقدند كه ماينرها تنها براي كسب سود مديران 

بوده و هيچ كار تحقيقاتي روي آن صورت نمي گرفته.
اما ماينر چيست؟ براي استخراج بيت كوين )ارز ديجيتال(، 
بايد از يك دستگاه ماينر استفاده كنيد كه به آن اسيك يا 
ASIC كه مختصر شده كلمه مدارهاي مجتمع با كاربرد 
خاص است نيز مي گويند. درنتيجه بس��ياري از افراد اين 
موضوع را يك سيگنال براي سرمايه گذاري گرفته اند كه در 

نوبه خود اشتباه بوده و اين اشتباه ناشي از مسووالن است.
تقريبا چند هفته پيش يكي از كارمندان ش��ركت بورس 
ادعا كرده بود كه فعاليت هاي ديگري در اين شركت صورت 
مي گيرد كه روز سه شنبه اين ادعا كشف ماينر از آب درآمد.

دقيقا روز 10 بهمن س��ال 1398 يك آتش سوزي كامال 
جزئي در ش��ركت بورس رخ داد كه برخي فعاالن اين بازار 
مي گويند اين آتش سوزي ناش��ي از خاموش شدن كولر 
گازي ماينرهاست البته همان زمان مدير روابط عمومي و امور 
بين الملل شركت بورس تهران اعالم كرد كه در ضلع غربي 

طبقه منفي پنج ساختمان بورس تهران با كاربري پاركينگ 
در مساحتي كمتر از پنجاه مترمربع آتش سوزي رخ داد كه 
هيچ گونه خسارت جاني و مالي به همراه نداشت. حجم اين 
حادثه بس��يار اندك بود. آتش مهارشده و جاي هيچ گونه 
نگراني وجود ندارد و خطر خاصي متوجه ساختمان بورس 

تهران نيست.

   مديرعامل به  اجبار رفت؟!
بر همين اس��اس عصر روز گذش��ته خبر استعفاي علي 
صحرايي در رسانه ها منتشر ش��د. برخي فعاالن بورسي 

مي گوين��د اين اس��تعفا 
اجباري بوده است.

همچنين علي صحرايي، 
مديرعامل شركت بورس 
و اوراق به��ادار تهران در 
اي��ن خص��وص گف��ت: 
براي ايج��اد فرصت براي 
تحقيقات بيشتر در مورد 
بحث استخراج رمز ارز و در 
راستاي قوام بازار سرمايه 

استعفاي خود را به هيات مديره شركت بورس و اوراق بهادار 
تهران تقديم كردم. هيات مديره با اين اس��تعفا موافقت و 
آقاي محمود گودرزي معاون بازار شركت بورس تهران را 
به سرپرستي موقت اين شركت منصوب كرد. سوال مهم و 
اساسي اينجاست كه اگر موضوع ماينرها تحقيقاتي بوده چرا 
هيچ نوع اطالع رساني انجام نشده و به صورت پنهاني بوده؟ 

آيا هيات مديره اين شركت خبري ندارند؟ علي صحرايي 
به تنهايي كار تحقيقاتي انجام مي داده؟

   قانون چه مي گويد؟
حميد اسدي، كارشناس حقوقي بازار سرمايه در خصوص 
وجود ماينر در ش��ركت بورس نوشت: ماده دو مكرر سه 
دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات؛ ناشر مسووليت 
شفاف سازي در مورد شايعات را برعهده دارد. در صورت 
انتشار شايعه، خبر يا گزارشي كه از طريق سامانه رسمي 
افشاي اطالعات ش��ركت هاي ثبت شده نزد سازمان به 
اطالع عموم نرس��يده، 
مديران ناش��ر مكلفند 
به منظ��ور جلوگي��ري 
از ايج��اد بس��تري براي 
سوءاستفاده از اطالعات 
يا بنا به درخواست بورس 
مربوطه يا سازمان، ارايه 
گزارش شفاف س��ازي، 
اطالع��ات و توضيحات 
كافي درخصوص شايعه 

يا گزارش مزبور را افشا نمايند.
ماده ۲9 دس��تورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده 
در ب��ورس اوراق بهادار تهران؛ در ص��ورت عدم رعايت 
مفاد دس��تورالعمل افشا به ش��رح زير يا وقوع هر يك از 
تخلفات ذيل، مرجع رس��يدگي، حسب مورد مي تواند 
يك يا چند مورد از تنبيهات انضباطي موضوع ماده ۲1 

را اعمال نماييد. بند چهار: عدم افشاي فوري اطالعات در 
خصوص ش��ايعه يا گزارش حاوي اطالعات خالف واقع 
يا گمراه كننده يا مستندات جعلي. يكي از كارشناسان 
بازار س��رمايه در خصوص پيدا كردن ماينر در ش��ركت 
بورس و استعفاي صحرايي مي گويد: از شواهد پيداست 
كه داستان ماينرها براي بيش از يك سال است و تمامي 
مديران مياني و خصوصا آقاي صحرايي بايد پاس��خگو 
باشند. چطور مي شود كه در يك ساختمان به اين مهمي 
ماينر وجود داشته باشد و كس��ي باخبر نشود احتمال 
بسيار قوي اغلب مديران از داستان ماينرها خبر داشتند. 
به نظر بنده آن طور كه پيداست مسووالن بورسي دست  
به دس��ت يكديگر داده اند تا در كنار بورس سودي نيز از 
ارزهاي ديجيتال ببرند، تنها مش��كل مردم هستند كه 
سرمايه شان روزبه روز آب مي رود اما؛ مساله مهم درآمد 
مديران اس��ت و مردم اين وس��ط تنها بازيگر براي سود 

بيشتر اين دوستان هستند.

   رييس سازمان هم مي رود؟
طي روزها و هفته هاي اخير شايعه استعفا و جايگزيني 
رييس سازمان بورس نيز وجود داشته و بر همين اساس 
برخي افراد اعالم كرده اند كه رييس سازمان بورس يعني 
محمدعلي دهق��ان دهنوي قصد خداحافظ��ي از اين 
سازمان را دارد و جايگزين ايش��ان حامد سلطاني نژاد؛ 
رييس بورس كاال اس��ت كه البته بورس كاال اين خبر را 
تكذيب كرده اما؛ نزديك ترين گزينه براي رياست سازمان 
ادامه در صفحه 5 بورس سلطاني نژاد است. 

طي نامه اي از سوي رييس دفتر رياست جمهوري به 
وزراي صم��ت و اقتصاد، واردات هرگونه لوازم خانگي 
كره اي به كشور ممنوع شد. در پي درخواست تعدادي 
از شركت هاي داخلي توليد لوازم خانگي از رهبر معظم 
انقالب براي جلوگيري از واردات لوازم خانگي، رييس 
دفتر رييس جمهور خطاب به وزراي اقتصاد و صمت 
دستور جلوگيري از واردات لوازم خانگي از  كشور كره 

را مكتوب كرد.
ب��ه گزارش »تع��ادل«، رهبر انقالب ط��ي نامه اي به 
رييس جمه��ور صريح��ًا مخالفت خود را ب��ا واردات 
لوازم خانگي كره اي اعالم كردن��د. رييس دفتر مقام 
معظم رهبري هم در نامه اي به رييس جمهور مخالفت 

 هنوز راهكار عملياتي براي تكميل شبكه ملي اطالعات 
در دولت سيزدهم مطرح نشده است

 با دستور و تاكيد رهبر انقالب 
و با ابالغ رييس جمهور به وزارت صمت صورت گرفت

پس لرزه هاي  خبر كشف ماينر غيرمجاز در سازمان بورس ادامه دارد

علي صحرايي  كنار  رفت ،  گودرزي سرپرست شد

 تكاليف دولت جديد
 در اجراي پروژه شبكه ملي

صفحه 6     همين صفحه    

صفحه 5    

ورود لوازم خانگي كره اي  
ممنوع

آتش ماينرها بر جان بورس

چنانچه مجلس نتواند نظر 
شوراي نگهبان را تامين كند، چه 

اتفاقي مي افتد

 فرايند تغيير رفتار بازيگران بازار خودرو در يك بازه 
زماني 10 روزه نشان مي دهد، در صورت آزادسازي 
واردات، حب��اب قيمت خودروه��اي داخلي نيز به 
تبعيت خودروهاي خارجي به صورت محس��وس 
تخليه خواهد شد. بررسي ها نشان مي دهد، چنانچه 
خودروهاي رده باال ارزان ش��وند، سيگنال هايي به 
خودروه��اي رده پايين تر مي دهند واين دومينوي 
صفحه 7 را بخوانيد كاهش قيمت در...  

تحركات سياست گذار پولي در حوزه تأمين مالي طي 
روزهاي اخير موردتوجه بورسي ها قرارگرفته است. 
باوجوداينكه بازار س��رمايه رونق اوايل سال 1399 را 
ندارد اما همچنان يكي از گزينه هاي جذاب تأمين مالي 
است. هفته گذشته رييس سازمان بورس و اوراق بهادار 
شائبه تكليف به صندوق هاي براي خريد اوراق درآمد را 
صفحه 4 را بخوانيد تكذيب كرد و ...  

طي سال جاري بازارسرمايه 
تنها 13 درصد از تأمين مالي 

كشور را عهده دار بوده

دومينوي 
كاهش يا افزايش 

قيمت خودرو؟

تأمين مالي 
از بورس 

كاهش يافت

ايش��ان با واردات لوازم خانگي كره اي را اعالم كرد. در 
اين نامه آمده اس��ت: »مرقومه جمعي از ش��ركت ها 
و كارخانج��ات توليدكنن��دگان لوازم خانگي مبني 
بر مخالفت ب��ا ورود محص��ول نهاي��ي لوازم خانگي 
در ش��رايطي كه از نظر كمي و كيف��ي توليد اينگونه 
محصوالت در كش��ور پاس��خگوي نياز داخلي است 
و درخواس��ت جلوگي��ري از واردات اين محصوالت، 
مراتب به استحضار مقام معظم رهبري رسيد، مرقوم 

فرمودند.« در بخش ديگري از نامه مقام معظم رهبري 
خطاب به س��يد ابراهيم رييسي رييس جمهور آمده 
است: »اين موضوع بس��يار مهمي است اگر اين خبر 
)گشايش واردات از  كشور كره جنوبي( راست باشد به 
معني شكستن كمر شركت هاي لوازم خانگي داخلي 
است كه تازه توانسته اند قدري روي پا بايستند، جداً 
جلو اين مشكل را سد فرماييد.« درپي دستور رهبري، 
غالمحسين اسماعيلي رييس دفتر رييس جمهور در 

نامه اي خطاب به فاطمي امين و خاندوزي وزراي صمت 
و اقتصاد مخالفت رييس جمهور با واردات لوازم خانگي 
كره اي را اعالم كرد و نوش��ت: »احترامًا، نامه ش��ماره 
1/44798 م��ورخ 1400/6/14 دفت��ر مقام معظم 
رهبري )مدظله العالي( و ضمايم آن با موضوع »واردات 
لوازم خانگي« كه تصوير آن به پيوست ارسال مي شود، 
به استحضار رياست محترم جمهوري رسيد، پي نوشت 

فرمودند: »از واردات جلوگيري شود.«



براساس اعالم مركز آمار، بررسي نرخ بيكاري افراد ۱۵ 
ساله و بيشتر در تابستان ۱۴۰۰ نشان مي دهد كه ۹.۶ 
درصد افراد در اين س��ن بيكار بودند كه در مقايسه با 
مدت مشابه سال قبل ۰.۱ درصد افزايش يافته است. 

مركز آمار ايران نتايج ط��رح آمارگيري نيروي كار در 
تابستان ۱۴۰۰ را منتشر كرده كه براساس آن ۴۱.۱ 
درصد جمعيت ١٥ ساله و بيشتر از نظر اقتصادي فعال 
بوده اند، يعني در گروه شاغالن يا بيكاران قرار گرفته اند. 
بررس��ي تغييرات نرخ مش��اركت اقتصادي حاكي از 
آن اس��ت كه اين نرخ نس��بت به فصل مشابه در سال 
قبل )تابستان١٣٩٩( ٠.٧ درصد كاهش يافته است. 
جمعيت شاغلين ١٥ س��اله و بيشتر در اين فصل ٢٣ 
ميليون و ٤٠٥ هزار نفر بوده كه نسبت به فصل مشابه 

سال قبل ١٣٧ هزار نفر كاهش داشته است.
بررسي اشتغال در بخش هاي عمده اقتصادي نشان 
مي دهد كه در تابستان ١٤٠٠، بخش خدمات با ۴۸.۸ 
درصد بيشترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده 
است. در مراتب بعدي بخش هاي صنعت با ۳۳.۸ درصد 
و كش��اورزي با ۱۷.۴ درصد ق��رار دارند. نرخ بيكاري 
جوانان ١٥ تا ٢٤ س��اله حاكي از آن اس��ت كه ۲۵.۷ 
درصد از فعاالن اين گروه سني در تابستان ١٤٠٠ بيكار 

بوده اند. بررسي تغييرات فصلي نرخ بيكاري اين افراد 
نشان مي دهد، اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال 
قبل )تابستان ١٣٩٩( ٢.٦ درصد افزايش يافته است.

بررسي نرخ بيكاري گروه سني ١٨ تا ٣٥ ساله نيز نشان 

مي دهد كه در تابستان امسال، ۱۷.۶ درصد از جمعيت 
فعال اين گروه سني بيكار بوده اند. اين در حالي است 
كه تغييرات فصلي نرخ بيكاري اين افراد نشان مي دهد 
اين نرخ نسبت به تابستان١٣٩٩، به ميزان ٠.٧ درصد 

افزايش يافته اس��ت. بررس��ي سهم اش��تغال ناقص 
جمعيت ١٥ ساله و بيشتر نشان مي دهد كه در تابستان 
امسال، ۹.۵ درصد جمعيت شاغل، به داليل اقتصادي 
همچون فصل غيركاري، ركود كاري، پيدا نكردن كار 
با ساعت بيش��تر و موارد ديگر كمتر از ٤٤ ساعت در 
هفته كار كرده و آماده براي انجام كار اضافي بوده اند. 
اين در حالي است كه ٣٦.٥ درصد از شاغلين ١٥ ساله 

و بيشتر، ٤٩ ساعت و بيشتر در هفته كار كرده اند.

  رشد ۱.۲ درصدي اشتغال فارغ التحصيالن 
دانشگاهي 

 بر اساس بررس��ي داده هاي آماري يك ميليون و ۱۲ 
هزار و ۲۲۷ نفر از فارغ التحصيالن كشور بيكار هستند 
و در واقع ۴۰.۶ بيكاران كشور را فارغ التحصيالن در بر 
مي گيرند كه نسبت به تابستان سال گذشته ۰.۱ درصد 

كاهش داشته است.
همچنين ۲۵.۶ درصد از فارغ التحصيالن دانشگاهي 
در تابستان امسال شاغل بودند كه در مقايسه با مدت 
مشابه س��ال گذشته ۱.۲ درصد رش��د داشت. ۲۲.۱ 
درصد از بيكاران فارغ التحصيل مرد و ۴۶.۱ درصد را 

زنان تشكيل مي دهند.
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پيمان  جبلي  با حكم   رهبري به 
رياست سازمان صداوسيما رسيد

با پايان يافتن دوره مس��ووليت علي عسكري در 
سازمان صداوس��يما، حضرت آيت اهلل خامنه اي 
با تشكر از تالش هاي خس��تگي ناپذير ايشان، در 
حكمي پيمان جبلي را به رياس��ت آن س��ازمان 
منصوب و بر م��واردي همچون »ارتقاي س��طح 
آگاهي و معرفت عموم��ي«، »هدايت فرهنگي«، 
»تقويت روحيه و احساس هويت ملي و انقالبي«، 
»پراكندن اميدو نشاط« و »ترويج سبك زندگي 
اس��المي- ايراني« به عن��وان اولويت هاي كاري 
رسانه ملي در دوره جديد تاكيد كردند. به گزارش 
پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، در 
متن حكم رهبر انقالب اسالمي خطاب به پيمان 
جبّلي آمده است: »با پايان يافتن دوره مسووليت 
پرتالش جن��اب آق��اي دكتر علي عس��كري كه 
كوشش خستگي ناپذير و دلسوزانه آن مدير مومن 
و با اخ��الص را به همراه داش��ت، جنابعالي را كه 
از صالحي��ت ديني و انقالب��ي و تخصص و تجربه 
طوالني در مديريت هاي س��ازمان صداوس��يما و 
آگاهي از ماهيت و عملكرد و وظايف رس��انه ملي 
برخورداريد، براي يك دوره پنج ساله به رياست آن 
سازمان منصوب مي كنم.« رهبر انقالب در ادامه 
خاطرنشان كردند: »رسانه ملي، دانشگاهي براي 
ارتقاي سطح آگاهي و معرفت عمومي و آوردگاهي 
براي مقابله با امواج خصمان��ه تحريف و تفتين و 
آسايشگاهي براي بهره مندي چشم و دل همگان از 
جلوه هاي زيبايي و هنر و قرارگاهي براي پراكندن 
اميد و نشاط در فضاي عمومي كشور است. هدايت 
فرهنگي، تقويت روحيه و احس��اس هويت ملي و 
انقالبي، ترويِج س��بك زندگي اسالمي- ايراني و 
افزايش همبس��تگي ملي، در شمار اولويت هايي 
است كه بايد با ارتقاي سرمايه انساني و رشد كيفي 
برنامه ها و بهره گيري از ابتكار و با تالش شبانه روزي 
به آن دست يابيد ان شاءاهلل.« ايشان همچنين در 
پاي��ان افزودند: »وظيفه خود مي دانم كه از تالش 
خس��تگي ناپذير جناب آقاي دكتر عس��كري در 
مدت مسووليت شان كه حقا درخور تقدير است، 
صميمانه تشكر كنم و جنابعالي را به بهره مندي 
از طرح هاي بلندمدت و ناتمام دوره ايشان توصيه 
نمايم. توفيق��ات جنابعال��ي را از خداوند متعال 

مسألت مي كنم.«
سيدعلي خامنه اي - ۷ مهر ۱۴۰۰

رييسي در جلسه هيات دولت: 
راه عالج مشكالت كشور 

رونق توليد است
رييس جمهور با بيان اينكه آمادگي و تمايل خوبي 
در كشورهاي مختلف براي گسترش همكاري ها با 
جمهوري اسالمي ايران به چشم مي خورد، گفت: 
صادرات خدمات فني و مهندس��ي زمينه بس��يار 
مناسبي براي گس��ترش همكاري ها با كشورهاي 

همسايه و ديگر كشورهاست.
سيدابراهيم رييسي رييس جمهور صبح روز گذشته 
)چهارشنبه( در جلس��ه هيات دولت با قدرداني از 
تالش هاي انجام شده براي تامين واكسن و رشد قابل 
توجه واكسيناسيون گفت: اولويت امروز، حمايت از 
موسسات و مراكز داخلي فعال در ساخت واكسن 
است، چراكه به هر حال استفاده از واكسن خارجي 

محدوديت هايي دارد و نمي تواند دايمي باشد.
رييسي در ادامه سخنان خود با ابراز خرسندي از آغاز 
فعاليت مدارس از ابتداي سال تحصيلي گفت: اگر 
چه سال تحصيلي به شكل غيرحضوري آغاز شده 
است كه به تدريج با گسترش واكسيناسيون و تامين 
نظر خانواده ها، شرايط برقراري حضوري كالس ها 

در مدارس و دانشگاه ها فراهم خواهد شد.
رييس جمه��ور در ادامه با بي��ان اينكه اصلي ترين 
ماموريت دولت رون��ق و افزايش توليد و جهش در 
ايجاد اش��تغال اس��ت، گفت: همزمان با گسترش 
واكسيناسيون ضرورت دارد با يك حركت منطقي، 
تدريجي و حساب ش��ده فعاليت مراكز آموزشي و 
كس��ب و كارها به حالت عادي بازگشته و در مدار 

رونق قرار گيرد.
رييسي گفت: راه عالج مشكالت كشور رونق توليد 
اس��ت. بايد نقدينگي ها در كشور به سمت توليد و 
اشتغال سوق يابد، چرا كه رونق توليد و اشتغالزايي، 

مساله محوري دولت سيزدهم است.
رييس جمه��ور با اش��اره به اينك��ه در مالقات ها و 
ديدارهاي اخير وزير امور خارجه، آمادگي و تمايل 
قابل توجهي در همس��ايگان و ديگر كشورها براي 
همكاري ب��ا جمهوري اس��المي ايران به چش��م 
مي خورد، گفت: صدور خدمات فني و مهندسي، با 
توجه به توانمندي هاي متخصصان ايراني، مي تواند 
يكي از بهتري��ن زمينه هاي گس��ترش همكاري  
منطق��ه اي و بين المللي باش��د. رييس جمهور در 
بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه موضوع 
زنان و خانواده از مسائل اصلي و محوري مورد توجه 
دولت سيزدهم اس��ت، گفت: معاونت امور زنان و 
خانواده باي��د برنامه اي جامع درب��اره راهكارهاي 
موثر در كنترل آسيب هاي اجتماعي حوزه زنان و 
خانواده تدارك ببيند و براي بررس��ي و تصويب به 
هيات دولت ارايه كند. رييسي گفت: از نظر دولت 
هرچه موقعيت زن و خان��واده در جامعه ارتقا يابد، 
شاهد كاهش آس��يب هاي اجتماعي خواهيم بود 
و لذا دول��ت از هيچ حمايتي در اي��ن زمينه دريغ 
نخواهد كرد. رييس جمهور همچنين با تبريك روز 
آتش نشاني به همه آتش نشانان خدوم كشور، گفت: 
فداكاري هاي آتش نشانان عزيز؛ چه آنهايي كه در راه 
خدمت به مردم به شهادت رسيدند يا به جانبازي 
نايل  شدند و چه ديگر آتش نشانان تالشگر، براي ما 
مسووليت ايجاد مي كند و دولت از اين قشر فداكار 

حمايت مي كند.

واكنش پكن به درخواست 
واشنگتن از چين براي كاهش 

واردات نفت از ايران
وزارت امورخارج��ه چين در واكنش به برخي گزارش ها 
مبني بر درخواست واشنگتن از پكن براي كاهش واردات 
نفت از ايران تاكيد كرد كه امريكا مي بايس��ت دس��ت از 
مجازات هاي فرامرزي خود عليه اشخاص و كشورهاي ثالث 
و اعمال قانون عليه آنها بردارد. به گزارش ايسنا به نوشته 
روزنامه گلوبال تايمز، سخنگوي وزارت امورخارجه چين 
در كنفرانس خبري هفتگي خود به گزارش رسانه ها مبني 
بر اينكه واشنگتن از پكن خواسته است تا واردات نفت خود 
از ايران را كاهش دهد، واكنش نشان داد. هووآ چان يينگ 
س��خنگوي وزارت امورخارجه چين روز چهارشنبه در 
پاسخ به سوالي درباره گزارش خبرگزاري رويترز در اين 
باره تاكيد كرد كه همكاري هاي پكن با تهران در چارچوب 
قوانين و حقوق بين الملل است و امريكا بايد دخالت در امور 
ديگران را متوقف كند. وي خاطرنشان كرد: موضع پكن 
درخصوص همكاري ايران و چين در زمينه هاي اقتصادي 
و تجاري، شفاف و اصولي بوده و اين همكاري ها همواره 
بر مبناي قوانين و حقوق بين الملل انجام گرفته اس��ت. 
هووآ افزود: ايران و چين همواره بر مبناي اصول برابري و 
منفعت متقابل، تعامل برد-برد و تجاري سازي با يكديگر 
همكاري داشته اند. اين ديپلمات چيني در ادامه تاكيد كرد 
كه پكن با هرگونه تحريم يكجانبه مخالف است و از اياالت 
متحده خواست تا دس��ت از مجازات هاي فرامرزي خود 
عليه اشخاص و كشورهاي ثالث بردارد.  خبرگزاري رويترز 
به نقل از مقامات اروپايي و امريكايي گزارش داده است كه 
امريكا اخيرا وارد مذاكراتي ديپلماتيك با چين شده است 
تا خريد نفت خام از ايران را كاهش دهد. به گزارش رويترز، 
اين باور وجود دارد كه خريد نفت ايران توسط شركت هاي 
چيني، با وجود تحريم هاي امريكا به اقتصاد ايران كمك 
كرده است؛ درحالي كه اين تحريم ها طراحي شده اند تا 
جلوي فروش نفت ايران را بگيرند و بر اين كش��ور اعمال 
فشار كنند تا برنامه هسته اي اش را متوقف كند. يك مقام 
ارشد امريكايي كه خواست نامش فاش نشود، در اين باره 
گفت: ما از خريد نفت ايران توسط شركت هاي چيني با 
خبريم. ما از اختيارات تحريم هايمان استفاده كرده ايم تا به 
دور زدن تحريم ها توسط ايران پاسخ دهيم، اين تحريم ها 
شامل كساني مي شود كه با چين كار مي كنند. اگر الزم 
باشد، اين كار را دوباره انجام خواهيم داد.  عالوه بر اين، يك 
مقام اروپايي در اين باره گفته است، اين يكي از مسائلي بوده 
كه از سوي وندي شرمن معاون وزير امور خارجه امريكا در 
سفري كه اواخر ماه ژوييه به چين داشت، مطرح شده بود.

قطر با چين قرارداد ۱۵ ساله 
فروش گاز مايع امضا كرد

ش��ركت ملي نفت و گاز قطر )قطر پتروليوم( براي 
فروش گاز مايع به چين با شركت بازرگاني، بازاريابي 
گاز و انرژي چين )CNOOC( زيرمجموعه شركت 
نفت فالت قاره اين كشور قرارداد ۱۵ ساله امضا كرد.
بر اساس اين قرارداد طرف چيني ساالنه سه ميليون 
و ۵۰۰ هزار ُتن گاز طبيعي مايع در طول ۱۵ سال 
دريافت مي كند.زمان ش��روع اين قرارداد از ژانويه 

۲۰۲۲ اعالم شده است.

گزارش بدهي ها و مطالبات 
دولت براي رييس جمهور

گزارش بدهي ها و مطالبات دولت و شركت هاي دولتي 
براي دوره منتهي به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ به منظور ارايه 
به كميسيون هاي ذيربط در مجلس شوراي اسالمي در 
خزانه داري كل كشور تهيه و براي رييس جمهور ارسال 
ش��د. در اجراي حكم بند )ب( ماده )۱( قانون رفع موانع 
توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱۳۹۴ 
و آيين نامه اجرايي آن گزارش بدهي ها و مطالبات دولت 
و شركت هاي دولتي براي دوره منتهي به ۳۱ خرداد ماه 
۱۴۰۰ )سه ماهه اول( به منظور ارايه به كميسيون هاي 
ذيربط در مجلس ش��وراي اس��المي در خزانه داري كل 
كشور تهيه و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي براي 
رييس جمهور ارس��ال شد.  در اجراي اين تكليف قانوني 
از آبان ماه س��ال ۱۳۹۴ تاكنون بالغ بر بيس��ت و هشت 
)۲۸( فق��ره گزارش جامع بدهي ه��ا و مطالبات دولت و 
ش��ركت هاي دولتي حس��ب مورد در مقاطع سه ماهه 
)فصلي( و ساالنه توسط مركز مديريت بدهي هاي عمومي 
و روابط مالي دولت و با همكاري ادارات كل اموراقتصادي و 
دارايي استان ها تهيه و به مراجع قانوني ذيربط ارسال شده 
است. شايان ذكر است به منظور تهيه گزارشات مذكور و 
بروزرساني آنها در مقاطع فصلي و ساالنه، سامانه مديريت 
اطالعات بدهي ها و مطالبات دولت )سماد( در بستر شبكه 
دولت راه اندازي و از زمان عملياتي شدن آن در سال ۱۳۹۵ 
تاكنون، بيش از ۰۰۰ر۱۳۷ فقره گزارش از بيش از ۵۰۰ر۳ 
نقطه گزارشگري )دستگاه اجرايي( به صورت الكترونيكي، 
دريافت شده است كه مبناي تهيه گزارش هاي مجموعه 

دولت و شركت هاي دولتي بوده است.

 سهم ۲ درصدي اسكناس 
از نقدينگي

بر اين اساس، جديدترين گزارش اقتصادي در خرداد 
امسال، ۱.۹۳ درصد از كل نقدينگي، متعلق به اسكناس 
و مسكوك در دست اشخاص بوده كه نسبت به مقدار 
مشابه در ارديبهشت ۱۴۰۰ كاهش ۰.۰۷ - درصدي را 
تجربه نموده است.از سوي ديگر در خرداد ۱۴۰۰ ميزان 
نقدينگي با افزايش ۲.۹۱ درصدي همراه بوده و ميزان 
اسكناس و مس��كوك در دست اشخاص نيز با كاهش 
۰.۵۴- درصدي همراه بوده است. بر اساس اين گزارش، 
مقايسه نسبت ارزش تراكنش هاي شاپركي و اسكناس و 
مسكوك در دست اشخاص به نقدينگي نكات قابل تاملي 
را نشان مي دهد. مشاهده روند دو شاخص نسبت ارزش 
تراكنش هاي شاپرك به نقدينگي و نسبت اسكناس و 
مسكوك در دست اشخاص به نقدينگي امكان مقايسه 
تغييرات ارزش تراكنش ه��اي پرداخت الكترونيك و 
حجم اسكناس و مسكوك در دست اشخاص را از كل 

نقدينگي در طول زمان، ممكن مي سازد.

براساس اعالم مركز آمار 

نرخ بيكاري در تابستان ۱۴۰۰ به ۹،۶ درصد رسيد 

بار تورم بر دوش كم درآمدها 

درد و درمان مسكن

بررسي جزييات تورم نقطه اي دهك هاي هزينه اي در شهريورماه ۱۴۰۰ نشان مي دهد 

بررس��ي جزييات تورم نقطه اي دهك هاي هزينه اي 
در شهريورماه ۱۴۰۰ نش��ان مي دهد كمترين تورم 
نقطه اي متعلق به دهك دهم با ۴۰.۶ درصد و بيشترين 
تورم نقطه اي ني��ز مربوط به دهك اول با ۴۸.۴ درصد 
است. به عبارت ديگر خانوارهاي دهك اول جامعه به 
عنوان پايين ترين طبقه اقتص��ادي، به طور ميانگين 
۴۸.۴ درصد بيش��تر از شهريورماه ۱۳۹۹ براي خريد 
يك »مجموعه كااله��ا و خدمات يكس��ان« هزينه 

كرده اند.
همچني��ن به طور مش��خص در بخ��ش خوراكي ها، 
آش��اميدني ها و دخانيات، تورم نقطه اي خانوارهاي 
كل كشور با افزايش در مقايسه با ماه قبل به رقم ۶۱.۶ 
درصد رسيده اس��ت. در اين گروه، مشاهده مي شود 
كه كمترين تورم نقطه اي با ثبت ۶۱.۵ درصد متعلق 
به دهك هزينه هشتم و دهم جامعه است و بيشترين 
تورم نقطه اي نيز مربوط به دهك دهك اول جامعه با 

۶۲.۲ درصد بوده است.
بر اساس اين گزارش، در گروه كاالهاي غيرخوراكي و 
خدمات نيز نرخ تورم نقطه اي كل كشور در شرايطي 
به رقم ۳۵.۴ درصد رسيده است كه نسبت به ماه قبل 
)۳۶.۱ درصد( كاهش يافته اس��ت. از سوي ديگر در 
اين گروه، دهك هزينه ششم با ۳۳.۹ درصد كمترين 
تورم نقطه اي كاالهاي غيرخوراكي و خدمات را دارد 
و بيش��ترين تورم نقطه اي نيز متعلق به دهك دهم با 
نرخ ۳۵.۹ درصد است. ر ش��هريورماه بيشترين نرخ 
تورم ماهانه خانوارهاي كشور مربوط به استان يزد با 
٥.٣ درصد افزايش و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط 
به استان    سيستان و بلوچستان با ٢.١ درصد افزايش 
است. مركز آمار ايران شاخص قيمت مصرف كننده به 
تفكيك استان در شهريور ١٤٠٠ را اعالم كرد. بر اين 
اساس بيشترين نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان 
ايالم )٥٣,١ درصد( و كمترين آن مربوط به استان قم 

)٤١.٣ درصد( است. 

  تورم نقطه اي 40 تا 48 درصد از كم درآمد 
تا پر درآمدها 

بررس��ي جزييات تورم نقطه اي دهك هاي هزينه اي 
در شهريورماه ۱۴۰۰ نش��ان مي دهد كمترين تورم 
نقطه اي متعلق به دهك دهم با ۴۰.۶ درصد و بيشترين 
تورم نقطه اي ني��ز مربوط به دهك اول با ۴۸.۴ درصد 
است. به عبارت ديگر خانوارهاي دهك اول جامعه به 
عنوان پايين ترين طبقه اقتص��ادي، به طور ميانگين 
۴۸.۴ درصد بيشتر از شهريورماه ۱۳۹۹ براي خريد يك 
»مجموعه كاالها و خدمات يكسان« هزينه كرده اند. 
همچني��ن به طور مش��خص در بخ��ش خوراكي ها، 
آش��اميدني ها و دخانيات، تورم نقطه اي خانوارهاي 
كل كشور با افزايش در مقايسه با ماه قبل به رقم ۶۱.۶ 
درصد رسيده اس��ت. در اين گروه، مشاهده مي شود 
كه كمترين تورم نقطه اي با ثبت ۶۱.۵ درصد متعلق 
به دهك هزينه هشتم و دهم جامعه است و بيشترين 

تورم نقطه اي نيز مربوط به دهك دهك اول جامعه با 
۶۲.۲ درصد بوده است. بر اساس اين گزارش، در گروه 
كاالهاي غيرخوراكي و خدمات نيز نرخ تورم نقطه اي 
كل كشور در شرايطي به رقم ۳۵.۴ درصد رسيده است 
كه نسبت به ماه قبل )۳۶.۱ درصد( كاهش يافته است. 
از سوي ديگر در اين گروه، دهك هزينه ششم با ۳۳.۹ 
درصد كمترين تورم نقطه اي كاالهاي غيرخوراكي و 
خدمات را دارد و بيشترين تورم نقطه اي نيز متعلق به 
دهك دهم با نرخ ۳۵.۹ درصد اس��ت. در شهريورماه 
بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي كشور مربوط به 
اس��تان يزد با ٥.٣ درصد افزايش و كمترين نرخ تورم 
ماهانه مربوط به اس��تان    سيستان و بلوچستان با ٢.١ 
درصد افزايش است. مركز آمار ايران شاخص قيمت 
مصرف كننده به تفكيك استان در شهريور ١٤٠٠ را 
اعالم كرد. بر اين اساس بيش��ترين نرخ تورم دوازده 
ماهه مربوط به استان ايالم )٥٣,١ درصد( و كمترين 

آن مربوط به استان قم )٤١.٣ درصد( است.
در شهريور ماه ١٤٠٠ عدد شاخص كل براي خانوارهاي 
كش��ور )١٠٠=١٣٩٥( به ٣٥١,١ رسيد كه نسبت به 
ماه قبل ٣.٩ درصد افزايش نشان مي  دهد. در اين ماه 
بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي كشور مربوط به 
اس��تان يزد با ٥.٣ درصد افزايش و كمترين نرخ تورم 
ماهانه مربوط به اس��تان    سيستان و بلوچستان با ٢.١ 
درصد افزايش است. درصد تغيير شاخص كل نسبت 
به ماه مش��ابه س��ال قبل )تورم نقطه به نقطه( براي 

خانوارهاي كشور ٤٣.٧ درصد مي  باشد.
بيش��ترين نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به اس��تان 
آذربايجان غربي )٥٣.٧ درصد( و كمترين آن مربوط 
به استان همدان )٣٨.٨ درصد( است. نرخ تورم دوازده 
ماهه منتهي به ش��هريور ماه ١٤٠٠ براي خانوارهاي 
كشور به عدد ٤٥.٨ درصد رسيد. بيشترين نرخ تورم 
دوازده ماهه مربوط به اس��تان ايالم )٥٣.١ درصد( و 

كمترين آن مربوط به استان قم )٤١.٣ درصد( است.

در شهريور ماه ١٤٠٠ عدد شاخص كل براي خانوارهاي 
شهري )١٠٠=١٣٩٥( به ٣٤٧,٥ رسيد كه نسبت به 
ماه قبل ٤.٠ درصد افزايش نشان مي  دهد. در اين ماه 
بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي شهري مربوط 
به استان يزد با ٥.٥ درصد افزايش و كمترين نرخ تورم 
ماهانه مربوط به استان هاي   سيستان و بلوچستان و 
خراس��ان جنوبي با ٢.٣ درصد افزايش است. درصد 
تغيير شاخص كل نس��بت به ماه مش��ابه سال قبل 
)تورم نقطه به نقطه( براي خانوارهاي ش��هري كشور 
٤٢.٩ درصد است. بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه 
خانوارهاي شهري مربوط به استان آذربايجان غربي 
)٥٣.١ درصد( و كمترين آن مربوط به استان همدان 
)٣٨.٩ درصد( است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به 
ش��هريور ماه ١٤٠٠ براي خانوارهاي شهري به عدد 
٤٥.١ درصد رسيد. بيش��ترين نرخ تورم دوازده ماهه 
مربوط به اس��تان ايالم )٥٢.٤ درصد( و كمترين آن 

مربوط به استان  قم )٤١.٣ درصد( است.
در شهريور ماه ١٤٠٠ عدد شاخص كل براي خانوارهاي 
روستايي )١٠٠=١٣٩٥( به ٣٧٠,٩ رسيد كه نسبت 
به ماه قبل ٣.٦ درصد افزايش داشته است. در اين ماه 
بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي روستايي مربوط 
به استان قم با ٥.٨ درصد افزايش و كمترين نرخ تورم 
ماهانه مربوط به اس��تان  سيستان و بلوچستان با ١.٦ 
درصد افزايش مي باش��د. درصد تغيير ش��اخص كل 
نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( براي 

خانوارهاي روستايي ٤٧.٨ درصد مي باشد.
بيش��ترين نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به اس��تان  
آذربايجان غربي )٥٥.١ درصد( و كمترين آن مربوط 
به استان همدان )٣٨.٥ درصد( است. نرخ تورم دوازده 
ماهه منتهي به ش��هريور ماه ١٤٠٠ براي خانوارهاي 
روس��تايي به عدد ٤٩.٧ درصد رسيد. بيشترين نرخ 
تورم دوازده ماهه مربوط به استان  ايالم )٥٥.٩درصد( 
و كمترين آن مربوط به اس��تان  تهران )٤٣.٢ درصد( 

است. در ش��هريور ماه ١٤٠٠ عدد شاخص كل براي 
خانوارهاي كشور )١٠٠=١٣٩٥( به ٣٥١,١ رسيد كه 
نس��بت به ماه قبل ٣.٩ درصد افزايش نشان مي دهد. 
در اين ماه بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي كشور 
مربوط به اس��تان يزد با ٥.٣ درصد افزايش و كمترين 
نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سيستان و بلوچستان 
با ٢.١ درصد افزايش است. درصد تغيير شاخص كل 
نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( براي 

خانوارهاي كشور ٤٣.٧ درصد مي  باشد.
بيش��ترين نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به اس��تان 
آذربايجان غربي )٥٣.٧ درصد( و كمترين آن مربوط 
به استان همدان )٣٨.٨ درصد( است. نرخ تورم دوازده 
ماهه منتهي به ش��هريور ماه ١٤٠٠ براي خانوارهاي 
كشور به عدد ٤٥.٨ درصد رسيد. بيشترين نرخ تورم 
دوازده ماهه مربوط به اس��تان ايالم )٥٣.١ درصد( و 

كمترين آن مربوط به استان قم )٤١.٣ درصد( است.
در شهريور ماه ١٤٠٠ عدد شاخص كل براي خانوارهاي 
شهري )١٠٠=١٣٩٥( به ٣٤٧,٥ رسيد كه نسبت به 
ماه قبل ٤.٠ درصد افزايش نشان مي  دهد. در اين ماه 
بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي شهري مربوط 
به استان يزد با ٥.٥ درصد افزايش و كمترين نرخ تورم 
ماهانه مربوط به استان هاي   سيستان و بلوچستان و 
خراس��ان جنوبي با ٢.٣ درصد افزايش است. درصد 
تغيير شاخص كل نس��بت به ماه مش��ابه سال قبل 
)تورم نقطه به نقطه( براي خانوارهاي ش��هري كشور 
٤٢.٩ درصد است. بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه 
خانوارهاي شهري مربوط به استان آذربايجان غربي 
)٥٣.١ درصد( و كمترين آن مربوط به استان همدان 
)٣٨.٩ درصد( است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به 
ش��هريور ماه ١٤٠٠ براي خانوارهاي شهري به عدد 
٤٥.١ درصد رسيد. بيش��ترين نرخ تورم دوازده ماهه 
مربوط به اس��تان ايالم )٥٢.٤ درصد( و كمترين آن 
مربوط به اس��تان  قم )٤١.٣ درصد( است. در شهريور 
ماه ١٤٠٠ عدد شاخص كل براي خانوارهاي روستايي 
)١٠٠=١٣٩٥( به ٣٧٠,٩ رسيد كه نسبت به ماه قبل 
٣.٦ درصد افزايش داشته است. در اين ماه بيشترين 
نرخ تورم ماهانه خانوارهاي روستايي مربوط به استان 
قم با ٥.٨ درصد افزاي��ش و كمترين نرخ تورم ماهانه 
مربوط به اس��تان  سيستان و بلوچستان با ١.٦ درصد 
افزايش مي باشد. درصد تغيير شاخص كل نسبت به ماه 
مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( براي خانوارهاي 

روستايي ٤٧.٨ درصد مي باشد.
بيش��ترين نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به اس��تان  
آذربايجان غربي )٥٥.١ درصد( و كمترين آن مربوط 
به استان همدان )٣٨.٥ درصد( است. نرخ تورم دوازده 
ماهه منتهي به ش��هريور ماه ١٤٠٠ براي خانوارهاي 
روس��تايي به عدد ٤٩.٧ درصد رسيد. بيشترين نرخ 
تورم دوازده ماهه مربوط به استان ايالم )٥٥.٩درصد( 
و كمترين آن مربوط به اس��تان  تهران )٤٣.٢ درصد( 

است. 

ادامه از صفحه اول

 در يك كالم، »مالكي« رواج يافته اس��ت. به همين دليل، 
درمان معضل مس��كن بيش از اينكه به اصالح مكانيسم 
دروني اين بازار از طريق مداخله دولت در س��اخت و س��از 
يا تعيي��ن ماليات هاي مختلف با هدف تنظيم قيمت نياز 
داشته باشد، نيازمند اصالح ساختارها و سياست هاي كالن 
اقتصادي است. در اين حال، براي روشن تر شدن مساله مرور 
اجمالي ۳ علت عمده جهش قيمت مسكن طي ۳,۵ سال 

اخير خالي از لطف نيست.
۲- اگر چ��ه در اقتصادهاي داراي بيماري هلندي، قيمت 
كاالهاي غيرقابل تجارت همچون مس��كن بيش از ساير 
كاالها مستعد افزايش هس��تند اما بي گمان، تورم مزمن 
۵۰ ساله در اقتصاد ايران، اين آتش را شعله ورتر كرده است. 
با اعمال و تشديد تحريم هاي امريكا عليه ايران و به ويژه با 
آغاز دور جديد اين تحريم ها از سال ۹۷ و انسداد در تجارت 

خارجي كشور اين مسائل تش��ديد شده اند. ضمن اينكه 
به دليل كمبود درآمدهاي نفت��ي، موتور خلق پول نيز پر 
سرعت تر از هميش��ه كار كرده است. از همين رو است كه 
در سال گذشته رشد نقدينگي ركوردهاي تازه اي را برجاي 
گذاشت و در سال جديد نيز اين روند تداوم يافت. مساله اي 

كه هر روز دامنه تورم را گسترده تر مي كند.
۳- نرخ دالر بنا به داليل متعدد در اقتصاد ايران به سنجه اي 
براي سنجش انتظارات تورمي تبديل شده و با نوسان آن، 
سير حركت س��اير بازارها از جمله مسكن نيز دستخوش 
تغيير مي شود، به گونه اي كه در طوالني مدت، همسويي 
ش��ديدي ميان نرخ دالر و قيمت هر متر مربع مسكن در 
تهران از سوي برخي از اقتصاددانان رصد و كشف شد. ارزش 
ريالي هر يك هزار دالر امريكا در فروردين سال ۹۷ حدود ۵ 
ميليون تومان و در همان ماه نيز متوسط قيمت هر متر مربع 

مسكن در تهران حدود ۵ ميليون تومان بود. اگر چه در پايان 
شهريورماه سال جاري ارزش ريالي هر هزار دالر امريكا به 
۲۸ ميليون تومان رسيد و متوسط قيمت هر متر مربع واحد 
مسكوني در تهران به ۳۲ ميليون تومان نزديك شد، اما طي 
سه سال گذشته طي چند ماه، قيمت اين دو شاخص نعل 
به نعل پيش رفتند و تطابق دوباره آنها طي ماه هاي پيش 

رو، دور از ذهن نيست.
۴- طي سال هاي ۱۳۹۴ تاكنون، رشد سرمايه گذاري در 
مسكن و صدور پروانه ساختماني دچار افت قابل توجهي 
شده اس��ت. اين وضعيت از س��ال ۹۷ به بعد به مراتب در 
وضعيت بغرنج تري قرار گرفته است. مساله اي كه سمت 
عرضه واحدهاي نوساز به بازار مسكن را دچار نقصان كرده 
و خواهد كرد. در اين ميان، از آنجا كه به واسطه جهش هاي 
قيمت مسكن بخش قابل توجهي از تقاضاهاي مصرفي و 

سرمايه گذاري مسكن به بيرون اين بازار رانده شدند، كمبود 
سرمايه گذاري در ساخت و ساز و نقصان در عرضه واحدهاي 
مسكوني در حال حاضر چندان ملموس نيست، اما بي گمان 
در س��ال هاي آتي، تحت شرايطي مي تواند مشكل آفرين 
باش��د. بحران افت سرمايه گذاري در توليد به طور عام و در 
توليد مس��كن به طور خاص، ريشه در چالش هاي اقتصاد 
كالن كش��ور دارد، از همين رو، نمي توان براي اين مساله 
دروني بازار مسكن، عاملي دروني يافت چون هم نياز و هم 
تقاضا براي مسكن وجود دارد و هم نهاده هاي توليد مسكن 
به اندازه كافي در كش��ور موجود است. اما از آنجا كه قدرت 
مالي خانوار به شدت افت كرده است، اين تقاضا به تقاضاي 
موثر تبديل نمي شود و از سوي ديگر، توان مالي سازندگان 
نيز به شدت تحليل رفته و منجر به افت سرمايه گذاري در 

ساخت و ساز شده است.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
برخي كارشناس��ان معتقدند ك��ه آزادي واردات خودرو، 
باعث رشد تقاضا براي دالر در شرايط محدوديت هاي ارزي 
خواهد شد و اين موضوع نه تنها موجب افزايش قيمت دالر 
خواهد شد، بلكه متاثر از وضعيت بازار ارز، روي قيمت ساير 
كاالها نيز اثر خواهد گذاشت و در شرايطي كه كشور براي 
توليد مرغ و گوش��ت و تخم مرغ، به خوراك دام نياز دارد و 
قيمت خوراك دام و طيور رشد كرده، باعث افزايش فشار 
بر سفره هاي مردم و قدرت خريد خانوارها خواهد شد. در 
نتيجه به قيمت برخورداري عده اي ثروتمند و داراي درآمد 
باال از خريد خودروهاي خارجي، اين مردم فقير و كم درآمد 
هستند كه بايد بابت رشد قيمت ارز و افزايش قيمت كاالهاي 
مختلف، هزينه بپردازند. در روزهاي اخير، خبر مازاد عرضه 
دام نسبت به تقاضا باعث شده كه عده اي دام خود را به دليل 
گراني خوراك دام و نبود تقاضا در بازار، كشتار كنند و تمايل 
به توليدو عرضه دام كاهش يافته و برخي دام ها نيز باچربي 
بيشتر مواجه شده اند و كيفيت گوشت نيز افت كرده است. 
در نتيجه به جاي اينكه به دنبال كاهش قيمت ارز، خوراك 
دام، كاهش قيمت گوشت و مرغ و تخم مرغ باشيم، برعكس 
طرح هايي دنبال مي شود كه خود باعث رشد تقاضاي ارز 
و افزايش قيمت دالر و س��اير مشكالت در بازار كاال و مواد 
غذايي و... خواهد شد. براين اساس شايسته است كه دولت 
و مجلس در طرح هايي كه ضرورت ندارد تجديد نظر كنند. 
اگر دولت مي خواهد از اين طريق ماليات و عوارض خودرو 
را دريافت كند تا درآمد بيش��تر داش��ته باشد بايد توجه 
داشته باش��د كه عمال بخش عمده اي از هزينه ها را براي 
دولت و مردم افزايش خواهد داد و از جمله رشد قيمت ارز 
مي تواند بحران هاي تازه اي ايجاد كند. اگر دولت و مجلس، 
راهبردها و سياست هايي را در موضوع تحريم و مذاكره و 
كرونا و... انتخاب كرده اند، بايد هزينه آن را خود دولت تقبل 
كند و نبايد هزينه آن را به مردم و فشار بر سفره هاي خانوار 
تحميل كند. زيرا با افزايش ماليات و عوارض و رشد قيمت 
ارز، افزاي��ش نقدينگي و پايه پولي و ت��ورم، اگرچه ظاهرا 
مشكل كسري بودجه و درآمدها و هزينه هاي خود را حل 
مي كند، اما عمال فشار آن را بر مردم تحميل خواهد كرد. 
اين وضعيت حداقل از س��ال 97 با سياست هاي مختلف 
ادامه يافته و هزينه هايي را به مردم تحميل كرده و مردم با 
رشد دايمي قيمت دالر و تورم و نقدينگي مواجه هستند 

وتوان و قدرت كافي براي عبور از هزينه هاي سنگين زندگي 
را ندارن��د. لذا دولت و مجلس بايد به طرح هاي پر هزينه و 
تورم زا ب��راي مردم پايان دهد و تامين معيش��ت مردم با 
قيمت پايي��ن را اولويت قرار ده��د و از اجراي طرح هايي 
مانند واردات خ��ودروي خارجي لوكس براي پر درآمدها 
خودداري كند و منابع محدود ارزي كشور را براي كنترل 
بازار و تامين كاالهاي اساسي حفظ كند و از رشد نقدينگي 
و كسري بودجه دولت و تورم بيشتر پرهيز نمايد. براساس 
طرح واردات خودرو افراد حقيقي و حقوقي به روش هاي 
غيرقانوني و غير رسمي )خارج از سيستم و نظارت بانك 
مركزي( با پرداخت ريال در داخل كشور مي توانند خودرو 
وارد كنند كه همين امر يك چالش جدي براي اقتصاد ارزي 
كش��ور به وجود خواهد آورد.24 شهريورماه امسال طرح 
ساماندهي بازار خودرو كه از مجلس دهم كليد خورده بود 
در نهايت با اعمال اصالحاتي در مجلس يازدهم به تصويب 
نمايندگان مجلس رسيد.در ماده 4 اين طرح كه داراي 4 
تبصره است » هر شخص حقيقي يا حقوقي مي تواند به ازاي 
صادرات خودرو يا قطعات خودرو يا ساير كاالها و خدمات 
مرتبط با انواع صنايع نيرومحركه يا از طريق واردات بدون 
انتقال ارز نسبت به واردات خودروي تمام برقي يا دونيرويي 
)هيبريدي( يا واردات خودروي بنزيني يا گازسوز با برچسب 
ان��رژي ب و باالتر يا داراي ش��اخص ايمني سه س��تاره يا 
باالتر برحسب گواهي هاي استاندارد معتبر معادل ارزش 

صادراتي خود اقدام نمايد«.
عالوه بر اين در تبصره يك اين ماده آمده است نبايد هيچ 
تعهد ارزي جديدي براي دولت ايجاد ش��ود همچنين 
سقف تعداد خودروهاي مجاز وارداتي، هر شش ماه يك 
بار توسط شوراي رقابت و براساس ميزان كمبود عرضه 
نس��بت به تقاضاي موثر خودروي سواري طي يك سال 
گذشته تعيين مي شود.با گذشت يك هفته از ارسال اين 
طرح در نهايت بنابر گزارش مجمع تشخيص مصلحت 
نظام، موادي از مصوبه مجلس درباره آزادسازي واردات 
خودرو مغاير با قانون شناخته شد.طبق اعالم هادي طحان 
نظيف سخنگوي شوراي نگهبان » ارزيابي اعضاي شوراي 
نگهبان نس��بت به اين مصوبه در يكي دو مورد ابهاماتي 
داش��ت. در يك قسمت اين مصوبه درباره واردات و نحوه 
انتقال ارز اس��ت كه از مجلس خواستيم كه اين موضوع 
دقيق تر و شفاف تر بيان شود «.به گزارش تسنيم، در حال 

حاضر طرح مجلس براي دومين بار با مخالفت ش��وراي 
نگهبان در تصويب آن روبه رو شده و بايد همچنان مورد 
اصالحات الزم قرار گيرد . عالوه بر اين ديدگاه فعاالن بازار 
و كارشناسان خودرو هم به اين طرح خوشبينانه نيست 
و تأثيرگذاري آن را مثبت نمي دانند در ادامه اين مطلب 
بخشي از ايرادات طرح واردات خودرو مجلس عنوان شده 
است.مشكالت ناشي از آزاد سازي واردات خودرو به صورت 
بدون انتقال ارز مي تواند بحران هاي جديدي ايجاد كند. 

     افزايش قيمت ارز 
افراد حقيقي و حقوقي به روش هاي غيرقانوني و غير رسمي 
)خارج از سيستم و نظارت بانك مركزي( با پرداخت ريال 
در داخل كش��ور، ارز مورد نظر را در خارج خريداري و در 
قالب واردات بدون انتقال ارز، خودرو را وارد مي كنند. لذا با 
افزايش تقاضاي ارز در بازار غير رسمي به شدت قيمت آن 

افزايش خواهد يافت.

     صادرات به صورت قاچاق
خلق غير رس��مي و غيرقانوني ارز در خارج از كشور و 
مصرف آن ارز به صورت واردات بدون انتقال ارز و تحقق 
سازمان يافته پولشويي و تطهير پول هاي كثيف از ديگر 
معضالت اين طرح است. در روش رسمي يك شركت با 
مدارك قانوني كاال را صادر و در قبال صادرات به بانك 

مركزي و سازمان امور مالياتي متعهد به رفع تعهد ارزي 
و اس��ترداد ارز حاصل از صادرات جهت رفع نياز هاي 
ارزي كشور براي واردات مي باشد. درحالي كه صادرات 

غيرقانوني برعكس اين موضوع مي باشد.

      روياي سرمايه گذاران خارجي
هيچگاه سرمايه گذار خارجي )ايراني و غير ايراني( دارايي 
ارزي خود را تبديل به ري��ال نخواهد نمود چرا كه امكان 
تبديل مجدد آن به ارز و خروج از كش��ور به صورت قانوني 

امكانپذير نخواهد بود.

     ايراني هاي داراي ارز خارج كشور
اين دسته از افراد يا به صورت قانوني يا صادرات، داراي ارز 
مي باش��ند كه به صورت قانوني امكان فروش نزديك به 
قيمت آزاد )سنا( دارند و متعهد به استرداد آن مي باشند.

البت��ه در برخي از موارد اين دس��ته از اف��راد يا به صورت 
غيرقانوني )قاچاق يا پولشويي( داراي ارز شده اند كه دقيقا 
با واردات بدون انتقال ارز و ايجاد بازار سفته بازي و داللي ارز 

مربوطه را با پولشويي قانوني وارد كشور مي نمايند.

     ارزهاي ديجيتال
ايجاد شبكه موازي با بانك مركزي به صورت كامال 
غيرقانوني با پرداخت ريال به روش هاي نامتعارف و 

خريد ارز ديجيتال و واردات خودرو به صورت بدون 
انتقال ارز نيز از ديگر مضرات طرح است.

     واردات خودرو در مقابل صادرات 
تاكنون در طول ده ساله گذشته صادرات خودرو صرفا 
به دو الي سه كش��ور داراي روابط حسنه سياسي آن 
هم به تعداد بسيار محدود با سوبسيد هاي قابل توجه 
انجام ش��ده است كه به نوعي نش��ان از شعاري بودن 
صادرات خودرو دارد. اين در حالي اس��ت كه كش��ور 
چين با 30 ميليون دس��تگاه توليد، صادرات كمتر از 
يك ميليون دستگاه در س��ال دارد.بخش عمده اي از 
توليد خودرو كشور در كليه س��طوح چه سازندگان 
قطعات و چه توليدكنندگان خودرو وابس��ته به مواد 
اوليه خارجي اس��ت.البته اين موضوع به استثناي دو 
سه مدل خودرو اس��ت كه از سال 75 كماكان عرضه 
مي شوند و هيچ جايگاهي در عرصه بين المللي با وجود 
غولهاي خودرويي جهاني ندارند.همچنين شركت هاي 
فعال و داراي دفاتر قانوني ب��ه دليل عدم امكان ثبت 
خريد و تامين ارز و كليه فرآيند هاي اجرايي در دفاتر 
خود امكان فعاليت در زمينه واردات خودرو به صورت 
بدون انتقال ارز ندارند.نكته مهم اينجاس��ت اجراي 
طرح پيش��نهادي مجلس براي واردات خودرو ضمن 
تضعيف اقتصاد ملي باعث فرار مالياتي وارد كنندگان 
حقيقي و حقوقي كه گردش هاي مالي بدون كنترلي 
دارند خواهد شد.همچنين اين طرح عامل تضعيف 
توليدكنن��دگان داخلي خصوص��ا توليدكنندگان 
خصوصي كه از س��ال 96 با ممنوع ش��دن واردات 
خودرو زيرساختهاي توليد را در حد معقول ايجاد 
نموده اند مي شود.به فرض محال در صورت صادرات 
خودرو و قطعات خودرو خودروسازان و قطعه سازان 
به سمت واردات هدايت مي شوند و انگيزه اي در آنها 

براي توسعه فعاليت هاي توليدي باقي نمي ماند.
همچنين تقويت بازار داللي و واسطه گري و سوداگري 
با ايجاد بازار غير رسمي و غيرقانوني خريد و فروش ارز و 
ايجاد امضاهاي طاليي در كليه فرآيند هاي اجرايي مرتبط 
با سازمان هاي ذي ربط واردات از مرحله سفارش گذاري 
تا پالك را بايد از جمله مشكالت اجراي طرح پيشنهادها 

مجلس براي واردات خودرو عنوان كرد.
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پيامدهاي منفي واردات خودرو بدون انتقال ارز و خطر اختالل در بازار ارز

نرخ دالر در صرافي بانكي ۲۷ هزار و ۶۹۳ تومان شد 

افزايشتقاضابرايدالرفشاربرسفرههايمردمراافزايشميدهد

افزايش نرخ دالر و سكه در بازار
 گروه بانك و بيمه | 

به دنبال موض��وع واردات خودرو و اثر آن بر تقاضاي ارز در 
بازار، و همچنين موضوعات مربوط به مذاكرات هسته اي 
از سوي دو طرف، ايران، اروپا، روسيه و امريكا، قيمت ارز در 
بازار افزايش يافته و دالر در كانال 28 هزار تومان قرار گرفت. 
روز چهارشنبه، قيمت دالر 28 هزار و 151 تومان تا 28270 
تومان معامله ش��د همچنين قيمت يورو 32 هزار و 837 
تومان، پوند انگليس 38 هزار و 300 تومان و درهم امارات 
7 هزار و 664تومان اعالم شده است. فعاالن بازار مي گويند 
كه ظرف دو روز گذشته، قيمت دالر حدود 1000 تومان 
افزايش داشته است. سكه نيز از 11 ميليون و 800 تا 11 
ميليون و 845 هزار تومان معامله شد.  در صرافي هاي بانكي 
نيز قيمت ارز افزايش داشت و فروش دالر 27هزار و 693 
تومان و قيمت خري��د دالر از مردم 27 هزار و 144 تومان 
تعيين شده است. قيمت فروش يورو نيز معادل 32 هزار و 
342 تومان و قيمت خريد يورو نيز 31 هزار و 702 تومان 
اعالم ش��ده اس��ت. قيمت هر اونس طال با 0.30 درصد 
افزايش به 1739 دالر و 14 س��نت رسيد.در بازار طال 
نيز با اعالم قيمت دالر 28 ه��زار و 151 تومان و اونس 
جهاني طالي 1739 دالري، قيمت سكه تمام بهار آزادي 
طرح جديد 11 ميليون و 845 هزار تومان و قيمت سكه 
تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 11 ميليون و 400 هزار 
تومان است. قيمت طالي 18عيار هر گرم يك ميليون 
و154 هزار تومان، قيمت س��كه تمام بهار آزادي طرح 
جديد 11ميليون و 790 هزار تومان و قيمت دالر 28 
هزار و 151 تومان اس��ت.قيمت نيم س��كه بهار آزادي 
6ميليون و 50 هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي 3 ميليون 
و 600 هزار تومان و سكه يك گرمي 2 ميليون و 200 هزار 

تومان تعيين شده است و به فروش مي رسد.

      نرخ دالر در صرافي بانكي
 ۲۷ هزار و ۶۹۳ تومان شد 

نرخ دالر در صرافي هاي بانكي )چهارشنبه، 7 مهرماه( در 
مقايس��ه با روز كاري گذشته با 253 تومان افزايش به 27 
هزار و 693 تومان رسيد.قيمت فروش يورو نيز در مقايسه 
با روز كاري گذشته 404 تومان افزايش يافت و 32 هزار و 
342 تومان تعيين شد. قيمت خريد هر دالر 27 هزار و 144 
توم��ان و نرخ خريد هر يورو نيز 31 هزار و 702 تومان بود.

عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در بازار متشكل ارزي 26 هزار 
و 904 تومان و نرخ فروش آن 27 هزار و 149 تومان اعالم 
شد.نرخ خريد يورو در اين بازار 31 هزار و 429 تومان و نرخ 
فروش آن نيز 31 هزار و 714 تومان اعالم شد.همچنين 
در سامانه نيما در معامالت، حواله يورو به قيمت 27 هزار 
و 148 توم��ان فروخته و حواله دالر ب��ه قيمت 23 هزار و 
240 تومان معامله شد.قيمت دالر در خردادماه وارد كانال 
26 هزار تومان شد و چند روزي هم با نرخ 27 هزار تومان 
فروخته مي شد و در اين محدوده نوسان داشت، اما از ابتداي 
شهريورماه شاهد روند نزولي نرخ دالر در صرافي هاي بانكي 
بوديم. از اواخر شهريور ماه نرخ دالر در صرافي هاي بانكي در 
محدوده قيمتي 26 هزار و 700 تومان ثابت مانده بود كه از 
روز گذشته وارد كانال 27 هزارتومان شد.قيمت هر قطعه 
سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار تهران )چهارشنبه، 
7 مهرماه( با 20 هزار تومان افزايش نس��بت به روز كاري 

گذشته به رقم 11 ميليون و 800 هزار تومان رسيد. سكه 
تمام بهار آزادي طرح قديم ني��ز 11 ميليون و 400 هزار 
تومان معامله شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي 6 ميليون 
و 50 هزار تومان، ربع سكه سه ميليون و 600 هزار تومان و 
سكه يك گرمي 2 ميليون و 200 هزار تومان قيمت خورد.

عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 18 عيار به 
يك ميليون و 156 هزار تومان رسيد. قيمت هر مثقال طال 
نيز پنج ميليون و 9 هزار تومان شد.همچنين اُنس جهاني 
طال با حدود هشت دالر كاهش يك هزار و 742 دالر و 42 
سنت قيمت خورد. مهم ترين عوامل موثر در رشد قيمت 
طال و س��كه، باال رفتن نرخ دالر و انس جهاني است. براين 
اساس با توجه به اينكه قيمت دالر با رشد اندكي همراه بود 
و اونس جهاني طال يك دالر و 24 س��نت كاهش داشت 
بنابراين شاهد رشد قيمت محسوس سكه در بازار نبوديم. 

      قيمت سكه در بازار 
نايب رييس اتحاديه طال و جواهر گفت: به علت باالر فتن 
قيمت ارز، شاهد افزايش قيمت طال و سكه در بازار هستيم.

محمد كشتي آراي با بيان اينكه اونس جهاني به 1739 
دالر رسيده افزود: هم اكنون قيمت سكه طرح جديد 11 
ميليون و 860 هزار تومان، قيمت سكه طرح قديم 11 
ميليون و 400 هزار تومان، نيم سكه 6 ميليون تومان، 
ربع س��كه 3 ميليون و 550 هزار تومان و سكه گرمي 
2 ميليون و 190 هزار تومان فروخته مي شود.هر گرم 
طالي 18 عيار 1 ميليون و 156 هزار 700 تومان و هر 
مثقال طال 5 ميليون و 10 هزار تومان به فروش مي رسد.

نرخ ارز افزايش يافت. قيمت دالر امريكا 28 هزار و 200 
تومان و هر يورو 32 هزار و 600 تومان فروخته مي شود. 
همچنين در بازار متشكل ارزي، هر دالر 27 هزار و 400 

تومان و هر يورو 32 هزار تومان معامله مي شود.

       عرضه ۲۴۹ ميليون دالر در سامانه نيما
بانك مركزي اعالم كرد: سامانه نيما )سه شنبه، 6 مهرماه( 
شاهد عرضه حدود 249 ميليون دالر به صورت حواله ارزي 
به منظور تامين ارز واردات كشور بوده است.از عرضه هاي 
مذكور حدود 121 ميليون دالر معامله شده است.براساس 
معامالت انجام شده، ميانگين موزون نرخ دالري معامالت 
23 هزار و 89 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 دول��ت به عنوان مرجع تعيين ن��رخ 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 متناس��ب 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 فرآيند تعيين نرخ ارز، نقشي 
تعيين كننده دارد.در حالي كه با ادامه افزايش موارد ابتال به 
ويروس كرونا ترديدهاي جديدي در مورد ترميم اقتصاد 
جهاني مطرح شده است قيمت طال شاهد اندكي افزايش 
بود اما تقويت دالر سبب شد تا رشد قيمت ها محدود باشد.

ارزش دالر در برابر ين ژاپن در معامالت صبح به باالترين 
رقم 18 ماه گذشته رس��يد و در برابر ساير ارزهاي معتبر 
جهاني در نزديكي باالترين رقم 10 ماه گذشته باقي ماند.

در حالي كه فدرال رزرو خود را براي انقباضي كردن سياست 
پولي آماده ك��رده و دولت باي��دن در مذاكرات مربوط به 
سقف بدهي با كنگره با بن بست مواجه شده است، بار ديگر 
ترديدهايي در مورد ترميم اقتصاد جهاني مطرح شده است. 
در عين حال قطعي گسترده برق در بخش هايي از چين بر 

آمارهاي عملكرد اقتصادي اين كشور تاثير گذاشته است.
مش��كل ش��بكه برق چين در حال��ي رخ داده اس��ت كه 
س��رمايه گذاران از نزديك در حال رصد تحوالت مربوط 
به بحران بدهي شركت اورگراند هستند و تغييرات اعمال 
ش��ده در هفته هاي اخير بر مقررات ناظر بر موسس��ات 
آموزشي و شركت هاي فناوري فعال در چين نيز موجي 
از نگراني را در ميان سرمايه گذاران برانگيخته است. برخي 
ناظران معتقدند دولت چين قصد دارد در زماني كه رشد 
اقتصادي اين كشور در وضعيت خوبي قرار دارد دست به 
انجام اصالحات ساختاري در بخش هاي مختلف بزند.آلن 
وانگ تحليلگر موسسه سرمايه گذاري پريسيپال گلوباگ 
گفت: »من فكر مي كنم در يكي دو ماه آينده توليد ناخالص 
داخلي چين كاهش خواهد يافت... و اين كش��ور در حوزه 
بازار كار با مشكالتي مواجه خواهد شد.« هرگونه نگراني 
از وضعيت دومين اقتص��اد بزرگ جهان مي تواند موجب 
كاهش احس��اس ريس��ك پذيري و افزايش اشتها براي 

سرمايه گذاري در بازارهاي امني همچون بازار طال شود

      تركيه چقدر ذخاير ارزي دارد؟
بانك مركزي تركيه در بيانيه اي اعالم كرد حجم ذخاير طال 
و ارز اين كشور تا پايان ماه آگوست به 117.8 ميليارد دالر 
رسيده كه در مقايسه با ميزان ذخاير ارزي اين كشور در ماه 
قبل 10.6 ميليارد دالر افزايش يافته است. طبق اعالم بانك 
مركزي تركيه، 69.3 ميليارد دالر از ذخاير ارزي اين كشور 
به شكل اسكناس بوده كه نسبت به ماه قبل 8.4 ميليارد 
دالر بيشتر شده است. ذخيره طال نيز با 13.5 ميليارد دالر 

كاهش به 40.6 ميليارد دالر رسيده است. 
ركورد ذخاير طال و ارز تركيه در سال هاي اخير مربوط به 
دسامبر سال 2013 بوده است كه طي آن اين كشور 136 
ميليارد دالر ذخاير طال و ارز ش��امل 21 ميليارد دالر طال 
در اختيار داشت. ماه گذش��ته و به دنبال بحران ارزي كه 
منجر به س��قوط 14 درصدي ارزش پول ملي اين كشور 
شد، بانك مركزي مجبور شد بخش بزرگي از ذخاير ارزي 
خود را به ب��ازار تزريق كند اما با بهبود تدريجي وضعيت، 
روند تقويت ذخاير ارزي مجددا آغاز ش��ده است.از سوي 
ديگر بانك مركزي تركيه در نشست اخير خود بر خالف 
انتظار اوليه بسياري از كارشناسان اعالم كرد نرخ بهره را با 
يك درصد كاهش به سطح 18 درصدي بر مي گرداند. اغلب 
كارشناسان انتظار داشتند اين نرخ بين 0.5 درصد تا يك 
درصد افزايش پيدا كند. هنوز نسبت به سال قبل ذخاير طال 
و ارز تركيه حدود پنج درصد كمتر است. با توجه به احياي 
نسبي از كرونا، انتظار مي رود رسيدن به سطح ذخاير 120 
ميليارد دالري در س��ال جاري محقق شود.از سوي ديگر 
خالص ذخاير طال و ارز كه از كسر كردن تعهدات كوتاه مدت، 
وام هاي ارزي، اوراق قرضه و سپرده هاي ارزي از كل ذخاير 

به دست مي آيد تا پايان اين ماه به 28.6 ميليارد دالر رسيده 
است. طبق اعالم بانك مركزي تركيه، اين كشور حدود 
18.2 ميلي��ارد دالر تعه��د ارزي كوتاه مدت دارد كه 

نسبت به ماه قبل 3.4 درصد افزايش نشان مي دهد.

      افت لير تركيه 
ارزش لير به كمترين سطح تاريخ معاصر خود رسيد.نگراني 
از وضعيت روابط تركيه و امريكا، كماكان يكي از اصلي ترين 
نگراني هاي معامله گران بازارهاي ارز در اين كشور است. 
رجب طيب اردوغان، رييس جمهور تركيه با وجود ديدار 
با جو بايدن گفته تركيه كماكان مصمم به تكميل خريد 
سامانه دفاع موش��كي اس- 400 از روس��يه است كه به 
يكي از مهم ترين مناقشات واشنگتن- آنكارا تبديل شده 
و امريكا نيز به همين دليل تحريم هايي عليه تركيه اعمال 
كرده است. تصميم غيرمنتظره بانك مركزي در كاهش 
نرخ بهره باعث ريزش مجدد ارزش لير شد. بانك مركزي 
تركيه تصميم گرفت تا نرخ بهره را با يك درصد كاهش به 
18 درصد برساند تا نرخ بهره مجددا به سطح خود در ماه 
آگوست برسد. اين نگراني در بين معامله گران وجود دارد 
كه با روي كار آمدن تيم مديريتي جديد در بانك مركزي 
تركيه، رجب طيب اردوغان مداخالت بيشتري را در كار 
اين نهاد انجام دهد.رييس جمهور تركيه كه يكي از منتقدان 
سرسخت نرخ بهره باال محسوب مي شود اخيرا در مصاحبه 
با يكي از شبكه هاي تلويزيوني اين كشور گفته بود نرخ بهره 
بايد از مقادير فعلي كمتر شود. وي با بيان اينكه رسيدن به 
يك محيط س��رمايه گذاري آرام نيازمند خالص شدن از 
شر نرخ بهره باال است، افزود: نرخ تورم باالي تركيه در حال 
حاضر بيش از هر چيز ديگري به خاطر باال بودن نرخ بهره 
است. لير كه سه هفته پيش به باال ترين سطح هفت هفته 
اخير خود رسيده بود، بار ديگر روندي نزولي را تجربه كرد 
و به پايين ترين نرخ برابري خود مقابل دالر در طول تاريخ 
معاصر خود رسيد تا جايي كه نرخ برابري دالر در كانال 8.9 
تثبيت شد. در آخرين دور از معامالت ارزي استانبول، هر 
دالر با 1.44 درصد افزايش به 8.92 لير رسيد. در برابر 
ديگر ارزهاي مهم، نرخ برابري هر يورو معادل 10.423 

لير و هر پوند معادل 12.378 لير اعالم شد.

      صعود دالر
ارزش دالر براي س��ومين روز متوالي باال رفت.رييس 
بانك مركزي امريكا از باال ماندن نرخ تورم در ماه هاي 
آينده خبر داده است.شاخص دالر كه نرخ برابري آن 
در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در 
معامالت با 0.43 درصد افزايش نسبت به روز گذشته 
در س��طح 93.778 واحد بسته ش��د. نرخ برابري هر 
فرانك سوييس نيز معادل 1.075 دالر اعالم شد. در 
تازه ترين دور از معامالت، پوند با 1.28 درصد كاهش 
نس��بت به روز قبل خود و به ازاي 1.353 دالر مبادله 
شد. يورو 0.21 درصد پايين رفت و با ماندن در كانال 
1.16 به 1.168 دالر رسيد.در معامالت بازارهاي ارزي 
آسيايي، هر دالر با 0.51 درصد افزايش به 111.531 
ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به 
ازاي 1.381 دالر مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر 
معادل 6.460 يوان چين اعالم شد. جروم پاول با بيان 

اينكه تقويت سطح مخارج مصرفي و احياي اقتصادي 
مس��اله اي زمان بر خواهد بود، از بزرگ تر از حد انتظار 
بودن ش��وك هاي وارده به زنجيره تامين سخن گفته 
است.وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه 
رشد اقتصادي امريكا در سطح نيرومندي حفظ خواهد 
شد وعده داد بانك مركزي از تمامي ابزارهاي در اختيار 

خود براي كمك به اقتصاد بهره گيرد. 
 اقتصاد امريكا در ماه آگوست تنها موفق به اشتغال زايي 
براي 235 هزار نفر شد كه اين رقم بسيار كمتر از 750 هزار 
اشتغالزايي مورد انتظار بازار بود.رييس بانك مركزي امريكا 
در س��خناني كه نوعي نگراني در آن ديده مي شود گفته 
است هرگز در طول زندگي خود شاهد چنين اخاللي در 
زنجيره تامين نبوده است.ايجاد تعادل بين بازار كار و بازار 
پول و همچنين تورم انتظاري يكي از سخت ترين كارهاي 
بانك مركزي ب��وده اس��ت. جمهوري خواهان مخالفت 
خود را با اليحه پيش��نهادي 3.5 تريلي��ون دالري دولت 
بايدن علني تر كرده اند.گريگ مورفي- سناتور كاروليناي 
شمالي- با بيان اينكه چنين اقدامي بيشتر جنبه تبليغاتي 
دارد گفته است بايد مواظب رعايت انضباط مالي توسط 
دولت باشيم.وي همچنين گفت كه به درخواست دولت 
براي موافقت با افزايش سقف بدهي راي منفي خواهد داد.

پيش تر ميچ مك كانل، رهبر جمهوري خواهان در س��نا 
گفته بود به درخواست دولت براي افزايش سقف بدهي ها 
راي مثبت خواهد داد.سخنان جديد جروم پاول - رييس 
بانك مركزي امريكا- نشان مي دهد كه اين نهاد در حال 
آماده شدن براي عصر پس از كرونا است.پاول با بيان اينكه 
ركود اقتصادي ناش��ي از كرونا يكي از سنگين ترين ولي 
گذراترين ركودهاي تاريخ معاصر امريكا بود، بر ضرورت 
شتاب بخشيدن به فعاليت هاي اقتصادي سخن گفت. در 
18 ماه اخير پيامدهاي كرونا به صورت كامل بر روي اقتصاد 
امريكا تاثير گذاشته است اما با توجه به بهبود چشمگير 
وضعيت بهداشتي، انتظار مي رود تا پايان سال شاهد عادي 
شدن شرايط باشيم. شواهد حاكي از آن است طي ماه هاي 
آينده شدت حجم نقدينگي تزريق شده توسط بانك هاي 
مركزي به بازار كاهش پيدا خواهد كرد كه اين مساله به 
نوبه خود در مهار تورم تاثير زيادي خواهد داشت. هم بانك 
مركزي امريكا و هم بانك مركزي اروپا از تصميم خود براي 
پايان بخشيدن تدريجي به رويكرد فعلي كه از زمان شدت 
گرفتن شيوع كرونا اتخاذ شد، خبر داده اند. انتظار مي رود 
از نيمه دوم سال آينده شاهد افزايش نرخ بهره باشيم. چين 
به تالش هاي خود براي جهاني شدن يوان شدت بخشيده و 
در همين راستا، بانك مركزي اين كشور اعالم كرد در حال 
تالش براي ترغيب شركاي تجاري اين كشور براي استفاده 
از يوان در مبادالت دو جانبه است.چين پيش تر قراردادي با 
كشورهاي عضو اتحاديه جنوب شرق آسيا به امضا رسانده 
بود كه بر اساس آن، معافيت ها و مشوق هايي براي تجارت 
بر حسب يوان در نظر گرفته شده بود.چين همچنين از 
افزايش سهم يوان از بازپرداخت هاي بين المللي خبر داده 
است.افزايش سريع ميزان بدهي هاي دولت امريكا، 
ابهاماتي را در خصوص چشم انداز آتي اقتصادي اين 
كش��ور ايجاد كرده اس��ت به ويژه آنكه دولت بايدن 
مجبور خواهد ش��د رويكرد محتاط تري در حمايت 

از كسب و كارهاي آسيب ديده از كرونا اتخاذ كند. 

نظارت بر 8  بانك دولتي قديم 
بهتر از امروز بود

در بحث مهار نقدينگي بايد 
گفت اولي��ن موضوع بحث 
كس��ري بودجه دولت است 
كه خوش��بختانه در دولت 
سيزدهم اين موضوع به طور 
جدي م��ورد توجه اس��ت و 
البته باي��د تالش ش��ود به 
سمت تأمين مالي غيرتورمي 
كسري بودجه از طريق انتشار اوراق حركت كنيم. بانك 
مركزي نيز در اين زمينه به دولت كمك مي كند. در دو 
س��ال اخير نيز چارچوب نوين سياست گذاري پولي را 
ريل گذاري كرديم و آزمونهاي الزم را از نظر سخت افزار 
و نرم افزار انجام داديم و ابزارهاي آن را معرفي كرديم. به 
واس��طه اين امر در حال حاضر خط اعتباري به بانك ها 
پرداخت نمي شود و دست اندازي بانك ها به منابع بانك 
مركزي به حداقل رسيده است. با توجه به تجربيات موفق 
دنياي مالي، در كش��ورهاي موفق در عرصه بانكداري، 
تعداد بانك ها محدودتر و نظارت ها دقيق تر است. زماني 
كه فقط 8 بانك دولتي در كشور داشتيم نظارت بهتري 
انجام مي شد و نظارت بر مصرف تسهيالت خيلي بهتر از 
حاال بود. در آن زمان رشد نقدينگي به شدت رصد مي شد 
و آن روزها رشد نقدينگي باالي 40 درصد نداشتيم، اما از 
قانون برنامه سوم توسعه به بعد و با ورود بخش خصوصي 
به عرصه بانكداري، سبب افزايش بانك ها و رشد نقدينگي 
شد.براساس تجارب جهاني هرچه تعداد بانك ها محدودتر 
باشد، نظارت بر آنها نيز آسان تر خواهد بود، البته حوزه 
نظارت بانك مركزي با همكاري بخش فناوري هاي نوين 
اقدامات مطلوبي را در زمينه نظارت بر بانك ها انجام داده 
است. اكنون 98 درصد نقدينگي در بانك هاست و كمتر 
از دو درصد آن در دست اشخاص است. بايد توجه داشت 
كه نقدينگي يا از طريق بانك ها خلق مي شود يا از طريق 
پولي كه از بانك مركزي خارج مي شود.پول پرقدرت بانك 
مركزي از اين بانك خارج و وارد شبكه بانكي مي شود و 
بانك ها وظيفه دارند اين پول را براي فعاليت هاي واقعي 
اقتصاد از جمله توليد و رشد اقتصادي، اختصاص دهند 
و اينگونه نيست كه بانك مركزي در فرآيند خلق پول و 
مديريت نقدينگي، بي تفاوت باشد.بانك مركزي نسبت 
به فرايند خلق پول و مديريت نقدينگي بي تفاوت نيست 
بلكه اين بانك با اجرايي كردن برنامه ها و اقدامات مختلف، 
تالش كرده فعاليت هاي اقتصادي را رونق دهد. البته بايد 
اين نكته را نيز در نظر داشت كه در امور اقتصادي كشور 
مجموعه تيم اقتصادي وجود دارد كه بانك مركزي نيز 
يك عضو از آن است.بانك مركزي، برنامه هاي متعددي 
را اجرا و تالش كرده پول را به سمت فعاليت هاي اقتصادي 
ببرد. مجموعه اقداماتي در حوزه عزل و نصب مديران بانك 
مركزي و احراز صالحيت آنان انجام شده و اقداماتي هم در 
دست اجراست و نتيجه اين اقدامات در چند سال آينده 
ديده خواهد شد.نقدينگي رشد مي كند به دليل اينكه 
GDP اسمي نيز رشد مي كند، همانطور كه مي دانيد پول 
وسيله مبادله است و مبادالت به واسطه آن انجام مي شود.

بانك ها همواره در تالش براي تامين سرمايه بنگاه هاي 
توليدي هستند اما نبايد فراموش كرد، اين تنها نقش بانك 
نيست و ديگر نهادهاي اقتصادي نيز بايد در اين خصوص 
نقش آفريني كنند. در موضوع بانك ها بخشي به مديريت 
كه شامل هيات مديره، مديرعامل و سهامداران كه بانك را 
تشكيل مي دهند مرتبط است و بالطبع آنها دنبال منافع 
مشخصي هستند. اما بانك مركزي از نگاه كالن موضوع را 
دنبال مي كند و هدفش آن است كه پول به سمت بخش 
واقعي اقتصاد حركت كند.مجموعه اقداماتي به ويژه در 
حوزه عزل و نصب مديران و صالحيت هايشان انجام شده 
است، همچنين اقداماتي نيز مانند آموزش مستمر اصول 
حرفه اي مديريت بانكي توسط موسسه عالي بانكداري 
ايران در دس��ت اجراست.البته در دو � سه سال اخير به 
وي��ژه در زمينه عزل و نصب مديران و هيات مديره آنها، 
بانك مركزي با جديت  بيش��تري برخورد كرده است.

از قانون برنامه س��وم توسعه به بعد، با اين رويكرد كه به 
بخش خصوصي اجازه ورود به بانكداري داده ش��ود، بر 
تعداد بانك هاي خصوصي افزوده ش��د. عالوه بر اين در 
ساليان گذشته موسسات غيرمجازي نيز بودند كه در 
قالب بانك هاي جديد ساماندهي شدند و از دستگاه هاي 
مختلفي مجوز گرفتند.براي كنترل و مديريت خلق پول 
و اعتبار توس��ط بانك ها،  در آبان ماه سال 1399، مقرر 
شد كه به موجب مصوبه شوراي پول و اعتبار دارايي هاي 
بانك ها بايد توسط بانك مركزي كنترل شود. در ادامه 
بانك مركزي بخشنامه اي را خطاب به شبكه بانكي در 
آذر ماه 1399 ابالغ كرد و طبق اين بخشنامه رشد ماهانه 
خالص دارايي هاي بانك هاي خصوصي به اس��تثناي 
برخي اق��الم دارايي ها، بايد ماهانه 2.5 درصد باش��د و 
همين نسبت براي بانك هاي تجاري بايد 2 درصد ماهانه 
رشد داشته باشد.آخرين اطالعات حاكي از آن است كه 
بانك هاي تخصصي كاماًل اين نكت��ه را رعايت كردند، 
بانك هاي تخصصي به اين موضوع پايبند بودند و رشد 
دارايي هايشان زير يك درصد است. اما رشد دارايي هاي 
بانك هاي تجاري، كمي از 2 درصد بيشتر است. در اين 
زمينه نيز رشد دارايي هاي برخي بانك ها كمتر و برخي 
بيشتر است. دربانك ها يك هيات مديره و يك هيات عامل 
وجود دارد. آنچ��ه در بانك ها اهميت دارد هيات مديره 
آنهاست و بانك مركزي در اين زمينه نيز شاخص هاي 
آن را اعالم كرده است و بايد ويژگي هايي را داشته باشد. 
سهامداران نيز براساس آن شاخص ها شخصي را به بانك 
مركزي معرفي مي كنند و در كميسيون مربوطه در بانك 
مركزي عالوه بر اينكه ويژگي ه��اي فرد ارزش گذاري 
مي ش��ود مصاحبه اي نيز انجام مي ش��ود. در واقع آن 
مصاحبه نمره و امتياز خاص خود را دارد و صالحيت ها 
و ويژگي هاي خود فرد نيز داراي نمره و امتياز مرتبط با 
خود اس��ت و پس از انجام ارزيابي در نهايت رييس كل 
بانك مركزي فرد را تأييد يا رد مي كند.اينگونه نيست 
كه رييس كل بانك مركزي درخصوص صالحيت 
تك تك اعضاي هيات مديره ورود كند. خوشبختانه 
طي دو � سه سال اخير اتفاقات بسيار خوبي در اين 
زمينه افتاده است و بانك ها ملزم شدند هيات مديره اي 

داشته باشند كه اصول حرفه اي را رعايت كند.

محمد نادعلي



تعادل|رقيه ندايي|
تحركات سياست گذار پولي در حوزه تأمين مالي طي 
روزهاي اخير موردتوجه بورس��ي ها قرارگرفته است. 
باوجوداينكه بازار س��رمايه رونق اوايل سال 1399 را 
ندارد اما همچنان يكي از گزينه هاي جذاب تأمين مالي 
است. هفته گذشته رييس سازمان بورس و اوراق بهادار 
شائبه تكليف به صندوق هاي براي خريد اوراق درآمد 
را تكذيب كرد و خيال آنهايي كه افت بازار را به گردن 

خريد صندوق هاي مي انداختند راحت كرد. 
به گفته دهقان دهنوي بين 200 تا 300 هزار ميليارد 
تومان تقاضا پشت صندوق هاي درآمد ثابت خوابيده 
كه نبايد با تقاضاي سهام پرريسك در يك سبد ارزيابي 
شود. درهمين حال نگاهي به دورنماي آمار تأمين مالي 
در 5 ماهه نخست سال نشان مي دهد نه تنها تأمين از 
بازار سرمايه نس��بت به سال گذشته كمتر شده بلكه 

سهم بيشتر تأمين مالي بر عهده بانك ها بوده است.
باوجوداينك��ه رقم تأمين مالي 5 ماهه ابتداي س��ال 
نسبت به سال گذش��ته 20 درصد افزايش داشته؛ اما 
س��هم بازار س��رمايه از آن كاهش يافته است. از ميان 
1041 ه��زار ميليارد تومان تأمين مال��ي در 5 ماهه 
 نخس��ت امس��ال 87 درصد بار بر دوش ب��ازار پول و

 13 درصد بر عهده بازار سرمايه بوده است. مشاركت 
مثبت 35 واح��د درصدي ب��ازار پ��ول، در مقابل 
مشاركت منفي 15 واحد درصدي بازار سرمايه در 
رشد تأمين مالي 5 ماهه امسال از كاهش نقش بازار 
س��رمايه در اين عرصه خبر مي دهد وضعيتي كه با 
توجه به كاهش حجم معامالت و اوضاع قرمز بورس 

در ماه هاي ابتدايي سال طبيعي به نظر مي رسد.

نگاهي به آمار تأمين مالي در 5 ماهه نخس��ت سال 
جاري نشان مي دهد سهم تأمين مالي از مسير بازار 
پول 900.8 هزار ميليارد تومان و سهم بازار سرمايه 
تنها 141 هزار ميليارد تومان بوده است. اين در حالي 
رخ مي دهد كه در مدت مش��ابه سال گذشته سهم 
بورس به بيش از 272 هزار ميليارد تومان رس��يده؛ 

در كل سال 1399 نيز س��هم بازار سرمايه 447.2 
و بازار پول 1899 هزار ميليارد تومان بوده است.

      سقوط ارزش عرضه اوليه
انتشار اوراق با س��هم 46 درصد، افزايش سرمايه با سهم 
53 درصد، عرضه اوليه كم )فقط 9.1 هزار ميليارد تومان( 

با س��هم حدود 1 درصد از عوامل تأمين مالي در 5 ماهه 
ابتدايي سال است. سقوط ارزش عرضه هاي اوليه از 17.7 
درصد به 1.9 ه��زار ميليارد توم��ان )89 درصد( و افت 
افزايش سرمايه ش��ركت ها و ارزش صندوق ها از حدود 
181 به 75 هزار ميليارد تومان )59درصد( در اين مدت 

دو عامل مهم افت منابع سرمايه اي ارزيابي مي شود.
تركيب اين 75 هزار ميليارد تومان افزايش سرمايه، از 
محل محورهاي ارايه شده )3.33 هزار ميليارد تومان( 
و از محل تجديد ارزيابي )6.41 هزار ميليارد تومان( 
بوده اس��ت. در اين مدت 9.75 هزار ميليارد تومان 
اوراق دولتي )41 هزار ميليارد تومان اس��ناد خزانه 
اسالمي و 9.16 هزار ميليارد تومان اوراق مرابحه عام( 
و 6.5 هزار ميليارد تومان اوراق توسط شركت ها )2.3 
هزار ميليارد توم��ان اوراق اجاره و 2.2 هزار ميليارد 

تومان اوراق مرابحه( منتشرشده است.

      عملكرد اوراق بدهي و عمليات بازار باز
در مردادماه س��ال جاري 4.33 هزار ميليارد تومان اوراق 
بدهي با س��هم 98 درصد اوراق دولت��ي و 2 درصد اوراق 
شركتي منتشرشده و در 5 ماه نخست سال نيز حدود 6.5 
هزار ميليارد تومان اوراق بدهي شركتي با افت 19 درصدي 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته انتشاريافته است.
در حوزه عمليات بازار ني��ز 4.33 هزار ميليارد تومان 
اوراق بدهي در مردادماه سال 1400 با سهم 98 درصد 
اوراق دولتي و 2 درصد اوراق ش��ركتي منتشرشده و 
تقريبًا 6.5 هزار ميليارد تومان اوراق بدهي و شركتي 
طي 5 ماهه نخس��ت س��ال 1400 با افت 1 درصدي 

نسبت به مدت مشابه سال قبل به ثبت رسيده است.
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رصد معامالت روزانه اوراق
با درآمد ثابت در فرابورس

ندا بش��يري، سرپرست معاونت توس��عه كسب وكار 
فرابورس ايران از امكان رصد و پيگيري آمار معامالت 
روزانه اوراق مالي اس��المي دولت براي مخاطبان اوراق 
با درآمد ثاب��ت در ب��ازار ابزارهاي نوين مالي ش��امل 
س��رمايه گذاران و فعاالن اين بازار، خبر داد و گفت: در 
وب س��ايت فرابورس ايران دسترسي مطمئن و دقيق 
به آمار معامالت روزانه اوراق مالي اس��المي به تفكيك 
سهم خريداران و فروشندگان آن توس��ط اداره آمار و 
تحليل داده ها، فراهم شده است. بشيري بابيان اينكه 
بازاره��اي مالي در تمامي اقتصادهاي دنيا به دو بخش 
بازار پول و سرمايه تقسيم مي شوند كه بازار پول مختص 
تأمين مالي كوتاه مدت و بازار سرمايه براي تأمين مالي 
بلندمدت و بيش��تر از يك س��ال تعريف شده است، به 
كاركرد بازار اوراق با درآمد ثابت اش��اره كرد و گفت: در 
بازارهاي متعارف روش تأمين مالي به نام استقراض براي 
بنگاه هاي اقتصادي وجود دارد كه در بستر بازار بدهي 
انجام مي شود. وي با يادآوري اينكه روش استقراض براي 
بازارهاي مالي اسالمي ازلحاظ شرعي قابل اجرا نيست، 
بيان كرد كه تأمين منابع مالي در بازارهاي مالي اسالمي 
بر پايه يكي از عقود ش��رعي انجام مي ش��ود كه اوراق 
منتشرشده مبتني بر اين عقود شرعي، صكوك نام دارد. 
بشيري همچنين به موضوع عمليات بازار باز كه در بستر 
بازار اوراق مالي اسالمي انجام مي شود اشاره و اظهار كرد: 
بانك هاي مركزي همواره به دنبال اين هستند كه نرخ 
سود نوساني بيشتر يا كمتر از نرخ سياستي تعيين شده 
توسط بانك مركزي نداشته باشد كه اين مهم نيز به مدد 
انجام »عمليات بازار باز« كه هم اكنون در 150 كشور دنيا 
و ازجمله كشورمان صورت مي گيرد، تا حد قابل توجهي 
قابل دستيابي است. وي با تأكيد بر اينكه معامالت در 
عمليات بازار باز به عنوان يك سياس��ت متعارف پولي 
مطلقاً به بازار پول تعلق داشته و اثر منفي در ميزان منابع 
موجود در بازار سهام ندارد، يادآور شد: ازآنجاكه بر اساس 
قوانين معامالت بازارهاي مالي اس��المي بايد مالكيت 
اوراق منتقل شود، اين روند در بستر بازار سرمايه انجام و 
ارزش معامالت آن در سايت TSETMC ثبت مي شود. 
سرپرست معاونت توسعه كسب وكار فرابورس در تشريح 
داليل افزايش حجم و ارزش معامالت بازار اوراق با درآمد 
ثابت عن��وان كرد: در جريان عمليات بازار باز مبتني بر 
توافق بازخريد اس��المي، بانك تجاري در قبال منابع 
پولي كه از بانك مركزي دريافت مي كند، بايد اوراقش 
را به مالكيت بانك مركزي درآورد كه در اين فرايند يك 
معامله انجام مي ش��ود و حجم معام��الت باال مي رود، 
همچنين با اتمام مهلت پرداخت كه معمواًل دوره هاي 
كوتاه مدت چندروزه است، اين فرآيند مجدداً به صورت 
معكوس انجام ش��ده و بازهم يك معامله در بستر بازار 
سرمايه در نماد 4 اوراق انجام و در حجم و ارزش معامالت 
ثبت مي شود. بنابراين جايي كه در بخش »خريداران و 
فروشندگان بازار ثانويه اوراق«، نام بانك مركزي به همراه 
بانك هاي تجاري به چشم مي خورد، معمواًل معامالت 
مربوط به عمليات بازار باز است. بشيري در پايان بابيان 
اينكه فعاالن بازار اوراق بهادار مي توانند اطالعات ديگري 
نيز از معامالت اوراق مالي اسالمي مانند بازده اين اوراق و 
شاخص كل صكوك فرابورس )Sindex( را با مراجعه 
به وب س��ايت فرابورس دريافت كنند، افزود: شاخص 
سيندكس اين امكان را به فعاالن بازار اوراق بهادار مي دهد 
تا در كنار رصد فرازوفرودهاي بازار سهام، افت وخيز بازار 
اوراق با درآمد ثابت را نيز به صورت روزانه پيگيري و دنبال 
كنند؛ در حال حاضر اين شاخص به دو صورت وزني و 
هم وزن گزارش مي ش��ود و در روزهاي آتي، 8 شاخص 
ديگر در همين زمينه منتشر خواهد شد. شايان ذكر است 
آمار معامالت روزانه اوراق مالي اسالمي به تفكيك سهم 
خريداران و فروشندگان در بخش مركز داده وب سايت 

فرابورس قابل مشاهده، رصد و گزارش گيري است.

افت معامالت
اوراق تسهيالت مسكن

نگاهي به كارنامه فرابورس ايران در 6 ماه گذشته نشان 
مي دهد طي 118روز معامالتي تعداد 284ميليارد و 
923ميليون ورقه بهادار در 60ميليون و 668هزار نوبت 
به ارزش 13007هزار و 35ميلي��ارد ريال در بازارهاي 
فرابورس خريدوفروش شده است كه به ترتيب از افت 
20درص��دي حجم، كاهش 51درص��دي نوبت هاي 
معامالت و رش��د 91درصدي ارزش معامالت نسبت 
به مدت مشابه س��ال 99 حكايت دارد. همچنين بازار 
اول فرابورس از ابتداي امس��ال تا پايان شهريور تغيير 
مالكي��ت 91ميلي��ارد و 681ميليون ورقه به��ادار به 
ارزش 611هزار و 735ميليارد ريال و بازار دوم مبادله 
97ميليارد و 926ميليون ورقه بهادار به ارزش 710هزار 
و 537ميليارد ريال را به خود ديدند كه اين ارقام به ترتيب 
بيانگر افزايش 152درصدي حجم و كاهش 19درصدي 
ارزش معامالت در بازار اول و افت 36درصدي حجم و 
كاهش 77درصدي ارزش معامالت بازار دوم در مقايسه 
با 6ماه نخست ماه سال 99 است. اين گزارش مي افزايد: 
در بازار ابزارهاي مالي نيز تعداد 11 ميليارد و 511ميليون 
اوراق بدهي به ارزش 10687هزار و 972ميليارد ريال 
معامله شده اس��ت كه از افزايش 876درصدي حجم 
و 899درصدي ارزش معامالت اين بازار در ش��ش ماه 
نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 99 حكايت 
مي كند. افزون بر اين، بالغ بر 30ميليارد و 247ميليون 
واحد صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله به ارزش 
535هزار و 225ميليارد ريال و 16ميليون ورقه گواهي 
تسهيالت مسكن )تسه( به ارزش 9370ميليارد ريال 
در اين مدت در اين بازار مورد معامله قرارگرفته است كه 
نشان از افزايش 49درصدي حجم و رشد 32درصدي 
ارزش معامالت صندوق هاي س��رمايه گذاري قابل 
معامله و همچنين افت 12 درصدي حجم و كاهش 
23درصدي ارزش معامالت اوراق گواهي تسهيالت 
مسكن در مقايس��ه با 6ماه نخست پارس��ال دارد. 
اين در حالي اس��ت كه ش��اخص فرابورس ايران از 
ابتداي امسال تاكنون 14.3 درصد افزايش و ارزش 
معامالت بازار نيز 2.9 درصد افت را تجربه كرده اند.

عرضه كل فوالد كشور 
در بورس كاال

روح اهلل ايزدخ��واه عضو كميس��يون صنايع و معادن 
مجلس از عرضه كل فوالد كش��ور در بورس كاال خبر 
مي دهد ك��ه اين اتفاق مي تواند چتر ش��فافيت را در 
مب��ادالت اين محصول بازكرده و س��ودي منطقي و 
جذاب را در سراسر زنجيره توليد به طور متوازن توزيع 
كند. ايزدخواه گفت: صنعت فوالد كشور از اهميت ويژه 
در بخش توليد كش��ور برخوردار است و فراهم شدن 
زيرساخت هاي الزم به منظور رشد و توسعه بيشتر اين 
صنعت در اولويت برنامه مسووالن و سياست گذاران 
قرار دارد؛ ازاين رو به منظور رش��د متوازن كل زنجيره 
فوالد كش��ور بايد به كل توليدات اي��ن زنجيره با يك 
رويكرد واحد و منطقي كه ب��راي توليد ايجاد انگيزه 
مضاعف كند، نگاه كرد.اين عضو كميسيون صنايع و 
معادن مجلس با اشاره به برگزاري چند جلسه ميان 
اين كميسيون با وزير صمت، گفت: با توجه به بررسي 
تمامي جوانب، مقررشده كه عرضه انواع محصوالت 
توليدي ازجمله كل فوالد در بورس كاال انجام شود تا 
شاهد تمركز معامالت و حمايت واقعي از توليدكنندگان 
و مصرف كنندگان باشيم.اين نماينده مجلس تأكيد 
كرد: كميس��يون صنايع مجلس نيز معتقد است كه 
عرضه بخشي از محصوالت در بورس كاال و بخش ديگر 
در خارج از بورس به دونرخي شدن بازار منجر شده كه 
ازاين رو براي تحقق رفع موانع و پشتيباني از توليد بايد 
كل فوالد كشور در بورس كاال عرضه شود و حتي امكان 
صادرات محصوالت از رينگ صادراتي بورس نيز فراهم 
شود. ايزدخواه در پايان به اثر ورود كل محصوالت مهم 
ازجمله فوالد به بورس كاال اشاره كرد و گفت: بدون شك 
اگر همه فوالد توليدشده در بورس كاال عرضه شود، بازار 
زير نورافكن هاي شفافيت، تنظيم و قيمت ها بر اساس 
مكانيسم عرضه و تقاضا و به شيوه اي كاماًل شفاف كشف 
مي شود و به اين ترتيب بايد اجازه دهيم سازوكار بورس 
كاال بر مبادالت كااليي كشور اجرايي شود تا رويه اي به 

سود توليدكننده و مصرف كننده برقرار شود.

تاييد ماينرها در شركت بورس 
توسط سازمان بورس

رواب��ط عمومي س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار در 
اطالعيه اي اع��الم كرد: جهت تنوير افكار عمومي به 
اطالع مي رس��اند در رسيدگي هاي نظارتي سازمان 
بورس و اوراق بهادار، تعدادي ماينر كه از سوي شركت 
بورس اوراق بهادار تهران مورد بهره برداري قرارگرفته 
است در ساختمان شركت مزبور كشف گرديد و در ادامه 
بررسي نيز مشخص شد كه فعاليت مزبور در گزارش ها 
و حساب هاي شركت به طور كامل ثبت و افشا نشده 
است و با توجه به اينكه بدوا چنين امري با اساسنامه 
و رسالت شركت بورس نيز همخواني نداشته است، 
موضوع به معاونت حقوقي سازمان ارسال شده است.

رسيدگي به اين موضوع به طور فوق العاده در دستور 
كار كميته رسيدگي به تخلفات سازمان قرارگرفته 
و براي بررسي كم و كيف و ابعاد تخلفات اين موضوع، 
مديران بورس تهران فراخوانده شده اند. بديهي است 
بعد از رسيدگي كامل و ارزيابي توضيحات و مستندات 
اين امر كه در حوزه داخلي شركت رقم خورده است، 
نتايج رس��يدگي و جزييات امر و تصميم س��ازمان 
اطالع رساني خواهد شد.شايان ذكر است روز سه شنبه 
روابط عمومي بورس تهران با صدور اطالعيه اي اعالم 
كرد: هيچ فعاليتي درزمينه  استخراج رمز ارز در شركت 
بورس تهران وجود ندارد و موضوع پنهاني كه عده اي 

مدعي كشف آن شده اند، اساساً تكذيب مي شود.

رشد ۲۷ درصدي معامالت 
بورس انرژي طي ۶ ماه

ارزش مجموع معامالت ش��ركت بورس انرژي ايران از 
481 ه��زار و 551 ميليارد و 646 ميليون و 162 هزار و 
پنجاه ريال در شش ماهه  نخست سال گذشته به 609 
هزار و 961 ميلي��ارد و 374 ميليون و 560 هزار و 454 
ريال در سال كنوني رسيده است و رشدي 27 درصدي 
را تجربه مي كند. اين در حالي است كه به دليل كاهش 
عرضه بنزين و گازوئيل نسبت به مدت مشابه سال پيش، 
حجم معامالت در بازار هيدروكربوري افت كرده است. 
حجم معامالت تجميعي بورس انرژي ايران در رينگ 
داخلي بازار فيزيكي از يك ميلي��ون و 120 هزار و 939 
تن در سال 1399 به يك ميليون و 174 هزار و 715 تن 
در سال كنوني رسيده كه رشد پنج درصدي معامالت را 
نشان مي دهد. همچنين ارزش اين قراردادها نيز از 40 
هزار و 789 ميلي��ارد و 471 ميليون و 410 هزار و 646 
ريال به 110 هزار و 548 ميليارد و 611 ميليون و 979 
هزار و 820 ريال رسيده كه حاكي از رشد 171 درصدي 
اين معامالت ازنظر ارزش است. از سوي ديگر، حجم اين 
معامالت در رينگ بين الملل بورس انرژي ايران از هفت 
ميليون و 796 هزار و 42 تن در سال گذشته به دو ميليون 
636 هزار و 598 تن رس��يده و اين يعني با كاهشي 66 
درصدي روبروست. ارزش اين معامالت در شش ماهه 
نخست امسال 311 هزار و 463 ميليارد و 934 ميليون و 
894 هزار و 894 ريال بوده كه در مقايسه با مدت مشابه 
سال گذشته 19 درصد كاهش يافته است. در بازار برق 
)بازار فيزيكي و سلف موازي استاندارد برق( نيز معامالت 
در شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته 40 درصد ازنظر حجم و 66 درصد ازنظر ارزش 
افزايش يافته است. امسال همچنين 12 ميليون و 605 
هزار و 570 قرارداد اوراق س��لف موازي با سررسيد يك 
س��ال و بيشتر به ارزش 176 هزار و 663 ميليارد و 346 
ميليون و 475 هزار و 540 ريال معامله شده كه نسبت به 
سال گذشته 127 درصد ازنظر حجم و 227 درصد ازنظر 
تعداد رشد داشته است. ارزش معامالتي بازار ساير اوراق 
بهادار قابل معامله در شش ماهه نخست سال 1399، 
481 هزار و 551 ميليارد و 646 ميليون و 162 هزار و 
50 ريال بوده و در مدت مشابه امسال به 609 هزار و 961 
ميليارد و 374 ميليون و 560 هزار و 454 ريال رسيده كه 
نشان از رشد 27 درصدي اين بازار در سال كنوني دارد.

طي سال جاري بازارسرمايه تنها 13 درصد از تأمين مالي كشور را عهده دار بوده

تأمين مالي از بورس كاهش يافت

فرش سبز بورس براي سهامداران

فروش اوراق بايد محور پول باشد

ش��اخص كل بازار بورس در آخرين روز معامالتي يعني 
روز چهارش��نبه، 7 مهرم��اه ب��ا 11 ه��زار و 574 واحد 
افزاي��ش در جايگاه يك ميليون و 437 هزار واحدي قرار 
گرفت. در معامالت اين روز بيش از هفت ميليارد و 813 
ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 67 هزار 
و 342 ميليارد ريال دادوستد شد. همچنين شاخص كل 
)هم وزن( با يك  ه��زار و 249 واحد افزايش به 420 هزار 
و 798 واحد و ش��اخص قيمت )ه��م وزن( با 788 واحد 
رش��د به 265 هزار و 524 واحد رسيد. شاخص بازار اول 
9 هزار و 498 واحد و ش��اخص بازار دوم 20 هزار و 192 
واحد افزايش داش��تند.عالوه بر اين در بين همه نمادها، 
شركت گسترش نفت وگاز پارسيان با نماد »پارسان« با 
يك هزار و 485 واحد، شركت سرمايه گذاري غدير با نماد 
»وغدير« با يك هزار و 240 واحد، پتروش��يمي پرديس 
با نماد »ش��پديس« با يك هزار و 221 واحد، نفت و گاز 
پتروشيمي تامين با نماد »تاپيكو« با يك هزار و سه واحد، 
پتروشيمي جم با نماد »جم« با 966 واحد، پتروشيمي 
نوري با نماد »نوري« با 733 واحد، پتروش��يمي پارس 
با نم��اد »پارس« با 629 واحد، فوالد خوزس��تان با نماد 
»فخوز« با 553 واحد و پتروشيمي شيراز با نماد »شراز« 
با 528 واحد تأثير مثبت بر شاخص بورس همراه شدند.

در مقابل معدني و صنعتي چادرمل��و با نماد »كچاد« با 
423 واحد، مخابرات ايران با نماد »اخابر« با 221 واحد، 
گروه دارويي بركت با نماد »بركت« با 178 واحد، بورس 

كاالي اي��ران با نماد »كاال« ب��ا 156 واحد، پااليش نفت 
تهران با نماد »شتران« با 147 واحد، خدمات انفورماتيك 
با نماد »رانفور« با 115 واحد، پااليش نفت تبريز با نماد 
»شبريز« با 100 واحد، پااليش نفت بندرعباس با نماد 
»ش��بندر« با 66 واحد و صنايع ش��يميايي ايران با نماد 
»ش��بريز« با 64 واح��د تأثير منفي بر ش��اخص بورس 
داش��تند.بر پايه اين گزارش، در اين روز ش��ركت آريان 
كيمياتك با نماد »كيمياتك«، پارس فوالد س��بزوار با 
نماد »فس��بزوار«، معدني دماوند با نماد »كدما«، گروه 
دارويي بركت با نماد »بركت«، پااليش نفت بندرعباس 
با نماد »شبندر«، شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي 
با نماد »شستا« و پااليش نفت اصفهان با نماد »شپنا« در 
نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند. گروه شيميايي هم در 
معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت 
شد و در اين گروه 288  ميليون و 838 هزار برگه سهم 

به ارزش 9  هزار و 105 ميليارد ريال دادوستد شد.

      فرابورس افزايشي شد
در آخرين روز كاري هفته شاخص فرابورس بيش از 100 
واحد افزايش داشت و بر روي كانال 20 هزار و 960 واحد 
ثابت ماند. همچنين در اين بازار سه ميليارد و 133 ميليون 
برگه سهم به ارزش 269 هزار و 80 ميليارد ريال دادوستد 
شد.طي روز چهارشنبه شركت پليمر آريا ساسول با نماد 
»آريا«، پتروش��يمي زاگرس با نماد »زاگرس«، صنعتي 

مينو با نماد »غصينو«، پتروش��يمي تندگوي��ان با نماد 
»ش��گويا«، پااليش نفت الوان با نماد »شاوان«، سهامي 
ذوب آهن اصفهان با نماد »ذوب«، فوالد هرمزگان جنوب 
با نماد »هرمز«، مديريت انرژي تابان هور با نماد »وهور« 
و مجتمع جهان فوالد س��يرجان با نماد »فجهان« تأثير 
مثبت بر ش��اخص فراب��ورس داش��تند.همچنين بيمه 
پاس��ارگاد با نماد »بپاس«، پااليش نفت ش��يراز با نماد 
»شراز«، سنگ آهن گهر زمين با نماد »كگهر«، فرابورس 
ايران با نماد »فرابورس«، توكاريل با نماد »توريل«، شركت 
سرمايه گذاري صبا تامين با نماد »صبا«، توليد نيروي برق 
دماوند با نماد »دماوند«، بيمه دي با نماد »ودي« و بانك 
دي با نماد »دي« با تأثير منفي بر شاخص فرابورس همراه 
بودند.در پايان معامالت روز چهارشنبه بازار سهام، ارزش 
سهام عدالت در مقايسه با روز گذشته، 0.2 درصد افزايش 
يافت و ارزش سبد 532 هزارتوماني و يك ميليون توماني 
سهام عدالت به ترتيب به 13 ميليون و 206 هزار تومان و 24 
ميليون و 875 هزار تومان رسيد. با احتساب اين موضوع، 
ارزش 60 درصد قابل فروش سبد 532 هزارتوماني سهام 

عدالت به 7 ميليون و 923 هزار تومان رسيده است.

      فرصت ورود به بازار
بهنام عليخاني، كارش��ناس بازار سرمايه در گفت وگو با 
»تعادل« در خصوص وضعيت ب��ازار مي گويد: بازار بعد 
از يك روز تعطيل در ش��رايطي به مصاف س��ومين روز 

معامالتي پاييز رفت كه نفت توانس��ت ب��االي 80 دالر 
تثبيت ش��ود و نرخ ارز نيز نشانه اي مبني برافت ندارد. از 
طرفي صحبت ه��اي اخير وزير اقتصاد در خصوص عدم 
تماي��ل اين وزارتخان��ه براي كاه��ش دالر كه در جهت 
حمايت از بازار س��رمايه عنوان ش��ده است نيز سيگنال 
مثبتي به بازار مخابره كرده است.وي اضافه مي كند: اما 
مهم ترين ابهام موجود در ب��ازار بحث افزايش نرخ بهره 
در اوراق دولتي اس��ت كه در اين چند ماه فروش خوبي 
داشته و قطعًا بايد براي خريداران نرخ جذاب تري نسبت 
به ساير بازارها داشته باشد.عليخاني به شايعات پيرامون 
بازار اشاره كرده و مي گويد: بازار شايعات نيز اين روزها داغ 
است. يك روز واردات خودرو آزاد مي شود و گروه خودرو 
را به فرش مي ب��رد و روز ديگر واردات ممنوع و خودرو به 
بورس كاال و رقابتي مي شود و سهام اين گروه را به عرش 
مي برد. يا شايعاتي در خصوص نرخ خوراك پتروشيمي ها 
و ... كه هرروز بر يك گروه تأثير مي گذارد.اين كارشناس 
بازار سرمايه درنهايت توضيح مي دهد: براي روزهاي آينده 
بازار همچنان درگير ابهامات و ترس خواهد بود اما از ترس 
مرگ خودكش��ي نكنيم چراكه با توج��ه به متغيرهاي 
بنيادي بازار، اصالح را فرصتي براي ورود در قيمت مناسب 
مي توان لحاظ كرد. گزارش فصلي شركت ها به زودي 
منتشر مي ش��ود و مي تواند عامل محركي براي بازار 
سرمايه باشد. در حال حاضر شاخص ازنظر تكنيكال با 
حمايت 1360 و با مقاومت 1500 واحدي درگير است.

محمدمه��دي موم��ن زاده، مديرعام��ل ش��ركت 
سرمايه گذاري سامان گفت: بر اساس آمارهاي رسمي 
بانك مركزي طي سه ماهه نخست 1400، حجم بدهي 
دولت به بانك مركزي حدود 55 هزار ميليارد تومان 
و پايه پولي نيز به همين ميزان افزايش يافته اس��ت. 
همچنين بر اس��اس گزارش خزانه داري كل كشور، 
عملكرد منابع و مصارف بودجه در س��ه ماهه ابتدايي 
1400 نشان مي دهد حدود 53.1 هزار ميليارد تومان 
از محل تنخواه گردان خزانه تأمين شده است. مومن زاده 
با اشاره به اينكه انتشار اوراق بدهي به خودي خود روي 
نرخ تورم اثر نمي گذارد، تأكيد كرد: اعمال سياس��ت 
پولي از طريق ف��روش اوراق بدهي زماني ضدتورمي 
خواهد بود كه فروش اوراق معادل محور پول باشد، نه 
اينكه دولت با اين كار، هزينه هاي خود را پوشش دهد.

      بازاري با ظرفيت رشد مطلوب
او ادام��ه داد: ب��ازار اوراق تأمين مالي، ظرفيت بس��يار 
زيادي براي رش��د دارد. طي س��ال هاي اخير، توس��عه 
قابل مالحظه اي در اين بازار ايجادشده است، به طوري كه 
ارزش بازار اوراق در ابتداي سال 1392 تنها حدود 1500 
ميلي��ارد تومان بوده و از آن زم��ان تاكنون بيش از ٢٤٠ 

برابر رشد كرده است. مومن زاده درباره نرخ بازده اوراق 
بدهي بيان كرد: با توجه به پايداري نرخ تورم در سطوح 
باال، نرخ بازده حقيقي اوراق همچنان در محدوده ارقام 
منفي قابل مالحظه قرار دارد و چشم انداز نرخ تورم در 
نيمه دوم سال نيز حاكي از تداوم محتمل اين شرايط 
اس��ت. بنابراين نرخ بازده حقيقي منفي، مانعي جدي 
براي افزايش تقاضا در بازار اوراق تأمين مالي خواهد بود.

      تقاضا در نيمه دوم سال چگونه است؟ 
او به بررسي وضعيت تقاضاي بازار اوراق تأمين مالي در نيمه 
دوم سال پرداخت و گفت: طي ماه هاي شهريور تا اسفند 
1400 حدود 55 هزار ميليارد توم��ان از اوراق موجود در 
بازار سررسيد خواهند شد و اين به معناي وجود 55 هزار 
ميليارد تومان تقاضاي بالقوه از اين ناحيه )جانشيني اوراق 
در پورتفوي سرمايه گذاران( در بازار است. از سوي ديگر، 
رشد حدود 45 درصدي سپرده هاي بانكي طي سال 1400 
و رشد حدود 35 درصدي ارزش صندوق هاي درآمد ثابت 
طي سال، درمجموع ظرفيتي حدود 50 هزار ميليارد تومان 
)تقريباً 25 هزار ميليارد تومان از سوي هر يك از اين دو نهاد( 
تقاضاي جديد در ش��ش ماه باقيمانده تا پايان سال براي 
اوراق تأمين مالي ايجاد خواهند كرد. مومن زاده تأكيد كرد: 

با توجه به اين موارد به نظر مي رسد طي ماه هاي شهريور 
تا اس��فند حدود 105 هزار ميليارد تومان تقاضاي جديد 
)ماهانه 15 هزار ميليارد تومان( در بازار اوراق تأمين مالي 
وجود داشته باش��د. ازآنجاكه در سمت عرضه نيز دولت 
بازيگر اصلي است و بر اساس الزامات قانون بودجه سال 
1400 تنها امكان انتشار 60 تا 80 هزار ميليارد تومان 
اوراق تأمين مالي ديگر براي دولت باقيمانده است و براي 
بخش خصوصي و ش��هرداري نيز انتظار بر آن است كه 
اقدام به انتشار رقمي حدود 20 تا 30 هزار ميليارد تومان 
كند، انتظار ايجاد عدم تعادل جدي در نرخ بازده وجود 
ندارد و باقي ماندن نرخ بازده اوراق تأمين مالي در محدوده 
21 درصد محتمل ترين گزينه است.او افزود: هرگونه 
تغيير در مفروضات اين تحليل به ويژه كاهش يا افزايش 
چش��مگير نياز دولت براي تأمين مال��ي از بازار اوراق 
)به ويژه در ماه هاي پاياني سال و جهت تسويه تنخواه 
خزانه( مي تواند نتايج را دستخوش تغيير اساسي كند.

      سياست هاي پولي دنيا از مسير نرخ بهره 
اعمال مي شود

مومن زاده با تأكيد بااينكه سياس��ت هاي پولي در عرف 
اقتصادهاي جهان از طريق اثرگذاري بر نرخ بهره اعمال 

مي ش��ود، گفت: رويك��رد جديد پولي، بيانگ��ر انتقال از 
روش هاي مس��تقيم )تغيير مس��تقيم حج��م پول( به 
روش هاي غيرمس��تقيم )عرضه يا تقاضاي منابع دولتي 
در بازار بين بانكي( است.در اين رويكرد، بازار بدهي جايگاه 
بااهميتي دارد و به عنوان اصلي ترين اهرم اجراي سياست 
پولي شناخته مي ش��ود.او بابيان  اينكه ارزش بازار اوراق 
تأمين مال��ي در مردادماه به بي��ش از 360 هزار ميليارد 
تومان رسيده است، گفت: در حال حاضر ارزش بازار اوراق 
تأمين مالي معادل 9.5 درصد نقدينگي، 8.5 درصد توليد 
ناخالص داخلي، 8 درصد سپرده هاي نظام بانكي و تنها 4.5 
درصد ارزش بازار سهام است. ازنظر ارزش دالري نيز بازار 
اوراق تأمين مالي در محدوده 14 ميليارد دالر قرار دارد. 
مومن زاده، بخشي از اين رشد را مربوط به افزايش سطوح 
قيمت ها و نرخ تورم دانست و توضيح داد: محاسبه ارقام 
حقيقي نشان مي دهد كه در فاصله مذكور، ارزش حقيقي 
بازار اوراق تأمين مالي تنها 42 برابر افزايش يافته است. او 
درباره سهم دولت و اوراق شركتي از بازار اوراق تأمين مالي 
نيز گفت: در ابتداي سال 1392 سهم دولت از بازار تأمين 
مالي تنها كمتر از 10 درصد و سهم اوراق شركتي بيش از 
90 درصد بوده است، اما در حال حاضر حدود 90 درصد 

اوراق موجود در بازار مربوط به دولت است.

5ماه نخست سال 51400 ماه نخست سال 1399نوع
19977سرمايه اي

7364بدهي
272141جمع كل

48- درصدرشد تأمين مالي بازار سرمايه



مجيد اعزازي|
با رشد 2.4 درصدي ميانگين قيمت اسمي مسكن 
در شهر تهران طي شهريور ماه، فرضيه چرخش بازار 
ملك به مسير صعودي كه خرداد ماه سال جاري از 
سوي »تعادل« مطرح شده بود، تاييد شد. تا پيش 
از خرداد، با استناد به وضعيت آماري تحوالت بازار 
 مس��كن طي فروردين و ارديبهش��ت سال جاري، 
پيش بيني مي ش��د، حباب قيمت��ي در اين بازار به 
تدريج تخليه ش��ود و حتي برخي از كارشناس��ان 
اقتصادي تخمين زدند كه تا پايان سال دستكم 30 
درصد از قيمت اسمي ملك كاهش خواهد يافت. اما 
اينگونه نشد. در خردادماه اولين نشانه هاي آماري 
بازگشت قيمت هاي مسكن به مسير صعودي هويدا 
شد و »تعادل« اين نش��انه ها را به »چرخش بازار« 
تعبير كرد. با تداوم روند صعودي قيمت هاي مسكن 
در ماه ه��اي تير، مرداد و ش��هريور حاال با اطمينان 
بيشتر مي توان از فرصت سوزي تعديل قيمت ملك 
در 6 ماهه نخس��ت سال جاري سخن به ميان آورد 
و نس��بت به تداوم روند صعودي قيمت ها در اغلب 

بازارها هشدار داد.
آنگونه كه بانك مركزي تحوالت بازار مس��كن شهر 
تهران طي شهريورماه سال جاري را گزارش كرده 
است، در اين ماه، ميانگين قيمت هر متر مربع واحد 
مس��كوني با 2.4 درصد افزايش نسبت به ماه قبل 
)و 30.5 درصد افزايش نس��بت به ماه مشابه سال 
قبل( به 31 ميليون و 700 هزار تومان رسيده است.

همچني��ن تعداد معامالت با رش��د 41.6 درصدي 
نسبت به ماه قبل )و رشد منفي 0.8 درصدي نسبت 
به ماه مشابه سال قبل( به 7789 فقره افزايش يافت.

همچنين بررسي تحوالت بازار مسكن در شهريور 
امسال نشان دهنده رش��د 42.8 درصدي اجاره بها 
در تهران نس��بت به شهريور س��ال گذشته و 45.7 

درصدي افزايش اجاره بها در كل كشور است.
در ش��هريور امس��ال منطقه يك با متوسط متري 
68 ميليون و 908 هزار توم��ان گران ترين منطقه 
پايتخت ش��ناخته ش��د و در رتب��ه دوم گرانترين 
منطق��ه، منطقه س��ه با متوس��ط قيم��ت هر متر 
مرب��ع 64 ميليون و 971 هزار توم��ان قرار گرفت. 
ارزان ترين مناطق تهران هم منطقه 18 با متوسط 
مت��ري 15 ميليون و 31 هزار تومان و منطقه 20 با 
متوسط متري 15 ميليون و 783 هزار تومان بودند. 
بيشترين تعداد معامالت به منطقه 5 با هزار و 109 
فقره تعلق داشت و در رتبه بعدي منطقه 10 با 781 
فقره ايستاد. كمترين تعداد معامالت هم در منطقه 
19 و پس از آن منطقه 20 به ترتيب با 52 و 97 فقره 

معامله اتفاق افتاد.

      پيشتازي بازار مسكن در شهريور
بررس��ي بازده بازارهاي موازي در شهريورماه سال 
جاري حاكي از اين اس��ت كه مسكن با 2.4 درصد 
رشد قيمت، بيش��ترين بازدهي را از آن خود كرده 
است. پس از مس��كن، به ترتيب دالر با 0.6 درصد، 
سكه با منفي 0.4 درصد و بورس با منفي 8.5 درصد 
قرار مي گيرند. اما در دوره 6 ماهه نخس��ت س��ال 
جاري، جاي��گاه بازارها در بازدهي متفاوت اس��ت. 
دالر ب��ا 11 درصد بازدهي 6 ماه��ه در صدر بازارها 

است. در رتبه بعدي س��كه با 8.65 درصد بازدهي 
قرار دارد. بازار سرمايه نيز با 6 درصد رشد در جايگاه 
سوم نشسته است و در انتها مسكن با 4.71 درصد 
رشد قيمت نسبت به ميانگين قيمتي در پايان سال 
99 )30 ميليون و 274 هزار تومان در هر متر مربع( 
قرار گرفته است. شايد بتوان تفاوت بازدهي بازارها 
در دو دوره يادش��ده را در دو نيمه متفاوت 6 ماهه 

اول سال جاري جست وجو كرد.

      دو نيمه متفاوت 6 ماهه اول سال
فصل بهار س��ال جاري در حالي آغاز شد كه تقريبا 
از ابتداي زمس��تان س��ال قب��ل، دونال��د ترامپ، 
رييس جمهور تندروي امري��كا جاي خود را به جو 

بايدن دموكرات داده بود. 
از همين رو، اغلب كارشناس��ان و شهروندان ايراني 
تصور مي كردند، عن قريب، امريكا خطاي ترامپ در 
خروج از برجام را جب��ران مي كند و بار ديگر، ثبات 
نسبي حاكم بر بازارها در دوره اجرايي شدن برجام 
تكرار خواهد ش��د به اين معني ك��ه قيمت جهش 
يافته دالر )به مثابه ش��اخص انتظارات تورمي( به 
قيمت هاي نيمه اول س��ال 96 باز خواهد گش��ت و 
به همين ترتيب، س��اير بازاره��ا و كاالها و از جمله 
مس��كن با تعديل قيمت مواجه خواهند شد. تحت 
چنين شرايطي بود كه قيمت واقعي مسكن )تعديل 
شده با تورم( طي دو ماه نخست سال جاري حدود 
8.4 درصد دچار افت ش��د، اما همچنان خريداران 
از ورود به بازار مس��كن امتناع مي كردند و مترصد 
فرصت ه��اي بهتر، به انتظ��ار نشس��ته بودند و به 
همين دليل بود كه تعداد معامالت در ارديبهش��ت 
سال جاري برخالف سال هاي قبل كه با رشد قابل 

توجهي همراه بود، نتوانس��ت از 3900 فقره فزوني 
گيرد. بهار اما با برگزاري مذاكرات هسته اي در وين 
تداوم يافت و اين تصور را همچنان زنده نگه داشت. 
در دوران مب��ارزات انتخابات��ي رياس��ت جمهوري 
در اي��ران نيز، اگر چه احتمال پي��روزي نامزدهاي 
طرفدار مذاكره با غ��رب ضعيف مي نمود، اما تصور 
اين بود ك��ه تا پي��ش از تغيير و تح��ول در دولت، 
مذاكرات به نتيجه خواهد رس��يد. اما چنين نش��د 
و همچن��ان مس��اله مذاكرات هس��ته اي به عنوان 
مهم ترين پارامترغيراقتص��ادي اثرگذار بر اقتصاد 
ايران و اقتصاد مسكن در هاله اي از ابهام قرار دارد. 
اين ابهامات اما طي روزهاي آخر شهريورماه و اوايل 
مهرماه با خبرهاي انتش��ار يافته از ديدارهاي وزير 
امور خارجه ايران در نيويورك ب��ا همتايان خود و 
همچنين اظهارات وزير خارجه فرانس��ه بيشتر نيز 
ش��د.  به همين دليل، بار ديگر، نرخ دالر وارد كانال 
28 هزار تومان ش��د كه نش��انه افزايش انتظارات 
تورمي تلقي مي شود. در عين حال، نبايد فراموش 
كرد كه در زير پوست همه تحوالت يادشده، موتور 
رشد نقدينگي با قدرت كم سابقه اي در حال فعاليت 
بود و هس��ت. و از همين رو، در شرايطي كه به نظر 
نمي رسد، به زودي مذاكرات هسته اي برگزار شده و 
به نتيجه برسد و از اين محل، قدري از سرعت رشد 
نقدينگي كاسته ش��ود، انتظار مي رود، در ماه هاي 
آتي نيز رش��د قيمت مسكن با شيب ماليمي تداوم 
يابد و بخش��ي از تقاضاي س��رمايه اي را نيز جذب 

خود كند.

      وضعيت رقباي داخلي و خارجي مسكن
در شرايطي كه روزانه دستكم 282 ميليارد تومان 

به نقدينگي كشور اضافه مي ش��ود و بر اين اساس 
طي 6 ماهه نخست س��ال جاري، بيش از 52 هزار 
و 452 ميلي��ارد تومان به حج��م نقدينگي اقتصاد 
افزوده شده است، مهم ترين دغدغه و سئوال اساسي 
اين اس��ت كه نقدينگي به س��مت كدام بازار سوق 
پيدا مي كند؟ بر اس��اس گزارش هاي رسمي بانك 
مركزي، طي 6 ماهه نخست سال جاري، حدود 30 
هزار واحد مس��كوني در تهران معامله شده است و 
برآورد مي شود كه ارزش ريالي اين تعداد معامله از 
يك هزار ميليارد تومان فزوني نگيرد. اين در حالي 
اس��ت كه در نيمه اول سال جاري، بيش از 22 هزار 
ميليارد تومان سرمايه حقيقي از بازار سرمايه خارج 

شده است. 
و در همين حال، طي 7 ماهه گذشته دستكم حدود 
يك ميلي��ارد و 150 ميليون دالر )بيش از 28 هزار 
ميليارد تومان( ملك توس��ط ايراني ه��ا در تركيه 

خريداري شده است. 
اگر چه رص��د اين حج��م نقدينگ��ي در بازارهاي 
مختلف به راحتي ممكن نيست اما نشان دهنده اين 
است كه تغييرات به نسبت شديدي در جابه جايي 
نقدينگي در ميان بازارها در جريان اس��ت. در اين 
حال، با توج��ه به رش��د همزمان قيم��ت و تعداد 
معامالت ملكي در ش��هريور ماه به نظر مي رس��د، 
بخش اندكي از سرمايه ها جذب بازار مسكن تهران 
و احتماال ساير شهرها ش��ده اند و با توجه به تداوم 
رش��د نقدينگي )به طور متوس��ط 3.05 درصد در 
هر ماه( در ماه ه��اي پيش رو، اگر تحولي در عوامل 
غيراقتصادي حاكم بر اقتصاد ايران صورت نگيرد، 
روند افزايش قيمت دارايي ها و در راس آنها مسكن 

ادامه خواهد يافت. 
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سيطره اقتصاد رانتي بر بازار
 تضارب آراي مختل��ف و ديدگاه هاي گوناگون بدل 
ش��ود و با عنايت به درخواس��ت مطبوع��ه محترم 
»تعادل«، الزم مي دانم چند س��طري را در خصوص 
ضرورت حذف يا تداوم ارز ترجيحي و حواشي مرتبط 
با آن ارايه كنم.اميدوارم ساير اساتيد و صاحبنظران نيز 
به اين بحث بپيوندند تا نهايتا قدمي به سمت آگاهي 

بيشتر برداشته شود.
نخست( واقع اس��ت كه يكي از واژه هايي كه بيشتر 
از هر عبارت ديگري در عرصه تصميم س��ازي هاي 
خرد و كالن كشور از آن استفاده ابزاري شده و افراد 
و جريانات مختلف از آن به��ره مي برند، واژه »مردم 
« اس��ت. اين عبارتي اس��ت كه بيش��ترين حجم از 
اظهارنظرها، مقاالت، سخنراني ها، تصميم سازي ها و... 
حول محور آن صورت مي گيرد. همه ظاهرا براي مردم 
كار مي كنند و به فكر منافع آنان هستند. هم مديران 
و مسووالني كه با استفاده از بخشنامه هاي دستوري، 
تصميمات خلق الساعه و ابالغيه هاي غيراقتصادي 
طول و عرض اقتصاد و نظم و نظامات بازارها را به هم 
مي دوزند و هم افراد و جرياناتي كه از اقتصاد دولتي 
و تداوم پرداخت رانت ها و... سخن مي گويند، همگي 
مخاطب خ��ود را مردم قرار مي دهند. اما بايد ديد در 
واقعيت چه نوع تصميم سازي هايي به نفع معيشت 
مردم و در راس��تاي بهبود سطح زندگي آنان است و 
چه تصميماتي باعث افزايش مصائب آنان شده است. 
هرچند ممكن اس��ت در ظاهر امر تصور شود تداوم 
پرداخت ارز ترجيحي، ممكن است به نفع سفره هاي 
خالي »مردم« باشد، اما وقتي آثار اين ارزهاي دولتي 
و ارزان را در رشد نقدينگي، توسعه پايه پولي، افزايش 
تورم و... ارزيابي مي كنيم، متوجه اين واقعيت خواهيم 
شد كه اتفاقا پرداخت اين ارزها به ضرر »مردم« و در 

راستاي سوق دادن آنها به سمت فقر بيشتر است.
دوم( وقتي در خص��وص ارز4200 توماني صحبت 
مي كنيم در واقع در حال صحبت كردن از تخصيص 
ارز ارزان در كش��وري هستيم كه به دليل تحريم ها، 
فساد، رانت، سوءمديريت هاي داخلي و... با مشكالت 
عديده اي روبه روست. ضمن اينكه اقتصاد اين كشور 
وابستگي شديدي به درآمدهاي نفتي دارد و منابع 
ارزي اش نيز محدود است. زماني كه اين منابع ارزي 
محدود به واردات برخي اقالم خاص مانند نهاده هاي 
دامي و ساير موارد اينچنيني تخصيص داده مي شود، 
سپس بارها مشاهده مي ش��ود كه اين تخصيص ها 
نه تنها باعث مهار نوسانات قيمتي نشده، بلكه خود 
عاملي در راس��تاي افزايش تكانه هاي تورمي است، 
به هر حال در يك نقطه بايد جلوي اين روند معيوب 
گرفته شود.بايد بدانيم، »بازار« به عنوان يك موجود 
زنده و پويا، نهايتا س��يطره خود را در هر نوع تصميم 
خارج از دايره بازار اعمال مي كند. اين توهم كه ميان 
برخي تصميم سازان كش��ورمان وجود دارد و تصور 
مي كنند مي توانند كل پروسه مرتبط با بازارها را مهار 
كنند باعث شكل گيري نوعي عدم توازن در نظامات 

بازارها مي شود.
سوم( ممكن است برخي اين پرسش را مطرح كنند 
كه چگونه اين عدم توازن در حوزه عرضه و تقاضاي 
واقعي ايجاد مي ش��ود؟ يعني ب��راي مرغدار صرف 
مي كند كه مواد اوليه اي كه در اختيار او قرار گرفته را 
به جاي اينكه صرف توليد كند به صورت آزاد در بازار 
سياه بفروشد و سود بيشتري ببرد. نتيجه يك چنين 
تخصيص هايي آن اس��ت كه نظام طبيعي عرضه و 
تقاضا در بازارهاي كش��ور مختل مي ش��ود. از سوي 
ديگر اين روند رانت و گسل هاي متعددي در اقتصاد 
ايجاد مي كند. اگر قرار ب��ود اين نوع تخصيص هاي 
ارزي، تاثير مثبتي در بازارها ايجاد كند، امروز و بعد 
از تخصيص ده ها و صدها ميليارد دالر ارز ترجيحي 
قيمت اقالم مصرفي مردم نمي بايست با يك چنين 
افزايش هاي متعددي مواجه مي شدند. وقتي آثار اين 
تخصيص ها را از نقطه نظر علمي بررسي كنيم، متوجه 

ناهنجاري هاي اين ارز خواهيم شد.
چهارم( سوال اينجاست كه اين ارزهاي تخصيصي به 
چه افراد و جرياناتي داده شده است؟ رانت برآمده از 
اين تخصيص ها چقدر بوده است؟ و ساير پرسش هايي 
كه مي توان در اين خصوص طرح كرد. واقع آن است 
كه اين نوع سياس��ت ها شكس��ت خورده هستند. 
نه تنها در اي��ران بلكه در هيچ قلمروي س��رزميني 
ديگري پاسخ مناس��بي از اين وضعيت گرفته نشده 
است. راهكار معقول آن است كه اقتصاد ايران و نظام 
تصميم سازي هاي كالن كشور، متوجه بازار آزاد را به 
رسميت بشناسند و تالش كنند، روند عادي عرضه 
و تقاضا در بازارها را شكل دهند. در آن صورت منابع 
ارزي كشور به جاي اينكه راهي جيب برخي سوداگران 
و ويژه خواران شود، صرف توس��عه زيرساخت هاي 
كشور خواهد شد. زيرس��اخت هايي كه توسعه آنها 
منجر ب��ه بهبود وضعيت اش��تغال، رونق اقتصادي، 
جهش توليد، توسعه صادرات و نهايتا بهبود زندگي 

معيشتي مردم خواهد شد.

آتش ماينرها بر جان بورس
      اتحاد فضاي مجازي

بيش از 90درصد كاربران و فعاالن فضاي مجازي 
بر اين عقيده اند كه پيدا ش��دن ماين��ر مي تواند 
مقدمه اي بر بازخواست برخي مديران اين سازمان 

باشد.
علي سعدوندي در توييتر نوشت: فكرش رو بكن 
اون روزهايي كه هس��ته معامالت هنگ مي كرد، 
اون روزهايي كه برق مي رف��ت، اون روزهايي كه 
ملت جلوي سازمان بورس تجمع كرده بودند، اون 
روزهايي كه سهام كاال و فرابورس هي باز مي شد 
هي بسته مي شد، اين عزيزان در خلوت زيرزمين 

بورس تهران آن كار ديگر مي كردند!
به  هر حال مي توان بر اس��اس ش��واهد گفت كه 
ماينر ب��راي كار تحقيقاتي نب��وده و بايد تمامي 
مديران و هيات اين ش��ركت پاسخگوي وضعيت 

ممكن باشند.

اشتباه عدم اجراي كرسنت
روند دادرس��ي مربوط ب��ه 16.5 س��ال بقيه اين 
ق��رارداد، اكتبر س��ال آينده مي��الدي در پاريس 
برگزار خواهد ش��د.« اما ق��راردادي كه در فضاي 
رسانه اي ايران با عنوان كرسنت از آن ياد مي شود 
قراردادي براي فروش روزانه معادل 500 ميليون 
فوت مكعب، گاز ترش ميدان سلمان )مشترك با 
ابوظبي( است، كه در س��ال 1381 خورشيدي و 
در زمان وزارت بيژن زنگنه در دولت هفتم مابين 
شركت كرسنت پتروليوم و شركت ملي نفت ايران 
منعقد شد. بايد بدانيم در آن برهه خاص، اين گاز 
در حال سوختن بود و ايران عمال استفاده اي از اين 
ظرفيت هاي گازي مش��ترك با امارات نمي كرد. 
بعد از مذاكراتي كه از سال 97 براي انتقال و فروش 
اين گاز به ام��ارات متحده عربي صورت گرفت در 
نهايت در سال 2001 قرارداد فروش گاز به امارات 
منعقد ش��د. بع��د از انعقاد اين ق��رارداد منتقدان 
دولت مس��تقر كه اكثريت مجلس هفتم را نيز در 
اختيار گرفته بودند، اين انتقاد را مطرح كردند كه 
نرخ تعيين ش��ده فروش گاز در اين قرارداد، پايين 
است. در واقع در بدو امر هيچ موضوع ديگري براي 
مخالفت با اين قرارداد مطرح نمي شد. اما اهميت 
استراتژيك اين قرارداد زماني برجسته تر مي شد كه 
بدانيم اين قرارداد امارات را از منظر انرژي به ايران 
وابسته مي كرد و منافع كالن اقتصادي براي ايران 
ايجاد مي كرد. از اين نظر موضوع بسيار راهبردي 
و كليدي محس��وب مي ش��د. ضم��ن اينكه تمام 
هزينه هاي انتقال خط لوله نيز به عهده شركت هاي 
اماراتي بود و الزم نبود ايران سرمايه گذاري خاصي 
در اين پروژه داشته باشد. اما بايد ديد تا چه اندازه 
ادعاي منتقدان كرس��نت در خصوص ارزان بودن 
گاز صادراتي مبناي تخصصي و منطقي داش��ت؟ 
اس��تدالل كلي مخالفان طرح مبتن��ي بر اين بود 
ك��ه در آن برهه خ��اص قيم��ت گاز صادراتي در 
ژاپن يا امري��كا و... اعداد و ارقام باالتر يا پايين تري 
بوده اس��ت و مبتني بر اين نرخ هاي فرامنطقه اي 
از كرس��نت انتق��اد مي كردند. اما واقع آن اس��ت 
كه قيم��ت گاز صادرات��ي بر اس��اس قيمت هاي 
بين المللي محاس��به نمي ش��ود، بلكه مبتني بر 
واقعيت ه��اي روتين منطقه اي، ن��رخ فروش گاز 
تعيين و محاسبه مي شود. يعني جايي كه ايجاب 
مي كند، گاز با قيمت هاي باال به فروش مي رسد و 
در م��واردي كه رقابت وجود دارد و... با قيمت هاي 
پايين تري فروخته مي شود. اين روند در خصوص 
س��اير قراردادهاي گازي ايران نيز صدق مي كند. 
به عنوان نمونه ق��رارداد فروش گاز ايران به تركيه 
با قيمت هاي بس��يار بااليي منعقد شده بود. اما در 
ادامه، زماني كه تركيه متوجه قيمت هاي پايين تر 
گاز صادراتي در س��اير كشورها ش��د، پرونده را به 
دادگاه هاي حكميت كش��اند و در نهايت نرخ گاز 
خريداري شده از ايران را پايين بياورد. اين مسيري 
بود كه ايران نيز مي توانس��ت در خصوص قرارداد 
كرس��نت بپيمايد. يعني ابتدا مي بايست جريان 
صادرات گاز به شارجه برقرار شود، بعد موضوع به 
دادگاه هاي حكميت بين المللي اعاده مي شد تا نرخ 
گاز صادراتي به شارجه افزايش پيدا كند. به عبارت 
س��اده تر، بر هم زدن قرارداد به خاطر ارزان بودن 
نرخ گاز صادراتي با هيچ منطقي سازگار نبود. اين 
موضوع زماني تاسف آورتر مي شود كه بدانيم، ايران 
از گاز اين ميدان مشترك هيچ استفاده اي نكرد و 
ظرفيت هاي اين ميدان س��وخت و از ميان رفت. 
اين در حالي است كه در صورت اجراي اين قرارداد 
ايران تا به امروز ده ها ميلي��ارد دالر گاز به امارات 
صادر كرده بود و از منافع آن بهره مند مي ش��د. از 
اين منظر به نظر مي رسد، نوع تصميم سازي هايي 
كه در خصوص كنسل ش��دن اين پرونده اجرايي 
شد، هيچ نسبتي با منافع ملي كشور و ضرورت هاي 

اقتصادي نداشت. 
م��ن نمي خواهم بگويم كه رويكردهاي سياس��ي 
و جناح��ي در اين تصميم س��ازي ها دخيل بوده، 
اما معتقدم ك��ه مخالفان بر اس��اس منافع ملي و 
ضرورت هاي اقتصادي عمل نكردند. با گذش��ت 
دو دهه از انعقاد اين قرارداد، ايران نه تنها از منافع 
ص��ادرات گاز ب��ه ام��ارات، آن هم از ي��ك ميدان 
مشترك بهره مند نشده، بلكه بر اساس برخي احكام 
دادگاه هاي بين المللي مي بايست چندين ميليارد 
دالر هم جريمه به طرف مقابل بپردازد. به هر حال 
ايران در قرارداد كرسنت متعهد شده بود كه حجم 
مش��خصي گاز را صادر كند، اما اي��ن روند را بنا به 
داليلي متوقف كرد. در ش��رايطي كه برخي افراد 
در ايران ادعا مي كنند در اين قرارداد، تخلفاتي رخ 
داده است، چنانچه بتوانند اين ادعاها را ثابت كنند، 
جرايم بين المللي عليه ايران ممكن است كاهش 
پيدا كند، اما اگر ايران نتواند موضوع دريافت رشوه 
و... را ثابت كند بايد منتظر جرايم بيشتري نيز باشد.

رشد همزمان قيمت و تعداد معامالت ملك در شهريور 1400 

حل مساله ازدواج مستلزم ساخت 14 ميليون آپارتمان در كشور است

حباب مسكن نتركيد، بزرگ تر شد

ميليون ها مجرد در انتظار حل مساله سرپناه
آن گونه كه فارس گزارش كرده اس��ت، طي 10 سال 
آينده حدود 28 ميليون مجرد به سن باالي 20 سال 
خواهند رسيد كه در صورت برنامه ريزي كافي توسط 
دولت، مي توان با س��اخت 14 ميليون مسكن، زمينه 
ازدواج و تامين مسكن آنان را فراهم كرد. اين در حالي 
است كه برخي محاسبات حاكي از آن است كه تعداد 
كنوني واحدهاي مسكوني در كشور متناسب با تعداد 
خانوار اس��ت اما توزيع اين تعداد واحد مس��كوني به 
صورت نابرابر است و همين مساله به افزايش نابرابري 
ثروت در كشور دامن زده است. در همين حال، برخي 
از آمارها حاكي از آن است كه دستكم 12 ميليون نفر 
از آحاد كش��ور در واحدهاي مسكوني ناپايدار ساكن 
هستند و بايد منازل اين افراد بازس��ازي شود. از اين 
رو، اگر چه نمي توان پذيرفت كه كشور به 14 ميليون 
مسكن اضافه نياز دارد اما مي توان پذيرفت كه كشور 
نيازمند نوسازي منازل 12 ميليون نفر از آحاد كشور 

است.
به گزارش فارس، بر اس��اس مطالعات ميداني يكي از 
نهادهاي پژوهشي در كشور، بيش��تر از 90 درصد از 
مجردهاي قطعي كش��ور، از ناتواني در تامين مسكن 
به عنوان يكي از مهم ترين دالي��ل ازدواج نكردن ياد 
كردند. بر مبناي اين پژوهش انجام شده، از مسكن و 
اشتغال در راس آمار پرتكرارترين داليل تاخير در سن 

ازدواج ياد شده است.
بر اساس آخرين آمارهاي بانك مركزي، هزينه مسكن 
بيشترين سهم را در سبد هزينه خانواده دارد به طوري 
كه اين ش��اخص براي برخي از دهك ها و خانواده ها 
به بيش از 70 درصد مي رس��د. از ط��رف ديگر يكي 
از اساسي ترين نيازها براي تش��كيل خانواده، تامين 

مسكن است.
بنابراين اگر برنامه ريزي براي تامين مسكن متناسب 
با نياز خانواده ها صورت گيرد، دسترسي خانواده ها به 
مسكن افزايش مي يابد و درنتيجه يكي از موانع پيِش 

روي جوانان براي ازدواج برداشته خواهد شد.

      تعداد مجردان
 طي 10 سال آينده چند نفر است؟

يك��ي از اج��زاء محاس��به ني��از ب��ه مس��كن براي 
سياس��ت گذاري هاي 10 س��اله در ه��ر كش��ور، در 
نظر گرفت��ن تعداد مجردان اس��ت. مطابق با آخرين 
سرشماري مركز آمار در س��ال 1395 طي 10 سال 
آينده يعني از سال 1400 تا 1409 حدود 31 ميليون 
مجرد سني باالتر از 20 خواهند داشت كه نيمي از آنان 
مردان و نيمي ديگر زنان هستند؛ اما باتوجه به اينكه از 
آخرين سرشماري در سال 1395، پنج سال گذشته 
است، الزم است رويدادهايي همچون ازدواج، طالق 
و وف��ات طي اين بازه زماني ب��راي 31 ميليون مجرد 
م��رد يا زن منظور گردد. به همين منظور به اس��تناد 
آمار سازمان ثبت احوال كشور از سال 1395 تا سال 
1399، به ترتيب حدود 890 هزار طالق و حدود 2.9 
ميليون ازدواج رخ داده اس��ت؛ عالوه بر اين نزديك به 
475 هزار از اين افراد فوت شده اند. بنابراين با توجه به 
ارقام اين سه رويداد جمعيتي مي توان گفت كه طي 
پنج سال گذشته تعداد مجردان كشور از 31 ميليون 
نفر به حدود 26 ميليون نفر رسيده است. در اين ميان 
براي محاسبه نياز به مسكن كشور در سال هاي آينده، 
الزم است تا پيش بيني هاي جمعيتي از تعداد طالق و 

فوتي هاي 10 سال آينده صورت گيرد. 
بر اساس آمار س��ازمان ثبت احوال كشور و مطابق با 
ميانگين س��ال هاي پيش مي توان تعداد كل طالق و 
فوتي هاي را براي اين جمعيت به طور متوسط به ترتيب 
حدود 178 هزار و 94 هزار نفر در سال تخمين زد كه 
نش��ان مي دهد طي 10 سال آينده جمعا 1 ميليون و 
780 هزار نفر به واسطه طالق به آمار مجردان اضافه 
و 940 هزار نفر به واس��طه فوت از جمعيت مجردان 

كسر مي شود.
با توجه ب��ه اين آمار مي توان گفت كه طي 10 س��ال 
آينده، آمار 26 ميليون مجرد ب��ه حدود 28 ميليون 

مجرد خواهد رسيد.

      نياز ساالنه به ساخت 1.4 ميليون مسكن 
بنابراين در طي 10 سال آينده حدود 28 ميليون مجرد 
در كشور به سن باالي 20 سال خواهند رسيد كه حدود 
نيمي از آنان مردان و نيمي ديگر زنان هستند و نياز به 
مسكن براي اين بخش از جامعه، 14 ميليون مسكن 
خواهد بود، يعني الزم است به طور متوسط ساالنه 1 
ميليون و 400 هزار واحد به موجودي مسكن كشور 
اضافه گردد . درصورتي كه طي سال هاي اخير كمتر از 
400 هزار واحد در سال به تعداد مسكن هاي موجود 

در كشور اضافه مي گردد.

      دولت چگونه مقدمات ساخت مسكن را 
فراهم كند

در همين راستا، علي قدس، كارشناس حوزه مسكن 
در گفت وگو با فارس درباره اين موضوع ضمن اشاره 

به آمار واحدهاي مسكوني كه تا به حال ساخت شده 
معتقد است: »از جمله ابزارهايي كه دولت مي تواند با 
آنها برنامه ريزي كرده و توليد مسكن را افزايش دهد، 
اختصاص اراضي در اختيار خود براي ساخت مسكن 
اس��ت.« وي افزود: »در ش��رايطي كه دولت زمينه 
عرضه زمين هاي قابل س��كونت در كش��ور را مهيا 
نمايد، با انجام اين كار س��هم ح��دودا 55 درصدي 
هزينه زمين از هزينه تمام شده مسكن حذف شده و 
درنتيجه توانايي خانواده ها براي تامين مسكن خود 
افزايش مي يابد. عالوه بر اين با پرداخت تسهيالت 
ساخت مس��كن مي توان بخشي از هزينه ساخت را 
تامين نمود تا از يك س��و همه اقشار جامعه بتوانند 
مسكن متناسب با نياز خود را تامين كنند و از سوي 
ديگر با س��اخت 14 ميليون مسكن، زمينه تشكيل 

14 ميليون خانواده نيز فراهم  گردد«.
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مركز ملي فضاي مجازي به تازگي شروع به ارزيابي 
جامعي از وضعي��ت موجود و اقدام��ات باقي مانده 
از ش��بكه ملي اطالع��ات كرده كه دول��ت جديد با 
اولويت هاي آنه��ا، برنامه خ��ود را تدوين كند. اين 
برنامه تا يكي، دوماه آينده آماده مي ش��ود. آخرين 
اخب��ار حاكي از آن اس��ت ك��ه مركز مل��ي فضاي 
مجازي به تازگ��ي ارزيابي جامع از وضعيت موجود 
و اقدامات باقي مانده از شبكه ملي اطالعات را آغاز 
كرده تا تكاليف دولت جدي��د در اجراي اين پروژه 

مشخص شود.
موضوع عدم پيش��رفت ش��بكه ملي اطالعات طي 
س��ال هاي متمادي و نب��ود اهتمام الزم از س��وي 
دولت هاي قبل براي به ثمر رس��اندن اين ابر پروژه 
ملي در مقاطع مختلف بارها از س��وي مسووالن و 
كارشناس��ان گوشزد شده اس��ت. اما آنچه كه پس 
از گذش��ت نزديك به ۱۵ سال از اعالم مفهوم اوليه 
شبكه ملي اطالعات اهميت دارد اين است كه با روي 
كار آمدن دولت جديد، چه رويكردي بايد اتخاذ شود 
و چه راهبردهايي مدنظر قرار گيرد تا اين پروژه كه 
در اين سال ها متحمل هزينه هاي بسياري هم بوده، 
به سرانجام برسد و كاربران فارغ از فضاسازي هايي 
همچون قطع اينترنت يا مس��دود شدن شبكه ها و 
پلتفرم ها، به درك كاملي از آنچه كه خدمات شبكه 
ملي اطالعات ناميده مي شود برسند. با آغاز به كار 
دولت س��يزدهم و انتخاب عيسي   زارع پور به عنوان 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات از س��وي ابراهيم 
رييسي، وعده تحقق شبكه ملي اطالعات بار ديگر 
در سرفصل رئوس برنامه هاي وزير ارتباطات ديده 
ش��د. برنامه اي كه در ليست اقدامات مدنظر وزراي 
قبل��ي نيز ب��ود. اما موضوع اين اس��ت ب��ا وجودي 
كه وزراي پيش��ين هم در نگاه نخس��ت به تكميل 
اليه هاي مختلف شبكه ملي اطالعات تاكيد جدي 
داشتند اما در عمل، توس��عه اين شبكه با آنچه كه 
مورد توقع است همچنان فاصله دارد. مطابق آنچه 
كه در س��ند تبيين الزامات و نيز س��ند معماري و 
طرح كالن ش��بكه ملي اطالعات تاكيد شده است 
انتظار مي رود كه شبكه اي پرسرعت و امن و پايدار 
 با خدماتي همچ��ون موتور جس��ت وجوي بومي، 
پيام رسان و ايميل بومي و خدمات ابري در اختيار 
كاربر قرار گيرد. خدماتي كه هنوز روي اين ش��بكه 
ديده نمي ش��ود و از نظر سطح دسترسي و كيفيت 
نيز تفاوت ميان ترافيك داخل و خارج براي كاربران 
ملموس نيست. مركز پژوهش هاي مجلس به تازگي 
در گزارشي عدم تكميل شبكه ملي اطالعات را يكي 
از موانع توليد در بخش فناوري اطالعات و ارتباطات 

اعالم كرده است. 
مستندات اين گزارش بر اساس اقدامات و عملكرد 
وزارت ارتباطات تا پايان سال ۹۹ به دست آمده كه 
نش��ان مي دهد وزارت ارتباطات توسعه شبكه ملي 
اطالع��ات را در اليه هاي IP و انتق��ال نوري پيش 
برده است و اجراي حدود ۴۰۰۰ كيلومتر فيبرنوري 
در ش��بكه زيرساخت كش��ور و طرح توسعه مراكز 
تبادل ترافيك و بهره برداري عملياتي از مركز ملي 
تبادل اطالعات را به عنوان پيش��رفت ش��بكه ملي 
اطالع��ات در كارنامه دارد. اما مطابق گزارش مركز 
پژوهش هاي مجلس، با وجود تالش هاي انجام شده 
اي��ن طرح كالن فضاي مجازي ت��ا تحقق كامل آن 
فاصله زيادي دارد. با اين وجود انتظار مي رود عيسي 
  زارع پور در چهار سال پيش رو روش هاي جديدي 

را براي پيشبرد اين پروژه ملي، مدنظر قرار دهد.

    ۳۰ درصد پيشرفت؛ ميراثي از
 دولت دوازدهم

در هشت سال گذش��ته اختالف نظر درباره ميزان 
پيشرفت شبكه ملي اطالعات ميان وزارت ارتباطات 
به عن��وان مجري اين پ��روژه و مرك��ز ملي فضاي 
مجازي و اعضاي ش��وراي عالي فض��اي مجازي به 

عنوان ناظر و سياست گذاران فضاي مجازي كشور 
كاماًل مش��هود بوده اما واضح اس��ت كه صرفنظر از 
اعداد و ارقامي كه در برخي مواقع حتي بر پيشرفت 
۹۰ درص��دي اين پروژه تاكيد داش��ته، ش��بكه اي 
كه اس��تقالل كشور را در زيرس��اخت اصلي فضاي 
مجازي فراهم كند و خدمات دولت و خدمات پايه 
به مردم را با كيفيت و س��رعت مناس��ب ارايه كند، 
ديده نمي شود. در اين شبكه هنوز هم براي مباحث 
مربوط به پيام رسان ها و ش��بكه هاي اجتماعي كه 
اين روزها يك��ي از پرچالش ترين موضوعات فضاي 
مجازي كشور اس��ت راه حلي ارايه نشده است. اين 
در حالي است كه مطابق با اهداف طرح كالن شبكه 
ملي اطالعات، تا پايان سال ۱۴۰۰ بايد خدمات پايه 
كاربردي داخلي به طور كامل تأمين شوند. توسعه 
پيام رسان  هاي اجتماعي بومي تا رسيدن به ظرفيت 
۵۰ ميليون كاربر فعال و نيز ايجاد و توسعه مرورگر 
بومي، جويشگر داخلي، سيستم عامل داخلي موبايل 
و رايانامه داخلي به وزارت ارتباطات محول ش��ده 
اس��ت. ابوالفضل روحاني معاون مركز ملي فضاي 
مجازي تيرماه امس��ال مهم ترين ابزار در سنجش 
پيش��رفت هر پروژه اي را معماري و طرح عملياتي 
آن پروژه دانس��ت و تاكيد كرد: »وزارت ارتباطات 
موظف بود كه نسبت به تدوين طرح عملياتي شبكه 
ملي اطالعات اق��دام الزم را انجام دهد. با اين حال 
تاكنون، به جز مجموعه اي از پروژه هاي پيشنهادي، 
طرحي براي توسعه شبكه ملي اطالعات ارايه نداده 
اس��ت.« وي با اش��اره به آخرين گزارش پيشرفت 
ش��بكه ملي اطالعات ك��ه در فروردين ماه به مركز 
ملي فضاي مجازي ارايه ش��ده اس��ت، گفت: »اين 
گزارش مورد ارزيابي قرار گرفت. ما در شهريورماه 
س��ال قبل اعالم كرديم كه پيش��رفت كلي شبكه 
ملي اطالعات بي��ش از ۲۵ درصد نيس��ت. پس از 
اين گزارش، با سنجش مجدد ميزان پيشرفت كار، 
حدود ۳۰ درصد پيشرفت محاسبه شد. البته تاكيد 
مي كنم كه تا زمان ارايه طرح توسعه شبكه، امكان 
سنجش دقيق وجود ندارد. ولي احتمال اينكه پس 
از ارايه آن طرح، ميزان پيشرفت از اين عدد بيشتر 

باشد، وجود ندارد.«

      وعده هاي عيسي   زارع پور
 براي شبكه ملي اطالعات

عيس��ي   زارع پور وزير ارتباطات دولت سيزدهم از 

ابتداي شروع به فعاليت به طور مداوم، پرداختن به 
ش��بكه ملي اطالعات را به عنوان رئوس برنامه هاي 
خود عنوان كرده اس��ت. وي در جلسه رأي اعتماد 
در مجلس بر ضرورت تكميل اين شبكه تاكيد كرد 
و در اظه��ارات بعدي نيز وعده داد كه مس��ووليت 
تحقق ش��بكه ملي اطالعات را به عن��وان فرمانده 
ميدان، برعهده مي گيرد و ش��بكه مل��ي را مطابق 
مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي پيش مي برد. 
وزير ارتباطات در يك برنامه تلويزيوني نيز با تاكيد 
بر اينكه ايجاد ش��بكه ملي اطالعات به معناي قطع 
اينترنت جهاني نيست، گفت: كشورهاي پيشرفته 
و كس��اني كه براي حقوق مردم ش��ان ارزش قائل 
هس��تند به دنبال اجراي چنين شبكه اي هستند. 
در صورت تحقق ش��بكه ملي اطالعات يك شبكه 
پرسرعت و با كيفيت در داخل كشور خواهيم داشت 
كه خدمات بهتري روي آن قاب��ل ارايه خواهد بود 
و حتي مي توانيم به عنوان ه��اب انتقال اطالعات، 
ترانزيت ارتباطات را براي س��اير كشورهاي منطقه 
هم داش��ته باش��يم.   زارع پور با بيان اينكه اختالف 
نظر آماري در خصوص پيش��رفت اين شبكه ميان 
دوس��تان در وزارت ارتباط��ات و مركز ملي فضاي 
مج��ازي وجود دارد كه باي��د آن را حل كنم، گفته 
است: براي برگزاري جلسات منظم با شوراي عالي 
فضاي مجازي برنامه ري��زي مي كنيم. قول داده ام 
كه ش��بكه ملي اطالعات را در همه اليه ها تا س��ال 
۱۴۰۴ تكميل كنم. اما اليه زيرساخت ارتباطي اين 
شبكه تا دو سال آينده ايجاد خواهد شد. در همين 
حال در قانون برنامه ششم توسعه تاكيد بر رساندن 
ترانزيت ديتا به ۳۰ ترابيت بر ثانيه است كه تاكنون 
۵ ترابيت آن محقق ش��ده اس��ت. اين تكليف، يك 
قدرت بازدارندگي براي ما در برابر قطع دسترس��ي 
اينترنت به شمار مي رود. وي گفت: اميدوارم روزي 
را ش��اهد باشيم كه بخش خصوصي هم از كار براي 
ش��بكه ملي اطالعات ارتزاق كند؛ يعني بايد براي 
اين كار مدل اقتصادي وجود داش��ته باشد. شبكه 
ملي اطالعات بايد تبديل ب��ه فعاليت اصلي بخش 

ICT شود. 

      مطالبه در باب شبكه ملي اطالعات
 از دولت جديد

به رغم آنكه وزير جديد ارتباطات و فناوري اطالعات 
اعتقاد ويژه اي به تكميل شبكه ملي اطالعات دارد 

و بر لزوم تحقق آن تاكيد مي كند اما ش��واهد نشان 
مي دهد كه هنوز راهكار عملياتي براي تكميل شبكه 
ملي اطالعات در دولت س��يزدهم مطرح نش��ده و 
برنامه مشخصي براي تحقق اين اهداف وجود ندارد. 
گستردگي اهداف طرح كالن شبكه ملي اطالعات 
گوياي اين اس��ت كه راه اندازي اين پروژه ملي يك 
عزم قوي در وزارت ارتباطات نياز دارد و براي تحقق 
اين اهداف، تدوي��ن و اجراي يك برنامه عملياتي با 
زمان بندي مشخص، همراه با پشتيباني منابع مالي 
ضروري به نظر مي رس��د. در اين راس��تا مي توان از 
ظرفيت هاي دانش��گاه ها، موسس��ات تحقيقاتي و 

شركت هاي دانش بنيان نيز استفاده كرد.

      تكميل شبكه ملي اطالعات
 برنامه عملياتي مي خواهد

محمدحس��ن انتظاري، عضو حقيقي شوراي عالي 
فضاي مجازي، معتقد اس��ت كه وزي��ر ارتباطات و 
فناوري اطالعات بايد اهداف ش��بكه ملي اطالعات 
را مش��خص كند و س��ال به س��ال براي تحقق آن 
هدف گذاري انج��ام دهد تا بر اس��اس آن، اهداف 
مدنظر در مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي پيش 
رود. وي با تاكيد ب��ر اينكه آقاي زارع پور بر اهميت 
شبكه ملي اطالعات واقف هستند، ادامه داد: اگر قرار 
باش��د كه اين پروژه با وضعيت قبلي ادامه پيدا كند 
با مش��كل مواجه خواهيم شد. به همين دليل بهتر 
است كه ايش��ان اعالم كنند كه با انتخاب چه راه و 
روش��ي اين پروژه را پيگيري مي كنند تا اطمينان 
حاصل كرد ك��ه اين روش به موفقيت منتج خواهد 
شد. انتظاري تصريح كرد: اين مطالبه از وزير جديد 
ارتباطات وجود دارد كه براي تكميل ش��بكه ملي 
اطالعات برنامه عملياتي و زمان بندي مش��خصي 
ارايه دهند. برنام��ه عملياتي حاص��ل يك فرآيند 
مهندسي و علمي است و بايد اعالم شود كه فرآيند 
كار در چ��ه زمان بندي و چگونه و ب��ا چه ابزارهايي 
انجام مي شود. عضو حقيقي ش��وراي عالي فضاي 
مجازي با اشاره به اينكه مصوبه طرح كالن و معماري 
ش��بكه ملي اطالعات اهداف عملياتي اين پروژه را 
مشخص كرده است، ادامه داد: وزير ارتباطات براي 
س��ال هاي پيش رو بايد جزييات كاملي از برنامه و 
زمان بندي اجراي شبكه ملي اطالعات را مطابق با 
اين مصوبه، اعالم كند. آقاي وزير زمان بندي دقيقي 

براي اجراي پروژه ارايه دهد.

دنياي فناوريادامه از صفحه اول
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بورس  به كدامين سو مي رود
 بي تأثير از اخبار نيست، به طور مثال روز يكشنبه خبر 
انعقاد قرارداد نفتي ايران و ونزوئال منجر شد تا اواخر 
بازار فرآورده هاي نفتي به صف خريد برس��ند، اما در 
صورت كلي بازار شرايط نوساني دارد و در اين شرايط 
اگر نسبت به بازار سرمايه ديد كوتاه مدت داريد نقد 
بودن گزينه مناسبي براي شما است مگر اينكه يك 
معامله گر حرفه اي باشيد و بتوانيد نوسان كوتاه مدت 
در بازار كسب كنيد زيرا نوسان گيري در بازار سرمايه 
مختص افراد حرفه اي است كه بر بازار مسلط هستند، 
اما تا زماني كه rsi زير ۵۰ باشد بازار نوساني يا نزولي 

خواهد بود.
صنايع نيز به دودسته تقسيم مي شوند دالري محور 
يا غير دالري ك��ه صنايع دالري در ب��ازار ما صنايع 
صادرات��ي و كاموديتي محور هس��تند ك��ه در بازار 
سرمايه كش��ور ما طبق تجربه همواره ابتدا صنايع 
دالري محور رشد مي كنند و غير دالري ها بافاصله 
زماني رشد مي كنند. مدتي برخي معتقد بودند بهتر 
است به س��مت س��هام جامانده و غير دالري برويم 
كه اين مسيل را با توجه ريس��ك هاي موجود براي 
آن توصيه نمي كنم، س��هم هاي دالري در كشور ما 
معموالً سهم هاي بنيادي تر هستند برخي مي گفتند 
صنايع پااليشي و پتروشيمي در اين مدت رشد زيادي 
كرده اند بنابراين به سراغ سهم هايي كه رشد كمتري 
داش��تند همچون بانكي يا خودرويي برويم، من اين 
روند را توصيه نمي كنم زيرا معتقدم سهم هاي بنيادي 
 eps چشم انداز مناسب تري براي سودآوري دارند و
مناسبي ساخته اند.صنايع جامانده به دودسته تقسيم 
مي شوند، در اين ميان صنايع بسيار سودده همچون 
بانكي ها هستند كه نمي توان تمام زيرمجموعه هاي 
اين گروه را سودآور دانست، دراين بين برخي از بانك ها 
به دليل دارايي هاي ارزي بسياري كه دارند همچون 
بانك ملت مي توانند چشم انداز بهتري داشته باشند. 
خودرويي ها و انبوه سازي ها به عقيده من غيرسودده 
هستند، اما در خصوص صنايعي كه بيشتر مي توانيم 
درباره آنها بررس��ي كنيم و درصدي از پرتفوي خود 
را به آنان اختصاص دهيم مي ت��وان به دليل حذف 
دالر ۴۲۰۰، صنعت داروسازي را موردتوجه قرارداد، 
همچنين در گروه غذايي ها نيز مي توان چش��م انداز 
خوبي داشت. در خصوص فلزات نيز با توجه به شرايط 
جهاني مناس��ب مس و Pre مناس��ب و طرح هاي 
توسعه اي برخي ش��ركت ها مي توان آنان را سودآور 
دانس��ت اما در نهايت اتفاقي كه در بازار رخ داده اين 
اس��ت كه قدرت به دست فروشندگان است و شاهد 

خروج پول هوشمند در بازار هستيم.

استقالل و شبكه ملي اطالعات  
اثرگذاري بين المللي

اين برنامه تا يكي- دوماه آينده آماده مي شود. تالش ما 
اين بوده كه معماري مناسبي در اختيار توسعه دهنده 
پلتفرم قرار دهيم تا اين كسب و كارها تمركزشان را روي 
سرويس دهي بگذارند. در مركز داده شهيد سليماني 
آخرين نسل سرورها آماده شده و در اختيار پلتفرم هاي 
داخلي قرار گرفت تا دغدغه زيرساخت نداشته باشند. 
از آنجايي كه اين كس��ب و كاره��ا نياز به حمايت هاي 
قانوني و اقتصادي و هم آماده سازي جامعه دارند، يك 
بسته كامل حمايتي نيز تهيه شده تا از طريق آن بتوان 
چالش ها را كاهش داد. براي مثال مصوبه كميس��يون 
تنظيم مقررات براي فعال سازي رومينگ مكالمات سيار 
براي پلتفرم هايي كه به حد مناسبي از كاربر رسيده اند 
از اين حيث انجام ش��ده اس��ت. به اين ترتيب كاربران 
پيام رس��ان داخلي مي توانند با اتصال به شبكه ثابت و 
سيار از بستر پيام رسان خود مكالمه داشته باشند. بانك 
مركزي نيز مكلف شده قابليت هاي مالي را در اختيار 
پيام رسان  هاي داخلي بگذارد و امكان پرداخت آنالين 
در داخل پيام رسان  هاي بومي فراهم شود. برنامه هاي 
خوبي در راه است كه اميدواريم با اين قابليت ها و ايجاد 
يك ارزش افزوده، كاربران به اس��تفاده از پلتفرم هاي 
پيام رسان بومي متقاعد شوند. ما معتقديم كه به صرف 
ايجاد يك پيام رسان نمي توان كاربران را متقاعد كرد كه 
از آن استفاده كنند. بلكه در وهله اول بايد كيفيت خدمات 
و پس از آن زنجيره ارزش وجود داش��ته باشد. تحقق 
موتور جست وجو، سيس��تم عامل، پيام رسان و امثال 
اينها در كشور موضوعات كليدي و اساسي و دستورات 
رهبري و مصوبات شوراي عالي است كه بايد عملياتي 
شود. براي پلتفرم هاي پيام رسان اقدامات خوبي شكل 
گرفته اما با نقطه مطلوب فاصله دارد. اين به معناي آن 
نيست كه هيچ كاري انجام نشده است. در صورتي كه 
نگاه مناسب براي حمايت از اين پلتفرم ها وجود داشته 
باشد ما مي توانيم ظرف دو سال آينده به يك حدي از 
قابليت مناسب در اين بخش برسيم. در زمينه جويشگر 
نيز بايد توجه داشت كه جويشگر يك زيست بوم است 
و جويشگري مانند گوگل با يك نظام هويت يكپارچه، 
كاربر را در اختيار مي گيرد. ما نيز تالشمان اين است كه 
اين زيست بوم شكل بگيرد و براي آن قدم هاي استواري 
نيز برداشته شده است. در حوزه توليد گوشي و سيستم 
عامل نيز بايد به اين نكته توجه داشت كه ما با يك زنجيره 
مواجه هستيم و تنها توليد گوشي موبايل مشكل را حل 
نمي كند. سيستم عامل، مرورگر و اپ استور همه در اين 
زنجيره قرار دارند و در اين خصوص نيز قدم هايي برداشته 
شده تا به يك چارچوب اوليه برسيم و با حمايت دولت به 
بخشي از بازار گوشي هاي زير ۳۰۰ دالر دست پيدا كنيم. 
اين هدف گذاري در برنامه عملياتي شبكه ملي اطالعات 
براي توليد س��االنه ۴۰۰ هزار گوشي داخلي نيز آمده 
است كه اميدواريم تا سال ۱۴۰۲ به اين هدف برسيم. 
ما زيرساخت ها را تا حدود قابل توجهي ايجاد كرديم. 
هم اكنون پلتفرم ها صدها وابستگي كليدي به اينترنت 
و خدمات گوگل دارند. اگر فردا با توجه به قوانين كنگره 
امريكا اين خدمات را از گوش��ي كاربران حذف كردند 
چه بايد كرد؟ ما نگاه قطع دنيا را نداريم اما معتقديم كه 
بايد استقالل نسبي در كنار اثرگذاري بين المللي داشته 
باشيم. هم اكنون زيرس��اخت ها براي تأمين استقالل 

شبكه ملي اطالعات فراهم است.

سي ان ان صفحه فيس بوكش را 
در استراليا از دسترس خارج كرد

س��ي ان ان از دسترس��ي اس��تراليايي ها ب��ه صفحه 
فيس بوكش جلوگيري كرد. اين اق��دام پس از حكم 
دادگاهي در استراليا انجام گرفت كه براساس آن ناشران 
مسوول توهين افترا در بخش نظرات عمومي هستند. 
سي ان ان ابتدا سعي كرد تا بخش نظرات صفحه اش در 
فيس بوك را در اس��تراليا غيرفعال كند اما فيس بوك 
چنين كاري انجام نداد. به گزارش پيوست، اين اقدام 
باعث شد تا CNN، شبكه خبري تحت مالكيت شركت 
AT&T، به اولين سازمان خبري بزرگي تبديل شود كه 
پس از راي دادگاه مبني بر مسووليت قانوني درگاه هاي 
خبري براي نظرات زير پست ها، فعاليت فيس بوكي 
خود را در اس��تراليا متوقف كرد. براساس حكم دادگاه 
حتي اگر مقاله خودش حاوي توهين و افترا نباشد بازهم 
سازمان خبري در برابر نظرات مسوول است. اين حكم 
هدف سيلي از انتقادات قرار گرفته است و وكال معتقدند 
استراليا از تغييرات تكنولوژي عقب مانده و براي تاييد 
ادعاي خود به قوانين امريكا و انگلستان اشاره دارند كه 
ناش��ران را در برابر هرگونه مسووليتي در قبال بخش 
نظرات محافظت مي كند. اين وكال مي گويند استراليا 
در حال حاضر در حال بررسي قوانين مربوط به توهين 
و افترا است اما سازمان هاي خبري جهان به ويژه آنهايي 
كه بدون مخاطبان اس��تراليايي در فيس بوك هم به 
س��ادگي به كار خود ادامه مي دهند احتماال دنباله  رو 
CNN مي شوند. مايكل بردلي، شريك مديريت شركت 
حقوقي ماركو اليرز، مي گويد: »اين اولين و تنها اولين 
قطعه دومينو است.« اين حكم براي رسانه هاي استراليا 
هم مشكل ساز است و روابط آنها را با فيس بوك پيچيده 
مي كند. در حالي كه قانون جديدي شبكه هاي اجتماعي 
را مجبور به پرداخت هزينه براي محتواي خبري مي كرد 
و به تازگي باعث كسب در آمد اين شركت ها از محتواي 
ش��بكه اجتماعي ش��ده بود. امروز چهارشنبه هنگام 
ورود به صفحه اصل��ي CNN در فيس بوك، كاربران 
استراليايي با يك پيغام خطا مواجه شدند. اين سازمان 
خبري امريكايي مي گوي��د كه فيس بوك از غيرفعال 
كردن بخش نظرات در صفحه فيس بوك آنها امتناع 
كرده اس��ت. س��خنگوي CNN در بيانيه اي گفت: 
»متاسفانه فيس بوك بازهم نتوانست سالمت پلتفرم 
خود را به عنوان مكاني براي اخبار معتبر و مكالمه سازنده 
درمورد حوادث فعلي تضمين كند.« يك سخنگوي 
فيس بوك گفت كه تصميم اخير دادگاه نشان داد كه 
قوانين توهين و افتراي استراليا نياز به تغيير دارد و اين 
شركت منتظر »شفافيت و اطمينان بيشتر در اين زمينه 
اس��ت.« او افزود: »با اينكه ارايه رهنمودهاي حقوق به 
CNN وظيفه ما نيست، ما اطالعات مربوط به تازه ترين 
ابزاري كه به مديريت نظرات از س��وي ناشران كمك 
مي كند را در اختيار آنها گذاش��تيم.« همانند بيشتر 
كشور هاي جهان، در استراليا هم شبكه اجتماعي كانال 
اصلي توزيع محتوا محسوب مي شود و حدود دو سوم 
از جمعيت ۲۵ ميليوني اين كشور در فيس بوك فعال 
هستند. براساس مطالعه اي كه دانشگاه كانبرا در ابتداي 
سال ۲۰۲۱ انجام داد، حدود يك سوم از استراليايي ها 
مي گويند كه از فيس بوك به عنوان منبع خبري استفاده 
مي كنند. به تازگي شكايت ها در زمينه توهين و افترا 
به شدت افزايش يافته است و وكالي ارشد ايالتي و فدرال 
در حال بررسي اين قوانين هستند و تناسب آن را با عصر 
اينترنت بررسي مي كنند. بايد مشخص شود كه آيا اين 
قوانين اصل آسيب به فرد را مد نظر قرار مي دهند يا خير. 
يك گروه صنعتي كه فيس بوك را نمايندگي مي كند در 
ماه مي اعالم كرد مسووليت توهين و افترا بايد برگردن 
»منابع« باشد زيرا نظارت و حذف محتواي توهين آميز 
براي آنها ساده تر است. مارك اسپيك من، دادستان ارشد 
اياالت ولز جنوبي كه در حال بررسي اين قوانين است 
مي گويد اولويت ما پاسخ به اين سوال است »چه كسي 
در فضاي آنالين بايد مسووليت را به گردن گيرد؟« او در 
ايميلي گفت: »براي ايجاد تعادل در آزادي بيان و حق 
افراد براي محافظت از اعتبارشان بايد يك اصالحات 
متعادل انجام گيرد.« مت كالينز، وكيل ارشدي كه در 
زمينه توهين و افترا فعاليت مي كند مي گويد تصميم 
سي ان ان نشان مي دهد قانون استراليا بايد با قانون 

امريكا و بريتانيا هم راستا شود.

اوانو را نصب كنيد؛ ۱۰ گيگ 
اينترنت رايگان هديه بگيريد

نسخه جديد اپليكيشن اوانو در دسترس كاربران قرار 
گرفته و مي توانيد هم اكنون با نصب نس��خه جديد 
اپليكيشن اوانو ۱۰ گيگابايت اينترنت رايگان يك روزه 
هديه بگيريد.  به گزارش موبنا به نقل از روابط عمومي 
اپليكيش��ن اوانو، كاربران اوانو كه از سيم كارت هاي 
همراه اول استفاده مي كنند مي توانند با نصب نسخه 
جديد اين اپليكيشن عالوه بر بهره مندي از خدمات 
جديد آن، هديه ويژه ۱۰ گيگابايت اينترنت رايگان يك 
روزه را نيز دريافت كنند. همچنين افرادي كه تاكنون 
اپليكيش��ن اوانو را نصب نكرده اند، مي توانند با نصب 
آخرين نس��خه و بالفاصله پس از ورود به اپليكيشن 
با شماره همراه اول خود هديه ۱۰ گيگابايت اينترنت 
ي��ك روزه را دريافت كنند. كاربران اوانو در نس��خه 
جديد اين اپليكيشن عالوه بر دريافت ۱۰ گيگابايت 
اينترنت رايگان مي توانند از خدمات مالي، اپراتوري و 
خريد آنالين اين اپليكيشن استفاده كرده و نيازهاي 
روزانه خود در اين ۳ حوزه را برطرف نمايند. دارندگان 
تلفن هاي همراه اندرويدي مي توانند از اس��تورهاي 
https: //ewano. معتبر اندرويدي يا از طريق آدرس

app اوانو را نصب كرده و عالوه بر دريافت هديه ۱۰ 
گيگابايت اينترنت رايگان يك روزه، از خدمات ديگر 
اين اپليكيش��ن بهره مند شوند. همچنين كاربراني 
كه از تلفن هاي همراه با سيستم عامل ios استفاده 
مي كنند، مي توانن��د به منظور نصب اوانو از آدرس 

https: //pwa.ewano.app استفاده كنند. 

هنوز راهكار عملياتي براي تكميل شبكه ملي اطالعات در دولت سيزدهم مطرح نشده است

تكاليف دولت جديد در اجراي پروژه شبكه ملي

اليحه زيرساخت امريكا هفته جاري در كنگره به رأي گذاشته مي شود

ايالن ماسك: رمزارزها از بين نمي روند، دولت امريكا دنبال قانون گذاري نباشد

 نانسي پلوسي، سناتور ارشد امريكايي، اعالم كرد كه 
اليحه پرحاشيه زيرساخت امريكا، هفته جاري در 
مجلس سنا به رأي گذاشته خواهد شد. اين اليحه 
پيش تر به تأييد مجلس نمايندگان امريكا رس��يده 
بود. به گزارش كوين تلگراف و به نقل از خبرگزاري 
رويترز، پلوس��ي روز يكش��نبه در اين رابطه گفت: 
»اجازه بدهيد فقط بگويم كه اين اليحه قرار اس��ت 
در همين هفت��ه تصويب ش��ود.« وي پيش از اين 
اظه��ارات هم گفته بود تا وقتي كه مطمئن نش��ود 
اين اليحه تصويب مي ش��ود، آن را ب��ه رأي گيري 
نمي گذارد. او اعالم كرد ك��ه اين اليحه ۱ تريليون 
دالري ۳۰ س��پتامبر در مجلس نمايندگان به رأي 

گذاشته مي شود. تصويب كردن يا تصويب نكردن 
اين اليحه بحث برانگيز كه هر دو حزب از آن حمايت 
مي كنند، در اين روز مش��خص مي ش��ود. پلوسي 
خاطرنشان كرد: »ما ۲۷ سپتامبر درباره چهارچوب 
اليحه زيرس��اخت ها بحث كرديم و ۳۰ سپتامبر به 
آن رأي خواهيم داد.« هرچند كه اين قانون ۱۰ اوت 
)۱۹ مرداد( با حمايت هر دو حزب در مجلس س��نا 
تصويب شد، مفاد اين اليحه، اعتبارسنج هاي شبكه 
غيرمتمركز و توس��عه دهندگان نرم افزار را ملزم به 
ارايه گزارش ب��ه نهادهاي مربوطه مي كند و اين در 
حالي اس��ت كه آنها اطالعات الزم براي اجراي اين 

الزامات را در اختيار ندارند.

 در همين رابطه، س��ناتور پت توم��ي اصالحيه اي 
ب��راي آن مطرح ك��رد. بر اس��اس اي��ن اصالحيه 
اعتبارسنج ها، توسعه دهندگان و نودها از اين قانون 
معاف مي شوند. سينتيا لوميس، راب پورتمن، مارك 
وارنر، كريستن سينما و ران وايدن از اين اصالحيه 
حمايت كرده اند. س��ناتور ريچارد شلبي، نماينده 
ايالت آالباما، با اصالحيه پيشنهادي مخالفت كرد. 
مخالفت او سيلي از انتقادها و ناراحتي ها را در ميان 
كاربران ارزهاي ديجيتال به همراه داش��ت. با اين 
حال، بعضي از قانون گذاران با اليحه سرمايه گذاري 
در زيرس��اخت ها مخالفند. آنه��ا معتقدند تا زماني 
كه مذاكرات مربوط ب��ه اليحه ۳.۵ تريليون دالري 

رفاه اجتماعي و تغييرات اقليمي تمام نشده است، 
اين اليحه مي بايس��ت به تعويق بيفتد. اليحه دوم 
باعث ايجاد نگراني ميان نمايندگان دموكرات سنا 
شده اس��ت؛ با اين حال، پلوس��ي با اطمينان گفت 
كه مي توان تا حدي در مبل��غ اين اليحه تغييراتي 
اعمال كرد. او در اين رابطه گفت: »در حال حاضر، 
ما، مجلس سنا و كاخ س��فيد با هم روي تغيير اين 
قان��ون تاريخي همكاري مي كنيم. مجلس س��نا و 
رييس جمه��ور ۳.۵ تريليون دالر براي ما ارس��ال 
كرده اند. بديهي اس��ت كه با مذاكره اين مبلغ بايد 
تغيير كند. اين تغيير بهتر است هر چه زودتر اعمال 

شود تا با توافق جلو برويم.«

ايالن ماس��ك، مديرعامل تسال اخيرا در »كنفرانس 
كد« اعالم ك��رده كه دولت امريكا بايد از تالش براي 
قانون گذاري در بازار رمزارزها صرف نظر كند. ماسك 
همچنين گفت از بين بردن دنياي رمزارزها ممكن 
نيست، هرچند دولت ها مي توانند سرعت پيشرفت 
اين بازار را كاهش دهند. ايالن ماسك كه در كنفرانس 
كد كاليفرنيا حضور پيدا كرده بود، در پاسخ به سوال 
»كارا سوئيشر«، ستون نويس نشريه نيويورك تايمز 
درباره دخالت دولت ها در ح��وزه رمزارزها گفت، به 

نظرش بهتر است دولت ها هيچ كاري انجام ندهند. 
مديرعامل تس��ال به پتانس��يل رمزارزها در كاهش 
خطا و تاخير سيستم هاي مالي سنتي باور دارد، اما 
مي پذيرد كه رمزارزها پاس��خ همه مشكالت جامعه 
نيس��ت. ماس��ك ادامه داد: »نمي گويم متخصص 
بزرگي در حوزه رمزارزها هستم. فكر مي كنم حوزه 
رمزارزها ارزشمند باشد، اما اعتقاد ندارم كه اين حوزه 
نقش مسيح منجي را ايفا خواهد كرد.« او درباره نقش 
چين در حوزه استخراج رمزارزها و قانون گذاري در 

اين باره هم صحبت كرد. ماسك درباره واكنش چين 
نسبت به بازار رمزارزها گفت: »فكر مي كنم رمزارزها 
اساسا براي كاهش قدرت دولت هاي مركزي آمده اند 
و چين اين موضوع را دوست ندارد.« به باور مديرعامل 
تسال، مقابله چين با بازار رمزارزها همچنين احتماال 
به خاطر مشكالت عديده اين كشور در حوزه توليد 
برق است. او ادامه داد: »بخشي از اين اتفاق احتماال 
به دليل كمبود برق در بس��ياري از بخش هاي چين 
اس��ت. قس��مت هاي بزرگي از جنوب چين فعال با 

مشكل قطعي تصادفي برق مواجه شده، از آن جايي 
كه تقاضا براي برق باالتر از انتظار اس��ت، استخراج 
رمزارز مي تواند مزيد بر علت باشد.« تسال چند ماه 
پيش ۱.۵ ميليارد دالر بيت كوين خريد. ارزش اين 
دارايي در س��ه ماهه دوم ۲۰۲۱ تا ۲.۵ ميليارد دالر 
باال رفت. ولي بازار رمزارزها از آن زمان نزولي بوده 
و قيمت ها افت زيادي داشته اند. تسال همچنين در 
ابتداي سال خريد خودرو با بيت كوين را فراهم كرده 

بود اما در ادامه از توقف اين پروژه خبر داد. 



تعادل |فرشته فريادرس |
 فرايند تغيير رفتار بازيگران بازار خودرو در يك بازه زماني 
10 روزه نش��ان مي ده��د، در صورت آزادس��ازي واردات، 
حباب قيمت خودروهاي داخلي نيز به تبعيت خودروهاي 
خارجي به صورت محسوس تخليه خواهد شد. بررسي ها 
نش��ان مي دهد، چنانچه خودروهاي رده باال ارزان شوند، 
س��يگنال هايي به خودروهاي رده پايين تر مي دهند واين 
دومينوي كاهش قيم��ت در انواع خودروه��ا، مانند يك 
زنجيره بر روي هم اثر گذاش��ته و موجب ريزش بيش��تر 
قيمت ها مي شود. از طرفي، با آزادس��ازي واردات خودرو، 
نه توليدكنندگان ومصرف كنندگان، بلك��ه اين دالالن و 
محتكران هستند كه دچار زيان مي شوند؛ چراكه مجبور 
به عرضه خودروهاي دپو ش��ده شان به بازار شده اند؛ از اين 
رو، مخالفان و ذي نفعان وضعيت كنوني بازار بيكار ننشسته 
و تالش زيادي براي بي نتيجه ش��دن آزادس��ازي واردات 
خواهند كرد. از اين منظر، چنانچه مصوبه مجلس نتواند 
نظر اعضاي شوراي نگهبان را تامين كند، قيمت ها بيشتر 
از قبل با افزايش هاي غيرمعمول مواجه خواهند شد. به 

عبارت ديگر، فنر قيمت خودرو بازهم در خواهد رفت. 

      گزارش آخر هفته بازار خودرو 
رصد روز گذش��ته بازار خريد و فروش خودرو در برخي از 
محصوالت بازهم نشان از افت قيمت ها داشت. هرچند به 
اعتقاد فعاالن بازار با وجود افت قيمت هنوز خودرو رونق 
نداشته و مصرف كنندگان براي خريد محصول دست نگه 
داش��ته اند. با اين حال، در بازار روز چهارشنبه اين هفته، 
به طور نمونه خودرو كوييك آر 170 ميليون تومان، كوييك 
معمولي با كاهش 2 ميليون توماني 167 ميليون تومان،  تيبا 
صندوقدار با كاهش يك ميليون توماني به 143 ميليون 
تومان و تيبا 2 با كاهش 2 ميليون توماني 154 ميليون تومان 
به فروش مي رسد . عالوه بر اين در محصوالت ايران خودرو 
نيز بازار شاهد افت قيمت در تعدادي از خودروها بوده است. 
به طوري كه »تسنيم« گزارش كرده كه سمند ال ايكس با 
كاهش 3 ميليون توماني با قيمت 260 ميليون تومان، رانا 
پالس با كاهش 2 ميليون توماني 268 ميليون تومان، دنا 
معمولي 324 ميليون تومان و پژو 206 تيپ 2 با كاهش 4 
ميليون توماني با قيمت 242 ميليون تومان، پژو 206 تيپ 5 
با كاهش يك ميليون توماني 287 ميليون تومان و پژو 206 
صندوقدار با قيمت 283 ميليون تومان به فروش مي رسد. 
اما موضوع مهم اينكه روز گذشته نرخ دالر صعودي شد 
و در كانال 28 هزار تومان قرار گرفت. بنابراين بازار روز 
گذش��ته خودرو با افزايش نرخ دالر مواجه بود، كه اين 
مي تواند ب��ر اثر منفي بر بازار خودرو به جاي بگذارد. اما 
آنچه در بازار خودرو مشاهده مي شود، اين است كه در 
حال حاضر به دليل ركود، بازار شاهد افزايش قيمتي در 
خودروها نيستيم اما با روند صعودي قيمت دالر، بايد ديد 

واكنش بازار خودرو چه خواهد بود. 

     رفت وبرگشت بازار خودرو 
با طرح آزادسازي

اما كمي برگرديم به عقب يعني چهارشنبه 24 شهريور ماه 

كه مجلس به مصوبه 4 اصالحي كميسيون صنايع و معادن 
در راستاي آزادسازي واردات راي مثبت داد و بالفاصله طرح 
را براي تعيين تكليف به شوراي نگهبان ارسال كرد. اما به 
فاصله دو روز بعد و در روز شنبه 27 شهريور ماه، قيمت ها 
ب��ه ويژه در بخش محص��والت خارجي با ري��زش مواجه 
شد؛ ابعاد اين اتفاق بيش��تر در قيمت خودروهايي بازتاب 
داشت كه طي سه سال گذشته به دليل ممنوعيت واردات 
افزايش هاي غيرمعمول بعضا 5 تا شش برابري پيدا كرده 
بودند. خودروهايي كه صفت الكچري را يدك مي كشند. 
تاثير مصوبه مجلس در ب��ازار به حدي بوده كه وقتي خبر 
عودت طرح از شوراي نگهبان به مجلس منتشر شد، اگرچه 
افزايش قيمتي در بازار رخ نداد، اما بالفاصله روند تخليه شدن 
حباب قيمتي خودروهاي داخلي و خارجي، شيب كندتري 

به خود گرفت و در اغلب موارد متوقف شد.

      دپويي ها روانه بازار مي شوند؟ 
اين در حالي است كه بررسي ها نشان مي دهد، در صورت 
آزادسازي واردات، كاهش قيمت مناسبي در بازار خواهيم 
داش��ت و اين كاهش قيمت فقط مخت��ص خودروهاي 
خارجي نخواهد بود. چراك��ه اگر خودروهاي رده باال ارزان 
شوند، سيگنال هايي به خودروهاي رده پايين تر مي دهند. 
دومينوي كاهش قيم��ت در انواع خودروه��ا، مانند يك 
زنجيره روي هم اثر گذاشته و موجب كاهش قيمت بيشتر 
آنها مي ش��وند. به طوري كه در همين رابطه، علي جدي 
نايب رييس كميس��يون صنايع و معادن مجلس معتقد 
است با تصويب نهايي اين طرح در شوراي نگهبان قيمت 
خودروهاي خارجي به ش��دت افت خواه��د كرد و قيمت 
خودروهاي داخلي نيز بين 20 تا 30 درصد كاهش مي يابد.  
از سوي ديگر، تغيير رفتار بازيگران پشت پرده بازار خودرو 

نيز مي تواند يكي ديگر از علل ريزش قيمت ها باشد؛ به اين 
معنا كه مالكان خودروهايي كه كاالي خ��ود را در انبارها 
دپو كرده بودند حال با توجه به احتمال كاهش قيمت ها به 
سرعت در حال عرضه خودروي خود هستند. در همين رابطه 
رسول سليماني كارشناس صنعت خودرو تاكيد مي كند كه 
با تصويب نهايي اين طرح، دارندگان خودروهاي خارجي و 
داخلي كه خودروها را در انبار نگه داشته اند به تدريج شروع 
به فروختن كاالي خود مي كنند و خود به خود بازار از التهاب 
خارج مي شود. مهدي دادفر، دبير انجمن واردكنندگان 
خودرو هم بر اين باور است كه انتشار خبر مصوبه مجلس 
به نوعي دارندگان خودروهاي وارداتي را به خط كرد و 
آنها با اين تحليل كه در يك بازه زماني كوتاه مدت مسير 
مسدود واردات خودرو بازگشايي مي شود به دنبال فروش 
خ��ودروي در اختيار خود بودند. با آزادس��ازي واردات 

خودرو، اصلي ترين قش��ري كه دچار زيان مي شوند نه 
توليدكنن��دگان و مصرف كنندگان، بلك��ه دالالن و 
محتكران هستند كه مجبور به عرضه خودروهاي دپو 
ش��ده به بازار ش��ده اند. از اين رو، مخالفان و ذي نفعان 
وضعيت كنوني بازار، تالش زيادي براي بي نتيجه شدن 
آزادسازي واردات خواهند كرد. بنابراين به نظر مي رسد 
چنانچه مصوبه مجلس نتواند نظر اعضاي شوراي نگهبان 
را تامين كند، به تالفي اين روزها، قيمت خودرو پيش 

از گذشته با افزايش هاي غيرمعمول مواجه خواهد شد.

     كاهش قيمت يا افزايش؟ 
در ادامه قيمت خودروه��ا در بازار در يك بازه زماني 10 
روزه از سوي »خبرگزاري مهر« مورد ارزيابي قرار گرفته 
است. بررسي قيمت برخي از خودروهاي خارجي نشان 
مي دهد، در اين بازه زماني قيمت خودروي هيونداي آزرا 
)گرنجور( از 2 ميليارد و 700 ميليون تومان به ميانگين 
قيمتي 2 ميلي��ارد و 600 و 2 ميلي��ارد و 550 ميليون 
تومان رسيده بود. همچنين قيمت خودروي هيونداي 
توسان )ix35( در بازه زماني ياد شده از تقريبًا 2 ميليارد 
تومان به يك ميليارد و ۹20 ميليون تومان رسيده است. 
تويوتا راوفور نيز از 3 ميليارد تومان به 2 ميليارد و ۹50 
ميليون تومان رس��يد اما مجدد به رده 3 ميليارد تومان 
صعود كرد. كيا سراتو نيز از يك ميليارد و 600 ميليون 
تومان به يك ميليارد و 550 ميليون تومان رسيده است. 
براساس جدول قيمتي منتشر شده، قيمت خودروهاي 
داخلي در بازه زماني 24 شهريور تا 7 مهر ماه آمده است. 
به طور نمونه قيمت خودروي پرايد 111 از 155 ميليون 
تومان در 24 شهريور ماه به 151 ميليون تومان كاهش 
يافته اس��ت. يا خودروي كوييك دنده اي با كاهش 6 
ميليون��ي از 174 به 168 ميليون تومان افت قيمت را 
تجربه كرده اس��ت. پژو 206 تيپ 2 هم نيز از 252 به 
240 ميليون تومان رسيده كه 12 ميليون تومان افت را 
نشان مي دهد.  البته در همين حال، »ايسنا« در گزارشي 
مدعي شده كه قيمت ها در روز سه شنبه همين هفته 
نس��بت به پيش از تعطيلي اربعين حس��يني، ريزش 
قيمتي بزرگي داشته و بعضي خودروها تا 14 ميليون 
تومان هم كاهش قيمت داشته اند؛ اما روز گذشته يعني 
چهارشنبه هفتم مهرماه روند قيمت ها در بازار تغيير 
كرده است كه خودروهايي همچون 206 تيپ 5 يا دنا 
نس��بت به پيش از تعطيلي هريك 14 ميليون تومان 
كاهش قيمت داشته اند. پژو 206 وي8 هم 12 ميليون 
تومان، 206 تيپ 2 حدود 11 ميليون تومان، س��اينا 
هشت ميليون تومان، تيبا شش ميليون تومان و باقي 
خودروها بين سه تا پنج ميليون تومان ارزان تر شدند. 
تنها دو محصول پژو GLX 405  و پارس روز سه شنبه 
نس��بت به روز يكشنبه )چهارم مهرماه( به ترتيب سه 
و پنج ميليون تومان گران تر ش��دند. بنابه گزارش اين 
خبرگزاري، اين روند كاهش قيمت خودروهاي پرتيراژ 
در بازار روز چهارش��نبه تغيير كرده و برعكس قيمت  
برخي خودروها رو به افزايش گذاشته است؛ برخي ديگر 

ثابت اند و برخي هم از ثبات نسبي برخوردار بوده اند.
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چقدر از ارز ۴۲۰۰ توماني
به دارو رسيد؟

ايس�نا |در نيمه اول امسال حدود ۹33 ميليون دالر 
دارو و تجهيزات پزش��كي با ارز 4200 تومان وارد ايران 
شده كه 14.5 درصد مجموع اقالم وارداتي با ارز ترجيحي 
است. در سال جاري هشت ميليارد دالر براي تامين ارز 
ترجيحي در راستاي واردات هفت قلم كاالي اساسي 
در بودجه پيش بيني ش��ده كه سهم دارو، تجهيزات و 
ملزومات پزشكي 1.5 ميليارد دالر است. اين در حالي 
است كه بررسي جريان تجارت خارجي ايران در نيمه 
اول امسال از اوضاع واردات كاالهاي اساسي و به طور ويژه 
اقالم وارداتي با ارز ترجيحي نشان مي دهد كه در مجموع 
14.3 ميليون تن كاالي اساسي در 25 گروه و به ارزش 
8.8 ميليارد دالر وارد ايران ش��ده است كه از اين مبلغ 
6.۹ ميليارد دالر به وزن 12.4 ميليون تن به هفت قلمي 
اختصاص دارد كه ارز 4200 تومان دريافت مي كند. اما 
در بين اين اقالم، دارو، تجهيزات و ملزومات پزشكي با 
۹33 ميليون دالر به وزن 7000 تن وارد ايران و ترخيص 
قطعي شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر 
وزني 11 درصد كاهش و از لحاظ ارزش 15 درصد رشد 
دارد. واردات اين اقالم در نيمه اول پارسال 7.8 هزار تن 
به ارزش 810.۹ ميليون دالر بوده است. بر اين اساس، 
سهم دارو، تجهيزات و ملزمات پزشكي از مجموع واردات 
8.8 ميليارد دالري كاالهاي اساسي در نيمه اول امسال 
11.3 درصد و از كااله��اي وارداتي با ارز 4200 تومان 
حدود 14.5 درصد است. اين آمار از اين حكايت دارد كه 
سهم حوزه بهداشت از ارز 4200 در نيمه اول امسال به 
نحوي مصرف شده كه از 1.5 ميليارد دالر پيش بيني 

شده حدود 560 ميليون دالر ديگر باقي مانده است.

 آغاز واكسيناسيون خودرويي 
و ثابت در ايستگاه هاي منتخب 

متروي تهران
رييس ستاد مقابله و پيشگيري بيماري كرونا و مدير 
اجرايي پروژه واكسيناسيون شركت بهره برداري متروي 
تهران و حومه از واكسيناسيون شهروندان و مسافران در 
پايانه فتح آباد به صورت خودرويي و 5 ايستگاه منتخب 
مت��روي تهران و حومه خبر داد. ب��ه گزارش مديريت 
ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري متروي 
تهران و حومه، عباس نظري با اش��اره به پويش تزريق 
300 هزار ُدز واكسن كرونا تا دهم مهر ماه سال جاري 
در پايگاه هاي ش��هرداري تهران گفت: امكان تزريق 
واكسن در ايستگاه امام خميني)ره(، و سايت خودرويي 
ايستگاه پااليشگاه فراهم شده و طي روزهاي آينده در 
ايستگاه هاي تهران )صادقيه(، بيمه، ميدان حضرت 
ولي عصر)عج( و شادمان نيز فراهم خواهد شد وي تصريح 
كرد: ايستگاه هاي منتخب بنابر موقعيت جغرافيايي و 
دسترسي سريع و ميزان تردد مسافران انتخاب شده اند.

نظري با بيان اينكه در صورت لزوم شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه نسبت به افزايش تعداد ايستگاه ها 
آمادگ��ي دارد.افزود: در حال حاضر در س��الن واليت 
شركت بهره برداري مترو، ايستگاه امام خميني )ره( و 
ايستگاه پااليشگاه جنب پايانه فتح آباد واكسيناسيون 
براي شهروندان و مسافران انجام مي شود. مدير اجرايي 
پروژه واكسيناسيون شركت بهره برداري متروي تهران 
و حومه خاطرنشان كرد: شرايط الزم در محوطه ايستگاه 
پااليشگاه براي واكسيناسيون به صورت خودرويي فراهم 
شده اس��ت. نظري گفت: از مردادماه واكسيناسيون 
كاركنان شركت بهره برداري متروي تهران و حومه را در 
مركز واكسيناسيون سالن واليت، آغاز كرديم و با توجه 
به فضاي مناسبي كه در اختيار داشتيم در كنار كاركنان 
واكسيناسيون ساير همكاران در معاونت حمل و نقل و 
نقل و ترافيك شهرداري تهران؛ از جمله تاكسيراني، 
معاينه فني، شركت راه آهن شهري تهران و حومه 
)مترو( و خانواده كاركنان اين شركت نيز انجام شد 
و از روز چهارشنبه 31 ش��هريورماه اين مركز براي 
واكسيناسيون عموم شهروندان با وزارت بهداشت و 

درمان آموزش پزشكي همكاري مي نمايد.

توزيع بيش از 61 ميليون
 و 6۲۰ هزار ليتر آب

به صورت سيار  در استان اصفهان
به دنبال تنش شديد آبي و تابستان گرم سال جاري، بيش 
از 61 ميليون و 620 هزار ليتر آب توسط 5741 دستگاه 
تانكر، به صورت سيار در استان اصفهان توزيع شد.  به گفته 
مدير س��امانه ارتباط با مشتريان شركت آب و فاضالب 
استان اصفهان دماي هوا تاثير مستقيم بر ميزان مصرف 
آب مشتركين دارد به طوري كه 4۹ درصد از اين ميزان، 
مربوط به تير ماه با حدود 30 ميليون ليتر آبرساني سيار 
بوده اس��ت، در حالي كه با كاهش دماي هوا در شهريور 
ماه، تنها 678 هزار ليتر آبرساني سيار انجام شد. عباس 
عباسي خاك افزود: البته مردم نيز در اين مدت با مصرف 
بهينه آب، در گذر از شرايط سخت تابستان كمك بسياري 
كردند.  مدير س��امانه ارتباط با مشتريان آبفاي استان 
اصفهان گفت: در اين مدت عمده مناطق داراي تنش آبي 
با فراواني زياد تماس با سامانه 122، مناطق يك تا 6 شهر 
اصفهان، فالورجان، زيار، بهارستان، دولت آباد، اردستان، 
مهردشت، فريدن، نجف آباد، جرقويه و بويين و مياندشت 
بودند.  عباس��ي خاك در مورد فراواني تعداد تماس ها با 
سامانه ارتباط با مشتريان آبفاي استان اصفهان )122( 
گفت: تعداد كل تماس ها با اين سامانه از ابتداي خرداد 
ماه تا پايان ش��هريور ماه جاري بالغ بر 431 هزار و 712 
مورد بوده است كه 54 درصد كل تماس ها به تعداد 232 
هزار و ۹10 تماس مربوط به قطعي و كاهش شديد فشار 
آب بود.  شايان ذكر است، آمار اعالم شده آبرساني سيار 
فقط مربوط به مناطقي است كه در طول سال از آبرساني 
پايدار برخوردارند و آبرساني سيار به 305 روستاي استان 

با استفاده از 60 دستگاه تانكر همچنان ادامه دارد.

چنانچه مجلس نتواند نظر شوراي نگهبان را تامين كند، چه اتفاقي مي افتد

ریيس مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق تهران با استناد به گزارش موسسه فریزر تحليل کرد

دومينوي كاهش يا افزايش قيمت خودرو؟

سقوط ايران در آزادي اقتصادي
تعادل |

موسس��ه فريزر آخرين گزارش آزادی اقتصادی را اخيرا 
منتشر کرد. در اين گزارش، درجه آزادی اقتصادی در پنج 
حوزه »اندازه دول��ت، مقررات، آزادی تجارت بين المللی، 
پول قوی و سيستم حقوقی و حقوق مالکيت،« سنجيده 
 می ش��ود. اين گزارش که وضعيت 165 کش��ور جهان از 
جمله ايران را از نظر آزادی اقتصادی مورد بررس��ی داده، 
نش��ان دهنده آن اس��ت که آزادی اقتص��ادی در جهان 
همچنان در حال رشد است؛ يعنی بين سال های 2000 تا 
201۹، ميانگين آزادی اقتصادی از 6.61 به 7.04 افزايش 
يافته است.  اما گزارش2021 موسسه بين المللی فريزر، به 
جايگاه نازل اقتصاد ايران، يعنی قرار گرفتن در بين 10 کشور 
با کمترين آزادی اقتصادی اشاره دارد. در رده بندی جهانی 
شاخص آزادی اقتصادی، هنگ کنگ همچنان در جايگاه 
برترين کشور قرار دارد. سنگاپور در جايگاه دوم قرار دارد و 
بعد از آن »نيوزيلند، سوئيس، گرجستان، اياالت متحده 
آمريکا، ايرلند، ليتوانی، استراليا و دانمارک« رتبه های بعدی 
بيشترين امتياز را کسب كردند.  اين گزارش بيانگر اين است 
كه رتبه آزادی اقتصادی ايران، رتبه مايوس کننده ای است. 
به طوري كه ايران از رتبه 155 در سال 2018 به رتبه 160 
در س��ال 201۹ سقوط کرده است. به عبارتي ديگر، نمره 
آزادی اقتصادی ايران پايين ترين عدد در 20 سال گذشته 
ب��وده و به عدد 5.06 کاهش يافته است.ش��اخص آزادي 
اقتصادي چيست؟  فريال مستوفی، رئيس مرکز خدمات 
س��رمايه گذاری و رييس کميس��يون بازار پول و سرمايه 
اتاق بازرگانی تهران درگزارشي  با اشاره به انتشار جزييات 
گزارش2021 موسسه بين المللی فريزر در مورد شاخص 

آزادی اقتصادی به جايگاه نازل اقتصاد کشورمان، يعنی قرار 
گرفتن در بين 10 کشور با کمترين آزادی اقتصادی، در اين 
شاخص در دنيا پرداخت. شاخص آزادی اقتصادی ميزان 
حمايت سياست ها و نهادهای يک کشور از آزادی اقتصادی 
را اندازه گيری مي کند. به رغم آنکه شاخص های رقابت پذيری 
و سهولت کسب وکار، سال هاس��ت که در کشور ما مورد 
توجه و بررس��ی قرار گرفته اما از شاخص آزادی اقتصادی 
غفلت ش��ده و اهتمامی برای بهبود اين شاخص صورت 
نگرفته است. بنابراين در مرکز خدمات سرمايه گذاری اتاق 
تهران با همکاری موسسه فريزر تالش هايی برای جبران 
اين خال صورت گرفت. با اين حال، بهبود شاخص آزادی 
اقتصادی، نيازمند همکاری بخش های مختلف و اقداماتی 
در س��طح ملی است تا امتياز و رتبه ای که شايسته کشور 
و ظرفيت های آن است حاصل شود. موسسه فريزر يکی 
از سازمان های معتبر بين المللي است که درباره تأثيرات 
اقتصادی و اجتماعی سياس��ت ها در حوزه های مختلف از 
جمله ماليات، بهداشت، آموزش، آزادی اقتصادی، انرژی، 
منابع طبيعی و محيط زيست که می تواند کيفيت زندگی 
آحاد جامعه را بهبود بخشد به آموزش و پژوهش مي پردازد و 
رتبه کشورها در مورد شاخص آزادی اقتصادی را نيز منتشر 
 می کند. شاخص آزادی اقتصادی برای اندازه گيری ميزان 
سازگاری نهادها و سياست های کشورها با آزادی اقتصادی 
طراحی شده است. برای دس��تيابی به رتبه باالتر در اين 
شاخص، يک کشور بايد برخی از کارها را انجام و از برخی 
ديگر پرهيز کند. معيار آزادی اقتصادی را  می توان مقياسی 
از ميزان تخصيص منابع کمياب بر اساس انتخاب شخصی 
با هماهنگی بازارها در مقابل رويکرد برنامه ريزی متمرکز 

که توسط فرايند سياس��ی انجام  می شود، در نظر گرفت. 
آزادی اقتصادی زمانی بيش��تر  می ش��ود که زيرساختی 
برای مبادله داوطلبانه افراد جامعه ايجاد ش��ود و از افراد و 
اموال آنها در برابر عمل متجاوزانی که با خشونت، ارتشاء، 
اجبار و کالهبرداری قصد تصرف چيزهايی که متعلق به 
آنها نيس��ت را دارند محافظت کنند. در اين زمينه، نظام 
حقوقی از اهميت ويژه ای برخوردار است. نهادهای حقوقی 
يک کشور بايد از شخص و اموال همه افراد در برابر اقدامات 
تجاوزکارانه ديگران محافظت کرده و قراردادها را به صورت 
بی طرفانه اجرا کنند. همچنين بايد زمينه دسترسی به پول 
سالم که منجر به ثبات و پيش بينی در سطح اقتصادکالن 
باش��د برای بنگاه ها فراهم شود؛ مقوله ای که سال هاست 
دغدغه بخش خصوصی کش��ور بوده و مشکالت زيادی 
برای توليدکنندگان و تجار ايجاد کرده اس��ت.  دولت ها 
همچنين بايد از اقدامات محدودکننده انتخاب شخصی، 
مداخله در مبادالت داوطلبانه و محدود کردن ورود به 
بازارها خودداری کنند. وقتی ماليات، هزينه های دولت و 
مقررات جايگزين انتخاب شخصی، مبادالت داوطلبانه 
و هماهنگی بازار شود، آزادی اقتصادی کاهش  می يابد.

     جايگاه ايران كجاست؟ 
موسس��ه فريزر آخرين گزارش آزادی اقتصادی را اخيرا 
منتشر کرده است )نسخه 2021(. در اين گزارش، درجه 
آزادی اقتص��ادی در پنج حوزه »ان��دازه دولت، مقررات، 
آزادی تجارت بين المللی، پول قوی و سيس��تم حقوقی 
و حقوق مالکيت،« سنجيده  می ش��ود. هر کشور در هر 
يک از 5 زيرشاخص امتيازی از صفر تا 10 می تواند کسب 

کند. هر چه اين نمره بيشتر باشد داللت بر وضعيت بهتر 
در آن حوزه اس��ت. در گزارش شاخص آزادی اقتصادی 
به طور معمول داده های دو س��ال قبل مورد بررسی قرار 
 می گيرد. بنابراين در گ��زارش 2021 قاعدتا آمار 201۹ 
اقتصادها مورد استناد قرار گرفته است. البته بانک جهانی 
گزارش جديدی از سهولت کسب وکار منتشر نکرده )و فعاًل 
نخواهد کرد( و مجمع جهانی اقتصاد نيز ارزيابی خود از 
وضعيت رقابت پذيری جهانی را ارائه نکرده است. در نتيجه، 
بسياری از اجزای شاخص آزادی اقتصادی که متکی به 
آن منابع هستند، به طور کامل به روز نشده اند. بنابراين 
بايد دقت داشت نسخه امسال شاخص آزادی اقتصادی 
منعکس کننده وضعيت سال های 2018 و 201۹ است.

 اين گزارش که وضعيت 165 کشور جهان از جمله ايران را 
از نظر آزادی اقتصادی مورد بررسی داده، نشان دهنده آن 
است که آزادی اقتصادی در جهان هم چنان در حال رشد 
است؛ يعنی بين سال  های 2000 تا 201۹، ميانگين آزادی 

اقتصادی از 6.61 به 7.04 افزايش يافته است.
در رده بندی جهانی شاخص آزادی اقتصادی، هنگ کنگ 
همچنان در جايگاه برترين کشور قرار دارد. افزايش ناامنی 
آشکار در حقوق مالکيت و تضعيف حاکميت قانون ناشی 
از مداخالت دولت چين طی س��ال های 2020 و 2021 
احتمااًل تأثير منفی بر نمره هنگ کنگ، به ويژه در حوزه 
سيس��تم حقوقی و حقوق مالکيت خواهد داشت که در 
گزارش های سال های آتی پديدار می  شود. سنگاپور در جايگاه 
دوم قرار دارد و بعد از آن نيوزيلند، سوئيس، گرجستان، 
اياالت متحده آمريکا، ايرلند، ليتوانی، استراليا و دانمارک 

رتبه های بعدی را با بيشترين امتياز کسب مي کنند.

در اين رده بندی 10 کش��ور دارای کمترين امتياز در 
شاخص آزادی اقتصادی نيز شامل جمهوری آفريقای 
مرکزی، جمهوری دموکراتيک کنگو، سوريه، جمهوری 
کنگ��و، ايران، زيمباب��وه ، الجزاير، ليبی، س��ودان و در 
نهايت ونزوئال هستند. رتبه آزادی اقتصادی ايران، رتبه 
مايوس کننده ای است. کش��ور ما از رتبه 155 در سال 
2018 به رتبه 160 در سال 201۹ سقوط کرده است. 
نمره آزادی اقتصادی ايران پايين ترين عدد در 20 سال 

گذشته بوده و به عدد 5.06 کاهش يافته است.

      وضعيت ايران در 6 زيرشاخص
با مقايسه آمارهای ايران در سال 201۹ و سال ماقبل آن 
يعنی 2018  می توان دريافت که در دو زير شاخص، امتياز 
ايران کاهش و در دو شاخص امتياز کشور افزايش يافته و 
در يکی بدون تغيير مانده است. در شاخص »اندازه دولت« 
بهبود نسبی امتياز مشاهده  می شود. اما »سيستم حقوقی و 
حقوق مالکيت« نمره کمتری گرفته و تضعيف شده است؛ 
امتياز »پول قوی« افت داش��ته و امتي��از »آزادی تجارت 
بين المللی« که سال قبل افت شديدی داشت اندکی بهبود 
يافته است. هم چنين در شاخص »مقررات« نيز امتياز ايران 
بدون تغيير باقی مانده و به عبارتی همان داده های سال قبل 
استفاده شده است. عالوه بر مشکالت ساختاری اقتصاد 
ايران مانند تورم مزم��ن، اقتصاد دولتی، محدوديت های 
تجاری و قوانين و مقررات دس��ت وپاگير، خروج آمريکا از 
برجام و تحريم های گسترده ای که عليه ايران تحميل شد، 
واکنش هايی را از س��وی ايران در پی داشت و اين مساله 

موجب افت امتياز ايران در شاخص آزادی اقتصادی شد.

۲۴ شهريور 7۱۴۰۰ مهر ۱۴۰۰خودرو۲۴ شهريور 7۱۴۰۰ مهر ۱۴۰۰خودرو

۲7۳ میلیون تومان۲۶۹ میلیون تومانرانا پالس۱۵۵ میلیون تومان۱۵۱ میلیون تومانپرايد ۱۱۱

۲۶۳ میلیون تومان۲۵۹ میلیون تومانپژو ۱۴۰SLX ۴۰۵ میلیون تومان۱۳۶ میلیون تومانپرايد

۲۵۲ میلیون تومان۲۴۰ میلیون تومانپژو ۲۰۶ تیپ ۱۴۸۲ میلیون تومان۱۴۱ میلیون تومانتیبا صندوق دار

۳۰۴ میلیون تومان۲۹۰ میلیون تومانپژو ۲۰۶ تیپ ۱۶۱۵ میلیون تومان۱۵۵ میلیون تومانتیبا ۲

۲۸۲ میلیون تومان۲7۵ میلیون تومانپژو پارس۱۸۵ میلیون تومان۱۸۰ میلیون تومانساينا پالس

۲7۵ میلیون تومان۲7۳ میلیون تومانسمند ۱7۴EF7 میلیون تومان۱۶۸ میلیون تومانکويیک دنده ای

منبع: خبرگزاري مهر۳۳۱ میلیون تومان۳۲۰ میلیون توماندنا معمولی
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خبرروز

تلفات كرونا از ۱۲۰ هزار نفر گذشت
بر اساس اعالم وزارت بهداشت و درمان ۲۷۲ نفر ديگر بر اثر كرونا جان خود را از دست دادند و شمار قربانيان اين ويروس در كشور 
از ۱۲۰ هزار نفر عبور كرد. همچنين بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۱۳ هزار و ۲۷۱ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور 
شناسايي شد كه يك هزار و ۸۹۱ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۵ ميليون و ۵۷۲ هزار و ۹۶۲ نفر 
رسيد. تاكنون ۵ ميليون ۹ هزار و ۶۷۳ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. ۶ هزار و ۱۶ نفر از بيماران مبتال 
به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. در حال حاضر ۲۹ شهر كشور در وضعيت قرمز، 

۲۲۴ شهر در وضعيت نارنجي، ۱۶۵ شهر در وضعيت زرد و ۳۰ شهر در وضعيت آبي قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

 مطالبات مردم 
در اولويت باشد

 فضاي مجازي، بخش قابل توجهي از مردم كه احساس 
مي كنند  فضاي مجازي به عنوان تنها فرصت موجود 
براي حق دسترس��ي آزاد به اطالعات نيز قرار اس��ت از 
آنها گرفته شود و يك نوع انسداد، كنترل و جهت دهي 
خاص رسانه اي و خبري در اين زمينه ايجاد شود، نسبت 
به آن حساس ش��ده اند و واكنش آنها مي تواند در قالب 
نارضايتي هاي شديد همراه با خشم بروز پيدا كند و در 
برخي موارد هم به ايجاد سرخوردگي هاي گسترده اي 
منجر شود كه رابطه آنها با كشور خود را مخدوش مي كند 
و به سمت جالي وطن مي كش��اند. به خصوص وقتي 
شكل بررس��ي اين طرح به صورت غيرمتعارفي دنبال 
مي شود و قرار است بدون بررسي جدي و كارشناسانه 
در صح��ن مجل��س و صرفا با تصوي��ب جمعي خاص 
به صورت مستقيم به شوراي نگهبان ارجاع شود، دامنه 
اين نارضايتي و خشم و ناراحتي بيشتر هم شده است. 
بازتاب اين نارضايتي و خشم را مي توان در گفت وگوهاي 
روزمره مردم عادي و همچنين در نظرات كارشناسان 
و فعاالن سياسي، اجتماعي مش��اهده كرد. در چنين 
شرايطي به نظر مي رسد اگر رابطه با مردم براي يك نظام 
حكمراني و يك نظام سياسي و اجتماعي اهميت داشته 
باشد و اندكي به اين فكر كند كه الزمه حكمراني و اعمال 
قانون موثر، ميزاني از مقبوليت و مش��روعيت مردمي 
هم هست، حتما در تصويب قوانين به اين موضوع كه 
آن قوانين چقدر زمينه پذيرش اجتماعي دارند توجه 
مي كند. ترديدي نيست كه هر قانوني كه تضمين كننده 
منافع اكثريت مردم نباش��د و همراهي شان را نداشته 
باشد، حتي اگر بتوان آن را تا حدي با ضرب و زور هم اجرا 
كرد اما باالخره در اجرا با مشكالت جدي روبرو مي شود 
و باعث مي شود شكاف بسيار عميقي كه هم اكنون بين 
مردم و بخشي از حاكميت به خاطر اين نوع تصميم ها 
وجود دارد، به شدت عميق شود. در چنين شرايطي يك 
نوع احساس تحقيرشدگي به مردم دست مي دهد و رفتار 
 آدم هاي تحقيرشده گاهي قابل پيش بيني هم نيست . 
در شرايطي كه مردم امكان و توانايي مقابله مستقيم هم 
نداشته باشند، به صورت هاي غيرمستقيم وارد يك نوع 
مبارزه منفي مي شوند و مقاومت فرساينده اي در پيش 
مي گيرند. شواهد حاكي از آن است كه با روندي كه در 
جريان انتخابات مجلس و رياست جمهوري اخير شاهد 
بوديم، رابطه مسووالن با بخشي از مردم چندان مطلوب 
به نظر نمي رس��د و اين طرح اخير مجلس موس��وم به 
صيانت از فضاي مجازي مي تواند اين رابطه را مخدوش تر 
كند. در اين شرايط ضروري به نظر مي رسد كه مسووالن 
در رابطه خود با مردم بازنگري انج��ام داده و نه تنها در 
زمينه اين طرح بلكه در زمينه هاي مختلف ديگر هم تا 
حدودي به مطالبات و حقوق مردم توجه بيشتري نشان 
دهند. در واقع احقاق حقوق مردم بايد در اولويت تمام 
كارهاي دولت جديد و منصوبان دولت به عنوان وزرا و... 
قرار گيرد. به اين ترتيب مي توانيم به جامعه اي آرام و پويا 

دست پيدا كنيم.

گليماندگار|
 هر بار كه يكي از موج هاي كرونا فروكش 
مي كند و آمار ابتال و مرگ و مير كاهش 
مي يابد، عادي انگاري باعث مي ش��ود تا خيلي زود 
دوباره با يك موج ديگر مواجه شويم. اين بار هم قرار 
است براي موج شش��م كرونا فرش قرمز پهن كنيم. 
هر چند افزايش س��رعت واكسيناسيون خيز پنجم 
و مرگبار كرونا را ضعي��ف كرده و كاهش تلفات طي 
هفته اخير را مي توان گواهي بر اين امر دانس��ت اما 
بايد توجه داشت، عادي انگاري و بي توجهي به رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي، خيز ششم كرونا را در آبان ماه 
محتمل مي سازد. در واقع بايد باور داشته باشيم با 
بي توجهي به رعاي��ت پروتكل ها مي توانيم درگير 
يك موج ديگر كرونا خيلي س��خت تر از موج هاي 
قبلي بشويم. در واقع واكسيناسيون افراد را رويين 
تن نمي كند و بايد به اين موضوع باور داشته باشيم. 
طي همين روزهاي گذشته دو هنرمند ديگر را به 
دليل ابتال به كرونا از دست داديم، اين افراد هر دو 
دوز واكس��ن را زده بودند. كرونا هنوز هم مي تواند 
ما را غافلگير كند و عادي انگاري اين ويروس قدرت 

غافلگيري آن را افزايش مي دهد. 

     كرونا و خيزهايش
ويروسي كه در پيك اول كه از اسفند ۹۸ تا ارديبهشت 
۹۹ شروع و خاتمه يافت در مقابل استفاده خوب مردم 
از ماسك و رعايت شيوه هاي بهداشتي شكست خورد 
و اندكي عقب نش��يني كرد. اما همين امر سبب شد 
تا به گمان از بين رفتن كرونا، فضاهاي عمومي باز و 
قرنطينه پايان يابد و زندگ��ي به روال عادي بازگردد 
كه به ناگهان پيك دوم در خرداد س��ال ۹۹ مردم را 
محاصره كرد و دوباره موارد ابتال و بستري دوچندان 
شد اما همچنان ميزان فوتي ها دو رقمي بود كه زنگ 
هشدار مسووالن به صدا درآمد كه اگر مراقب نباشيم 
با ورود به فصل سرما پيك س��وم خطرناك تر بروز و 
ظهور مي كند.  با همه هش��دارها، پيك سوم در آبان 
۹۹ همزمان با تغيير رنگ برگ ها با س��رعت سرايت 
باال بازگش��ت و آمار فوتي ها را سه رقمي كرد؛ پيكي 

كه باعث ش��دت گرفتن رعايت شيوه نامه بهداشتي 
و تعطيلي دوهفته اي ش��هرها و اماكن عمومي شد و 
اندك اندك در حال عبور از آن بوديم كه پيك چهارم 

با ويروس انگليسي از فروردين ماه وارد كشور شد.
ويروسي با قدرت سرايت و انتشار به مراتب بسيار باالتر 
از پيك هاي قبلي بار ديگر آمار فوتي ها را سه رقمي و 
مبتاليان به خصوص در مي��ان اعضاي خانواده را دو 
چندان كرد و رنگ شهرها را به قرمزي كشاند. دست 
و پنجه نرم كردن در مقابل ويروس انگليسي طولي 
نينجاميد كه نوع دلتاي كرونا با پيك پنجم از ابتداي 
تيرماه ۱۴۰۰ از جنوب آغاز و در كش��ور شيوع پيدا 
كرد و شاهد افزايش آمار بستري ها و فوتي ها بوديم 
تا آنجا كه اين پيك را ركورددار بيشترين آمار ابتال و 
فوتي هاي روزانه بر اثر كرونا عنوان مي كنند. چنانچه 
بر اساس آمار س��تاد مقابله با كرونا، تلفات كرونا در 
كشور ۲۸ مرداد ماه از مرز يكصد هزار نفر عبور كرد و 
سه شنبه دوم شهريور ماه با ۷۰۹ مورد مرگ، ركورد 
تلفات روزانه طي ۱۹ ماه گذشته شكست. موضوعي 
كه س��بب ش��د واكسيناس��يون عليه كرونا شدت 
بگيرد و با عملكرد ش��بانه روزي وزارت بهداشت در 
واكسيناسيون، نزديك به ۳۵ ميليون نفر در سراسر 
كشور عليه ويروس كرونا واكسينه شوند و به مرور آمار 
فوتي ها كاهش يابد و اين روزها زمزمه هاي رسيدن 
به قله پيك پنجم به گوش برسد تا آنجا كه بسياري 
از شهرها در اثر عبور از پيك پنجم تغيير رنگ بدهند.

      عادي انگاري، فرش قرمز براي 
پيك ششم كرونا

طي هفته هاي اخير در پي س��رعت واردات واكسن 
و تزريق واكسيناسيون، و بر اساس اعالم اپليكشين 
ماس��ك در ۲۳ شهريور ماه شاهد عبور كشور از خيز 
پنجم كرونا بوده ايم و همچنين ۲۶ ش��هريور ماه در 
برآوردي ديگر اپليكيشن ماس��ك اعالم كرد تهران 
و چندين شهرستان از وضعيت قرمز كرونايي خارج 
ش��ده اند، اما يك بر خورد ديگر هم در راه بود. مركز 
روابط عمومي و اطالع رساني وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكي روز دوشنبه پنجم مهر ماه اعالم كرد: 

تاثير واكسيناس��يون در كاهش مرگ و مير بيماران 
كوويد۱۹ كامال مش��هود اس��ت و مرگ و مير روزانه 
كرونا در ۱۶ استان كشور، كمتر از ۵ نفر بود. بر اساس 
اعالم روابط عمومي و اطالع رساني وزارت بهداشت، 
روند كاهش مرگ و مير روزانه بيماري كرونا در كشور 
پس از عبور از قله خيز پنجم بيماري مشهود است به 
گون��ه اي كه مرگ و مير جديد روزانه در ۱۶ اس��تان 
كشور، امروز كمتر از پنج نفر بود كه يكي از عمده ترين 
داليل آن در كنار فداكاري ها و تالش هاي شبانه روزي 
مدافعان سالمت، تسريع در واكسيناسيون عمومي 
عليه كرونا است. بيشتر اين استان ها از استان هايي 
هس��تند كه س��ن واكسيناس��يون در آنها تا قبل از 
برداشتن محدوديت سني، كمتر از ساير نقاط كشور 
بود يا درصد پوش��ش واكسيناسيون در آنها مناسب 
بوده اس��ت. همچنين روابط عمومي و اطالع رساني 
وزارت بهداش��ت تصريح كرد اس��تان هاي كرمان، 
هرمزگان و خراس��ان جنوبي هيچ موردي از مرگ و 
مير بيماران كرونا نداش��ته اند و در استان هاي يزد، 
ايالم، س��منان و سيستان و بلوچستان در شبانه روز 
گذش��ته، فقط يك مورد مرگ و مير كرونايي ثبت 
شده است. همچنين استان هاي مركزي، بوشهر و 
كهگيلويه و بويراحمد در اين بازه زماني، هر كدام 
فقط دو مورد مرگ و مير كوويد۱۹ داش��تند و در 
استان هاي همدان، اردبيل و زنجان در شبانه روز 
گذشته، س��ه مورد مرگ و مير كرونايي ثبت شده 
است. اس��تان خراسان ش��مالي، چهار مورد و در 
استان هاي لرستان و چهارمحال و بختياري، پنج 
مورد مرگ و مير بيماران كوويد۱۹ ثبت شده است.

     تا عادي انگاري هست كرونا هم هست
 ام��ا باي��د از پيك هاي ديگ��ر تجربه كس��ب كرد و 
زودهن��گام رعايت پروتكل ها را كنار نگذاش��ت زيرا 
ويروس كرونا ممكن اس��ت با رنگ و رخي جديد در 
كمين نشسته تا حمله كند. همان گونه كه مقامات 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي هشدار 
داده اند كه در صورت ع��ادي انگاري و بي توجهي به 
واكسيناسيون، آبان ماه شاهد بروز و ظهور پيك ششم 

كرونا كه مخوف تر از ساير پيك ها است خواهيم بود. 
دكتر حميد نژادلو رييس بيمارستان شهداي يافت آباد 
در اين زمينه مي گويد: با توجه به اينكه در حال نزولي 
شدن ميزان بستري ها و مرگ و مير كرونايي هستيم 
اما بايد مراقب سويه المبدا كه آغاز خيز ششم كرونا 
است، باشيم، ورودي مرزها بايد به شدت كنترل شوند. 
او خاطرنش��ان مي كند: افزايش واكسيناسيون در 
كاهش روند بس��تري و مرگ و مير بيماران كرونا 
تاثي��ر خوبي دارد واز طرف��ي رعايت پروتكل هاي 
بهداش��تي نيز بهتر ش��ده كه بر روند موثر خواهد 
بود و آمارها كاس��ته مي ش��ود. رييس بيمارستان 
شهداي يافت آباد هش��دار مي دهد: با فرارسيدن 
فضل پاييز و شيوع بيشتر بيماري ها تنفسي ترس 
از ش��دت گرفتن مجدد كرونا بيشتر مي شود و به 
نظر مي رسد نبايد از خيز ششم كرونا غافل شويم.

     پيك ششم در راه است
در اين خصوص، دكتر عليرضا رييسي معاون بهداشت 
وزارت بهداشت هم در سخنان اخير خود گفته است: 
در سير نزولي بيماري هستيم اما بر اساس پيش بيني ها 
در آبان ممكن است پيك جديدي تجربه كنيم و اگر در 

اين فرصت طاليي تا آبان بتوانيم سرعت واكسيناسيون 
را افزاي��ش دهيم با خيال راحت مي توانيم به مقابله با 
آن پيك برويم. بايد به واكسيناسيون ۷۰ تا ۸۰ درصد 
برس��يم كه مرگ و مير كرونايي بس��يار كاهش يابد. 
سخنگوي ستاد مقابله با كرونا يادآور شده كه تجربه 
پنج موج قبلي اين است كه كوچك ترين غفلت موجب 
اوج گيري بيماري مي شود ولي رعايت شيوه نامه هاي 
بهداشتي، فاصله گذاري و ماسك موجب كاهش ابتال 
خواهد شد. دكتر عليرضا زالي فرمانده ستاد مقابله با 
كرونا در اس��تان تهران هم روز اول مهرماه در حاشيه 
افتتاح نهمين مركز واكسيناس��يون در شهرس��تان 
پردي��س به خبرن��گار ايرنا با اش��اره ب��ه راهكارهاي 
جلوگيري از بروز پيك شش��م كرونا، اظهار داش��ت: 
بهترين راه براي رس��يدن به اين هدف رعايت شيوه 
نامه هاي بهداشتي است. زالي ادامه داد: مدت طوالني 
از همه گيري بيماري كوويد  ۱۹ گذشته و مردم خسته 
شده اند اما مهم ترين نگراني ما كمرنگ شدن رعايت 
شيوه نامه هاي بهداشتي اس��ت. هر زمان كه رعايت 
شيوه نامه هاي بهداش��تي در تهران به زير ۵۰ درصد 
تنزل كرد، شاهد ش��كل گيري خيزهاي اين بيماري 
بوديم. فرمانده س��تاد مقابله با كرونا در استان تهران 

اظهار داشت: مشاركت شهروندان در امر واكسيناسيون 
و ش��تاب بخش��ي به فرايند آن، راهكاري ديگر براي 
جلوگيري از خيز شش��م كرونا به ش��رط مش��اركت 
مردم است و در اين راستا تمهيدات الزم را براي انجام 

واكسيناسيون گسترده فراهم كرديم.

      شروع پيك ششم در ميانه پيك پنجم
جمع بندي هشدارهاي مسووالن نشان مي دهد بدون 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي و فاصله گذاري فيزيكي 
و استفاده از ماس��ك در اماكن شلوغ، خبري از كاهش 
چرخه انتقال ويروس يا فروكش ش��دت و حدت كرونا 
نخواهد بود و بايد منتظر ش��كل گيري پيك ششم در 
ميانه راه پنجمين پي��ك بود؛ دقيقا اتفاقي كه در پيك 
چهارم رخ داد. ضمن اينكه تجربه نش��ان داده طوالني 
ش��دن دوره فعاليت هر پيك به نوعي به شدت گرفتن 
فعاليت ويروس در پيك بعدي كمك خواهد كرد و هزينه 
مديريت آن را براي كادر بهداش��ت و درمان سنگين تر 
خواهد بود. بنابراين رعايت پروتكل هاي بهداشتي توسط 
شهروندان و اوج گيري واكسيناسيون نه تنها كرونا را در 
ميدان تاخت و تاز شكست مي دهد بلكه اميدي دوباره 

در دل كادر درمان خسته ايجاد مي كند.

گزارش

عادي انگاري، قدرت غافلگيري كرونا را افزايش مي دهد

واكسنكسيرارويينتننميكند

رويداد

كليات اليحه نظام رتبه بندي معلمان كه در جلسه 
علني ۱۸ خرداد مجلس شوراي اسالمي به تصويب 
رس��يده بود، براي بررسي ش��ور دوم به كميسيون 
آموزش ارجاع ش��د كه اخيرا پ��س از اصالحاتي در 
متن، به تصويب كميسيون آموزش مجلس رسيده 
و براي نظرخواهي نمايندگان در س��امانه مجلس 
بارگذاري شده است. طبق وعده رييس مجلس قرار 

است رتبه بندي تا ۱۰ مهرماه به صحن علني بيايد.
در همين راستا، رامين كريمي نيا، عضو شوراي مركزي 
سازمان معلمان ايران و دبير كارگروه صنفي معلمان 
كشور، به تبيين كارشناس��ي اليحه مزبور پرداخت 
و پيش��نهاداتي در راس��تاي اصالح آن ارايه كرد. او با 
بيان اينكه بايد چند مس��اله مهم را درباره اليحه اي 
كه به كارتابل نمايندگان مجلس ارس��ال شده است 
درنظر بگيريم گفت: نخس��ت اينكه افزايش حقوق 
درنظرگرفته ش��ده از اين محل پاسخگوي نرخ تورم 
ايجاد شده و خط فقر كه اعالم شده باالي ۱۲ ميليون 
است، نخواهد بود. دوم آنكه برخي نمايندگان بارمالي 
اجراي رتبه بندي را مبالغي حدود ۱۶۰ تا ۲۰۰ هزار 
ميليارد تومان اع��الم كرده بودند كه اع��داد واهي و 
غيردرستي اس��ت. كريمي نيا افزود: طبق برآورد ما 
اگر قرار باشد همكاران ۸۰ درصد حقوق هيات علمي 
همتراز را دريافت كنند، ب��راي اجراي رتبه بندي در 
يك س��ال۶۰ تا ۷۰ هزار ميليارد تومان نياز است. به 
عبارت ديگر اگر همكاران ما با آموزشيار مربي، مربي و 
استاديار همتراز شوند براي يك سال بين ۶۰ تا ۷۰ هزار 
ميليارد و براي نيمي از س��ال حدود ۳۰ هزار ميليارد 
تومان نياز است. برخي نمايندگان معتقدند كه بودجه 
همسان سازي بازنشستگان اين مبلغ را زياد كرده، در 
حالي كه بودجه همسان سازي بازنشستگان از محل 

صندوق بازنشس��تگي كش��وري پرداخت مي شود و 
اعتبار آن نيز در بند و تبص��ره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ 
آمده و ۱۳۰ هزار ميليارد تومان به آن اختصاص داده 
شده و جداي از رتبه بندي است. دبير كارگروه صنفي 
معلمان كشور با بيان اينكه هرچقدر هم افزايش داشته 
باشيم باز هم با حقوق اساتيد همتراز نمي شويم، گفت: 
اين در حالي است كه زحمت معلم و ساعات كاري اش 
در هفته بيشتر از اساتيد است. او در ادامه به مواد اين 
اليحه اش��اره كرد و گفت: در ماده ۴ گفته ش��ده كه 
معلمان در بدو خدمت با مدرك كارشناس��ي و باالتر 
به عنوان معلم پايه تعيين مي شوند. اشكال اين ماده 
اين است كه براي معلمان داراي مدرك فوق ليسانس 
و باالتر بايد پايه باالتر نظير معلم ارشد درنظر گرفته 
شود. نمي شود شخصي كه با مدرك دكترا وارد آموزش 
و پرورش مي شود با شخصي كه داراي مدرك ليسانس 

است در يك پايه قرار بگيرند.

     براي رتبه بندي اداري ها
 آيين نامه جداگانه اي تدوين شود

كريمي نيا افزود: در ماده ۵ گفته شده است »فرآيند 
رتبه بندي براي كليه معلمان��ي كه قبل از تصويب 
اين قانون در استخدام آموزش و پرورش بوده اند بر 
مبناي امتيازات ناش��ي از دوره هاي ضمن خدمت، 
شايس��تگي هاي عموم��ي، تخصص��ي و حرفه اي، 
عملكرد رقابتي، دانش تخصصي- تربيتي، سنوات 
تجربه معلمي و آخرين مدرك، در يكي از رتبه هاي 
ماده )۳( اين قان��ون و مطابق آيين نامه اجرايي اين 
قانون، حداكثر تا پايان سال ۱۴۰۰ انجام مي شود.« 
از آنجا كه اين فرايند وقتگير است و در اين شش ماه 
امكان اجرايش فراهم نيست، پيشنهاد مي شود فعال 

همكاران در رتبه هاي فعلي از يك تا پنج كه دارند 
باقي بمانند و رتبه بندي بر همين مبنا باشد.

     گاليه مندي ۳۸۶ هزار معلم باسابقه
او ماده ۷ را پرمش��كلترين ماده اين اليحه دانس��ت و 
گفت: اين ماده چند اش��كال دارد. نخست اينكه فقط 
دو رتبه دانشگاهي اعضاي هيات علمي را درنظر گرفته 
و گفته است معلمين ليس��انس و زير ليسانس بايد با 
آموزشيارمربي دانش��گاه ها و معلمان فوق ليسانس و 
باالتر با مربيان دانشگاه همتراز بشوند. اين تصميم راه 
را براي پيشرفت بسته و انگيزه ها را از بين مي برد. بايد 
سقف باز باشد كه جاي رشد و امكان ارتقا وجود داشته 
باشد. كريمي نيا با بيان اينكه رتبه بندي به نفع رتبه هاي 
پايين تر مي شود، اما ۳۸۶ هزار معلم در رتبه هاي ۴ و ۵ 
داريم كه به شدت گاليه مند مي شوند و حق هم دارند 
گفت: اجراي رتبه بندي ۱۰ سال به تعويق افتاده، اين 
همه روي آن س��روصدا و تبليغ كرده اند. با اجراي اين 
قانون، بي انگيزنگي خاصي را شاهد خواهيم بود. چون 
بودجه كم داش��تند و با بودجه خواسته اند به طريقي 
همتزاري ۸۰ درصدي را اعمال كنند كه اصال به شيوه 
درستي تنظيم نشده و اگر قرار است اين طور اجرا شود 
مسكوت بماند بهتر است. او ادامه داد: طبق پيشنهاد ما 
به عنوان مثال يك معلم فوق ليسانس با ۲۰ سال سابقه 
بايد با يك مربي دانشگاه كه ۱۶ ميليون تومان حقوق 
مي گيرد تا ۸۰ درصد، همتزار شود. اكنون ۱۰ ميليون 
دريافت��ي دارد و به اين ترتيب حقوق��ش به ۱۳ تا ۱۴ 
ميليون تومان مي رسد. اگرچه اين پيشنهاد هم كامل 
نيست اما منطقي تر است و قابل اجراست و محاسبه اش 
آسانتر است. بار مالي اش نيز براي شش ماه سال حدود 

۳۰ هزار ميليارد تومان مي شود كه قابل تامين است.

گاليه فرهنگيان از سازوكار افزايش حقوق ها
رويخطخبر

طرح مديريت جامع تاالب جازموريان تصويب شد
مدي��ركل حفاظت محيط زيس��ت 
اس��تان كرم��ان از تصوي��ب ط��رح 
مديري��ت جامع ت��االب جازموريان 
در اس��تان كرمان خب��ر داد. مرجان 
شاكري گفت: طرح مديريت يكپارچه 
حوزه آبريز تاالب جازموريان از سال 
۱۳۹۵ ب��ا ه��دف اس��تقرار رويكرد 
مديري��ت زيس��ت بوم��ي در تاالب 

جازموريان در دس��تور كار سازمان محيط قرار 
گرفته اس��ت. او ادامه داد: اين طرح با همكاري 
اداره كل محيط زيست، جهاد دانشگاهي كرمان 
و تمام ذي نفعان در استان هاي كرمان و سيستان 
و بلوچستان تدوين شده بود كه بايد در نشست 
ش��وراي برنامه ري��زي اي��ن اس��تان ها تصويب 
مي ش��د. ش��اكري با بيان اينكه دبيرخانه طرح 
احياي تاالب جازموريان در استان كرمان است، 
افزود: فعاليت هاي بخش مرتبط با اين اس��تان 
انجام ش��ده و منتظر مصوبه اس��تان سيستان 

و بلوچس��تان هس��تيم تا اين برنامه 
را اجراي��ي كنيم. او ط��رح مديريت 
جامع ت��االب جازموريان را ش��امل 
مطالعات زيس��ت محيطي، مديريت 
منابع آب، هواشناس��ي، ريزگردها، 
موضوع��ات معيش��تي و اقتص��ادي 
منطقه و ميراث فرهنگي عنوان كرد. 
مدي��ركل حفاظت محيط زيس��ت 
اس��تان كرمان هدف از اجراي ط��رح مديريت 
جامع ت��االب جازموريان را احياي اين تاالب در 
استان هاي سيستان و بلوچستان و جنوب استان 
كرمان اعالم كرد و گفت: اين تاالب يك فرصت 
اكولوژيك بزرگ براي اس��تان كرمان، كش��ور 
و منطقه اس��ت. او افزود: ط��رح مديريت جامع 
تاالب جازموريان در يك برنامه پنج تا ۲۰ ساله با 
حضور ذي نفعان و سايرين برنامه ريزي شده كه 
در صورت تصويب در شوراي برنامه ريزي استان 

سيستان و بلوچستان اجرايي مي شود. 

افزايش بارندگي ها در غرب درياي خزر
پنجش��نبه و جمعه ب��ارش در غرب 
سواحل تش��ديد مي ش��ود و درياي 
خزر نيز در اين مدت مواج خواهد بود 
همچنين بارش پراكنده طي ش��نبه 
و يكش��نبه در اس��تان هاي ساحلي 
خزر دور از انتظار نيس��ت. بر اساس 
نقش��ه هاي همديدي و آينده نگري 
تا روز جمعه در اس��تان هاي ساحلي 

خزر، اردبيل و ش��مال اس��تان هاي آذربايجان 
شرقي و آذربايجان غربي در برخي ساعات وقوع 
رگب��ار و رعد و ب��رق، وزش باد ش��ديد موقت و 

كاهش دما پيش بيني مي شود. تا روز 
شنبه در جنوب سيستان و بلوچستان 
و برخي نق��اط هرمزگان افزايش ابر، 
وزش باد ش��ديد موق��ت و در برخي 
ساعات رگبار و رعد و برق و روزهاي 
شنبه و يكشنبه در شرق كشور وزش 
باد شديد و گاهي خيزش گردوخاك 
رخ خواه��د داد. روزه��اي جمع��ه و 
شنبه با نزديك شدن سامانه بارشي واقع در روي 
اقيانوس هند، سواحل درياي عمان و شرق خليج 

فارس مواج پيش بيني مي شود.

تزريق بيش از ۶ هزار دز واكسن كرونا به افراد آسيب پذير 
مجموع واكس��ن هاي كرون��ا تزريق 
شده در ۱۰ واحد واكسيناسيون سيار 
شهرداري تهران به افراد آسيب پذير 
به بيش از ۶۰۰۰ دز واكس��ن رسيده 
است. همزمان با آغاز پويش جهادي 
تزريق ۳۰۰ هزار دز واكسن كرونا در 
پايگاه هاي ثابت، خودرويي و س��يار 
واكسيناس��يون ش��هرداري تهران از 

روز جمعه س��ي ام ش��هريور، كار واكسيناسيون 
گروه هاي آس��يب پذي��ر در محل تجم��ع آنان با 
اس��تفاده از واحدهاي سيار در دس��تور كار قرار 
گرفت.بر اساس گزارش معاونت آمادگي، مقابله 
و پدافند غيرعامل س��ازمان مديريت بحران شهر 
تهران، ۱۰ تيم سيار شهرداري تهران از روز نخست 
اج��راي اين طرح ب��ا حضور در مراك��ز نگهداري 

 معت��ادان و گروه هاي آس��يب پذير
  از جمل��ه: آهن��گ رهاي��ي، يون��س 
حامي ري، كلينيك مددكاري، محبا، 
رويش نهال، مهر آفري��ن پناه عصر، 
دانشگر رهايي، پيام صلح، نور سپيد، 
آرا شميران، حمايت از حقوق كودكان، 
موسسه ياريگران كودكان كار، انجمن 
حمايت از كودكان شوش، مددسراي 
م��ردان ش��و، انجمن ش��كوفايي اس��تعدادهاي 
ك��ودكان، انجمن حمايت از ك��ودكان كار، صبح 
رويش، موسسه كنشگران توسعه پارس، موسسه 
خيريه ارتقاي كيفيت، انجمن روشنگران فرداي 
كودك نس��بت به تزريق واكس��ن به افراد واجد 
ش��رايط مس��تقر در اين مراكز، اتب��اع خارجي، 

معتادان و افراد بي سرپرست و… اقدام كردند.
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