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بايدن در راه كاخ سفيد  ،ترامپ  به دنبال اثبات  تقلب و مهندسي انتخابات

پايان توهم ترامپ
يادداشت-5يادداشت-4يادداشت-3   يادداشت-2 يادداشت-6يادداشت-1

كوه يخ!تحوالت امريكا و ثبات نرخ ارزتحريم ها و تصورات غيرواقعيتفاوت بايدن و ترامپ براي ايران اثر پروانه اي و انتخاب بايدنانقالب اقتصادي در راه است
در بررسي ش��رايط به وجود 
آمده در انتخابات امريكا، بايد 
ميان دو موضوع تفاوت قائل 
شد. نخس��ت تفاوت هايي كه 
ميان حزب ه��اي دموكرات 
و جمهوريخ��واه وج��ود دارد 
و دوم تفاوت ه��اي ش��خصي 
كه ميان ترامپ و بايدن قابل 
رصد است. در رابطه با تفاوت ميان اين دو فرد، نشانه هاي 
مش��خصي وجود دارد. ترامپ فردي ب��ود كه بر خالف 
تمام قاعده هاي بين المللي و سياسي عمل مي كرد و در 
سال هاي گذش��ته تصميماتي گرفته بود كه هيچ يك 
از آنها در ساختار سياسي امريكا قابل تحليل نبودند اما 
بايدن با توجه به سابقه  و موضع گيري هايي كه دارد، قطعا 
عملكرد متفاوتي خواهد داشت. در نگاه كالن تر اما هر 
رييس جمهوري كه برنده شود، تا حد زيادي اجرا كننده 
سياست هايي است كه از طريق حزبش مطرح مي شود. 
در رابطه با تعام��ل با ايران، نگاه دموكرات ها به س��مت 
ديپلماس��ي و مذاك��ره و كاهش اختالف ه��ا از طريق 
صحبت ه��اي رو در رو اس��ت اما جمه��وري خواهان 
بر خالف شعارهايشان، راهبردهاي غيرسازنده را دنبال 
مي كنند كه م��ا در چهار س��ال اخير بخش��ي از آن را 
ديده ايم. با اين وجود، شعارهاي بايدن درباره بازگشت 
به برجام را نبايد به از بين رفتن تحريم ها و تمام ش��دن 
فشارهاي امريكا ربط بدهيم.   ادامه در صفحه 6

نگاهي به روابط ايران و امريكا 
در س��ال هاي گذش��ته نشان 
مي دهد ك��ه تصور ب��ه وجود 
آمدن يك راه حل كوتاه مدت 
و نهاي��ي ك��ه ناگه��ان تمام 
مشكالت را كنار بگذارد قدري 
از واقعيت ها به دور است. چه در 
دوره هايي كه مذاكره اي وجود 
نداشت و چه در دوره اي كه در جريان مذاكرات به توافق 
برجام رسيديم، هيچگاه امكان برنامه ريزي بلندمدت در 
اين زمينه وجود نداشته است. پس از برجام ما ديديم كه 
با روي كار آمدن ترامپ، او ناگهان تصميم گرفت، زير ميز 
توافقي بزند كه تمام جهان آن را تاييد كرده بود و تحريم ها 
بار ديگر عليه اقتصاد ايران به اجرا درآمد. در چنين بستري 
است كه صحبت هاي چندي قبل رهبري انقالب اهميت 
خود را نش��ان مي دهد. ايش��ان فرمودند كه بايد تصور و 
برنامه ريزي براي آينده اقتصاد كشور اين باشد كه براي 
سال هاي آينده، تحريم ها ادامه خواهد داشت و در چنين 
فضايي بايد براي آينده اقتصاد كشور برنامه ريزي كرد. 
ما در داخل ايران ظرفيت قابل توجهي براي بهبود توليد 
و شاخص هاي اقتصادي داريم. صرفا اگر كاالهاي ايراني 
به شكلي توليد ش��وند كه بتوانند بخش مهمي از بازار 
داخلي كشور را به دس��ت بگيرند، توليد در حوزه هاي 
مختلف رشد خواهد كرد. اما اين موضوع نيازمند چند 
پيش نياز مهم است.   ادامه در صفحه 7

فرض كنيد كه امريكاي مدل 
بايدن، بالفاصله پس از حضور 
در كاخ س��فيد، احياي برجام 
را در دس��تور كار ق��رار دهد و 
ايران امكان ص��ادرات نفت و 
درآمدهاي بيش��تر ارزي پيدا 
كند. )البته هم��ه مفروضات 
با اگ��ر همراه اس��ت( به نظرم 
مهم ترين مقوله اي كه بانك مركزي بايد بالفاصله تكليف 
آن را مشخص كند، رويكردي است كه نظام ارزي در اين 
دوران، قصد دارد در پيش بگيرد. اگر هدف كلي اقتصاد 
كشور را دور شدن از سوداگري هاي ويرانگر در بازارهاي 
واس��طه اي طال، ارز، خودرو و... فرض كنيم در آن صورت 
س��اماندهي بازار ارز مهم ترين اولويتي است كه اقتصاد 
ايران در اين دوران به آن نيازمند اس��ت. واقع آن اس��ت 
مهم ترين اولويت اقتصادي كشور ما در حال حاضر تعيين 
راهبرد مناس��ب ارزي و تك نرخي شدن ارز است. ثبات 
در ن��رخ ارز اولين قدم از ضرورت هايي اس��ت كه فعاالن 
اقتصادي تا زماني كه زمينه تحقق آن را در بازار مشاهده 
نكنند، مجاب ب��ه س��رمايه گذاري در حوزه هاي مولد و 
توليدي نخواهند شد.معتقدم تا زماني كه اتمسفر نوساني 
ارز به آرامش نرسد، اقتصاد ايران امكان تصويرسازي در 
فعاليت هاي مولد اقتصادي را نخواهد داش��ت. هر زمان 
نرخ ارز توانست در يك محدوده قيمتي به مدت چند ماه 
پي درپي ثابت باقي بماند...   ادامه در صفحه 6

س��اختار و تش��كيالت اداري 
بي شك نقشي مهم در تحقق 
راهبرده��اي توس��عه اي هر 
كش��وري دارند. هرچ��ه اين 
تش��كيالت منطبق ب��ا اين 
راهبردها بوده و نظم و انسجام 
بيشتري داشته باشند، تامين 
توس��عه اي  ضرورت ه��اي 
امكان پذيرتر و هرچ��ه اين مجموعه دچ��ار بي ثباتي و 
تعارض باشد دس��تيابي به اهداف دور و دورتر مي شود.  
متاسفانه حدود يك دهه است كه هم در سطح راهبرد و هم 
تشكيالت و ساختار در حوزه صنعت، تجارت و كشاورزي 
با فقدان سياس��ت گذاري ها و بي ثباتي تصميم گيري ها 
روبروييم. موضوع به تيرماه س��ال 1390 بازمي گردد كه 
در يك تصميم ش��تابزده و بدون ايجاد ضرورت هاي الزم 
اقدام به تش��كيل وزارت »صنعت، معدن و تجارت« شد. 
اقدامي در اساس صحيح اما با راه و روشي غلط و برآمده از 
خواستي سياسي. در آن مصوبه مجلس مقرر شد تا ظرف 
ش��ش ماه پس از تصويب اين قانون، وظايف و اختيارات 
وزارتخانه جديدالتاسيس تدوين و مصوب شود، امري كه 
پس از گذشت حدود يك دهه هنوز انجام نشده است.  در 
اين فاصله سعي شد اين مسله و مشكل از طرقي ديگر و با 
ميانبرهايي حل شود. لذا در سال 91 قانون تمركز وظايف 
و اختيارات مرب��وط به بخش كش��اورزي در وزارت جهاد 
مصوب شد و ...   ادامه در صفحه 7

آنچه كه اين روزها را در مسير 
تاريخ تحوالت جهاني، داراي 
اهميت و برجستگي خاصي 
مي سازد، نه موضوع بازگشت 
ايران در بازار نفت اس��ت، نه 
تغيير ريلي كه ممكن اس��ت 
دموكرات ها در فضاي داخلي 
و خارجي، ايج��اد كنند و نه 
ساير موارد، بلكه تغييراتي است كه در گفتمان كلي و 
بنيادين اقتصاد در ح��ال وقوع اس��ت. در واقع اقتصاد 
مبتني بر رش��د اقتصادي ِصرف در حال تغيير مشي و 
تغيير رويكرد است، به اين معنا كه تا قبل از پيدا شدن 
سر و كله كرونا، ايده بنيادين غرب مبتني بر اين واقعيت 
شكل گرفته بود كه بازار و تجارت بايد به طور مطلق آزاد 
شود، بازار سرمايه بدون هيچ نظارت و منعي بايد شكل 
بگيرد و در نهايت همه چيز بايد تحت سيطره كلي نظام 
عرضه و تقاضا باشد.بر اساس اين مدل فكري، دولت ها 
و حاكميت ها هيچ نوع دخالت و نظارتي نبايد داش��ته 
باشند و بايد اجازه دهند كه س��رمايه سلطه خود را بر 
بازار تداوم بخشد. زماني هم كه اين پرسش طرح مي شد 
كه پس تكليف عدالت و فرصت هاي برابر چه مي شود؟ 
پاسخ مي دادند: عدالت خودش درست مي شود، يعني 
معتقد بودند، زماني كه رش��د اقتصادي پايدار محقق 
ش��ود، عدالت براي مردم محروم و دهك هاي پاييني 
جوامع نيز محقق خواهد ش��د.اين گفتمان، توس��ط 
صن��دوق بين المللي پول، س��ازمان تج��ارت جهاني، 
بانك جهاني و...درتم��ام اين دهه ها تروي��ج و تئوريزه 
مي ش��د و به اقصي نقاط جهان صادر مي ش��د.مبتني 
بر اين ديدگاه اگر كش��وري تقاضاهاي وام را نداش��ت، 
صندوق بين المللي پول به اين كش��ور توصيه مي كرد 
كه اين رويكردها را جدي بگيردو اگر كشوري تقاضاي 
تس��هيالت داش��ت تا زماني كه اين الگ��و را در فضاي 
اقتصادي اش پياده نمي كرد به او وامي تعلق نمي گرفت. 
كمااينك��ه اغلب دولت ه��اي ايران بع��د از جنگ يك 
چنين الگوهايي را پياده س��ازي مي كردند. چه زماني 
كه مثل دوره احمدي نژاد درآمدهاي نفتي عالي بود و 
چه زماني كه مثل دوره دولت روحاني درآمدهاي نفتي 
تقريبا صفر شده، رويكرد يكي بوده است. يعني تالش 
براي تحقق رش��د اقتصادي بدون توجه به سرنوش��ت 
طبقاتي ك��ه زي��ر چرخ دنده هاي اين رش��د اقتصادي 
ممكن است، له ش��وند. اينها توصيه هاي اكيد صندوق 
بين المللي پول و بانك جهاني اس��ت و تقريبا در اكثر 
كشورها نيز عملياتي مي شوند. اين روند تا سال 2000 
ميالدي ادامه داشت تا بعد از بروز نخستين نشانه هاي 
مشكالت اين روش، به طور رس��مي نام هزاره جديد را 
به نام »مقابله با فقر« نامگ��ذاري كرده اند. يعني به طور 
ضمني اعت��راف كردند كه اين رويكرد س��رمايه محور 
باعث قدرت ثروتمندان و فقر بيش��تر ضعفا مي شود و 
حفره ها ومشكالتي دارد كه بايد به اين مشكالت پاسخ 
داده شود.   ادامه در صفحه 6

البته همانطور كه در جريان 
هستيد، اين احزاب هستند 
كه در امريكا اثرگذار هستند 
و افراد ب��ه تنهايي نمي توانند 
راهبرده��اي كالن اي��االت 
متح��ده را دچ��ار تغيي��ر يا 
تحول س��ازند. حضور بايدن 
مش��كالت  نيس��ت  ق��ادر 
بنيادين اقتصاد ايران را در حوزه هايي چون وابس��تگي 
به درآمدهاي نفتي، انحصار، رانت، فس��اد و...حل كند . 
تنها اثري كه اين تحوالت ممكن است در اقتصاد ايجاد 
كند، تعديل مقطعي قيمت دالر است كه ممكن است 
براي يك برهه مح��دودي قيم��ت دالر را تعديل كند 
و مردم به اشتباه تصور مي كنند كه مثال حضور بايدن 
مي تواند تكانه ه��اي فزاينده گراني ه��ا را مهار كند، در 
حالي كه تجربه اقتصادي كشور ثابت كرده كه قيمت ها 
در كشورمان هرگز سنگرهاي فتح شده را پس نخواهند 
داد و رو به عقب عقب نشيني نخواهند كرد. بعد از حضور 
بايدن و با فرض احياي دوباره برجام مي توان پيش بيني 
كرد كه اندوخته هاي ارزي ايران در ساير كشورها چون 
چين، كره، عراق و...به كش��ور بازگ��ردد و اين ارزهاي 
بازگش��تي ممكن اس��ت براي م��دت كوتاهي فضاي 
اقتصادي ايران را بهبود بخشند. نظريه اثر پروانه اي در 
اقتصاد حاكي از آن است كه يك متغير بيروني مي تواند 
باعث تحوالت در اقتصاد ديگري شود. اما اين تحوالت 
در معيشت شهروندان اثري نخواهد داشت. مثال گوشت 
مرغ 25هزار توماني آن طور كه برخي ممكن است تصور 
كنند، ناگهان 10هزار تومان نخواهد ش��د، يا گوشت 
كيلويي 125هزار توم��ان به 50ه��زار تومان نخواهد 
رسيد، چرا كه همانطور كه اشاره كردم تحوالت احتمالي 
نسبي خواهد بود.هنوز براي تحليل قطعي در خصوص 
سرنوشت اقتصادي جهان و كشور ما بسيار زود است اما 
گمان مي كنم كه اين تاثيرات مقطعي و نسبي خواهد 
بود. اقتصاد ايران براي دستيابي به كرانه هاي توسعه بايد 
مشكالت بنيادين خود را در مسير حل و فصل قرار دهد. 
مشكل اصلي اقتصاد ما تحريم ها نيست، مشكل اصلي 
اقتصاد ما ترامپ نيست، مشكل اصلي اقتصاد ما رفتن 
فالن رييس جمهوري و آمدن فالن رييس جمهوري 
نيس��ت، مش��كل اصلي اقتصاد ما رويكرد اشتباهي 
است كه مديران و تصميم سازان در اتخاذ راهبردهاي 
اقتصادي در پيش گرفته اند. نظام سياس��ي و ساختار 
مديريتي بايد به گونه اي برنامه ريزي و اجرا ش��ود كه 
رونق در توليد و بهبود محيط هاي كس��ب و كار اتفاق 
بيفتد. توس��عه امري بيروني نيس��ت )هرچند بهبود 
مناسبات بيروني يكي از نيازهاي اصلي توسعه است( 
توسعه امري است كه از درون و از دل دانايي و توانايي 
رسوب كرده كشورها مي جوشد. بدون استفاده از اين 
ذخيره دانايي و تزريق آن در س��اختارهاي مديريت و 
برنامه ريزي امكان تحقق اهداف از پيش تعيين شده 
ممكن  نيست.   ادامه در صفحه 7
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حباب دالر و پيش خور كردن تحوالت سياسيچشم انداز بازارها در دوران پساترامپ
بع��د از تح��والت امري��كا هر 
آنچ��ه در بازارهاي اي��ران در 
اتف��اق مي افتد  كوتاه م��دت 
صرفا بحث رواني و انتظارات از 
آينده است و اتفاقات بنيادين 
در بازاره��ا منوط ب��ه اتفاقات 

واقعي تر و ملموس تر است.
پي��روزي  ص��ورت  در 
باي��دن، اولين اثر بر بازارهاي مالي كش��ور م��ا در ذهن 
س��رمايه گذاران رخ خواهد داد. جاي��ي كه قبال فضاي 
بدبينانه اي در خصوص افزايش نرخ دالر و فشار بيشتر 
اقتصادي جا خوش كرده بود. اولين اثر انتخاِب بايدن از 
بين رفتن اين فضاي افزايشي در نرخ دالر و محو شدن 
تفكر فروپاشي اقتصاد ايران اس��ت. اينكار باعث ريزش 
قيمت دالر در كوتاه مدت خواهد ش��د اما ريزش بيشتر 
دالر منوط به اجراي سياس��ت هاي واقع��ي خواهد بود 
و احتماال دالر در محدوده مش��خصي در كوتاه مدت در 
باالي 20 هزار تومان نوسان خواهد كرد. احتماال فرصت 
بسيار خوبي براي بانك مركزي جهت تك نرخي كردن 
دالر در سال آينده به وجود خواهد آمد كه اميدواريم اين 
اتفاق رخ دهد. طال نيز وضعيت مشابهي خواهد داشت. 

)با فرض اينكه بانك مركزي منطقي عمل خواهد كرد.( 
در خصوص بازار مس��كن نيز همانطور كه قبال عنوان 
كردم ركود قاب��ل توجهي در بخش مس��كن در پيش 
است. مسكن معموال چسبندگي قيمت دارد و به راحتي 
قيمت مس��كن پايين نمي آيد و معموال اصالح زماني 
)مانند ركود چندساله( دارد و نه اصالح شديد قيمتي و 
ريزش كوتاه مدت. شايد عجيب ترين مورد بورس باشد. 
بورس م��ا حافظه تاريخ��ي ضعيفي دارد و هم��واره به 
آخرين داده ها توجه مي كند. بورس ما با دالر رشد كرده 
و در ذهنش رش��د را فقط به دالر گره زده اس��ت و حاال 
همه فكر مي كنند با ريزش دالر بورس هم ريزش خواهد 

داشت در اين خصوص چند نكته وجود دارد: 
1- نرخ دالري كه بورسي ها در صورت هاي مالي خود 
نش��ان مي دهند از نرخ بازار آزاد كمتر است. نرخ دالر 
در صورت هاي مالي بانك ها كمتر از نصف قيمت بازار 
است. پتروش��يمي ها و فلزات دالر را عموما 15 درصد 

كمتر از نرخ بازار آزاد تسعير مي كنند. 
2- تحريم هاي بدي در زمينه فلزات و پتروشيمي و 
نفت بر كشور تحميل شده است كه فروش صادراتي 
شركت ها را در سال هاي گذشته كاهش چشم گيري 
داده است.   ادامه در صفحه 4

ريزش شديد نرخ دالر تا قيمت 
25 ه��زار توم��ان و كاه��ش 
4 ه��زار توماني ظ��رف دو روز 
گذش��ته، و همچنين كاهش 
قيمت س��كه طال از باالي 15 
ميليون تومان ت��ا 11 ميليون 
و 400 ه��زار توم��ان و ريزش 
نزديك به 4 ميلي��ون توماني 
آن، بدون آنكه هنوز نتيجه انتخابات امريكا مشخص شده 
باشد و تيم بايدن بر سر كار بيايد و بخشي از تحريم ها را 
لغو كند يا به برجام بازگردد، نشان دهنده عمق سفته بازي، 
حباب مالي بازارهاي مالي و دارايي در چند س��ال اخير 
است.  اين وضعيت نشان مي دهد كه بازارها واكنش هاي 
ش��ديد و رواني و عصبي نس��بت به تحوالت سياسي و 
اقتصادي نش��ان مي دهند و بازار ايران تحت تاثير اخبار 
تحريم ها، فشار حداكثري دولت ترامپ، به شدت با حباب 
مالي، پيش خور كردن قيمت ه��ا و جو رواني مواجه بوده 
اس��ت. ش��اهد مدعا افزايش قيمت دالر از كانال 3 هزار 
تومان در س��ال 96 به كانال 5 هزار تومان قبال از خروج 
ترامپ از برجام است. ترامپ در فرصت شش ماهه اي كه 
برجام را تمديد كرده بود اعالم كرد كه اين آخرين فرصت 

است و در ارديبهشت ماه از برجام خارج مي شود، اما بازار 
به نوعي اثر آن را پيش خور كردن و قيمت طال و سكه روبه 
افزايش گذاشت. در س��ال 97 حتي قبل از خروج كامل 
امريكا از برجام در آبان م��اه و تحريم هاي بانكي و نفتي، 
قيمت ها سير صعودي داشت و دالر تا نزديك به 20 هزار 
تومان باال رفت.  پيش خور كردن قيمت ها در آبان س��ال 
97 تا حدي بود كه حتي روز بعد از خروج كامل از برجام، 
بازار ديگر واكنش جديدي نشان نداد و قيمت ها افزايش 
زيادي نداشت زيرا تمام اثر خروج از برجام و تحريم ها را 
پيش خور كرده بود. اين حباب مالي و افزايش قيمت ها و 
پيش خور كردن نرخ ها به حدي بود كه در سال 98 بانك 
مركزي توانس��ت با چند محدوديت و سياست جديد از 
جمله سقف تراكنش و جمع آوري چك و محدوديت هاي 
ديگر، قيم��ت دالر را تا 11 ه��زار توم��ان كاهش دهد.  
هرچند كه در سال 99 بار ديگر، موج جديدي از افزايش 
ن��رخ دالر از 15 هزار توم��ان تا 32 هزار تومان را ش��اهد 
بوده ايم اما كاهش شديد قيمت دالر از كانال 29 هزار تا 
22 هزار و تثبيت آن در 25 هزار توم��ان در دو روز اخير، 
نشان دهنده اين واقعيت است كه بازار با حباب شديد مالي 
مواجه است و سفته بازي و سوداگري به حدي رشد كرده 
كه ...   ادامه در صفحه 7

يحيي آل اسحاق

محسن شمشيري محسن عباسي

حسين حقگوآلبرت بغزيانجمشيد عدالتيان شهرياري احمد توكلي

يادداشت

ضرورت اعاده سهم ايران  در بازار نفت
در دوره ترامپ، دست راستي هاي اياالت متحده به دنبال 
تحقق سه هژموني كلي بودند، هژموني نخست، هژموني 
نفتي امريكا اس��ت كه ب��ه كمك نفت ش��ل و به صورت 
اس��تخراج غيرمتعارف پيگيري ش��د.اين رويكرد براي 
نخستين بار توليد نفت امريكا را حتي باالتر از كشورهايي 
چون روس��يه و عربس��تان در راس هرم نفتي جهان قرار 
داد. در كنار آن اين رويكرد امريكا را در زمره كش��ورهاي 
صادركننده گاز ال ان اجي قرار داد. هژموني دوم، مرتبط با 
تداوم برتري دالر در فضاي اقتصادي بين المللي است كه به طور تنگاتنگي به مسائل 
نفتي نيز وابسته اس��ت چرا كه امريكا در يك تقلب عيان از س��ال60 و 70ميالدي 
كشورهاي صادركننده نفت مثل ايران، ونزوئال، عربستان و... را مجبور مي كرد تا با 
دالر نفت بفروشند. در همين دوران است كه نيكسون مبناي اعتبار دالر كه بر اساس 
قرارداد برتن وودز، مبتني بر جايگزيني طال بود را مبدل به اعتباري كاغذي و بدون 
پشتوانه واقعي كرد و بنا به داليل گوناگون هيچ كش��وري هم اعتراض نكرد. در آن 
زمان هدف اصلي اين طرح ها اين بود كه امري��كا را هم در اقتصاد و هم در حوزه هاي 
نظامي، سياسي و ارتباطي به عنوان ابر قدرت معرفي كند. بنابراين هژموني نظامي 
و سياسي هم ركن سوم برنامه ريزي هاي دست راستي ها در دوره ترامپ را تشكيل 
مي داد.ترامپ و وزير خارجه اش چون سواد كافي تاريخي و راهبردي نداشتند، مثل 

دانش آموزان كالس ششم فقط مجري اين راهبردهاي كالن بودند. 
   ادامه در صفحه 6

علي شمس اردكاني

عباسعلي ابونوري

 گرگ و ميش بايدن در بازار نفت
 اقتصاد و بازار جهاني خواسته يا 

ناخواسته تحت تاثير مستاجركاخ سفيد
 چشم اميد

 به كاهش فشار تحريم ها و قيمت ارز
 آينده روابط امريكا و چين 
آتش بس در جنگ تجاري  

 امريكا در آستانه جنگ تمام عيار
 جدال بورس ايران و انتخابات امريكا

 گزارش هاي تحليلي » تعادل«
  از بازخورد اقتصادي انتخابات امريكا  را بخوانيد



دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا كه در ساعات پاياني 
روز انتخابات در س��وم نوامبر با برگزاري نشستي عجيب 
و بي سابقه، خود را رييس جمهور منتخب امريكا ناميد و 
حتي از مردم امريكا به دليل اعتماد دوباره ش��ان به خود 
تشكر كرد، حاال عرصه انتخابات را به رقيب دموكرات خود 
باخته مي بيند و بسياري از تحليل گران مي گويند، جو بايدن 

جديدترين رييس جمهور امريكا خواهد بود.
ترامپ كه از نظر ش��خصيتي و س��ابقه سياسي، يكي از 
عجيب ترين روساي جمهور تاريخ امريكا لقب گرفته، حاال 
در پذيرش نتيجه انتخابات نيز رويكردي منحصر به فرد را 
دنبال مي كند. او كه از چند ماه قبل نيز بارها به شكل آشكار 
و تلويحي پذيرش نتيجه انتخابات در صورت شكس��ت 
را نامشخص گذاش��ته بود، حاال در عرصه عمل تمام آن 

پيش بيني ها را به اجرا گذاشته است.
صحبت هاي ترامپ پيش از آغاز فرايند راي گيري مستقيما 
به آراي پستي اشاره داش��ت. جايي كه با توجه به شيوع 
ويروس كرونا، بسياري از مردم امريكا ترجيح دادند، آراي 
خود را به شكل غير حضوري و پستي ارسال كنند و با در 
كنار هم قرار گرفتن آمار آراي پس��تي و آرايي كه زودتر از 
موعد به صندوق راي ريخته شده بودند، مشخص شد كه 
حدودا 100 ميليون امريكايي، زودتر از موعد در انتخابات 
شركت كرده اند و در نتيجه ش��مارش آراي آنها نيز با اما 
و اگرهايي همراه ش��د. قوانين خاص هر ايالت باعث شد 
تعدادي از ايالت ها پيش از روز انتخابات ش��مارش آراي 
پستي را آغاز كنند تا در نتيجه، سرنوشت آراي الكترال آنها 
نيز زودتر مشخص شود و از سوي ديگر برخي ايالت ها اعالم 
كردند كه شمارش آرا پس پايان راي گيري كليد مي خورد 
و در نتيجه چند روزي زمان خواهد برد تا پيروز انتخابات 
در آن ايالت مش��خص شود. بر اس��اس قوانين انتخاباتي 
امريكا، پيروز نهايي انتخابات رياست جمهوري اين كشور 
را نه پيروز در آراي مردمي كه برنده بيشترين تعداد آراي 
الكترال مشخص مي كند. در اين كشور هر ايالت بر اساس 
ميزان جمعيت خود، تعدادي راي الكترال دارد كه مجموع 
آنها به عدد 538 مي رسد و در نتيجه پيروز انتخابات فردي 
است كه بتواند حداقل 270 راي الكترال را از آن خود كند. 
با توجه به اين قانون بود كه ترامپ در سال 2016 در حالي 
كه س��ه ميليون راي مردمي كمتر از هيالري كلينتون 
داشت، توانست به عنوان رييس جمهور امريكا انتخاب شود.

در انتخابات جاري نيز به نظر مي رسيد در صورت پيروزي 
مجدد ترامپ سناريو چهار س��ال قبل تكرار مي شد. زيرا 
ايالت هاي پرجمعيتي مانند كاليفرنيا و نيويورك به شكل 
س��نتي به دموكرات ها راي مي دهن��د و رييس جمهور 
جمهوري خواه باي��د آراي موردنياز خود را از تعداد زيادي 
ايالت هاي كوچك تر به دست آورد. در چنين شرايطي بود 
كه باز تعداد معدودي از ايالت هاي سرنوشت ساز باقي ماندند 

كه معلوم نبود به كدام يك از دو گزينه راي خواهند داد.

     بازگشت در دقيقه90
با آغاز شمارش آرا در ايالت هاي سرنوشت ساز، نخستين 
و مهم ترين ايالتي كه نتايج خود را اعالم كرد فلوريدا بود. 
اين ايالت كه در جنوب شرقي امريكا قرار گرفته، 29 راي 
الكترال دارد و در بسياري از انتخابات   نقشي كليدي را در 
معرفي پيروز ايفا كرده است. با آغاز ارايه آمارها در فلوريدا 
جو بايدن با فاصله اي قابل توجه پيش بود اما به نظر مي رسد 
با شروع شمارس آرا در صندوق هاي حضوري راي، سهم 
ترامپ افزايش پيدا كرد و رييس جمهور مستقر، توانست با 
فاصله اي قابل قبول، آراي فلوريدا را به دست آورد. پيشتازي 
ترامپ در ساعات اوليه در ايالت هاي سرنوشت سازي مانند 
پنسيلوانيا، ميشگيان، ويسكانسين و كاروليناي شمالي نيز 
باعث شد، ترامپ پيروزي خود را قطعي بداند و در اقدامي 
عجيب در حالي كه هنوز چند ده ميليون راي ش��مارش 
نشده بود، اعالم پيروزي كند. با گذشت چند ساعت و آغاز 
شمارش آرا در روز بعد، جو بايدن توانست در دقايق پاياني، 
ناگهان ورق را در چند ايالت حساس به سود خود بازگرداند. 
در شرايطي كه ترامپ در بازپس گيري صدرنشيني بايدن، 
تنها در فلوريدا و اوهايو موفق عمل كرد، بايدن در ابتدا، با 
سرعتي كم فاصله خود با ترامپ را در ايالت هاي سرنوشت 
ساز ويسكانسين و ميشيگان به حداقل برساند و در نهايت 
پيروز اين دو ايالت لقب بگيرد. همين دو ايالت روي هم، 26 
راي الكترال جديد را به سبد بايدن اضافه كردند تا بدون 
احتساب آراي الكترال ايالت هاي باقي مانده، بايدن به عدد 
253 برسد در حالي كه ترامپ فعال 214 راي الكترال دارد.

به اين ترتيب نامزد دموكرات ها براي پيروزي در انتخابات 
تنها 17 راي الكترال نياز دارد، آرايي كه در س��ناريو هاي 
مختلف مي تواند به دس��ت آورد. ايالت پنسيلوانيا، با 20 
راي الكترال باز هم سرنوشت ساز شده است. در صورتي 
كه بايدن اين ايالت را ببرد بدون نياز به ساير ايالت ها، پيروز 
انتخابات لقب خواهد گرفت و در سوي ديگر ترامپ براي 
پيروزي قطعا به راي اين ايالت ني��از دارد. در حالي كه در 
ساعات اوليه، ترامپ در اين ايالت حتي تا 900 هزار راي 
نيز پيش افتاده بود اما با آغاز ش��مارش آراي پستي، اين 
عدد به زير 100 هزار راي كاهش يافت و با توجه به اينكه در 
آراي باقي مانده سهم راي هاي پستي باالست، بسياري از 
تحليلگران دور از انتظار نمي دانند كه بايدن در اين ايالت نيز 
پيروز شود. حتي در صورتي كه پنسيلوانيا را نيز به نام ترامپ 
بزنيم، سناريوهاي ديگر نيز مي تواند بايدن را پيروز كند. 
يكي از اين مسير ها پيروزي در دو ايالت آريزونا و نوادا است. 
بايدن از روز نخست در اين دو ايالت صدرنشين بوده و حتي 
برخي رسانه هاي معتبر او را پيروز اين دو ايالت خوانده اند. 
با اين وجود اگر در نهايت اين دو ايالت به نام بايدن ش��ود، 
17 راي الكترال جديد به سبد او اضافه خواهد شد كه در 
نتيجه او را به 270 مي رساند و پيروز مي شود. در كنار آن 
سرنوشت انتخابات در ايالت جورجيا نيز عجيب شده است. 
اين ايالت كه در كمربند ايالت هاي مسيحي جنوب شرقي 
امريكا قرار گرفته كه به شكل سنتي به جمهوري خواهان 
راي مي دهند، در تمام ساعاتي كه از شمارش آرا گذشته 

برتري ترامپ را نشان مي داد اما با شمارش 98 درصد آرا، 
اين بايدن است كه توانس��ته با به دست آوردن حدودا دو 
هزار راي بيش��تر از ترامپ، در اين ايالت نيز پيروز به نظر 
برسد. جورجيا به تنهايي 16 راي الكترال دارد و بايدن را 
به 269راي مي رساند و به اين ترتيب هر يك از ايالت هاي 
باقي مانده اگر تنها يك راي الكترال جديد به بايدن برسانند 

او پيروز انتخابات لقب خواهد گرفت.

    آشوب در كاخ سفيد
با رسيدن فرايند شمارش آرا به ساعات پاياني خود، بسياري 
از تحليل گران عمال باي��دن را پيروز انتخابات مي دانند و 
ترامپ شانس بسيار كمي براي بازگشت به مسير پيروزي 
دارد، همين مساله باعث شده رييس جمهور مغرور امريكا، 
مجبور شود به شكست فكر كند و همين او را عصباني و 
نااميد كرده اس��ت. ترامپ با چهره اي در هم و نااميد روز 
گذشته در كاخ سفيد مقابل دوربين ها ظاهر شد و اظهاراتي 
عجيب را به زبان آورد. ترامپ همزمان با اشاره به انتخابات 
سنا و مجلس نمايندگان گفت بر خالف ادعاي دموكرات ها 
كه منتظر تسخير مجلس سنا بودند، »ما توانستيم موفق 
شويم و عالوه بر حفظ سنا نمايندگان جديدي به مجلس 
نمايندگان فرستاديم.« وي همچنين نظرسنجي رسانه ها 
را مداخله در انتخابات خواند و با ادعاي تقلب دموكرات ها 
در انتخابات گفت: آنها از مدت ها پيش براي اين كار برنامه 
داشتند. او كه در چندين ايالت عليه شمارش آرا شكايت 
كرده، شواهدي براي ادعاي خود طرح نكرد اما آراي پستي 
را كه دموكرات ها بيشتر از آن استفاده كردند »زمينه ساز 
تقلب گسترده به نفع جو بايدن« دانست. ترامپ مدعي 
ش��د، در چند ايالت از جمله ميشيگان و جورجيا ناظران 
حزب جمهوري خواه اجازه حضور در مكان شمارش آرا را 

نداشته اند يا محدوديت هاي فراواني براي آنها ايجاد شد.
وي ادامه داد: ما 700 هزار راي در پنسيلوانيا پيش بوديم 
ولي اكنون مي گويند ما 90 هزار جلو هستيم و همينطور 
برگه مي آورن��د. در جورجيا هم من با اختالف زياد پيروز 
ش��دم و 300 هزار راي جلو بودم اما ناگهان عقب افتادم. 
در ميشيگان ما خيلي پيش بوديم و در ويسكانسين هم 
همينطور. در همه موارد آراي  ما را كم كردند. جو بايدن، 
نامزد دموك��رات انتخابات رياس��ت جمهوري امريكا در 
واكنش به اظهارات ترامپ، توييت كرده: »مردم سكوت 
نخواهند كرد و اجازه نخواهند داد كه به آنها زور گفته شود، 

تسليم نخواهند شد. تك تك آرا بايد شمارش شود.«
او س��اعتي بعد هم در توييتي ديگر اظهاراتي كه در برابر 
دوربين ها گفته بود را تكرار كرد و نوشت: »كسي نمي تواند 
دموكراسي ما را نابود كند. نه االن و نه هيچ وقت. امريكا راه 
درازي براي رسيدن به اينجا طي كرده. نبردهاي فراواني 
را جنگيده ايم.« ترامپ در حالي اي��ن اظهارات را مطرح 
كرده كه ستاد انتخاباتي او نيز با راه اندازي چندين اليحه 
شكايت در ايالت هاي مختلف، تالش كردند روند شمارش 
آرا را متوقف كنند، موضوعي كه البته با مخالفت قضات در 
ايالت هاي مختلف راه به جايي نبرد. آنچه كه جالب  به نظر 
مي رسد اين است كه طرفداران ترامپ در ايالت هايي مانند 
پنسيلوانيا تجمع كرده اند كه ديگر آرا را نشمريد اما در ايالتي 
مانند آريزونا كه ترامپ از بايدن عقب است، تجمع كرده اند 
كه بايد آرا شمرده ش��ود. در همين حال به نظر مي رسد 
در كاخ س��فيد، خانواده ترامپ خيال كوتاه آمدن ندارند. 
پس��ر دونالد ترامپ از پدرش خواسته تا جنگي تمام عيار 
به راه بيندازد و اجازه ندهد اين روند ادامه پيدا كند. وكيل 
ش��خصي ترامپ نيز از جمهوريخواهان خواسته ساكت 
ننشينند و از خواسته هاي ترامپ حمايت كنند. با وجود 
تمام اين س��ر و صداها، تنها تعداد معدودي از جمهوري 
خواهان با صحبت هاي ترامپ همراهي كرده اند و ما بقي، يا 
سكوت كرده اند يا حتي به انتقاد از موضع گيري هاي ترامپ 
پرداخته اند. هرچند استناد به قوانين در امريكا، راه ترامپ 
را براي دور زدن دموكراسي و كنار گذاشتن آراي مردمي 
بسته اما به نظر مي رسد او تمام گزينه هاي موجود از جمله 
ارسال ش��كايت به ديوان عالي را در دستور كار خود قرار 
خواهد داد. موضوعي كه حتي اگر نتيجه بخش نباشد نيز 
كار تعيين پيروزي نهايي را به هفته ها يا ماه ها بعد موكول 
مي كند. صرف نظر از تمام اين فرايندها بايد ديد ترامپ چه 
زماني شكست را مي پذيرد و در 20 ژانويه 2021، انتقال 

قدرت در امريكا به چه  شكل رقم خواهد خورد؟
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هيچ خطري مرزهاي ايران را 
تهديد نمي كند

فرمانده نيروي زميني ارتش گف��ت: با تمام توان در 
مسير ايجاد امنيت و آرامش براي كشور تالش خواهيم 
كرد و اج��ازه عرض اندام خ��ارج از قوانين و مقررات 

بين المللي را به هيچ قدرتي نخواهيم داد.
به گزارش روابط عمومي ارتش، امير سرتيپ كيومرث 
حيدري فرمانده نيروي زمين��ي ارتش، در خصوص 
نگراني هاي به وجود آمده به علت درگيري ها در منطقه 
قره باغ ميان دو كشور ارمنستان و جمهوري آذربايجان 
گفت: تاكيد ما بر آرامش و پيگيري موضوع و اختالفات 
از طريق گفت وگو و مذاكره ميان دو كشور است. وي با 
بيان اينكه جمهوري اسالمي ايران تغيير در ژئوپليتيك 
منطقه را نمي پذيرد، تاكيد ك��رد: حفظ ژئوپليتيك 
منطقه قابل احترام و خط قرمز ماس��ت و هيچ قدرتي 
نبايد درصدد تغيير در جغرافياي منطقه باشد و ما اين 
موضوع را بر نمي تابيم. فرمانده نيروي زميني ارتش با 
اشاره به استقرار بيشتر نيروها در مناطق مرزي براي 
تأمين امنيت منطقه، گفت: يگان هاي نيروي زميني 
ارتش در مناطق مرزي مستقر شده اند و ما اين استقرار 
را تقويت و محكم تر مي كنيم و با تمام توان در مس��ير 
ايجاد امنيت و آرامش براي كشور تالش خواهيم كرد و 
اجازه عرض اندام خارج از قوانين و مقررات بين المللي 
را به هيچ قدرتي نخواهيم داد. حيدري هدف اصلي از 
استقرار يگان هاي ارتش در مناطق مرزي را حفاظت از 
حريم  مرزها به عنوان خطوط قرمز كشور دانست و گفت: 
ما به هيچ عنوان اجازه عبور از خطوط قرمز جمهوري 
اسالمي ايران را نمي دهيم، خط قرمز ما تأمين امنيت، 
آرامش و آسايش مردم است و ارتش با حضور خود در 
كنار مردم امني��ت و آرامش آنها را تأمين مي كند. وي 
تاكيد كرد: الحمدهلل هيچ خطري مرزهاي شمال غرب 
كشور را تهديد نمي كند و با افزايش روزافزون قابليت ها 
و توانمندي هاي نيروهاي مسلح، آمادگي حفاظت و 
صيانت از مردم عزيز و مرزهاي كشورمان را در حد بسيار 
خوبي به دست آورده ايم. فرمانده نيروي زميني ارتش با 
تاكيد بر لزوم احترام به تماميت ارضي كشورهاي منطقه، 
اظهار داش��ت: ما با هر دو كش��ور همسايه مشتركات 
زيادي داريم و توصيه ما به هر دو كشور احترام به قوانين 
بين المللي، حفظ مرزه��اي بين المللي و حل و فصل 

مشكالت از طريق گفت وگو و مذاكره است.

 ملت ونزوئال به ايران
عشق مي ورزند

وزير خارجه ونزوئال در توييتي نوش��ت: ملت ونزوئال 
بيش از آنك��ه قدردان دولت و ملت ايران باش��ند، به 
آنها عشق مي ورزند. خورخه آريزا، وزير امور خارجه 
ونزوئال در توييتي با اش��اره ديدار خود با محمدجواد 
ظريف، همتاي ايراني خود نوشت: ملت ونزوئال بيش از 
آنكه قدردان همبستگي و شجاعت ملت و دولت ايران 
باشند كه در لحظات دشوار به ما كمك كرده اند، به آنها 
عشق مي ورزند. محمد جواد ظريف روز چهارشنبه با 
استقبال وزير خارجه ونزوئال وارد اين كشور شد. وي 
پس از پايان سفرش به اين كشور در گزارشي توييتري 
نوش��ت: در ونزوئال با رييس جمهور نيكوالس مادرو، 
مع��اون رييس جمهور رودريگز، وزي��ر خارجه آرزا و 
ديگر وزراي ونزوئاليي در خصوص گس��ترش روابط 
دوجانبه مالقات داشتم. همچنين در موسسه ساموئل 
رابينسون در ارتباط با تاكتيك هاي ايجاد رعب  امريكا و 
غرب در راستاي تالش براي متوقف كردن مسير تاريخ 
به سوي يك جهان پسا غربي سخنراني نمودم. ظريف 

پس از ونزوئال وارد هاوانا پايتخت كوبا شد.

 دنياي اسالم اجازه تصرف 
كرانه باختري را نمي دهد

دبيركل كنفران��س بين المللي حماي��ت از انتفاضه 
فلسطين گفت: مقاومت فلسطين و امت اسالمي همه 

سرزمين اشغالي فلسطين را آزاد خواهند كرد.
به گزارش ايس��نا، حس��ين اميرعبداللهيان اقدامات 
چراغ خاموش رژيم صهيونيس��تي در الحاق شهرها و 
روستاهاي كرانه باختري را اقدامي بر خالف قطعنامه ها 
و قوانين بين المللي و تجاوزي بي شرمانه و گستاخانه 
از سوي صهيونيست ها توصيف كرد كه تحت پوشش 
خيانت تعداد اندكي از كشورهاي عربي در حال انجام 
است. وي تخريب روستاي فلسطيني»همسه البقيه« 
در كرانه باخت��ري  و بي خانم��ان ك��ردن ده ه��ا تن از 
س��اكنان روس��تا، از جمله 41 ك��ودك را جابه جايي 
اجباري )اشغالگري و غصب( فلسطينيان خواند كه در 
ادامه جنايات ضد بشري صهيونيست ها رخ مي دهد. 
اميرعبداللهيان كشورهاي عربي كه به رژيم صهيونيستي 
دس��ت دوس��تي داده اند را در اين جنايت ضدانساني 
شريك و مسوول دانست و به رژيم صهيونيستي هشدار 
داد: بي ترديد مقاومت فلسطين و امت اسالمي دست 
اشغالگران را قطع و همه سرزمين اشغالي فلسطين را 
آزاد خواهند كرد. دستيار ويژه رييس مجلس و مديركل 
بين الملل مجلس از همه مجالس اسالمي، سازمان هاي 
مردم نهاد و سازمان هاي بين المللي و حاميان فلسطين 
خواست كه اين تجاوز خودسرانه صهيونيست ها را قويا 
محكوم كنند. ايران، روسيه و تركيه به دنبال نشست روند 
آستانه سخنگوي وزارت خارجه روسيه از تالش تهران، 
مسكو و آنكارا براي برگزاري نشست روند آستانه بر سر 
موضوع سوريه خبر داد. به گزارش تاس، ماريا زاخارووا، 
سخنگوي وزارت خارجه روسيه روز پنج شنبه اعالم كرد 
كه ايران، روس��يه و تركيه در حال كار بر روي برگزاري 
روند آستانه در خصوص مساله سوريه هستند. وي اعالم 
كرد كه به دليل همه گيري ويروس كرونا تاريخ برگزاري 
پانزدهمين نشست بين المللي بر سر سوريه بايد به تعويق 
مي افتاد. زاخارووا تصريح كرد: ما تالش داريم تا از وقفه 
اجباري ايجاد شده براي همفكري با شركايمان به منظور 
پر كردن نشست هاي آستانه با موضوعات و گفت وگوهاي 
مستحكم براي فائق آمدن بر مشكالت موجود استفاده 
 كنيم تا محتواي اين نشست ها نه تنها مهم بلكه تاثيرگذار 

و سازنده نيز باشد.

گزارش بودجه شركت هاي 
دولتي به مجلس ارايه شد

گزارش بودجه شركت هاي دولتي در سال ١4٠٠ ديروز 
طي نامه اي از س��وي معاون رييس جمهور به رييس 
مجلس ارايه شد. روابط عمومي و امور بين الملل سازمان 
برنامه و بودجه كشور در پي مصوبه مجلس مبني بر ارايه 
گزارش بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات 
انتفاعي وابس��ته به دولت، يك ماه زودتر از موعد مقرر 
قانوني ارايه لوايح بودجه س��نواتي، گ��زارش بودجه 
شركت هاي دولتي در سال ١4٠٠ ديروز طي نامه اي از 
سوي معاون رييس جمهور به رييس مجلس ارايه شد.

در اين نامه كه ي��ك روز زودتر از موع��د مقرر قانوني 
)١4آبان ١٣٩٩( خطاب به محمدباقر قاليباف نوشته 
شده؛ عالوه برگزارش بودجه سال ١4٠٠ شركت هاي 
دولتي، گزارش عملكرد بودجه اين شركت ها در سال 
٩٨ و گزارش عملكرد آنها در ش��ش ماه نخست سال 
جاري نيز ارايه ش��ده است. محمدباقر نوبخت در نامه 
به قاليباف نوشته است آثار احتمالي ناشي از هرگونه 
اصالح و تغيير در شاخص هاي كالن پيش بيني اليحه 
بودجه ١4٠٠ كل كشور   و همچنين تغييرات احتمالي 
در س��قف اعتبارات تملك دارايي هاي س��رمايه اي و 
هزينه هاي ش��ركت هاي دولتي كه از بودجه عمومي 
استفاده مي كنند و اعتبارات هدفمندسازي يارانه ها   
كه تا پانزدهم آذرماه سال جاري نهايي خواهد شد، در 
بودجه پيشنهادي س��ال ١4٠٠ شركت هاي دولتي، 
بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت لحاظ و به 

همراه اليحه بودجه كل كشور تقديم خواهد شد.

 براي مقابله با كرونا 
چقدر هزينه شد؟

بيش از هش��ت ماه از شيوع كرونا در كشور مي گذرد و 
آمار سازمان برنامه و بودجه نشان مي دهد كه تا پايان 
مهرماه 500ميليون ي��ورو براي مقابله با كرونا هزينه 
شده؛ حدود 35هزار ميليارد تومان نيز براي حمايت از 
افراد آسيب پذير پرداخت شده است. اوايل اسفندماه بود 
كه خبر ورود ويروس كوويد 19 اين مهمان ناخوانده به 
كشور منتشر شد. از همان ابتدا دولت، ستاد ملي مقابله 
با كرونا و كارگروه ملي مقابله با پيامدهاي اقتصادي كرونا 
را تشكيل داد تا براي جلوگيري از آسيب ها برنامه ريزي 
منسجمي داشته باشند. حال پس از گذشت بيش از 
هشت ماه از ش��يوع اين بيماري در كشور، بحث هايي 
پيرامون ميزان هزينه دولت براي مقابله با كرونا مطرح 
اس��ت، س��عي كرديم در اين گزارش، جزيياتي از اين 
هزينه ها در بخش درمان و طرح هاي حمايتي دولت 
در قالب تسهيالت كرونايي به بنگاه ها، وام يك ميليوني 
و بيمه بيكاري را تشريح كنيم. سازمان برنامه و بودجه 
در آخرين گزارش خود كه چند روز پيش منتشر كرد، 
اع��الم كرده بود كه تا پايان مهرماه س��ال جاري 500 
ميليون يورو بودجه در دوره هاي زماني مختلف براي 
مقابله با كرونا تامين كرده اس��ت.  براساس اعالم اين 
سازمان در ارديبهش��ت ماه طي دو دوره 350 ميليون 
يورو اعتبار تامين شده اس��ت به اين صورت كه در 16 
ارديبهشت ماه 300 ميليون يورو و يك هفته بعد نيز 
50 ميليون يورو ديگر پرداخت ش��ده است. تقريبا دو 
ماه بعد )24 تيرماه( نيز 20 ميليون يورو و هفته بعد نيز 
50 ميليون و 600 هزار يورو به بخش درمان اختصاص 
يافت. تامين اعتبار براي بخش س��المت در مردادماه 
ادامه داشت و 14 اين ماه 20 ميليون اعتبار ديگر تامين 
شد. در روز پاياني مهرماه )30 مهرماه 99( نيز سازمان 
برنامه و بودجه 59 ميليون و 400 هزار يورو در اختيار 
بخش سالمت و كادر درمان قرار داد. يكي از بخش هايي 
كه س��ازمان برنامه و بودجه در اعتب��ار 500 ميليون 
يورويي مقابله با كرونا به آن توجه داشت پرداخت معوقه 
كارانه كادر درمان بود. به اين صورت كه در تيرماه يك 
هزار ميليارد تومان، مردادم��اه 2 هزار ميليارد تومان، 
شهريورماه 2 هزار و 607 ميليارد تومان و مهرماه 400 
ميليارد تومان براي اين موضوع اختصاص داد. پرداخت 
تسهيالت بانكي به شكل وام قرض الحسنه يك ميليون 
توماني به خانوارهاي يارانه بگير از مصوبات حمايتي 
دولت ب��ود. در اين مصوبه خانوارهايي كه يارانه نقدي 
45 هزار و 500 تومان دريافت مي كنند مشمول اين 
مصوبه بودند. در اين طرح به 23 ميليون خانوار وام يك 
ميليون توماني پرداخت شد و در مجموع دولت 23 هزار 
ميليارد تومان پرداخت كرد. حمايت از خانوار و اقشار 
آس��يب پذير از جمله اقدامات دولت از خانواده هاست 
كه از جمل��ه آن مي توان به پرداخ��ت مبلغ 200 الي 
600هزار تومان به يك ميليون خانوار با جمعيت سه 
ميليون نفر كه عضو كارمند يا بازنشسته نداشته و تحت 
پوشش بيمه يا نهادهاي حمايتي هم نيستند، اشاره 
كرد. اين طرح طي چهار دوره پرداخت ش��د و ماهيانه 
350 ميليارد تومان به اين بن��د اختصاص يافت و در 
مجموع يك هزار و 400 ميليارد تومان پرداخت شد. 
بيمه بيكاري كرون��ا يكي از راهكاره��اي دولت براي 
حمايت از معيشت مردم در دوره شيوع اين بيماري به 
 شمار مي رود. براي همين منظور سامانه اي به آدرس

 bimebikari.mcls.gov.ir راه اندازي شد تا افراد 
درخواست خود را در آن ثبت كنند. براساس اعالم وزير 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي تا دوازدهم مهرماه پنج هزار 
ميليارد تومان مقرري بيمه بيكاري براي افرادي كه در 
جريان ش��يوع كرونا بيكار شدند پرداخت شده است. 
بحران كرونا بخش هاي مختلف كشور را با مشكالت 
زيادي همراه كرده كه در اين ميان كس��ب وكارهاي 
مختلفي دچار زيان شدند. براس��اس اعالم مركز آمار 
ش��يوع ويروس كرونا موجب توقف كامل 38 درصد 
كسب وكارها در اسفند 98 و فروردين 99 شد. دولت 
براي حمايت از كس��ب و كارها، پرداخت تس��هيالت 
كرونا را مصوب كرد و از سيزدهم خردادماه ثبت نام در 
سامانه كارا براي دريافت تسهيالت شروع و پرداخت اين 
تسهيالت در چند دوره با توجه به ادامه شيوع بيماري 
كرونا تا پايان آبان ماه تمديد شد. براساس آخرين آمار 
)29مهرما( بنگاه ها حدود 6 هزار و 247 ميليارد تومان 

تسهيالت دريافت كردند.

چرخش اياالت سرنوشت ساز به سمت بايدن در ثانيه هاي آخر

امريكادرآستانهجنگتمامعيار

واكنش مقامات ايران به انتخابات امريكا
بايد بر ظرفيت داخلي تكيه كنيم

با افزايش احتمال پيروزي جو بايدن نامزد  دموكرات ها 
در انتخابات امريكا، كارشناس��ان و مقامات سياسي 
ايران نس��بت به اين موضوع واكنش نشان دادند. پس 
از آنكه چند روز قبل مقام معظم رهبري تاكيد كردند 
كه سياست ايران در مواجهه با امريكا با جابه جايي افراد 
تغييري نمي كند و پس از آن رييس جمهوري نيز تاكيد 
كرد كه ايران مسير خود را مي رود و اين امريكاست كه 
بايد در مقابل مردم ايران تس��ليم شود، حاال تعدادي 
ديگر از كارشناس��ان و فعاالن سياسي نيز مي گويند 
رويه غلط حاكمان امريكا بايد اصالح شود و ايران بايد بر 

ظرفيت هاي داخلي خود تكيه كند.

    كشور بايد كار خود را انجام دهد
احمد حكيمي پور گفت: تالطمات اقتصادي كه ناشي 
از شوك رواني و كاذب است بايد حل شود وگرنه ايران 
نمي تواند به لحاظ توسعه پايدار برنامه ريزي كند، چرا كه 
هميشه در دنيا شوك هاي مختلف وجود دارد و ما بايد كار 
خودمان را انجام دهيم. احمد حكيمي پور، فعال سياسي 
اصالح طلب با اشاره به وابسته شدن مسائل اقتصادي 
كشور به فعل و انفعاالت كشورهاي خارجي گفت: اين 
موضوع جاي تأسف دارد، چرا كه مهم ترين شعارهاي 
انقالب ما، اس��تقالل، آزادي و جمهوري اسالمي بوده 
كه در قانون اساسي هم آمده و نشانگر ماهيت انقالب 
ماست. وي با بيان اينكه شايد كمتر كشوري را بتوان يافت 
كه  به رغم اينكه بنايش بر استقالل است، به تحوالت 
كشورهاي بيگانه وابسته باشد، تصريح كرد: اين موضوع 
بايد ريشه يابي شود و صرفاً  هم به حوزه مسووالن مربوط 
نمي ش��ود و تبديل به موضوعي روان��ي و فرهنگي در 
جامعه شده است. بازار، كارآفرين، توليدگر، سياستمدار، 
جريان ها همه و همه منتظر نتيجه انتخابات كشوري 
ديگر هس��تند. حتي اگر افرادي قرار است كانديداي 
انتخابات رياست جمهوري كشور خودمان شوند، ورود 
جّدي آنها در گرو انتخابات رياست جمهوري امريكا است. 
حكيمي پور با بيان اينكه بازار ارز و طال و ساير بخش ها 
وابسته به نتيجه يك انتخابات خارجي شده، گفت: بايد 
اين موضوع را آسيب شناسي و با آن درست برخورد كرد. 
اين واقعيت، موضوعي نيست كه با تأسف خوردن حل 
شود، بايد براي آن فكري كرد. دبيركل حزب اراده مّلت با 
بيان اينكه جمهوري اسالمي بايد براساس سياست هاي 
كالن و مصوب خود عمل كند و مناف��ع خود را بر اين 
اساس پيش ببرد، گفت: ايران هم در عرصه بين الملل 
منافعي براي خود تعريف كرده و ما كشوري گوشه گير 
و منزوي نيستيم، منتها اينكه اين منافع را چطور دنبال 
كنيم كه فضاي داخلي كشور كم ترين تنش را نسبت به 

موج هاي بين المللي داشته باشد، موضوع مهمي است.

    هركس بيايد كارش دشمني با ايران است
عضو هيأت رييسه مجلس گفت: در امريكا هر كسي بر 
سر كار بيايد كارش با ملت ما دشمني است و از دشمن 
انتظاري جز دش��مني نمي توان داش��ت. حسينعلي 
حاجي دليگاني نماينده مردم شاهين شهر در مجلس 
شوراي اس��المي با اشاره به كاهش قيمت سكه و دالر 
در روز گذشته گفت : اين كاهش قيمت هيچ ربطي به 
انتخابات امريكا ندارد بلكه نتيجه مقاومت ملت ايران 
است. وي افزود: ربط دادن مسائل اقتصادي كشور به 
انتخابات امريكا حرفي كامال غيركارشناسي است و آنچه 
در روز گذشته اتفاق افتاد هيچ ارتباطي به اين موضوع 
ندارد.   حاجي دليگاني خاطرنشان كرد: همانطور كه 
گفتم اين كاهش قيمت نتيجه ايستادگي و مقاومت 
مردم ماس��ت و نه پيش��ي گرفتن بايدن بر ترامپ در 
انتخابات. وي در پايان گفت: بعضي ها در داخل سعي 
دارند تا اين موض��وع را به نفع خود مصادره كنند تا در 
انتخابات پيش روي رياست جمهوري از آن بهره برداري 
سياسي داشته باشند كه بايد جلوي اين رفتارها گرفته 
شود و البته همگي به هوش باشيم كه چنين افرادي 

مجال سوءاستفاده نداشته باشند.

    اقتصاد كشور نبايد شرطي شود
رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس ش��وراي اس��المي گفت: اقتصاد كش��ور 
نبايد به بهانه انتخابات امريكا ش��رطي شودچون 
بايدن و ترامپ يكي هس��تند. مجتبي ذوالنوري 
با اش��اره به گره زدن سرنوشت كشور به انتخابات 
رياست جمهوري امريكا گفت: اين اقدامي غلطي 
است نبايد اقتصاد را ش��رطي كنيم چون بايدن و 
ترامپ هر دو يك رويكرد نس��بت ب��ه ايران دارند. 
رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس ادامه داد: اهداف آنه��ا در براندازي نظام و 
اعمال دشمني عليه مردم كشورمان يكسان است. 
وي افزود: شيوه ها، روش ها و تاكتيك هاي ترامپ و 
بايدن متفاوت است براين اساس تفاوت به حدي 

نيست كه اقتصاد كشور شرطي باشد.

    دل بستن به انتخابات امريكا كار اشتباهي 
است

يك عضو كميسيون امور داخلي كشور و شوراها تاكيد 
كرد كه هيچ فرقي بين باي��دن و ترامپ يا جمهوري 
خواه و دموكرات در امريكا وجود ندارد. جالل رشيدي 
كوچي با بيان اينكه »نتايج انتخابات امريكا تاثيري 
در سياس��ت هاي ايران ندارد«، بيان كرد: دل بستن 
به اينكه چه كس��ي در انتخاب��ات امريكا راي خواهد 
آورد كار اشتباهي بوده و به نوعي به خطا بردن افكار 
عمومي جامعه محسوب مي شود. واقعيت اين است 
كه هيچ فرقي بي��ن بايدن و ترامپ يا جمهوري خواه 
و دموكرات در امريكا وجود ندارد. وي در ادامه اظهار 
كرد: همانطوري كه در تبليغات كانديداهاي انتخابات 
امريكا گفته ش��د، سياس��ت هاي آنها در قبال ايران 
تغييري نمي كند و در اصل اين سياست هاي خصمانه 
جاي ديگري نوشته شده و در دست ترامپ يا بايدن 
نيس��ت. نماينده مردم مرودشت در مجلس تصريح 
كرد: اينكه بعضا در روزنامه ها و رس��انه هاي كشور به 
نوعي جلوه داده شود كه با پيروزي بايدن قيمت دالر 
كاهش مي يابد و راه براي گفت وگو باز مي ش��ود و با 
پيروزي ترامپ قيمت دالر باال مي رود كاري اش��تباه 
است. در اصل نتايج انتخابات رياست جمهوري امريكا 
براي ما مهم نيس��ت چراكه سياست هاي خصمانه 
آنها پابرجاست. رشيدي كوچي در پايان تاكيد كرد: 
براي حل مشكالت كشور بايد نگاه ما به داخل باشد 
و اميدي به دشمنان نداشته باشيم. سياست هاي ما 
متاثر از نتايج انتخابات امريكا نيست. ما بايد براي حل 
مشكالت به ظرفيت هاي دروني كشور تكيه كنيم. 
امريكا در سياست هاي خصمانه خود تجديدنظر كند. 
يك عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي 
تاكيد كرد كه رييس جمهور آت��ي امريكا چه بايدن 
باشد و چه ترامپ بايد از گذشته درس عبرت گرفته 
و در سياس��ت هاي خصمانه خود تجديد نظر كنند. 
اسماعيل حسين زهي با بيان اينكه »نتايج انتخابات 
امريكا تاثيري در سياست هاي ايران ندارد«، بيان كرد: 
براي ملت ايران فرقي نمي كند كه بايدن رييس جمهور 
امريكا شود و يا ترامپ پيروز انتخابات گردد. همه آنها 
يك سياست كالن و خصمانه را عليه ملت ايران دنبال 
مي كنند. دولتمردان امريكايي بايد از گذشته درس 
بگيرند. وي در ادامه اظهار كرد: ملت ايران نمي تواند 
به آنها اعتماد كند مگر اينكه دولتمردان امريكايي از 
گذشته درس گرفته و از ملت بزرگ ايران عذرخواهي 
كنند. دولتمردان امريكايي تحريم هاي ظالمانه اي عليه 
ملت ايران اعمال كرده و سياست هاي خصمانه اي را 
دنبال كردند. نماينده مردم خاش در مجلس تصريح 
كرد: رييس جمه��ور آتي امريكا چه بايدن باش��د و 
چه ترامپ بايد از گذش��ته درس عب��رت گرفته و در 
سياست هاي خصمانه خود تجديد نظر كنند. ملت 
ايران در تاريخ درخش��ان بوده و با ساير ملت ها قابل 

مقايسه  نيست.

بازتاب



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
بازارهاي س��هام، ارز و طالي جهان متاثر از انتشار اخبار 
انتخابات امريكا، پيش��تازي ترامپ در روز چهارش��نبه، 
و افزاي��ش آراي بايدن در روزهاي پنجش��نبه و جمعه و 
همچنين شكايت تيم ترامپ به دادگاه عالي براي رسيدگي 
به روند انتخابات و شمارش آرا، با نوسان زيادي مواجه شده 
است. ناظران اقتصادي مي گويند كه بخشي از اين نوسان 
ش��ديد متاثر از جو رواني بازار است كه در روزهاي آينده 
تعديل خواهد شد و بخشي از اين تحوالت واكنش به تغيير 
سياست هاي اقتصادي و سياسي امريكا در آينده است كه 

انتظار تغيير شاخص هاي اقتصادي را مطرح كرده است. 
براين اساس، افزايش و كاهش نرخ دالر در برابر ارزهاي 
ديگر، افزايش و كاهش نرخ يوان چي��ن در برابر دالر، 
كاهش قيمت طال در روز چهارش��نبه و افزايش آن در 
روزهاي بعد، و همچنين افزايش قيمت طال و ارز در روز 
چهارشنبه بازار ايران و به دنبال آن كاهش شديد نرخ 
دالر و طال در بازار ايران در روزهاي پنجشنبه و جمعه، 
مواردي اس��ت كه در واكنش به اعالم نتايج انتخابات 

امريكا مطرح شده است. 
قيمت دالر در روز چهارشنبه با اعالم پيشتازي ترامپ، 
در كانال 29 هزار تومان قرار گرفت، روز پنجش��نبه با 
اعالم پيشتازي بايدن در كانال 26 هزار توماني با سقوط 
2 هزار توماني قرار گرف��ت و در روز جمعه نيز با ادامه 
پييشتازي بايدن در كانال 22 تا 25 هزار تومان نوسان 

داشت و كاهش بيشتر قيمت دالر ادامه يافته است. 
قيمت طال نيز متاثر از روند نرخ دالر بوده اس��ت. سكه 
طرح جديد نيز روز چهارشنبه با اعالم پيشتازي ترامپ، 
در كانال 14 تا 15 ميليون تومان، روز پنجشنبه با اعالم 
پيشتازي بايدن، در كانال 13 ميليون تومان با كاهش 2 
ميليون توماني قرار داشت و روز جمعه با ادامه پيشتازي 
بايدن، در كانال 11 ميليون تومان با نوسان از 11 ميليون 
و 300 تا 11 ميليون و 900 هزار تومان قرار داشته است. 
اما قيمت اونس جهان��ي طال دقيقا برعكس روند بازار 
طال و ارز ايران بوده اس��ت يعني با پيشتازي ترامپ در 
روز چهارشنبه، ريزش قيمت طالي جهاني تا 1860 
دالر رخ داد. اما روز پنجشنبه با پيشتازي بايدن، ارزش 
دالر كاهش يافت و در نتيج��ه افزايش قيمت طالي 
جهاني تا 1920 دالر و روز جمعه تا 1950 دالر، افزايش 

داشته است. 
صاحب نظران مي گويند كه قيمت طال و ارز در روزهاي 
آينده و همچنين شاخص سهام، متاثر از واكنش ترامپ 
و ديوان عالي امريكا در رسيدگي به شكايت ها خواهد 
بود و لذا با قطعيت نمي توان اعالم كرد كه چه روندي 
طي خواهد شد.  اماناظران سياسي و اقتصادي معتقدند 
كه ريزش قيمت طال و ارز در ايران مي تواند تاحدودي 
در روزهاي آينده ادامه يابد و البته بعد از پيروزي بايدن 
و ش��روع به كار دولت وي و احتمال بازگشت بايدن به 
برجام و ش��روع مذاكرات، مي توان پيش بيني كاهش 

بيشتري را داشت. 
برخي شنيده ها حاكي از آن است كه مراكز تحقيقاتي 
و برخي كارشناسان ارزي، نرخ تعادلي دالر را بين 17 تا 
22 هزار تومان برآورد كرده اند و معتقدند كه بدون اثر 
گرفتن از اخبار مربوط به سياست هاي دولت ترامپ و 
فش��ار حداكثري، مي توان در شرايط فعلي نرخ دالر را 
بين 17 تا 22 هزار تومان در ماه هاي آينده شاهد بود و 
البته در صورت اجراي برجام و بازگشت دولت بايدن به 
برجام، شروع فروش نفت ايران و رفع تحريم ها، قيمت 
دالر مي تواند بيش از اين كاهش داشته باشد. اما بايد 
ديد كه اين روند در چ��ه زماني تحقق خواهد يافت و 
چند ماه بايد منتظر ماند تا احتماال دولت بايدن به تدريج 
تحريم ها را رفع كرده يا به برجام بازگردد.  براي اقتصاد 
اي��ران حداقل تا پايان عمر دولت ترامپ چند ماه باقي 
مانده و بايد ديد كه در اين مدت چه واكنش ها و اتفاقاتي 
رخ خواهد داد. همچنين در صورت پيروزي بايدن، چند 
ماه زمان خواهد برد تا دولت وي تشكيل شده و موضوع 
ايران در دستور كار قرار گيرد و موضوع رفع تحريم ها و 
بازگشت احتمالي به برجام مطرح شود و به تدريج اثر 
واقعي خود را بر بازار داشته باشد. اما در ماه هاي آينده و 
قبل از تشكيل دولت بايدن، بازار عمدتا متاثر از جو رواني 
بازار قرار خواهد داشت و همچنين كاهش فشار رواني 
و حداكثري تحريم ها و اميد به بهبود وضعيت تحريم ها 

مي تواند به بهبود شاخص هاي ارز و طال و قيمت هاي 
ديگر منجر شود. 

در ايران، در حالي كه روز چهارشنبه، 14 آبان ماه نرخ 
دالر با افزايش چند صد توماني همراه شده بود و متاثر از 
پيشتازي ترامپ نامزد حزب جمهوري خواه در تعدادي 
از ايالت هاي سرنوشت ساز انتخابات امريكا، نرخ دالر 
با افزايش مواجه ش��ده و به كانال 29 هزار توماني وارد 
شد، اما روزهاي پنجشنبه و جمعه، به دنبال پيشتازي 
بايدن در اعالم نتايج پستي انتخابات امريكا و تقويت 
احتمال پي��روزي بايدن نامزد ح��زب دموكرات، نرخ 
دالر كاهش چند هزار توماني داشته و روز پنجشنبه با 
دو هزارتوم��ان كاهش و روز جمعه با 2 تا 5 هزار تومان 

كاهش مواجه شد. 
اخبار رس��انه ها و كانال هاي مرب��وط به اتحاديه طال و 
صرافي هاي ارزي نشان مي دهد كه نرخ دالر روز جمعه 
بين عدد 22 هزار تومان تا 25 هزار تومان در نوسان بوده 

و عصر جمعه به 25 هزار تومان رسيده است. 
ناظران سياس��ي و اقتصادي معتقدند ك��ه به دنبال 
شكايت ترامپ از نتايج انتخابات به ديوان عالي امريكا 
و طول كش��يدن روند شمارش و اعالم نتيجه نهايي و 
پيروز انتخابات، نوس��ان در بازارهاي ارز و طال و سهام 
جهان طبيعي است و هنوز روند انتخابات و اعالم پيروز 
انتخابات مشخص نيست و تا پيروز انتخابات مشخص 
نشود، روند نزولي يا صعودي قيمت ها مشخص نخواهد 
شد و در نتيجه بازارها براساس احتماالت و سناريوهاي 

مطرح شده دچار كاهش نرخ و افزايش نرخ شده اند. 
بخشي از اين نوسان و كاهش نرخ ارز و طال در بازار ايران و 
همچنين افزايش قيمت طال در بازار جهاني، بهبود روند 
شاخص هاي بورس در كشورهاي اروپايي و آسيايي و 
اروپا، به خاطر اثر رواني پيش��تازي بايدن بوده است و 
ممكن است كه اين نوسان هاي شديد تعديل شود و در 

روزهاي آينده نرخ هاي متعادل تري ارايه شود. 
در حالي كه روز چهارشنبه، به خاطر پيشتازي ترامپ، 
نرخ ط��ال تا 1860 دالر كاهش يافته ب��ود اما روزهاي 
پنجشنبه و جمعه به دنبال پيشتازي بايدن تا 1960 
دالر در نوسان بوده و عصر جمعه به 1952 دالر رسيد.

     روز پنجشنبه 
در حالي كه روز چهارش��نبه نرخ دالر به 29 هزار تومان 
رسيده بود، ارزش دالر در ايران و جهان در پي اعالم نتايج 
اوليه انتخابات رياست جمهوري امريكا سقوط كرد. روز 
پنجش��نبه هر دالر در صرافي هاي بانكي 26 هزار و 350 
تومان معامله شد كه حاكي از كاهش دو هزار و 580 توماني 
نسبت به روز كاري چهارشنبه است. نرخ فروش دالر در 
صرافي هاي بانكي 26 هزار و 350 تومان اعالم شد و يورو 
با دو هزار و 600 تومان كاهش نسبت به روز چهارشنبه، با 
نرخ 30 هزار و 900 تومان معامله شد در حالي كه از هفتم 
آبان ماه دوباره نرخ دالر در صرافي هاي بانكي روند رو به رشد 
خود را آغاز كرد، از صبح پنجشنبه روند نزولي شديدي را 
در پيش گرفته است. نرخ دالر تا 32 هزار و 100 تومان نيز 
افزايش يافت، اما در روزهاي اخير اين روند افزايشي قيمت، 

شكسته شد و شاهد روند نزولي قيمت ها در بازار بوديم.
همچنين در سامانه س��نا در روز چهارشنبه هر يورو با 
قيمت ميانگين 33 هزار و 21 تومان به فروش رسيد و هر 
دالر نيز با قيمت ميانگين 28 هزار و 497 تومان فروخته 
شد. عالوه بر اين، در سامانه نيما نيز در روز چهارشنبه، 
حواله يورو با ميانگين قيمت 32 هزار و 29 تومان و حواله 
دالر به 26 هزار و 720 تومان به فروش رسيد. قيمت دالر 
در روز چهارشنبه با اعالم پيشتازي ترامپ، در كانال 29 
هزار تومان قرار گرفت، روز پنجشنبه با اعالم پيشتازي 
بايدن در كانال 26 هزار توماني با سقوط 2 هزار توماني 
قرار گرفت و در روز جمعه نيز با ادامه پييشتازي بايدن در 
كانال 22 تا 25 هزار تومان نوسان داشت و كاهش بيشتر 
قيمت دالر ادامه يافته است.  قيمت طال نيز متاثر از روند 
نرخ دالر بوده است.  سكه طرح جديد نيز روز چهارشنبه با 
اعالم پيشتازي ترامپ، در كانال 14 تا 15 ميليون تومان، 
روز پنجشنبه با اعالم پيشتازي بايدن، در كانال 13 ميليون 
تومان با كاهش 2 ميليون توماني قرار داشت و روز جمعه با 
ادامه پيشتازي بايدن، در كانال 11 ميليون تومان با نوسان 
از 11 ميليون و 300 تا 11 ميليون و 900 هزار تومان قرار 
داشته است.  اما قيمت اونس جهاني طال دقيقا برعكس 
روند بازار طال و ارز ايران بوده است يعني با پيشتازي ترامپ 
در روز چهارشنبه، ريزش قيمت طالي جهاني تا 1860 

دالر رخ داد. اما روز پنجش��نبه با پيشتازي بايدن، ارزش 
دالر كاهش يافت و در نتيجه افزايش قيمت طالي جهاني 
تا 1920 دالر و روز جمعه تا 1950 دالر، افزايش داش��ته 
اس��ت.  صاحب نظران مي گويند كه قيمت طال و ارز در 
روزهاي آينده و همچنين شاخص سهام، متاثر از واكنش 
ترامپ و ديوان عالي امريكا در رسيدگي به شكايت ها خواهد 
بود و لذا با قطعيت اعالم كرد كه چه روندي طي خواهد شد.  
اماناظران سياسي و اقتصادي معتقدند كه ريزش قيمت 
طال و ارز در ايران مي تواند تاحدودي در روزهاي آينده ادامه 
يابد و البته بعد از پيروزي بايدن و شروع به كار دولت وي و 
احتمال بازگشت بايدن به برجام و شروع مذاكرات، مي توان 

پيش بيني كاهش بيشتري را داشت. 
برخي ش��نيده ها حاكي از آن است كه مراكز تحقيقاتي 
و برخي كارشناس��ان ارزي، نرخ تعادلي دالر را بين 17 تا 
22 ه��زار تومان برآورد كرده ان��د و معتقدند كه بدون اثر 
گرفتن از اخبار مربوط به سياست هاي دولت ترامپ و فشار 
حداكثري، مي توان در شرايط فعلي نرخ دالر را بين 17 تا 
22 هزار تومان در ماه هاي آينده شاهد بود و البته در صورت 
اجراي برجام و بازگش��ت دولت بايدن به برجام، ش��روع 
فروش نفت ايران و رف��ع تحريم ها، قيمت دالر مي تواند 
بيش از اين كاهش داشته باشد. اما بايد ديد كه اين روند در 
چه زماني تحقق خواهد يافت و چند ماه بايد منتظر ماند 
تا احتماال دولت بايدن به تدريج تحريم ها را رفع كرده يا به 

برجام بازگردد. 

  كاهش ۴ هزار توماني و احتمال ريزش بيشتر 
برخي خبرگزاري ها پيش بيني كرده اند كه قيمت دالر 
بيش از اين نيز كاهش داش��ته باشند و حتي تا محدوده 
20 هزار تومان افت كند. طبق اعالم صراف هاي خيابان 
فردوس��ي تعداد زيادي از مردم در ح��ال فروش ارزهاي 
خود به دليل ترس از ريزش بيشتر قيمت ها هستند؛ آنها 
مي گويند از شنبه و با آغاز فعاليت شركت ها احتماالً ريزش 
قيمت ها بيشتر خواهد ش��د. با باال رفتن شانس پيروزي 
دموكرات ها در انتخابات امريكا جو بازار ارز مثبت ش��ده 
و همين موضوع موجب كاهش چشم گير قيمت ارز طي 

چند ساعت شده است.
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كاهش 3  ميليوني 
قيمت سكه طال

گروه بانك و بيمه| قيمت س��كه طال در بازار 
ايران در روزهاي اخير از باالي 15 ميليون تومان 
در روزچهارش��نبه به 11 ميلي��ون و 500 هزار 
تومان در عصر جمعه كاهش يافته و كارشناسان 
از كاهش بيشتر آن در هفته جاري خبر داده اند. 
براي��ن اس��اس در روزهاي اخير س��كه حدود 3 
ميليون و 500 هزار تومان كاهش داشته است. 

كشتي آراي نايب رييس اتحاديه طال و جواهر از 
كاهش 700 هزار توماني حباب سكه خبر داد و 
گفت: قيمت سكه با كاهش 2 ميليون و 400 هزار 
توماني به 12 ميليون و 800 هزار تومان رسيده 
اس��ت. درحالي كه اونس جهاني ط��ال افزايش 
داشته و به 1916 دالر رسيده ولي در بازار داخلي 
به دليل كاهش محسوس قيمت ارز، قيمت طال و 

سكه كاهش يافته است.
وي با بيان اينكه قيمت طال و س��كه متناسب با 
تحوالت سياسي كاهش يافته است، افزود: قيمت 
س��كه روز چهارش��نبه 15 ميليون و 200 هزار 
تومان بود ولي روز پنجشنبه با كاهش 2 ميليون 
و 400 هزار توماني ب��ه 12 ميليون و 800 هزار 
تومان رسيده است.: حباب سكه از يك ميليون و 
750 هزار تومان به يك ميليون و 50 هزار تومان 

كاهش يافته است.
نايب رييس اتحاديه طال و جواهر با تأكيد براينكه 
خريد و فروش در بازار با احتياط انجام مي شود، 
گفت: قيمت نيم سكه با 500 هزار تومان كاهش 
7 ميليون و 300 هزار تومان، ربع س��كه با 300 
هزار تومان كاهش 5 ميليون و 200 هزار تومان 
و س��كه يك گرمي با 150 هزار تومان كاهش 2 
ميليون و 750 هزار تومان شده است.هر مثقال 
طالي آبشده با 550 هزار تومان كاهش با قيمت 
5 ميلي��ون و 150 هزار توم��ان و هر گرم طالي 
18 عيار ني��ز با 140 هزار تومان كاهش با قيمت 
يك ميلي��ون و 190 هزار تومان در بازار فروخته 

مي شود.
هر قطعه س��كه تمام به��ار آزادي طرح جديدبا 
ثبت ريزش دو ميليون و 150 هزار توماني بهاي 
12 ميليون و 850 هزار تومان رسيده است. سكه 
تمام بهار آزادي ط��رح قديم با افت يك ميليون 
و 700 هزار توماني ب��ه 12 ميليون و 300 هزار 

تومان كاهش يافت.
همچنين قيمت نيم س��كه بهار آزادي با كاهش 
800 هزار توماني به هف��ت ميليون و 200 هزار 
تومان، ربع س��كه با كاهش 400 هزار توماني به 
پنج ميليون و 100 هزار تومان و سكه يك گرمي 
با افت 250 هزار توماني به دو ميليون و 700 هزار 
تومان نرخ داشت.عالوه بر اين، در بازار طال نيز هر 
گرم ط��الي 18 عيار به مبلغ يك  ميليون و 218 
هزار تومان و هر مثقال طال به بهاي پنج ميليون 

و 275 هزار تومان فروخته شد.
اين در حالي اس��ت كه اونس جهاني طال امروز با 
رشد 29 دالري به قيمت يك هزار و 917 دالر و 
18 سنت معامله شد.طبق اعالم رييس اتحاديه 
طال و جواه��ر تهران، با توجه ب��ه افزايش اونس 
جهاني، قيمت طال و س��كه و ارز در داخل، هفته 

پرنوساني را پشت سر گذاشت. 
ابراهيم محمدولي در گفت وگو با ايسنا، در رابطه 
با وضعيت يك هفته اخير بازار سكه و طال داخلي، 
اظهار كرد: اونس جهاني طالي در هفته گذشته تا 
پايان معامالت 40 دالر افزايش يافت. ضمن اينكه 
پس از تعطيلي بازار تهران همزمان با افت ارزش 
دالر جهاني و مسائل مربوط به انتخابات امريكا، 
30 دالر ديگر رش��د پيدا ك��رد و در حال حاضر 
آخري��ن قيمت را 1950 دالر ثبت كرده اس��ت.
عالوه بر افزايش قيمت اونس جهاني، همزمان با 
نوسان نرخ ارز در كش��ور، قيمت طال و سكه هم 
با افت و خيز فراواني همراه ش��د؛ به طوري كه هر 
قطعه س��كه طال در هفته اي كه گذشت، بيش از 
دو ميليون تومان در نوس��ان بود. در حالي كه در 
ابتداي هفته بهاي سكه تمام بهار آزادي )در روز 
شنبه( به 12 ميليون و 800 هزار تومان هم رسيد، 
در طول هفته تا 15 ميليون تومان هم پيش رفت 
و در پايان هفته روي رقم 13 ميليون و 200 هزار 
تومان آرام گرفت. در مجم��وع قيمت هر قطعه 
سكه در پايان هفته نسبت به ابتداي هفته، 400 
تومان افزايش داشت. در حالي كه ربع سكه 250 
هزار تومان و سكه هاي يك گرمي نيز 100 هزار 
تومان رش��د يافت اما نيم س��كه برخالف ساير 
قطعات س��كه، در طول هفت��ه 100 هزار تومان 

كاهش يافت. 
در حال حاضر هر قطعه س��كه تم��ام بهار آزادي 
يك ميليون تومان حباب دارد كه نشان مي دهد 
نسبت به آخرين حباب در هفته گذشته كه يك 
ميليون و 40 هزار تومان بوده است، كاهش 400 

هزار توماني داشته باشد.
 در هفته اي كه گذشت هر گرم طالي 18 عيار نيز 
40 هزار تومان افزايش يافت. همچنين هر مثقال 
طالي 17 عيار هم با رش��د 175 هزار توماني در 
هفته قبل در آخرين روز هفته پنج ميليون و 272 

هزار تومان معامله شد.
در حال حاضر قيمت هر قطعه س��كه تمام بهار 
طرح جدي��د 13 ميلي��ون تومان و س��كه تمام 
طرح قديم 12 ميليون و 300 هزار تومان است. 
هر قطعه نيم س��كه هفت ميلي��ون و 200 هزار 
تومان، ربع سكه پنج ميليون و 200 هزار تومان 
و س��كه هاي يك گرمي دو ميليون و 700 هزار 

تومان قيمت دارند.
همان طور كه اش��اره ش��د، هر مثق��ال طال پنج 
ميليون و 285 ه��زار تومان و هر گرم طالي 18 
عيار نيز ي��ك ميليون و 220 ه��زار و 41 تومان 
قيم��ت دارند. همچنين آخرين نرخ ثبت ش��ده 
براي اونس جهاني 1950 دالر و 16 سنت است.

ثبت بزرگ ترين ريزش دالر 
در واكنش به انتخابات امريكا

معام��الت ب��ازار ارز بين الملل��ي، مانند بورس 
كامال تحت تاثير اخب��ار رقابت هاي انتخاباتي 
رياس��ت جمهوري امريكا ق��رار دارد. به دنبال 
پيش��تازي نامزد دموك��رات در امريكا، دالر در 
برابر بس��ياري از ارزهاي مهم بيشتربن ريزش 

يك سال اخير خود را تجربه كرد.
دالر امريكا روز پنجشنبه در برابر ارزهاي رقيب 
با نزديك ش��دن به زمان اعالم رس��مي نتيجه 
انتخابات رياست جمهوري 2020، روند كاهشي 
خود در يك هفته اخي��ر را ادامه داد.به گزارش 
رويترز، ج��و بايدن نامزد دموك��رات انتخابات 
امريكا پس از احراز آراي دو ايالت ميش��يگان و 
ويسكانسين، پيروزي قطعي خود را پيش بيني 
كرده، اما حزب وي در انتخابات كنگره س��طح 
انتظارات را برآورده نكرده است و به نظر مي رسد 
سنا همچنان در دست جمهوري خواهان بماند.

براساس اين گزارش، شاخص دالر در برابر سبد 
ش��ش ارز اصلي روي رقم 93.23 ايس��تاد كه 
0.2 درصد كاهش در اواي��ل معامالت لندن را 
نش��ان مي داد.برخي از بزرگ ترين موفقيت ها 
در ارزهايي مش��اهده شده كه بار سياست هاي 
حمايتگرانه ترامپ را در سال هاي اخير به دوش 
كشيده اند و در اين ميان يوان چين به باالترين 
ميزان خ��ود در برابر دالر در بيش از دو س��ال 
گذش��ته رسيده اس��ت.يورو نيز روز پنجشنبه 
مبلغ 1.1760 دالر خريد و فروش شد كه 0.3 
درصد بيش از فصل قبلي و در نتيجه شرط بندي 

سرمايه گذاران بر پيروزي بايدن بود.
به گفته »جان ويل« استراتژيست ارشد شركت 
»مديريت دارايي نيكو« در ژاپن، يورو در چند 
روز گذشته نوسان داش��ت، اما به نظر مي رسد 
درصورت پي��روزي بايدن، قوي تر ش��ود.پوند 
انگليس نيز پس از آنكه بانك مركزي اين كشور 
خريد اوراق قرض��ه اش را افزايش داد، به مبلغ 

1.30 دالر معامله شد.
ش��اخص دالر كه ن��رخ براب��ري آن در مقابل 
س��بدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در 
معامالت جمعه با 0.91 درصد ريزش نس��بت 
به روز گذشته در س��طح 92.573 واحد بسته 
شد. نرخ برابري هر فرانك سوييس نيز معادل 
1.105 دالر اع��الم ش��د. در تازه تري��ن دور از 
معامالت، پوند با 1.17 درصد افزايش نس��بت 
به روز قبل خود و ب��ه ازاي 1.313 دالر مبادله 
ش��د. ي��ورو 0.92 درصد باال رفت و ب��ا ورود به 
كانال 1.18 به 1.182 دالر رسيد.در معامالت 
بازارهاي ارزي آسيايي، هر دالر با 0.96 درصد 
كاهش به 103.497 ين رسيد. در برابر همتاي 
استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 1.374 دالر 
مبادله ش��د. همچنين نرخ برابري دالر معادل 

6.605 يوان چين اعالم شد.
افزايش شانس پيروزي جو بايدن، نامزد حزب 
دموكرات باعث ريزش شديد دالر مقابل ساير 
رقبا ش��د. باي��دن اكن��ون 264 راي الكترال را 
كسب كرده و تنها شش راي ديگر براي راهيابي 
به كاخ س��فيد نياز دارد. از ط��رف ديگر دونالد 
ترامپ، رييس جمهور كنوني 214 راي الكترال 
را كسب كرده و تنها در صورت پيروزي در تمام 
ايالت هاي باقي مانده مي تواند براي دور دوم نيز 

رييس جمهور باقي بماند.
هرچند كه آمارهاي جديد منتش��ر شده نشان 
مي دهن��د اقتص��اد اروپا در حال بازگش��ت به 
روزهاي خوب قبل از آغاز كرونا است اما افزايش 
شديد مبتاليان و قربانيان به اين ويروس مرگبار 
در قاره سبز بار ديگر باعث افزايش نگراني ها از 
تكرار عملكرد كابوس وار تابس��تان شده است. 
هم اكنون شماري از كشورهاي اروپايي از جمله 
فرانس��ه با هدف جلوگيري از شيوع بيشتر اين 
ويروس قرنطينه هاي سراسري اعالم كرده اند 
و احتماال در صورت تداوم ش��رايط فعلي شاهد 
اعمال محدوديت هايي بر فعاليت كسب و كارها 

نيز خواهيم بود. 
مركز آمار اتحاديه اروپا گزارش اوليه خود از رشد 
اقتصادي كشورهاي اروپايي در سومين فصل 
س��ال 2020 را منتش��ر كرد كه بر اين اساس 
متوسط رشد اقتصادي 19 كشور عضو منطقه 
يورو و 27 كش��ور عضو اتحاديه اروپا به ترتيب 
مثبت 12.7 درص��د و مثبت 12.1 درصد بوده 
است كه اين رش��د در مقايسه با متوسط رشد 
س��ه ماهه قبل در منطقه ي��ورو 34.5 درصد و 
در س��طح اتحاديه اروپ��ا 34.3 درصد افزايش 
پيدا كرده است. اين بهترين عملكرد اقتصادي 
كشورهاي اروپايي از زمان تاسيس اتحاديه اروپا 

محسوب مي شود. 
هم چنين رشد اقتصادي در دوازده ماه منتهي 
به سپتامبر در سطح منطقه يورو به طور متوسط 
منفي 4.3 درصد ودر سطح اتحاديه اروپا به طور 

متوسط منفي 3.9 درصد بوده است.
مركز آم��ار آلم��ان در گزارش��ي اع��الم كرد 
بزرگ ترين اقتصاد اروپا در سه ماهه سوم سال 
2020 به ميزان 8.2 درصد بزرگ شده كه اين 
رش��د، بهترين رش��د اقتصادي آلمان در طول 
يك دهه اخيرمحس��وب مي ش��ود. هم چنين 
در مقايس��ه با رشد مش��ابه فصل قبل نيز رشد 

اقتصادي 14.3 درصد بيشتر شده است.
سرعت نگران كننده شيوع كرونا به ويژه در اروپا 
بار ديگر معامله گران را به وحش��ت انداخته و 
اكنون زمزمه هايي از بازگش��ت قرنطينه هاي 
سراس��ري در قاره س��بز به گوش مي رسد. در 
امريكا، لهس��تان، فرانس��ه، آلم��ان و انگليس 
ركورده��اي جديدي از ثب��ت مبتاليان روزانه 
گزارش ش��ده و ش��مار قربانيان نيز مجددا در 
حال بازگشت به پيك هاي ثبت شده قبلي است.

قيمت دالر در بازار ايران و جهان به دنبال پيشتازي نامزد دموكرات در انتخابات امريكا سقوط كرد

ريزش دالر و طال در بازار ايران 

افزايش قيمت طالي جهاني تا 1960 دالر
گروه بانك و بيمه|

در حال��ي كه افزايش احتمال پي��روزي جو بايدن، نامزد 
دموكرات انتخابات امريكا در يك رقابت نزديك س��بب 
ش��ده تا احتمال اقدامات محرك اقتص��ادي بزرگ تر در 
امريكا تقويت شود و ارزش دالر كاهش يابد، قيمت طال 
كه چهارشنبه به 1860 دالر كاهش يافته بود، روز جمعه با 
15 دالر افزايش تا 1960 دالر باال رفت و بار ديگر افزايش 
يافت. قيمت هر اونس طال با 0.53 درصد كاهش به 1939 
دالر و 31 سنت رسيد. قيمت فلز زرد در معامالت آتي براي 
تحويل در ماه دسامبر با 0.35 درصد كاهش به 1940 دالر 
رسيد. قيمت فلز زرد از ابتداي هفته جاري تاكنون بيش از 3 
درصد رشد داشته است. به گزارش رويترز، قيمت هر اونس 
طال پنجشنبه نيز با 0.25 درصد افزايش به 1907 دالر و 77 
سنت رسيد. قيمت فلز زرد در معامالت آتي براي تحويل 
در ماه دسامبر نيز با 0.65 درصد افزايش به 1908 دالر و 
50 سنت رسيد. اما قيمت اونس جهاني طال در بازار جهاني 
دقيقا برعكس روند بازار طال و ارز ايران بوده است يعني با 
پيشتازي ترامپ در روز چهارشنبه، ريزش قيمت طالي 
جهاني تا 1860 دالر رخ داد. اما روز پنجشنبه با پيشتازي 
بايدن، ارزش دالر كاهش يافت و در نتيجه افزايش قيمت 
طالي جهاني ت��ا 1920 دالر و روز جمعه تا 1950 دالر، 

افزايش داشته است. قيمت طال در ايران متاثر از روند نرخ 
دالر بوده است. سكه طرح جديد نيز روز چهارشنبه با اعالم 
پيش��تازي ترامپ، در كانال 14 تا 15 ميليون تومان، روز 
پنجشنبه با اعالم پيشتازي بايدن، در كانال 13 ميليون 
تومان با كاهش 2 ميليون توماني قرار داشت و روز جمعه با 
ادامه پيشتازي بايدن، در كانال 11 ميليون تومان با نوسان 
از 11 ميليون و 300 تا 11 ميليون و 900 هزار تومان قرار 
داشته است.  روز گذشته جرومي پاول رييس فدرال رزرو 
امريكا پس از نشس��ت ماهانه اين بانك گفت، با توجه به 
افزايش موارد ابتال به ويروس كرونا، خانوارها و بنگاه هاي 
اقتصادي امريكا به اقدامات محرك اقتصادي بيش��تري 
نياز دارند. بان��ك مركزي امريكا همچنين نرخ بهره را در 
نزديكي صفر حفظ كرد و سيگنال هايي مبني بر احتمال 
اتخاذ اقدامات محرك اقتصادي بيشتر به بازار ارسال نمود.

بانك كامنولث استراليا در گزارشي نوشت، سخنان پاول 
نش��ان مي دهد كه بانك مركزي امريكا سياس��ت هاي 

انبساطي خود را حداقل با روند فعلي ادامه خواهد داد.
در انتخابات سناي امريكا، دموكرات ها و جمهوري خواهان 
هر كدام تاكنون 48 كرسي را به خود اختصاص داده اند و 
تكليف 4 كرسي ديگر هنوز مشخص نيست. هفته هاست 
كه كاخ سفيد و كنگره نتوانس��ته اند بر سر تصويب يك 
بسته محرك مالي 2 تريليون دالري جهت احياي اقتصاد 
بحران زده امريكا به توافق برسند و شايد نتيجه انتخابات 
اخير بتواند اين گره كور را بگش��ايد. در صورت ارايه يك 
بسته محرك مالي قوي در امريكا احتمال افزايش مجدد 
قيمت طال دور از ذه��ن نخواهد بود. در حالي كه آخرين 
نتايج ش��مارش آراي انتخابات رياست جمهوري نشان 
مي دهد، نامزد دموكرات جو بايدن در يك قدمي راه يابي 

به كاخ سفيد قرار گرفته است و با وجود احتمال در پيش 
بودن شكايات حقوقي از سوي ستاد ترامپ، قيمت طال 
امروز شاهد افزايش بود. تيم حقوقي ستاد ترامپ اقداماتي 
را براي طرح ش��كايت و درخواست بازشماري آرا در چند 
ايالت كليدي صورت داده است كه بخشي از تالش هاي 
گسترده وي براي به چالش كشيدن نتيجه انتخابات است.

س��رمايه گذاران انتظار دارند احزاب جمه��وري خواه و 
دموكرات اكثريت قبلي خود بر سنا و مجلس نمايندگان را 
حفظ كنند. اين دو دستگي در كنگره سبب مي شود امكان 
افزايش ماليات ها و تصويب طرح ه��اي جديد در زمينه 
مقررات مالي از سوي دولت احتمالي بايدن دشوارتر شود.

شاخص ارزش دالر در برابر سبد ارزهاي معتبر جهاني كه 
پنجشنبه تا 0.8 درصد افزايش يافته بود، جمعه نوسان 
چنداني را ش��اهد نبود. ميزان دستمزد كاركنان بخش 
خصوصي امريكا در ماه اكتبر كمتر از حد انتظار افزايش 
داشته و فعاليت بخش هاي خدماتي كاهش يافته است. اين 

آمارها نشان دهنده كند شدن رشد اقتصادي امريكاست.
رسانه هاي انگليسي به نقل از منابع آگاه در بانك مركزي 
انگليس گفتند اين بانك كاهش و منفي نمودن نرخ بهره را 
بررسي خواهد كرد. نشست سياست گذاري بانك مركزي 

انگليس قرار است امروز برگزار شود.

اونس طالقيمت سكه طرح جديد  قيمت دالر روز 
چهارشنبه 14 آبان 99 
ريزش قيمت طالي جهاني تا 1860 دالر كانال 14 تا 15 ميليون تومان كانال 29 هزار تومان خبر پيشتازي ترامپ 

پنجشنبه 15 آبان 
پيشتازي بايدن

كانال 26 هزار توماني
و سقوط 2 هزار توماني 

كانال 13 ميليون تومان
1939 دالر افزايش قيمت طالي جهاني و كاهش 2 ميليون توماني

كانال 22 تا 25 هزار تومانجمعه 16 آبان 
و كاهش بيشتر قيمت دالر 

كانال 11 ميليون تومان از 11 ميليون 
1960 دالر، ادامه افزايش قيمت طال در بازار جهانيو 300 تا 11 ميليون و 500 هزار تومان 

اونس طالروز 
ريزش قيمت طالي جهاني تا 1860 دالر چهارشنبه 14 آبان 99 خبر پيشتازي ترامپ 

1939 دالر افزايش قيمت طالي جهاني پنجشنبه 15 آبان پيشتازي بايدن

1960 دالر، ادامه افزايش قيمت طال در بازار جهانيجمعه 16 آبان 



درآخري��ن روز كاري بازار س��هام و پيش از آغاز رس��مي 
انتخابات رياست جمهوري امريكا بازار سهام جاني دوباره به 
خود گرفت و سهامداران با پيش بيني پيروزي كانديداي 
دموكرات جوبايدن روند خريد سهام خود را تغيير دادند 
و بازار پس از گذر از هفته هاي بي جان و كم رمق خود در 
آخرين روز معامالتي هفته يعني چهارشنبه روندي جديد 
به خود گرفت و صعودي شد در نتيجه رشدي در حدود 
2.06 را در كارنامه خود به ثبت رسانيد و به محدوده يك 
ميليون و 290 هزار واحدي رسيد و اين موضوع زماني رخ 
داد كه هنوز نتايج رسمي انتخابات امريكا اعالم نشده بود 
ولي در ساعات ابتدايي بازار كه دونالد ترامپ آراي بيشتري 
داش��ت باعث شد كه سهامداران خرد نسبت به تحوالت 
بنيادي دل خوش كرده و اقدام به خريد س��هام كنند. با 
اين حال شركت هاي بورسي كه اغلب كاموديتي محور 
هستند با افت قيمت مواجه شدند اما؛ اين موضوع باعث 
نشد كه بازار از روندسبزپوشي خود فاصله بگيرد. روند ورود 
پول توسط حقيقي ها در فرابورس با جابه جايي سهامي به 
ارزش ۴۳ ميليارد تومان در مسير حقوقي به حقيقي رقم 
خورد. در اين ميان گروه هاي بزرگ كااليي در صدر ليست 
خريد بازيگران خرد س��هام قرار گرفتند. در مجموع سه 
گروه »فلزات اساسي«، »فرآورده هاي نفتي و محصوالت 
شيميايي« كه روزي مثبت را پشت سر گذاشت، سهامي 
به ارزش 2۴۷ ميليارد تومان از پرتفوي حقوقي ها به سبد 
س��هام معامله گران حقيقي بازار منتقل شد. در آنسوي 
بازار زيرمجموعه هاي دارويي، با بيشترين خالص فروش 

حقوقي به ميزان 6.۷ ميليارد تومان مواجه شد.

با توجه به بروز ريسک سيس��تماتيک و ناپايداری های 
ناشی از سياست فشار حداکثری امريکا احتمال  واکنش 
مثبت بورس به بايدن به عنوان فردی ميانه روتر از ترامپ 
محتمل است. البته با توجه به فرهنگ ديپلماتيک امريکا 
امکان اقدام مثبت و کليدی بايدن برای بازگشت بدون 
ش��رط بايدن به برجام واقع بينانه نيست و از سوی ديگر 
ترامپ و تيمش در س��ه ماه آتی انتقال قدرت نيز کامال 
غيرقابل پيش بينی خواهند بود. ليکن با فرض عدم بروز 
شرايط خاص فضای کلی بورس در ماه های آتی ترکيبی 

از تعادل و رش��د خواهد بود. با توجه ب��ه قيمت گذاری 
نمادهای بورس��ی صادرات محور بر مبنای دالر کمتر از 
نرخ تعادلی؛ حتی ش��يب نزولی قيمت دالر نيز منجر به 
کاهش محسوس قيمت اين سهم ها نخواهد شد و بطور 
کلی بانک ها و خودرويی ها و به دنبال آنها فلزات اساسی 
و حتی پتروشيمی و پااليشی ها و جامعتر سرمايه گذاری 
روند مثبت خود را آغاز و در يک چش��م انداز ميان مدت 
ادامه خواهند داد.  بايد تاکيد کرد که حتی بر فرض پيروزی 
بايدن به داليل مختلف نمی توان انتظار تحول جدی در 
رفتارهای ديپلماتيک امريکا داشت ولی ترک برداشتن 
سياست ظالمانه فش��ار حداکثری در کنار نگاه به درون 
و تقويت بنيه داخلی؛ امکان تنفس و بازس��ازی را برای 

پايدارسازی اقتصاد فراهم خواهد آورد.

    فضاي مجازي و بورس
با اين اوضاع فضاي مجازي تاثي��ر مهمي بر روي بورس 
گذاش��ت. افراد مختلف در توييت��ر و ديگر فضاي هاي 
مجازي به ارايه نظر راجع به انتخابات رياست جمهوري 
امري��كا پرداختند و هر فرد با نظ��ري در خصوص برنده 
ترامپ يا بايدن از خريد و فروش س��هام بورسي خود در 

آن روز مي گفت.
برخي از كاربران فضاي مجازي درخصوص وضعيت بورس 

و انتخابات امريكا گفتند: 
  باي��دن و ترامپ نداره بورس م��ا منبع در آمد يك عده 

آدماي خاصه
  بايدن براي اقتصاد روزهاي روشن داره اما؛ براي بورس 

روزهاي تيره 
  اگر ترامپ بشه رييس جمهور بورس رشد ميكنه و تنها 

اميدم به ترامپه تا از زيان خارج بشم
  ترامپ و بايدن فقط بلدن دالر را باال و پايين كنند آقايون 

به بورس هم نگاه كنيد خسته شديم از زيان
  براي ما بايدن و ترامپ نداره چه حسن كچل چه كچل 

حسن هر جوفتشون به درد نخورن بابا
  من ب��ه ترامپ اميدوارم، ترامپ ميتون��ه بورس رو زير 

رو كنه
  بايدن رييس جمهور ش��ه به همتون سيگنال رايگان 

ميدم بچه ها
اين توئيت ها در زماني ترند شد كه هنوز وضعيت پيروزي 
هيچ كدام از نامزدها مشخص نبود و تنها با حدس و گمان 
 و تعداد آرا مردم دس��ت به پيش بيني ب��رده بودند. اين 

پي��ش بيني ها تاثير مهمي در وضعيت بازار گذاش��ته و 
مي تواند به وطور كلي مسير بازار را تغيير دهد اين بدان 
معناست كه اغلب سهامداران خرد و معمول بازار از فضاي 
مج��ازي پيروي مي كنند و اگ��ر در اين فضا پيش بيني 
خوبي شود در نتيجه وضعيت بازار نيز مطلوب خواهد بود.

به بورس چه   مي گويند؟    پيش بيني ها راجع 
براساس آخرين پيش بيني هاي موجود در بازار، روزجاري 
بازار روندي نزولي به خواهد گرفت و ش��اهد نزول سهام 
بنيادي در بازار خواهيم بود و در نتيجه اغلب صف هاي 
فروش براي س��هام بنيادي و اساسي بازار ديده مي شود 
البته اين ن��زول به ص��ورت كوتاه مدت اس��ت. در اين 
ميان يك نكته نيز وج��ود دارد آنكه اگ��ر بايدن پيروز 
اين جدال انتخاباتي ش��ود ممكن اس��ت كه باتوجه به 
وعده هاي انتخابات��ي وي روند نزولي به خود بگيرد ولي 
يك سناريوي ديگر نيز وجود دارد اينكه پيروزي بايدن 
مي تواند گشايش اقتصادي براي بورس داشته باشد. در 
اين بين اگر ترامپ مجدد مهمان كاخ سفيد شود مي توان 
روند صعودي كوتاه مدتي براي بورس متصور بود و آينده 
تيره و تاريكي براي بورس ديد اين آينده تيره و تاريك با 
پيروزي ترامپ رخ مي دهد اما نكته اساسي اين است كه 
براي برخي از س��هامداران فرقي ندارد چه كسي پيروز 
اين جدال ش��ود مهم اس��ت كه دولت و مسووالن چه 
برنامه اي براي بورس دارندو چه عرضه هايي قرار است در 
بازار رخ دهد.  در نتيجه پيش بيني بورس كمي سخت 
است چراكه عوامل دروني و بيروني تاثير مهمي بر روي 
ش��اخص و وضعيت بازار دارند ولي به طور كلي مي توان 
گفت: روز شنبه بازاريعني روز جاري بازار رونق چنداني 
نخواهد داشت و برخي از تحليلگران بازار محدوده يك 
 ميلي��ون و ۳00 ه��زار واحد را كف حمايتي ش��اخص 
پي��ش بيني كرده اند و بر اي��ن اعتقادند كه قيمت ها در 
كمترين نقطه خود قرار گرفته است و سهامداران انگيزه اي 
براي فروش سهام خود ندارند چراكه؛ براين نظرند وضعيت 
بازار كمي بدتر خواهد شد. به طور كلي مي توان گفت كه 
وضعيت بورس كمي نامشخص است و به اين زودي ها 

روند صعودي چنداني به خود نمي گيرد.
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بازار مالي چيست؟
 )Financial Market( آم�وزش| بازار مال��ي
اصطالحي گسترده است كه براي طيف وسيعي از 
بازارها به كار مي رود. هر ب��ازاري كه در آن تجارتي 
صورت مي گيرد يك بازار مالي محس��وب مي شود. 
حتي بازارهايي كه در آنها تجارت اوراق بهادار شامل 
سهام، اوراق قرضه، ارز، فلزات و مشتقات آنها انجام 

مي شود هم بازار مالي هستند.
نظام مبتني بر اقتصاد بازار در سطح كالن به وجود 
بازارهاي ۴ گانه اعتق��اد دارد. اين بازارها عبارتند از: 
بازار كاال، بازار كار، بازار پول و بازار س��رمايه. تجزيه 
و تحليل بازارهاي ۴ گانه تعادل عمومي را به اثبات 
مي رس��اند. دو بازار از بازارهاي ياد ش��ده در ارتباط 
با بخش مالي مي باش��د. بخش مالي روي دوم سكه 
اقتصاد است كه در واقع مكمل بخش واقعي اقتصاد 
اس��ت. بنابراين تعادل بلندمدت و با ثبات هر نظام 
اقتصادي هنگامي به دست مي آيد كه دو بخش مالي 
و اقتصادي با ارتباطات دروني خود در شرايط تعادلي 
عمل كنند. بر اين اساس مي توان گفت كه بخش مالي 
تزريق كننده حيات به بخش حقيقي اقتصاد است و 
منظور از توسعه مالي، توسعه سيستم يا بخش مالي 

يعني بازارها، نهادها و ابزارهاي مالي مي باشد.
جذب و تجهيز پس اندازها و تخصيص بهينه منابع 
)انتقال وجوه بين واحدهاي اقتصادي(، انتقال وجوه 
بين واحدهاي اقتصادي نقش اساس��ي بخش مالي 
اقتصاد است. واحدهاي اقتصادي به طور كلي شامل 
واحدهاي داراي پس انداز و واحدهاي سرمايه گذاري 
هس��تند. نقش بازارهاي مالي اين است كه اين دو 
گروه مزب��ور را به يكديگر نزديك كن��د و راهكاري 
فراهم نمايند كه وجوه از واحدهاي داراي مازاد پس 
انداز به واحدهاي مواجه با كمبود منابع يا كس��ري 
پس انداز انتقال يابد. بديهي است كه تأثير اين نقل 
و انتقال وجوه فراهم آوردن امكانات سرمايه گذاري 
مولد است. بنابراين مالحظه مي شود كه در صورت 
عدم وج��ود يا ضعف بازارهاي مال��ي، امكان تحقق 
س��رمايه گذاري هاي مولد در س��طح وسيع وجود 

نخواهد داشت.
قيمت وجوه و سرمايه نيز در بازارهاي مالي تعيين 
مي ش��ود. بنابراين بازارهاي مال��ي با تعيين قيمت 
س��رمايه و وجوه، بنگاه ه��ا را در تصميم گيري هاي 
س��رمايه گذاري و برنامه ريزي ه��اي مال��ي كمك 
مي كنند. به طوري كه قيمت بازاري سرمايه توسط 
بنگاه مي تواند ب��ا بازده انتظاري ناش��ي از آن مورد 
مقايسه قرار گيرد و بدين ترتيب بنگاه ها سرمايه خود 
را به سرمايه گذاري هايي كه بازده آنها باالتر يا مساوي 
هزينه سرمايه آنهاست اختصاص دهند. همچنين 
با اس��تفاده از هزينه سرمايه كه در بازار مالي تعيين 
مي شود، امكان مقايسه و ترجيح سرمايه گذاري هاي 
كوتاه مدت و بلندمدت فراهم مي ش��ود. اما فرآيند 
كشف قيمت در بازارهاي مالي زماني به درستي و به 
شكل عادالنه انجام مي گيرد كه شرايط رقابتي بر بازار 
حاكم باشد. در اين شرايط عرضه و تقاضاي وجوه و 
سرمايه، قيمت را تعيين مي كند و قيمت تعيين شده 
توس��ط بازار بهترين راهنما براي عرضه كنندگان 
وجوه يعني پس اندازكنندگان و س��رمايه گذاران و 
تقاضاكنندگان وجوه يا سپرده پذيران خواهد بود. 
بدين وس��يله تصميم گيري براي هر دو گروه آسان 
خواهد شد و منابع سرمايه اي به بهترين نحو تخصيص 
خواهد يافت. بازارهاي مالي، اطالعات را گردآوري 
مي نمايند و از طريق قيمت هاي منتشر شده منعكس 
مي نمايند. حتي افرادي كه فرآيند پرهزينه ارزيابي 
بنگاه ها و مديران و شرايط بازار سهام را طي نكرده اند، 
مي توانند قيمت هاي س��هام را كه منعكس كننده 
اطالعاتي است كه ديگران به دست آورده اند، مشاهده 
كنند. انتش��ار و تجزيه و تحليل اطالعات توس��ط 
بازارهاي مالي باعث مي شود تا جامعه منابع ناچيزي 
را به منظور به دس��ت آوردن اطالعات هزينه كند. 
اقتصادي شدن كسب اطالعات درباره فرصت هاي 
سرمايه گذاري، مي تواند به تخصيص بهتر منابع منجر 
گردد. سيستم هاي مالي كه هزينه هاي مبادالتي را 
كاهش مي دهند، مي توانند موجب تخصصي تر شدن 
فعاليت ها، نوآوري تكنولوژي و رشد اقتصادي شوند. 
همانطور كه آدام اسميت )1۷۷9( نيز ادعا مي كند، 
هزينه مبادالتي كمتر باعث تخصصي تر شدن كارها 
مي شود. وجود واسطه اي همانند پول، باعث مي شود 
تا هزينه هاي مبادله كاال تا حد زيادي كاهش يابد و 
امر مبادله س��اده تر و روان تر گردد. وجود نهادهاي 
واس��طه اي نيز خ��ود باعث كاهش اي��ن هزينه ها، 
تقس��يم كار بهتر و در نتيجه كارآيي و رش��د باالتر 
مي شود. بازارهاي مالي عالوه بر تخصيص سرمايه 
پولي، خطرات اقتص��ادي را نيز توزيع مي كنند. در 
واقع ريس��ك اش��تغال به فعاليت هاي اقتصادي و 
سرمايه گذاري، از طريق ايجاد و توزيع اوراق بهادار 
از ه��م تفكيك و توزيع مي ش��ود. به عب��ارت ديگر 
بازارهاي مالي )بازار پول و س��رمايه( در ابعاد وسيع 
ريسك افرادي را كه در فعاليت هاي اقتصادي بزرگ 
و پرمخاطره اش��تغال دارند به پس انداز كنندگان 
كه حاضر به پذيرش ريسك يك بازده غيرمطمئن 

هستند، منتقل و بين آنها توزيع مي كنند.
بازارهاي مالي عالوه بر تفكيك ريس��ك اش��تغال 
و س��رمايه گذاري، اف��راد را قادر به ايج��اد تنوع در 
سرمايه گذاري مي كنند. ايجاد تنوع در سبد دارايي 
منجر به كاهش ريس��ك مي ش��ود. كل ريس��ك 
به اي��ن علت كاه��ش مي يابد كه زي��ان در بعضي 
از س��رمايه گذاري ها توس��ط منافع ناش��ي از ساير 
سرمايه گذاري ها جبران مي ش��ود. بازارهاي مالي 
همچنين ريس��ك ع��دم نقدش��وندگي را كاهش 
مي دهند. نقدش��وندگي، عبارت از سهولت تبديل 
دارايي ها به قدرت خريد در قيمت هاي مورد توافق 
اس��ت. هزينه هاي مبادالتي و عدم تقارن اطالعاتي 
باعث كاهش نقدشوندگي شده و ريسك را افزايش 
مي ده��د. بازارهاي مالي از طريق انتش��ار و تحليل 
اطالعات و تسهيل دادوستدها به كاهش ريسك عدم 

نقدشوندگي كمك مي كنند.

تنش بورس
در ميان انتخابات امريكا

اين روزها انتخابات امريكا 
تاثير مهمي بر روي بورس 
دارد و رون��د بازار را كمي 
نوساني ساخته است. روز 
چهارشنبه ش��اهد رشد 
بازار بوديم اما؛ روز شنبه 
1۷ آبان ماه بازار سرمايه 
ن��زول را به همراه خواهد 
داشت. با وضعيت بازار اين روزها تحليل و بررسي 
و همچنين پيش بيني بورس كمي س��خت است 
و اغلب كمي خطا در پي��ش بيني ها رخ مي دهد 
كه بايد هر س��اعت و هر روز به روز رس��اني شود 
براي مثال؛ اگر م��ا همين حال تحليلي براي بازار 
بنويسيم ممكن است با پيروزي هر يك از نامزدهاي 
انتخاباتي امريكا روند بازار نيز تغيير كند در نتيجه 
به روز بودن تحليل ها مهم اس��ت ك��ه اين روزها 
به اين مورد در بازار پرداخته نمي ش��ود.انتخابات 
امريكا مي تواند تاثير مهمي بر روي اقتصاد و بورس 
ما بگذارد چراكه؛ باي��دن و ترامپ هر يك مواضع 
متفاوتي دارند و براي پيروزي هر يك از دو نفر چند 
سناريو در بازار مطرح مي شود براي مثال؛ پيروزي 
ترامپ مي تواند روند ب��ورس را به صورت حبابي 
صعودي كند و ميزان تورم را در بازار افزايش دهد 
اين تورم بر روي اقتصاد تاثير مي گذارد و با پيروزي 
ترامپ مي توانيم شاهد يك تورم عمده در اقتصاد 
و كشور باش��يم.در مقابل اين موضوع برنده شدن 
بايدن در انتخابات روند بازار را به صورت كوتاه مدت 
نزولي مي س��ازد و اگر وي به وعده هاي انتخاباتي 
خود پايبندباش��د مي توان با خروج از تحريم ها و 
ورود به برجام آينده روشني را براي اقتصاد و بورس 
متصور ب��ود اما؛ اين موارد تنها پيش بيني اس��ت 
چراكه؛ عملكرد هر فرد در مقايسه با سخنراني ها 
و وعده هايش متفاوت اس��ت ولي انتظار مي رود 
كه تعادل براي بورس و اقتصاد را داش��ته باشيم.

همچنين اغلب شركت هاي موجود در بازار سهام، 
گلچيني از شركت هاي صادرات محور هستند كه 
اغلب ظرفيت مناس��بي براي رشد دارند. درست 
است كه كشور رشد اقتصادي منفي را داشته و رشد 
منفي به علت تحريم، تورم و كرونا پيش آمده اما؛ 
با وجود پتانسيل رشد عمده اغلب سهام موجود در 
بازار سهام اين رشد منفي تاثير بسياري در بورس 
داش��ته و اگر از ميزان تحريم و تورم كاسته نشود 
نمي توان آينده خوبي براي ب��ورس متصور بود و 
پيروز شدن بايدن مي تواند آينده بورس را تغيير 
دهد.الزم به ذكر است كه بورس تنها به رشد منفي 
و انتخابات وابسته نيست بلكه نقدينگي دراين ميان 
نقش مهمي در بازار ايفا مي كند اگر ميزان نقدينگي 
كه در بازار تزريق مي شود كم باشد باعث مي شود 
كه بورس روند نزولي به خود گيرد و ميزان معامالت 
عمده اي در تاريخچه خود نداشته باشد اما؛ هرچه 
ميزان نقدينگي در بازار افزايش يابد بورس رونق 
بهتر و بيش��تري خواهد داش��ت.بنابراين درست 
كه انتخابات امري��كا مولفه تاثيرگذاري در بورس 
اس��ت اما؛ مهم تر از آن وضعيت ورود نقدينگي به 
بازار اس��ت. هرچه ميزان تحريم و تورم در كشور 
كاسته شود ميزان نقدينگي نيز افزايشي مي شود 
و مردم به راحتي مي توانند در بورس و بازار سهام 
س��رمايه گذاري كنند. اين نكته نيز حائز اهميت 
است كه انتخابات حال حاضر امريكا، تورم، ميزان 
نقدينگي و نرخ به صورت مستقيم و غيرمستقيم 
بر روي بورس تاثير دارند و نمي توان يك مولفه را 

براي رشد يا نزول بازار در نظر گرفت.

چشم انداز بازارها
در دوران پساترامپ

در صورت رفع تحريم ها در سال هاي آينده )بسته به 
سياست خارجي( رشد فروش صادراتي شركت ها 
رشد قابل توجهي خواهد داشت و رشد تناژ صادراتي 
شركت ها را به سود هاي بيشتري خواهد رساند. چند 
سال قبل بعد از امضاي برجام، بازار فقط به فكر رفع 
تحريم ها بود و تحليل ها حول و حوش شكوفايي 
اقتصاد و بورس ايران بعد از تحريم ها مي چرخيد. 
خودرويي ه��ا را دالري قيمت گذاري مي كردند و 
بانكي ها بسيار ُپر طرفدار بودند.در صورت برگشت 
ما به اقتصاد جهاني، صنايع كش��ور و شركت هاي 
بورسي از زير فشار چند ساله رها خواهند شد كه 

بايد اين عامل را در تصميم گيري ها لحاظ كنيم.
۳. ساده انگاري اس��ت كه نقش دولت را در بورس 
ناديده بگيريم. سياست هاي دولت تعيين كننده 
است. در نهايت دولت است كه اراده مي كند بازارها 
را در داخل ب��ه حركت در بياورد. روي كاغذ دولت 
مي تواند بورس را در اولويت قرار دهد. از اين بستر 
براي خروج مردم و نقدينگي سرگردان از بازار دالر 
و طال و هدايت آن به سمت بورس استفاده كند. اين 
دولت است كه مي تواند به بازار پشت نكند و صرفا به 

سمت فروش نفت نرود. 
در مجموع در كوتاه مدت اثرات رواني اين انتخابات 
بر بازارها سايه خواهد افكند اما سرنوشت بازارهاي 
سرمايه گذاري ما به اقدامات دولت و واكنش ايران 

به اين انتخابات در يك سال آينده بستگي دارد.
بورس تنها بازاري اس��ت كه پي��ش بيني انتخاب 
باي��دن را در قيمت ها تنزيل كرده اس��ت )ممكن 
است باز هم فشار رواني كوتاه مدت داشته باشيم( 
و در صورت اقدامات دولت، آمادگي رونق دوباره را 
دارد در حالي كه انتظارات افزايشي بازارهاي طال و 
ارز و مسكن تا مدتي )مشخص شدن واكنش امريكا 
و ايران و اتفاقات واقعي آينده( مخدوش شده است 
و اين بازارها انرژي الزم را براي رشد از دست داده اند.

»تعادل« وضعيت بازار بورس را در روزهاي انتخابات امريكا بررسي مي كند 

جدال بورس ايران و انتخابات امريكا

نشانه هاي باخت ترامپ در بورس
چشم تمامي معامله گران س��هام بورسي در سراسر 
جهان به اعالم برنده انتخابات رياست جمهوري امريكا 
دوخته شده است. انتخاباتي كه نتايج نظرسنجي ها 
نش��ان مي دهند يكي از نفسگيرترين و سخت ترين 
انتخابات معاصر اين كشور است و با توجه به ديدگاه 
كامال متفاوت دو نامزد اصلي، پيامدهاي مختلفي را 
براي اقتصاد جهان خواهد داشت. طي ساعت هاي اخير 
ميزان آرا در بخش بزرگي از ايالت ها اعالم شده است 
اما هنوز هيچ كدام از طرفين نتوانسته اند به حد نصاب 
الزم آرا دست پيدا كنند. هنوز نتايج اصلي انتخابات 
اعالم نشده است اما؛ بايدن شانس بيشتري براي ورود 
به كاخ س��فيد دارد. در صورت قطعي شدن پيروزي 
بايدن در ايالت هاي اصلي ترامپ بايد كاخ سفيد را ترك 
و جاي خود را به رييس جمهور جديد يعني جوبايدن 
بدهد.  جو بايدن و دونالد ترامپ در سخنراني هاي اخير 
از پيشتازي خود در رقابت ها خبر داده اند اما؛ با توجه به 
رقابت نزديك دو نامزد و تعداد باالي آراي پستي در اين 
دوره كه شمارش آنها طوالني خواهد بود انتظار مي رود 
پيروز نهايي بالفاصله پس از پايان انتخابات مشخص 
نشود و طي روزهاي آينده اين نتيجه اعالم گردد. به 
دليل اختالف اندك آرا در ايالت هاي كليدي، برخي از 
گزارشات حاكي از احتمال درخواست بازشماري آرا و 
حتي مراجعه به ديوان عالي دارد. دونالد ترامپ نيز تا 
چندي پيش در توييتر اعالم كرد ميزان آراي جوبايدن 
صحيح نيست و پيشتازي وي در برخي ايالت ها به طرز 

شگفت آوري ناپديد شده است.

ميچ مك كانل، رهبر اكثريت مجلس سنا نيز تلويحا از 
احتمال كشيده ش��دن كار به دادگاه عالي خبر داده و 

گفته است نبايد از چنين اتفاقي متعجب شد. 
بر اساس قانون، فرد پيروز بايد حداقل 2۷0 راي الكترال 
را به دس��ت آورد و در صورت مشخص نشدن برنده به 
دليل اختالف كم آرا، دادگاه عالي تصميم خواهد گرفت 
تا سرنوش��ت انتخابات چه ش��ود. ترامپ در گفت وگو 
با ش��بكه خبري فاكس نيوز پيش بيني كرده اس��ت 
بتواند با كس��ب ۳06 راي الكترال ب��راي دومين بار به 
رياست جمهوري امريكا انتخاب شود اما؛ در عين حال 
تاكيد كرده است قصد اعالم پيروزي زودهنگام را ندارد.

ميزان آمار بي��كاري از بزرگ ترين اقتصادهاي جهان 
كماكان نگران كننده است: تا پايان ماه سپتامبر متوسط 
نرخ بي��كاري در بزرگ ترين اقتصاد اروپا به ۴.۵ درصد 
رس��يد كه در مقايس��ه با ماه قبل 0.1 درصد افزايش 
يافته است تا بدين ترتيب باالترين نرخ بيكاري آلمان 
از دسامبر 201۵ تاكنون به ثبت برسد و براي ششمين 
بار در طول سال جاري نرخ بيكاري در سومين اقتصاد 
بزرگ جهان افزايش��ي شده است؛ به گونه اي كه طبق 
اعالم وزارت ارتباطات و امور داخلي، نرخ بيكاري در ژاپن 
تا پايان ماه سپتامبر بدون تغيير نسبت به ماه قبل به سه 
درصد رسيده است. با در نظر گرفتن فاكتورهاي فصلي 
شمار بيكاران ژاپني در حال حاضر حدود دو ميليون و 
چهار هزار نفر برآورد مي شود كه 10۷ هزار نفر بيشتر 
از شمار بيكاران ثبت شده در مدت مشابه سال 2019 
بوده است. وضعيت بورس هاي جهاني نيز كمي تغيير 

كرده است و بورس امريكا در وال استريت وضعيت خوبي 
داشته و همه شاخص ها صعودي بودند تا جايي كه هر 
سه شاخص اصلي بورسي در سطح باالتري از روز قبل 
خود بسته شدند. شاخص »داوجونز ايدانستريال اوريج« 
با 1.9۵ درصد افزايش نسبت به روز قبل و در سطح 2۸ 

هزار و ۳90.1۸ واحد بسته شد.
ش��اخص »اس اند پي ۵00« ب��ا 1.9۴ درصد صعود تا 
سطح ۳۵10.۴۵ واحدي باال رفت و ديگر شاخص مهم 
بورسي امريكا يعني »نزدك كامپوزيت« با 2.۵9 درصد 

صعود در سطح 11 هزار و ۸90.9۳ واحدي بسته شد.
در معامالت بازارهاي بورس در اروپا، شاخص »فوتسي 
100« بورس لندن با 0.۳9 درصد صعود نسبت به روز 
قبل و در س��طح ۵906.1۸ واحد بس��ته شد. شاخص 
»دكس ۳0« بورس فرانكفورت در آلمان با افزايش 1.9۸ 
درصدي و ايستادن در سطح 12 هزار و ۵6۸.09 واحدي 
به كار خ��ود خاتمه داد و ش��اخص »كك ۴0« بورس 
پاريس با افزايش 1.2۴ درصدي در س��طح ۴9۸۳.99 
واحد بسته شد. در مادريد شاخص »ايبكس ۳۵« 2.10 

درصد باال رفت و به 692۴.20 واحد رسيد.
در معامالت بورس هاي آسيا، شاخص ها عملكرد خوبي 
داشتند؛ تا جايي كه شاخص »نيك كي 22۵« بورس 
توكيو ژاپن با صعود 1.۷۳ درصدي تا سطح 2۴ هزار و 
10۵.2۸ واحدي باال رفت. ش��اخص »هانگ سنگ« 
ب��ورس هنگ كنگ ۳.2۵ درصد باال رفت و در س��طح 
2۵ هزار و 69۵.22 واحد بس��ته شد. در چين شاخص 
»شانگهاي كامپوزيت« صعود 1.۴۸ درصدي را تجربه 

كرد و در سطح ۴۸۸۵.11 واحد بسته شد.
در استراليا ش��اخص »اس اند پي اس اند ايكس 200« 
بورس س��يدني با 1.29 درصد افزايش و ايس��تادن در 
سطح 61۳9.61 واحدي به كار خود خاتمه داد. در بين 
ديگر شاخص هاي مهم آسيايي، شاخص »تاپيكس« 
ژاپن صعودي بود. )معيار محاس��به تغييرات قيمتي، 
س��اعت پاياني معامالت روزانه ب��ورس نيويورك بوده 

است( 
براين اساس بايدن آينده روشني براي اقتصاد جهان دارد 
و پيروزي وي مي تواند روند معامالت بازارهاي بورسي 
را حد قابل توجهي افزايش دهد اما؛ اين تاثير تنها براي 
بورس مي تواند مثبت باشد و براي ديگر بازار مي تواند 
روند منفي داشته باش��د براي مثال؛ طي روز گذشته 
قيمت نفت و نرخ طالي جهاني كاهش يافت و مي تواند 
اين كاهش موجبات زيان را براي سرمايه گذاران در اين 

بازار ها فراهم  سازد.
پيروزي بايدن مي تواند بورس اغلب كشورها از جمله 
امريكا، آسيا و خصوصا چين را مثبت سازد چراكه؛ وي 
تعامالت متفاوت تري با رييس جمهوري فعلي امريكا 
يعني ترامپ دارد و ممكن است اين پيروزي صعود بسيار 
خوبي براي بورس هايي جهاني برجاي بگذارد. از سوي 
ديگر ترامپ نيز طرفداراني دارد و اين افراد مي توانند با 
ارتباطات و نوع سخنراني خود تاثير منفي بر روي بورس 
بگذارند. اغلب پيش بيني كارشناس��ان اين است كه با 
پيروزي ترامپ بازاره��اي بورس جهاني روندي نزولي 
خواهند داشت و اين روند تا مدتي ادامه دار خواهد بود. 

عليزاده آراني، تحليلگر بازار سرمايه، كارشناس بازار سرمايه با تاكيد بر اينكه 
اين حجم از حساسيت نسبت به انتخابات امريكا امري مطلوب نيست، در پاسخ 
به اين س��ئوال كه آيا بورس بار ديگر در ميان مدت وارد مدار رشد خواهد شد 
گفت: اين اتفاق رخ مي دهد اما نكته اي كه بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است 
كه بعيد مي دانم رش��د بورس مانند ماه هاي ارديبهشت، خرداد و تيرماه روند 
شارپي و هيجاني را تجربه كند. وي در توضيح اين مطلب افزود: نكته مهم اين 
اس��ت كه بعد از برگزاري انتخابات امريكا، كم كم تنور انتخابات در ايران داغ مي شود در نتيجه بعدي 
مي دانم بورس در سال 99 رش��د قابل توجهي را شاهد باشد چرا كه به شدت تحت تاثير سياست قرار 

مي گيرد و رشد شاخص طبيعتا در اين دوره كوتاه مدت خواهد بود.
 وي در پيش بيني وضعيت ش��اخص در نيمه آبان م��اه گفت: من حس مي كنم كه روند زيان دهي در 
آبان ماه تداوم داشته باش��د و ميانگين بازدهي سرمايه در آبان ماه براي سرمايه گذاران منفي خواهد 
بود.در بهترين حالت اگر وضعيت شاخص منفي نباشد، مثبت نيز نخواهد بود، البته بايد توجه داشت 
تا امروز روند بازار با زيان و افت شديدي همراه بوده و سرمايه گذاران در آبان ماه زيان هنگفتي از بابت 

سرمايه هاي خودشان داشتند.

برش
انتخابات امريكا و بورس ايران

ايمان اس��الميان تحليلگر اقتصادي گفت فعاالن بازارهای مالی با حساسيت 
ودقت بيشتری نسبت به بقيه تحوالت عجيب و استثنايی انتخابات امريکا را 
دنبال می کنند. تا اي��ن لحظه تکليف رقابتی ترين انتخابات قرن اخير امريكا 
مشخص نشده است و پيش بينی می شود بايدن به لطف سونامی آرای پستی 
حايز بيش��ترين آرای الکترال و مردمی ش��ود.  اما با توجه به مواضع ترامپ و 
برخی از جمهوری خواهان به نظر می رس��د که نمی ت��وان قاطعانه بايدن را 
رييس جمهور آمريکا دانست و حتی می توان چالش و اغتشاش سياسی را در آمريکا پيش بينی کرد. 
با توجه به احتمال باالی پيروزی بايدن می توان روزهای آتی بورس ايران را اينچنين پيش بينی کرد.

برش
روزهای در انتظار بورس

فردين آقابزرگي، مديرعامل كارگزاري بانك رفاه در خصوص وضعيت بازار گفت: باتوجه 
به افزايش بسيار خوش بينانه شاخص و قيمت سهام در روز چهارشنبه بنا بر احتمال زياد 
حركت عكس اين روند را در بازار شاهد خواهيم بود و بورس طي روزهاي آينده روندي 
نزولي به خود مي گيرد همچنين بسياري از افراد به صورت كامال غير موجه توجيح مي كنند 
كه بنا بر كاهش شديد نرخ ارز بازار سرمايه يك واكنش منفي در روز هاي شنبه و يكشنبه 
نشان مي دهد.اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: در صورت رونمايي ازموفقيت بايدن به 
غلط بازارسرمايه يك واكنش منفي نشان داده و روند نزولي به خود مي گيرد و طي روزهاي بسيار كوتاه تعادل به بازار 
سهام باز مي گردد چراكه؛ اصالح قيمت ها صورت گرفته است ولي اين شوك بسيار قابل توجه براي بازارخواهد بود.

برش
روند نزولي بازار با پيروزي بايدن

پيمان مولوي، تحليلگر اقتصادي در رابطه با وضعيت بازار س��رمايه بيان داشت: بازار 
سرمايه باتوجه به روند نزولي بازار طال، ارز، خودرو و... مي تواند در كوتاه مدت كمي مثبت 
باشد البته؛ بايد ديد نقدينگي خارج شده از بازارهاي موازي وارد بازار سرمايه مي شود و 
يا خير؟ و اين نقدينگي به كدام سمت و سوي بازار امالك ومستغالت، بازار سرمايه و يا 
بازارهاي موازي مي رود و اين مورد به صورت كوتاه مدت و شوك است. وي ادامه داد: با 
فرضيه پيروزي جو بايدن سوال اين است كه با گذر روزها چه اتفاقي رخ مي دهد يعني 
از ميزان تحريم هاي موجود در بازار كاسته مي شود و يا خير. اين فاصله تا بهمن ماه ادامه دار خواهد بود و شاهد 
 تنش و نوسان در بازار خواهيم بود. نكته مهم اين است كه در اين دوران پالس هاي مثبتي از بازار گرفته شود و اگر 
پالس هاي موجود در بازار مثبت باشد چشم انداز پيش روي مثبت مي شود و بازار مي تواند به صورت ممتد شاهد 
ورود نقدينگي به بازار باشد اما؛ اين ورود نقدينگي به صورت هيجاني و شديد نخواهد بود چون سهامداران بازار 
اين ريسك را قبول نمي كنند. اين كارشناس اقتصادي افزود: تا پيروزي جوبايدن و  بهمن ماه چند سناريو در بازار 
وجود دارد نخست؛ اينكه وي با پيش شرط به پاي مذاكرات وارد شود و يا بدون پيش شرط اگر اين روند با پيش 
شرط صورت گيرد ورود به صورت طوالني مدت تر خواهد بود و زمان زيادي مصرف مي شود اما؛ بدون پيش شرط 

شاهد روند معقول تر در بازارهاي مالي به خصوص بورس خواهيم بود. 

برش
روند صعودي در انتظار بازار

رقيه ندايي



مجيد اعزازي|
با تغيير رييس جمهور امريكا، اگر چه انتظار مي رود، 
سياست ها و خط مشي هاي اياالت متحده در برابر 
ساير كشورها دستخوش نوسان هاي جدي نشود، 
اما دس��ت كم اين اميد وجود دارد ك��ه رويكردها 
و تاكتيك هاي متهورانه دونال��د ترامپ در عرصه 
روابط ميان امريكا و برخي كشورها به رويكردهاي 

ديپلماتيك و عقاليي تبديل شود.
 در چهار سال گذشته، آنگونه كه مقام هاي عاليرتبه 
چيني اعالم كرده ان��د، روابط چين و امريكا درگير 
بيش��ترين چالش ها در ۴ دهه گذش��ته شده، اما 
سياست پكن براي مصالحه و بهبود روابط با امريكا 

تغييري نكرده است.
در عين حال، چين نمي خواهد و نمي تواند به يك 
امريكاي ديگر تبديل ش��ود. اين موض��ع اما اراده 
يك طرف اين رابطه را ترس��يم مي كند. آيا طرف 
مقابل به رهبري جوبايدن نيز چنين اراده اي دارد؟ 
بررس��ي هاي حاكي از اين اس��ت كه رقابت ميان 
امريكا و چي��ن به قدري جدي اس��ت كه احتماال 
رييس جمه��ور جديد امريكا ني��ز تمايلي به تغيير 

سياست در برابر چين نداشته باشد.

بايدنتعاملميكند
در همين رابطه، »بيل وينترز«، مديرعامل شركت 
چند مليتي خدمات مالي و بانكداري »اس��تاندارد 
چارترد« مي گويد: دول��ت جديد امريكا به رهبري 
جو باي��دن براي خنثي كردن برخ��ي از تنش هاي 
ايجاد ش��ده طي چهار سال گذشته، با چين تعامل 
خواهد كرد.  وينترز در مصاحبه با تلويزيون بلومبرگ 
مي افزايد: اگر بايدن رييس جمهور شود، رويه اياالت 
متحده نسبت به چين نيز »س��ازگاري« بيشتري 
خواهد داش��ت. او مي گويد: من خوش بين هستم. 
اميد من اين است كه چين و اياالت متحده با يكديگر 
تعامل كنند و تش��خيص دهند كه همكاري بهتر از 
رقابت اس��ت. اما فكر نمي كنم اين رقابت هم كاماًل 

از بين برود.
در عي��ن حال، وينترز هش��دار داد ك��ه تنش ها به 
احتمال زياد باقي خواهند ماند، چرا كه چين با وجود 
روي كار آمدن بايدن، تفاوت زيادي در مقابل امريكا 

احساس نخواهد كرد.

نيازامريكابهتوقفچين
دولت بعدي اياالت متحده بايد ادامه رشد اقتصادي 
و فناوري چين را بپذيرد. ممكن اس��ت ايده پيشي 
گرفتن چين از امريكا - نقطه عطفي كه احتمااًل طي 
دهه آينده به دست خواهد آمد - را دوست نداشته 
باش��د. اما تالش هاي بعدي براي جلوگيري از اين 
نتيجه نه تنها بي فايده اس��ت، بلكه بسيار پرهزينه 

نيز خواهد بود.
»دانيل گروس«، مدير مركز مطالعات سياسي اروپا 
در يادداش��تي در سايت »پراجكت سنديكيت« در 
تشريح اين تحليل نوشت: دولت اياالت متحده - و 
به طور فزاينده، كميس��يون اروپ��ا - اكنون عمدتا 
معتقد اس��ت كه چين به لطف نفوذ گسترده دولت 
خود بر اقتصاد، دس��تاوردهاي اقتصادي و فناوري 
خود را ناعادالنه تأمين كرده است. استراتژيست ها 
غالبًا اين ديدگاه را مطرح مي كنند و تصور مي كنند 
كه يك دولت مي تواند با س��رمايه گذاري در صنايع 

روز دنيا به برتري فناوري دست يابد.

تا همين اواخر، به نظر مي رس��يد كه رهبران چين 
محدوديت هاي مداخله دولت را درك كرده اند. در 
حقيقت، توصيه عمومي حزب كمونيست چين به 
مقامات اين بود كه ميزان مداخله دولت در اقتصاد را 
كاهش دهند، زيرا شركت هاي دولتي )SOE( عمومًا 
بسيار ناكارآمدتر از شركت هاي خصوصي هستند و 

تنها حدود يك سوم آنها سودآوري دارند.
در حالي كه SOE ها در مقايس��ه با ش��ركت هاي 
خصوصي عملكرد بدت��ري دارن��د، رهبران چين 
ديدگاه ه��اي خود را در م��ورد مداخله كاماًل تغيير 
داده اند. اكنون، عرف مرسوم اين است كه اين كشور 
پيش��رفت خود را - و در واقع سلطه جهاني در حال 
ظهورخود - را مديون توس��عه برخ��ي از صنايع با 

فناوري پيشرفته است.
با اين ح��ال، عامل اصل��ي موفقيت چي��ن ميزان 
پس ان��داز ب��االي آن - تقريبا ۴0 درص��د از توليد 
ناخالص داخلي، يا بيش از دو برابر اين نرخ در اياالت 
متحده و اروپا است. اين عامل منابع عظيمي را براي 
سرمايه گذاري در زيرساخت هاي فناورانه و رهبري 
در اختيار چين قرار مي دهد، از همين رو اس��ت كه 
به طور قابل توجهي، اين كشور سرمايه گذاري هاي 
عظيمي در زمين��ه بهبود كم��ي و كيفي آموزش 

انجام داده است.
در مورد تحصيالت متوس��طه، چين كاماًل به غرب 
رسيده است. و آزمايش توسط برنامه OECD براي 
ارزيابي بين المللي دانش آموزان نشان مي دهد كه 
دانش آموزان دبيرس��تاني چيني در حل مشكالت 
بسيار بهتر از همس��االن امريكايي يا اروپايي خود 

عمل مي كنند.
ع��الوه بر اين، آموزش عال��ي - كليد اصلي رهبري 
فن��اوري - ط��ي دو دهه گذش��ته در چين منفجر 
شده است. براساس گزارش بنياد ملي علوم اياالت 
متحده، چين نسبت به امريكا، اكنون بيش از دو برابر 
مهندس و مقاالت علمي و مهندسي توليد مي كند. 

به همين ترتيب، در هزينه هاي تحقيق و توس��عه 
از اتحاديه اروپا پيش��ي گرفته است و در روندهاي 
جاري، بايد در دهه آينده به اياالت متحده برس��د 

)برخي فكر مي كنند قباًل اين كار را كرده است( .
شبح يك چين غالب از نظر فناوري، اياالت متحده 
را تحت تاثير قرار داده و مشتاق اطمينان از تحقق 

آن است.
از اي��ن رو، با توجه به اصول حاك��م بر چين، اياالت 
متح��ده كار كمي مي توان��د انجام ده��د كه مانع 
پيشرفت اين كش��ور شود، چه رس��د به اينكه آن 
را متوق��ف كند. »ه��واوي« فق��ط ي��ك نمونه از 
شركت هايي اس��ت كه س��رمايه خود را در اختيار 
ميليون ها مهندس چيني ب��راي توليد محصوالت 
جديد قرار داده است. حتي اگر اياالت متحده موفق 
به از بين بردن هواوي شود، بسياري از شركت هاي 
فناوري پيش��رفته چيني نيز با همين استعداد در 

آستانه ظهور هستند.
استراتژي به اصطالح گردش دوگانه كه براي شكل 
دادن به برنامه پنج س��اله بعدي چين تنظيم شده 
است كاماًل با زيرس��اخت هاي گفته شده مطابقت 
دارد. با رشد اقتصاد، چين طبيعتًا كمتر به صادرات 
متكي است و مهندس��ان تازه كار آن در رشته هاي 
گوناگون فناوري استاد خواهند شد. به عبارت ديگر، 
برنامه هاي دولت براي سال هاي آينده، حتي بدون 

دخالت دولت، احتمااًل محقق خواهد شد.

در مقابل، اس��تراتژي اياالت متحده - كه با تجزيه 
اقتصادي از چين آغاز مي شود - شانس كمي براي 
موفقيت دارد. به ط��ور حتم، تجزي��ه اقتصادي به 
خودي خود ممكن اس��ت امكان پذير باشد. اما اين 

تجزيه اقتصادي، ضد توليد نيز خواهد بود.
تجارت هميشه به معناي وابستگي دو طرفه است 
و گرچه ممكن اس��ت اياالت متحده ايده »رهايي« 
از چين با قطع روابط تجاري را دوست داشته باشد، 
اما ب��راي »رهايي« از چين، هزين��ه زيادي خواهد 
پرداخت. اخ��راج تأمين كنندگان چين��ي از بازار 
اياالت متح��ده، منجر به اعطاي ياران��ه پنهاني به 
توليد گرانتر كاالها مي شود. سرانجام، تأثير كاهش 
تجارت دوجانبه ميان دو كشور نتيجه اي برابر با آن 
تعرفه هاي ناموفق ترامپ عليه چين در پي خواهد 
داشت: بس��تن ماليات پنهان بر مصرف كنندگان 

امريكايي.
در اين حال، محدود كردن دسترسي چين به برخي 
از فناوري ه��اي اصلي اياالت متحده ممكن اس��ت 
در كوتاه مدت تغييري ايج��اد كند، اما بعيد به نظر 
مي رس��د، سرعت رشد چش��مگير چين را كاهش 
دهد. مقياس گسترده منابع انساني و مالي كه چين 
در دهه آين��ده به كار خواهد گرف��ت به اين معني 
است كه اين كشور به خوبي مي تواند بر بسياري از 
بخش هاي فناوري پيشرفته، با يا بدون ورودي هاي 

اياالت متحده تسلط پيدا كند.
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جدالنفسگير
حملونقلهواييباكرونا

ثبت۳۷هزارشكايت
ازساختوسازهايتهران

مديركل س��اختمان و معماري معاونت شهرس��ازي 
شهرداري تهران از ثبت ش��كايت باالي شهروندان از 
آلودگي صوتي و محيطي ناشي از ساخت و ساز خبر داد. 
علي صالحي در گفت و گو با ايسنا، در مورد ثبت باالي 
شكايات مردمي از آلودگي صوتي و محيطي ناشي از 
س��اخت و سازها، گفت: در سامانه ۱۳۷ در شش ماهه 
نخست سال جاري حدود۳۷ هزار شكايت مردمي از 
آلودگي صوتي و محيطي ناشي از ساخت و ساز ثبت 

شده است.

اخبار ويژه 

150اتوبوسبازسازيشده
بهچرخهخدمتبازميگردد

شهردار اصفهان گفت: طرح بازس��ازي ۷00 اتوبوس 
ش��هري را در دس��ت اجرا داريم و قرارداد بازس��ازي 
۱80اتوبوس منعقد ش��ده و ۱50 دس��تگاه اتوبوس 
بازسازي شده به عرصه خدمت مي آيد كه در شأن مردم 
خواهد بود. به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري 
اصفهان، قدرت اهلل نوروزي در برنامه زنده راديويي »شهر 
پرسشگر، شهردار پاسخگو« گفت: سه سال پيش وقتي 
اين نياز را احساس كرديم و قفل توقف پروژه را شكستيم، 
كل سرمايه شركت نمايشگاه هاي بين المللي اصفهان 
۴0 ميليارد تومان بود و ۱5 درصد پروژه انجام شده بود 
اما با افزايش س��رمايه شركت به بيش از 200 ميليارد 
تومان، حدود 220 ميليارد تومان براي پروژه نمايشگاه 
هزينه شده و طرح با كيفيت و سرعت پيش رفت كه در 
اين راستا ۱۱۴ ميليارد تومان از هزينه از سوي شهرداري 
و 8۳ ميليارد تومان از طرف اتاق بازرگاني استان تامين 
شد. وي گفت: به دنبال اين هستيم خودروها در شهر 
كم شود چراكه هرچه خودرو كمتر شود تردد آسان تر 
مي شود؛ همچنين اتوبوس هاي بازس��ازي شده وارد 
چرخه مي ش��ود كه در اي��ن زمينه طرح بازس��ازي 
۷00اتوبوس را در دست اجرا داريم و قرارداد بازسازي 
۱80اتوبوس منعقد شده و ۱50 دستگاه بازسازي شده 

به عرصه خدمت مي آيد كه در شأن مردم خواهد بود.

پاكسازيبستررودخانهزايندهرود
مديركل هماهنگي و نظارت بر خدمات شهري شهرداري 
اصفهان گفت: در پي خش��كي رودخان��ه زاينده رود و 
رويش مضاعف علف ها در بستر رودخانه با حضور بيش 
از ۴00نفر از عوامل فضاي س��بز، نيروهاي خدماتي، 
تجهيزات موتوري سازمان خدمات موتوري و پيمانكار 
نظافت رودخانه، عمليات پاكسازي رودخانه آغاز شده 
است و اين روند تا پاكسازي كامل ادامه دارد. به گزارش 
اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، بهزاد حقاني 
اظهار كرد: در پي خشك شدن رودخانه زاينده رود و به 
دنبال آن خشكي علف هاي هرز در كف رودخانه عالوه بر 
اينكه موجب نازيبايي هاي بصري شده است، متاسفانه در 
چند روز اخير توسط برخي از افراد در چند نقطه از بستر 
رودخانه اين علف ها به آتش كشيده و موجب مشكالتي 
براي شهروندان و به ويژه تهديدي براي آثار تاريخي و 

افزايش آلودگي هوا شده است.

»تعادل« آينده روابط امريكا و چين را بررسي مي كند

آتش بس در جنگ تجاري 

شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب درنظرداردکاالی موردنيازخودرامطابق جدول زیر ازطریق برگزاری مناقصه عمومی از ميان توليد کنندگان دارای 
تایيدیه پژوهشگاه صنعت نفت تامين نماید .
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وهمچنين تاریخ گشایش پاکات فنی ،متعاقبا به مناقصه گرانی که صالحيت دریافت اسناد و مدارک مناقصه را احراز نموده اند ، به صورت مکتوب 

اعالم خواهد گردید .

شماره تقاضاتعدادموضوع مناقصهشماره قلم

9930176-21-100008کيسهپودر فروبار1

شهرداری قائمشهر در نظر دارد بر اساس مصوبه شورای محترم اسالمی شهر قائمشهر نسبت به واگذاری بيست عدد از تابلوهای یک طرفه تبليغاتی در محل ایستگاه های اتوبوس سطح شهر )در قالب پکيج( به شرح 
جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی به کانون های تبليغاتی واجد شرایط به صورت اجاره اقدام نماید. متقاضيان می توانند به منظور کسب اطالعات بيشتر همه روزه از تاریخ درج آگهی با شماره تلفن 01142084056 

تماس حاصل نموده و به منظور دریافت اسناد مزایده به واحد امور قراردادها و یا به سایت www.ghaemshahr.ir  شهرداری مراجعه نمایند.

نوبت اولآگهیتجديدمزايدهعمومیشماره۷2061

عباس صالح زاده - شهردار قائمشهر

1- نوع کار : واگذاری بيست عدد از تابلوهای یک طرفه تبليغاتی در محل ایستگاه های اتوبوس سطح شهر )در قالب پکيج( به شرح جدول فوق
2- محل دریافت اسناد مزایده: واحد امور قراردادهای شهرداری قائمشهر می باشد.

3- مدت انجام کار: به مدت دو سال می باشد.
4- ميزان سپرده شرکت در مزایده : 5 درصد مبلغ برآورد به مبلغ 296/340/000 ریال ) دویست و نود و شش ميليون و سيصد و چهل هزار ریال( می باشد.

5-بر اساس ماده 5 آیين نامه مالی شهرداری ها، شهرداری در رد یا قبول هر یک از پيشنهادات مختار می باشد.
6- مطابق ماده 8 آئين نامه مالی شهرداری ها هرگاه برنده مزایده از انجام معامله خودداری کند یا پس از ابالغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر 

بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتی که برندگان دوم و سوم نيز ظرف مهلت هفت روز پس از ابالغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
7- کليه شرکت کنندگان می بایست دارای کانون تبليغاتی مجاز بوده و نسبت به ارائه پروانه تاسيس کانون دارای اعتبار از اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اقدام نمایند.

8- مهلت دریافت اسناد از تاریخ 99/8/17 لغایت 99/9/2قابل تحویل به متقاضيان می باشد.
9- زمان تحویل پيشنهادات: حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 99/9/5 بعد از ثبت دبيرخانه دفتر قراردادها گردد.

10- به پيشنهادات فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از ميزان مقرر در اسناد، چک شخصی  و نظایر آن و یا پيشنهاداتی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی وصول شود ترتيب اثر داده نخواهد شد .
11- زمان و محل بازگشائی پيشنهادات: ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 99/9/9 در دفتر شهردار قائمشهر گشایش و خوانده خواهد شد.

12- حضور کليه پيشنهاددادگان و یا نمایندگان آن با در دست داشتن معرفی نامه بالمانع می باشد.
13- سایر اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.

14- چاپ اگهی نوب اول  مورخ 17 / 8 / 99 
15- چاپ آگهی نوبت دوم در مورخ 24 / 8 / 99 

نوع تابلومساحت )مترمربع(ابعادموقعيت مکانیردیف
بيلبورد یک طرفه515*3خيابان کارگر- روبروی سپاه1
بيلبورد یک طرفه515*3خيابان کارگر- جنب کوچه وليعصر2
بيلبورد یک طرفه515*3خيابان کارگر- روبروی کوچه مهمانسرا3
بيلبورد یک طرفه515*3خيابان کارگر- جنب پارک شهر4
بيلبورد یک طرفه515*3خيابان کارگر- جنب کارخانه نساجی شماره 52
بيلبورد یک طرفه515*3خيابان کارگر- نرسيده به ميدان جانبازان6
بيلبورد یک طرفه512/5*2/5خيابان امام- جنب پاساژ نسيم7
بيلبورد یک طرفه515*3خيابان امام- روبروی کوچه اخوان8
بيلبورد یک طرفه515*3خيابان امام- جنب کارخانه آرد9
بيلبورد یک طرفه515*3ميدان امام- جنب بانک صادرات10
بيلبورد یک طرفه512/5*2/5ميدان امام- ابتدای جاده کياکال11
بيلبورد یک طرفه515*3ميدان امام- ابتدای جاده خيابان امام12
بيلبورد یک طرفه515*3خيابان تهران- روبروی کوچه روان13
بيلبورد یک طرفه515*3خيابان تهران- بعد از مصلی14
بيلبورد یک طرفه515*3خيابان تهران- روبروی فروشگاه شهروند15
بيلبورد یک طرفه515*3خيابان تهران- جنب شيرینی سرای ماه عسل16
بيلبورد یک طرفه515*3خيابان تهران- روبروی کوچه ارس17
بيلبورد یک طرفه820*2/5خيابان کارگر- روبروی عمارت شهرداری18
بيلبورد یک طرفه512/5*2/5خيابان تهران- جنب پاساژ ملکشاه19
بيلبورد یک طرفه512/5*2/5خيابان مدرس- روبروی بانک ملی مرکزی20

مجموع برآورد اجاره پایه دو سال مطابق نظریه کارشناس رسمی دادگستری: 5/926/800/000 ریال

 نظر به دستور مواد1و3 قانون تعيين تکليف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390.09.20 برابر رای شماره 139960310013007569...
مورخ 1399.06.10 .هيات قانون تعيين تکليف .....موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی ....چمستان....... تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی آقای/خانم...روح انگيز ش�ونکندی ....فرزند...علی ... .نسبت به ششدانگ یک قطعه زمين با بنای احداثی / به مساحت .....245.25 
متر مربع که به ش�ماره پالک ...295 ....فرعی از ....24.... اصلی واقع در... قریه مرداب بخش...11 ...خریداری از آقای /خانم... رضا توکلی مالک 
رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئين نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/کثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هيات الصادق تا 
در صورتيکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولين آگهی و درروستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکيت می نماید و صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست. م الف 19906771

تاریخ انتشار نوبت اول.. 1399.08.17 تاریخ انتشار نوبت دوم1399.09.01

آگهیقانونتعيينتکليفوضعيتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

کفيل اداره ثبت اسناد و امالک چمستان- عظيم توکلی

نظر به اینکه آقای اميد شجاعی برابر وکالتنامه شماره 12455-1399.0729 دفترخانه 1277-تهران از سوی موکل خویش خانم شبنم 
عنایتی، احدی از مالکين مش�اعی پالک یک فرعی از 43 فرعی از یک- اصلی بخش 10 ثبت نور برابر درخواس�ت وارده بشماره 11093- 
1399.08.05 تقاضای افراز حصه و سهمی مالکيتی ملک موکل خویش را ازکل ششدانگ پالک مذکور از این اداره نموده و از اعالم آدرس و 
محل سکونت دیگر مالکين مشاعی اظهار بی اطالعی و عجز نموده ،لذا به استناد ماده 18- آئين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء 
به مالکين مشاعی ذیل بنامهای 1-صدیقه نعيمی 2- محمدباقر دریایی 3- محمدعلی فاضلی 4- سالویا جاویدان نژاد 5- محمدرضا نوری 
اردستانی 6- هدایت گل کار 7- محمدرضا قاسمی 8- تهمينه درویش 9- جمال الدین ثوبی 10-نگين فيصل 11- صنم اقدمی 12- بهرام 
قاسمی 13- علی اکبر دریایی 14- شاهين فدوی 15-ذبيح اله زاهدی 16-امير عابدینی مسلم آبادی 17-محمد محمدی 18- فرشته فالح 
19-ش�ادی محمود زاده 20- محمود جابر وندی 21- پویا تقی بک لو 22- سيد رضا گل پرور 23-امير علی فيصل 24-جمال الدین ثوبی 
25-محمدباقر دریایی 26- طاهره نوری 27- ش�هرام فروزان 28-ثمين فيصل 29-نيما تقی بک لو اخطار و ابالغ می گردد جهت انجام 
عمليات افرازی راس س�اعت ده صبح یکشنبه مورخه 1399.09.09 توسط نماینده و نقشه بردار این اداره صورت می گيرد در محل وقوع 

ملک حضور بهم رسانيد.بدیهی است عدم حضور مانع از اجرای عمليات افرازی نخواهد بود.. م الف 19906781
 تاریخ انتشار 1399.08.17

آگهیدعوتبهافراز

صفر رضوانی گيلکالیی رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

 براب�ر رای ش�ماره 139960310006012094 مورخ 1399.07.14 هيات اول موضوع قان�ون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی بنام آقای/خانم داریوش 
رضایی فرزند قدرت اهلل در شش�دانگ یک قطعه زمين با بنای احداثی به مس�احت 33.28 مترمربع به پالک 17817 فرعی از 4 
اصلی واقع در نور مازندران بخش 10 ثبت نور محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15روز در 
روزنامه سراسری و محلی آگهی می گردد درصورتی که اشخاص ذی نفع به آرا اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
آگهی تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد اخذ نمایند.معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسليم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. م الف 19906774

تاریخ انتشار اول 99.08.17 تاریخ انتشار دوم 99.09.02 

آگهیموضوعماده۳وماده1۳آئيننامهقانونتعيينتکليف
وضعيتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

صفر رضوانی گيل کالیی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزیز مي توانند  نظرها، انتقادات و 
پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با 

ذكر جزئيات به این سامانه پيامك نمایند. 

در پي شيوع ويروس كرونا 
يكي از صنايعي كه به شدت 
تح��ت تاثير و آس��يب قرار 
گرفت، صنعت حمل و نقل 
تجاري هوايي است. يكي از 
پيامدهاي همه گيري جهاني 
كرون��ا كاهش چش��مگير 
مس��افرت هاي هوايي بوده 
كه در مقايسه با اوايل سال 
2020، روزان��ه ح��دود 80 درصد كمتر ش��ده اند. بر 
اس��اس آمار ها و ارقام به جهت شرايط خاص حاكم بر 
مسافرت هاي هوايي، اعم از فضاي بسته هواپيما و سطح 
تماس تجهيزات و نشيمن هواپيما و محفظه حمل و نقل 
بار مسافران هوايي، اين وسيله سريع حمل و نقل براي 
مسووالن و شهروندان نگراني هايي را براي شيوع و انتشار 
بيش از بيش ويروس منحوس كرونا ايجاد كرده است. در 
پي اقدامات پيشگيرانه و مديريت بحران مصوبات ستاد 
ملي كرونا و بخشنامه هاي سازمان هواپيمايي كشوري، 
ادامه حيات اين صنعت و بقاي شركت هاي هواپيمايي 
را منوط به كاركرد هواپيماهاي مسافربري با ٦٠ درصد 
ظرفيت صندلي ها شد. اين تصميم براي اولين بار در 
جهان توس��ط مقامات ذيصالح ايران��ي براي كنترل 
شيوع كرونا گرفته شده است. بسياري از شركت هاي 
هواپيمايي براي بازگرداندن هواپيماهاي مسافري خود 
به آسمان برنامه ريزي مي كنند. شركت هاي هواپيمايي 
در راستاي جلوگيري از شيوع ويروس كرونا و آلودگي 
و همه گيري اين بيماري دست به اقداماتي زدند كه در 
نوع خود مفيد بوده اما در بحران حاضر نيز باعث افزايش 
هزينه هاي مالي آنها شده است. از جمله اين اقدامات 
ضدعفوني هاي مستمر محيط هواپيما، ارايه ماسك 
و پ��ك و محلول هاي ضدعفوني به مس��افران، نصب 
فيلترهاي مخصوص تهويه هوا مطابق استانداردهاي 
HEPA و... را مي توان نام برد. مهم ترين دغدغه موجود 
در خصوص تاثير فضاي بسته هواپيما و انتقال تنفسي 
اين ويروس است و قاعدتا ريسك اين موضوع مي تواند 
با ضد عفوني مستمر س��طوح هواپيما و هواي داخل 
كابين كمتر شده و در شرايطي نيز به صفر نزديك شود. 
مقوله حائز اهميت در حمل و نقل هوايي، ايمني شرايط 
هواپيما و آثار مخرب برخي از محلول هاي ضد عفوني 
قابل اشتعال يا با PH اسيدي يا قليايي است كه مي تواند 
به مرور زمان باعث آس��يب خوردگ��ي، كاهش طول 
عمر قطعات و آسيب به قطعات و ملزومان هواپيما را 
داشته باشد، است.  از طرفي پذيرش مسافر با ٦٠ درصد 
ظرفيت نيز اسباب ورود زيان و عدم صرفه اقتصادي براي 
شركت هاي هواپيمايي را ايجاد كرده است و حواشي 
افزايش نرخ بليت هواپيما نيز مزيد بر علت شده است و 
موجباب عسر و حرج اقتصادي شركت هاي هواپيمايي 
را فراهم كرده است. فعاالن و پژوهشگران حوزه دارو و 
سالمت طي تحقيقات و پژوهش هاي متعدد دستاورد 
جديدي را از حيث نسل جديد محلول هاي ضدعفوني با 
هزينه كمتر و مضرات و آثار مخرب كمتري را در كارنامه 
خود ثبت كرده اند. نسل جديد محلول هاي ضد عفوني 
كه بر پايه آب هستند داراي ماده موثره يون نقره اند كه 
عالوه بر اينكه دوست دار محيط زيست هستند، مضرات 
محلول هاي بر پايه الكل را از جهت قابليت اش��تعال و 
خوردگي، مسموميت هاي دارويي، قيمت باال را ندارند 
و عالوه بر آن امكان ضد عفوني هواي داخل هواپيما را 
در مدت محدود به صورت پاش��ش دارند كه مي تواند 
به شدت از شيوع ويروس به صورت تنفسي جلوگيري 
كرده و در عوض هواپيماهاي مسافري با ظرفيت كامل 
خود ادامه كار داده و تا حد بسيار زيادي از ورشكستگي 
شركت هاي هواپيمايي و ركود و عسر و حرج اقتصادي 
و جنجال هاي افزايش قيمت بليت هواپيما را مديريت 
كرده و به كمك صنايع تحت تاثير شيوع كرونا اعم از 

صنعت هواپيمايي و گردشگري بشتابد.

 محمد سعيد
 هفت جواهریان



نرگس رسولي|
انتخابات امريكا نيز در نوع خود شگفتي س��از شده است و 
در حالي كه بس��باري از پيروزي مجدد جمهوري خواهان 
صحبت مي كردند ظاهرا نماينده دموكرات ها توسط مردم 
آمريكا برگزيده شده و قرار است كاخ سفيد تحت حاكميت 
دموكرات ها اداره شود، هر چند كه تعدادي از كارشناسان در 
تحليل هايشان در  مورد آينده امريكا و ارتباط با ايران معتقدند 
كه حضور بايدن در كاخ سفيد با وجود اعمال تحريم هايي كه 
با امضاي كنگره عليه ايران اجرايي شده است موجب شده 
تا بايدن هم نتواند به سرعت تاثيري در آينده ارتباط با ايران 
داشته باشد و حداقل براي هر نوع تغييري درآينده برجام 
منتظر گذر زمان باش��يم، اما به هرحال نمي توان از تاثير 
حضور بايدن بر راس دولت امريكا گذشت. هم اكنون و در 
طي روزهاي گذشته حضور بايدن بازار نفت را متحول كرده 
است و دوباره قيمت ها به باالي ٤٠ دالر رسيده اند.جوبايدن، 
نامزد دموكرات، براي ايران نماد تغيير وضع موجود است و 
تصور مي ش��ود در صورت پيروزي، يا به برجام برمي گردد 
يا حداقل از سياست فشار حداكثري دست برمي دارد. در 
هركدام از اين دو حالت احتماال تحريم هاي اين كشور عليه 
ايران كم شود و شرايط بهبود پيدا كند. البته در بلندمدت 
نه كوتاه مدت. اما به هر حال در طي روزهاي گذشته خبر 
پيروزي بايدن تاثير مثبت خود را بر بازارهاي داخلي ايراني 
گذارده و دالر به ٢٦ هزار تومان رسيده و به تبع آن طال و سكه 
هم كاهش قيمت داشت. در همين حال بازار جهاني نفت 
هم افزايشي بوده و قيمت ها رشد كرده است كه شايد دليل 
آن اعتقاد بايدن به توجه به تجديدپذيرها و كاهش صادرات 
نفت باشد كه قطعا بازار نفت شيل آمريكا را نيز متاثر خواهد 
كرد.بايدن در طي روزهاي مبارزه انتخاباتي اش از بازگشت 
به برجام صحبت كرده در صورت لغو تحريم هاي يك جانبه 
آمريكا، ايران به سرعت توليد نفت خود را باال خواهد برد و 
صادرات را افزايش مي دهد. در مقابل ساير توليدكنندگان 
براي پرهيز از سقوط بيشتر قيمت نفت مجبور مي شوند تا 
توليد خود را متناسب با س��هم ايران از بازارهاي صادراتي 
تنظيم كنند.برخي تحليل گران بر اين باورند براي بازارهاي 
شكننده نفت، نتيجه انتخابات يك خطر ديگر محسوب 
مي ش��ود و آن اين اس��ت كه احتمال دارد ايران كه يكي 
از  توليد كنندگان اصلي نفت در جهان اس��ت نقش خود 
را در تج��ارت بين المللي بازيابد. اين بدان معناس��ت كه 
تحريم هايي كه دونالد ترامپ، رييس جمهور آمريكا اعمال 
كرده و در هفته هاي اخير نيز تشديد شده است، مي تواند 
باالخره برداشته شود و راه بيش از ۲ ميليون بشكه در روز 
صادرات نفت خام ايران باز شود. بانك هاي وال استريت از 
جمله »گلدمن ساكس«، »جي پي مورگان« و »آر پي سي 
كپيتال«، گفته اند در صورت پيروزي بايدن س��ال آينده 
ش��اهد ورود يك ميليون بشكه در روز يا بيشتر نفت خام 
ايران به بازار خواهيم بود.بلومب��رگ نيز اعالم كرده ايران 
ظرفيت توليد حدود ۳.۸ ميليون بشكه نفت در روز را دارد.

به هر روي بازاري كه طي ماه هاي اخير به دليل شيوع كرونا 
دچار آسيب جدي  شده است، شايد پس از انتخاب بايدن با 
تحوالتي جديد هر چند كوچك و كوتاه مدت مواجه شود.

    راه سخت 
ش��عيب بهمن از تحليلگران نفتي درب��اره تاثير نتيجه 
انتخابات آمريكا بر بازار نفت و همچنين احتمال بازگشت 
ايران به بازار نفت معتقد است: هرچند هنوز دموكرات ها 
راهبرد مشخصي در حوزه انرژي ارايه ندادند ولي با توجه 
به اينكه به صورت سنتي بيش��تر طرفدار انرژي هاي نو و 
پاك هستنند ممكن اس��ت اصرار و تاكيدي كه ترامپ بر 
استخراج انرژي به هر قيمتي داشت را به نوعي كنار بگذارند 

يا طرح ه��ا را كمرنگ كنند، به اين معنا كه حضور آمريكا 
در بازارهاي جهاني و حوزه صادرات تا حدي كاهش پيدا 
كند، هر چند اين احتمال نمي تواند چندان جدي باشد، 
به اين معنا كه اگر رييس جمهور دموكرات هم بيايد تا حد 
زيادي همان استراتژي هاي انرژي را پيگيري مي كند.اين 
تحليلگر حوزه انرژي درباره تاثير حضور بايدن بر مس��ند 
رياست جمهوري اياالت متحده بر بازار انرژي ايران تصريح 
كرد: آمدن بايدن تاثير قابل توجهي در صادرات نفت ايران 
دست كم در كوتاه مدت ندارد، زيرا اساسا اگر بايدن ساكن 
كاخ سفيد شود به سرعت قادر به لغو تحريم هايي كه دولت 
ترامپ اعمال كرده، نيست. ترامپ اكثر تحريم ها عليه ايران 
را به كنگره برده در نتيجه لغو آنها نياز به راي كنگره دارد و 
شخص رييس جمهور به تنهايي نمي تواند اقدام به لغو آنها 
كند، اما در هر حال تركيب كنگره هم ممكن است تغيير 
كند. اگر همچنان اكثريت با جمهوري خواهان باشد لغو 
تحريم ها در كنگره دشوار خواهد بود، ضمن اينكه بايد بايدن 
هم اعالم نكرده به محض سر كار آمدن تحريم هاي ايران چه 
سرنوشتي خواهد داشت.وي تاكيد كرد: در هر حال بايدن 
هم صحبت از مذاكره مجدد مي كند، اما اينكه آيا مذاكره اي 
صورت بگيرد، چه زماني آغاز شود، طرفين چه شرايطي را 
بگذارند و اينكه به سرانجام برسد يا خير قابل بحث و تحليل 
جدي است. در نتيجه در كوتاه مدت تغييري در وضعيت 
صادرات نفت ايران ايجاد نمي شود و كماكان ايران ناگزير 
اس��ت كه همان راه هاي دور زدن تحريم ها را براي فروش 

نفت ادامه دهد.

    صبوري در تغييرات 
در همين حال مرتضي بهروزي فر كارش��ناس بازار انرژي 
هم با تاكيد بر اينكه انتخاب بايدن تغييري در توليد نفت 
شيل آمريكا نخواهد داشت، گفت: توليد نفت شيل آمريكا 
تغييري نمي كند زيرا استراتژي دولت آمريكا اين است كه 
حداكثر اتكا را به توليد داخلي داش��ته و كمترين واردات 
انرژي را داشته باشند. از همين رو، توسعه ذخاير نفت شيل 
ادامه پيدا خواهد كرد. اين كارشناس بازار انرژي افزود: اينكه 
انتظار داشته باشيم بايدن به سرعت استراتژي را تغيير دهد 

دور از ذهن است با اين حال دموكرات ها به محيط زيست 
اهميت بيشتري مي دهند اما اينكه تمركز را از روي شيل 
بردارد چندان محتمل نيس��ت.وي با بيان اينكه تا زماني 
كه كرونا وجود دارد و مازاد عرضه را در بازار شاهد هستيم 
نبايد انتظار داشت كه قيمت ها تغيير پيدا كند، تاكيد كرد: 
اگرچه وضعيت مازاد عرضه وجود دارد اما اگر تحريم ايران 
برداشته شود بقيه اعضاي اوپك پالس مجبورند جا را براي 
نفت ايران باز كنند روسيه و عربستان نيازمند قيمت باالي 
نفت هستند و مجبورند براي حفظ قيمت ها تعامل عرضه 
و تقاضا را حفظ كنند تا جا براي ايران و ليبي باز شود.وي با 
اشاره به اينكه اگر شيوع كرونا به همين منوال باشد، قيمت 
نفت تغيير چنداني نمي كند، افزود: ۳۵ تا ۴۵ دالر قيمت 
متعادلي است كه هم مصرف كننده و توليدكننده در شرايط 
كنوني از آن راضي هستند. به گفته بهروزي فر بعيد است 
قيمت نفت در ۶ ماهه اول ۲۰۲۱ تغييري داشته باشد مگر 

اينكه درمان موثري براي كرونا پيدا شود.

    چرخش آمريكايي
حميد حس��يني عضو اتحاديه صادركنندگان فرآورده 
هاي نفتي هم معتقد است با پيروزي بايدن قطعا چرخش 
كاملي در سياست هاي آمريكا در قبال نفت شاهد خواهيم 
ب��ود. از آن جا ك��ه دموكرات ها عالقه مندي بيش��تري 
به مسائل زيس��ت محيطي نش��ان مي دهند بنابراين 
پيش بيني مي ش��ود آقاي بايدن در نخس��تين اقدام ها 
توسعه صنعت نفت ش��يل كه محيط زيست را به خطر 
مي اندازد متوقف كند؛ همچنين در بسياري از ميادين 
همچون خليج مكزيك كه برداشت نفت محيط زيست را 
به مخاطره مي اندازد، با وضع ماليات هاي جديد و افزايش 
عوارض همراه خواهد شد بنابراين پيش بيني مي شود 
توس��عه صنعت نفت در آمريكا كند و توليد آن كاهش 
 يابد.اين كارشناس نفتي ادامه مي دهد: با كاهش توليد 
نفت آمريكا به نظر مي رسد عرضه نفت مازاد در بازارهاي 
جهاني كاهش يافته و به تبع آن قيمت نفت نيز متعادل تر 
شود.حسيني در خصوص تاثير سياست هاي نفتي آمريكا 
بر صنعت نفت كشورمان هم گفت: در دوران تحريم نفت 

ايران آمريكايي ها با عرض��ه نفت مازاد خود به بازارهاي 
سنتي نفت ايران همچون هند و چين تالش كرده اند تا 
جاي ما را در بازار نفت بگيرند و از آنجايي كه نفت آمريكا 
از نظر قيمتي مقرون به صرفه تر براي خريداران اس��ت 
رقابت در اين بازار آنها سخت بود، اما با تغيير سياست هاي 
نفتي و كاهش توليد نفت در آمريكا مي توان اميدوار به 
بازگشت بازارهاي نفت ايران بود.وي افزود: البته سياست 
دموكرات ها همكاري بين المللي در زمينه تنظيم بازار 
نفت و متعادل كردن عرضه و تقاضا را كاهش مي دهد و 
از آن جا كه آمريكايي ها نقش كمرنگ تري در بازار نفت 
ايفا خواهند كرد تمايلي به همكاري با ديگر كشورها از 
جمله اعضاي اوپك براي كنترل عرضه نخواهند داشت.

    نفت ايران در بازار. چهاني 
در همين حال اسكات شفيلد، مديرعامل شركت نفتي 
پايونير نچرال ريسورز آمريكا هم مي گويد؛ بازگشت آمريكا 
به توافق هسته اي در پي پيروزي دموكرات ها در انتخابات 
رياست جمهوري آمريكا خيلي نمي تواند مايه نگراني در 
سايه ش��رايط كنوني بازار جهاني نفت باشد.پيروزي جو 
بايدن، نامزد دموكرات انتخابات رياست جمهوري، راه را 
براي صادرات دوباره نفت ايران در قالب توافق هسته اي باز 
مي كند اما حداقل يك سال طول خواهد كشيد كه شاهد 
حصول توافق براي افزايش صادرات نفت ايران باش��يم.

ش��فيلد ادامه داد: بنابراين من انتظار دارم كه در اوايل يا 
اواسط سال ۲۰۲۲ ايران صادرات خود را به يك و نيم تا دو 
ميليون بشكه در روز برساند.وي البته مدعي شد كه ايران 
هم اكنون نفت خود را از طرق ديگر نظير عراق به بازار عرضه 
مي كند.شفيلد معتقد است در صورتي كه واكسن كرونا در 
سال آينده عرضه شده و به طور گسترده توزيع شود تا سال 
۲۰۲۲ تقاضاي نفت در بازار جهاني ۸ تا 9 ميليون بشكه 
در روز افزايش خواهد يافت و به صد ميليون بشكه در روز 
خواهد رسيد.مديرعامل شركت نفتي پايونير نچرال ريسورز 
آمريكا، مي گويد بنابراين به نظر من اين مساله مي تواند 
فضا را براي اوپك و اوپك پالس در راستاي جذب افزايش 

صادرات نفت ايران فراهم كند.

6 ادامه از صفحه اول
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ضرورت اعاده سهم ايران
 در بازار نفت

وقتي صحبت مي كردند كامال مش��خص بود كه از سواد 
كافي برخوردار نيستند. اما با عبور از اين مقدمات بايد ديد 
تحوالت انتخاباتي امريكا و حضور بايدن از يك طرف چه 
اثراتي در بازار نفت و از سوي ديگر در سهم ايران از اين بازار 
خواهد داشت؟در واقع سهم ايران در بازار نفت از سال هاي 
ابتدايي دهه 9۰ خورشيدي كه تحريم ها آغاز شد در مسير 
كاهش مستمر قرار گرفته است . ضمن اينكه دولت هاي 
ايران هم به خصوص در دوره احمدي نژاد  سرمايه گذاري 
در حوزه نفت نكرده اند. احمدي نژاد صدها ميليارددالر 
پول نفت را كه قاعدتا مي بايست در مسير توسعه پايدار 
و بلندمدت كشور سرمايه گذاري شود با ادعاي مضحك 
آوردن به س��ر س��فره هاي مردم، تلف ك��رد و هرگز هم 
مشخص نشد كه چه بر س��ر ۸۰۰ الي 9۰۰ميليارد دالر 
درآمد نفتي ايران در ۸س��اله ۸۴ تا9۲ آمد؟ ايران در دهه 
۶۰ و 7۰ ميالدي تقريبا ۵الي ۶درصد توليد جهاني نفت 
را در اختيار داش��ت. به تدريج اين بازار به داليل مختلف 
از دس��ت رفت تا به امروز كه ايران رسما فروشي در بازار 
نفت ندارد. عمده ترين دلي��ل افزايش دامنه اين كاهش 
هم ناشي از ناآش��نا بودن مديران ما در بازار انرژي و بازار 
نفت اس��ت. بايد بدانيم، حتي در شرايط عادي بازار نفت 
هم پس گرفتن سهم هاي از دست رفته كشورها سخت 
است، چه برسد به امروز كه ميزان توليد نفت در جهان به 
۱۰۰ميليون بشكه رسيده و عاليمي هم از بهبود اوضاع 
وجود ندارد، اعاده اين سهم از بازارهاي نفتي بسيار دشوار 
)اگر نگوييم محال( است. ضمن اينكه سرمايه گذاري هاي 
الزم براي رشد و به  روزآوري صنايع نفتي انجام نشده است.  
مشكالت ايران طي س��ال هاي اخير در بازار نفت، باعث 
شده تا به تدريج سهم ايران در بازارهاي بين المللي كاهش 
پيدا كند. دولت هاي نهم و دهم نيز درآمدهاي نفتي را كه 
به طور طبيعي مي بايست صرف سرمايه گذاري هاي پايدار 
كشور شود را با وعده آوردن به سفره هاي مردم در مسير 
اتالف قرار داد. امروز هم در فضاي آكادميك و هم در اتمسفر 
ميداني، مساله اصلي در تعيين توسعه يافتگي يا عدم توسعه 
يافتگي جوامع، نرخ كاپيتال ُفرميشن يعني انباشت سرمايه 
به جي دي پي است. از اين منظر اقتصاد ايران در مقايسه 
با كشورهاي هم رده خود وضعيت بسيار نامناسبي دارد. 
بنابراين معتقدم مهم ترين ركني كه در ش��رايط جديد 
بين المللي و اساسا هر زماني بايد در دستور كار قرار بگيرد، 
خارج كردن در آمدهاي نفتي از بودجه و بازگرداندن آن به 
سمت پروژه هاي مولد و زيربنايي است. جراحي ضروري كه 
برخي افراد و جريانات به خاطر منافعي كه در اقتصاد آلوده 

نفتي دارند در برابر آن مقاومت خواهند كرد.

تفاوت بايدن و ترامپ براي ايران
قطعا مي توان پيش بيني كرد كه اوضاع بهتر از دوران 
ترامپ مي شود اما اينكه چقدر اين تغييرات محسوس 
و جدي باشد، بحثي جداگانه است.قرار گرفتن ايران در 
منطقه خاورميانه، باعث شده تعامل امريكا با كشورمان 
پيچيدگي هاي خاصي داشته باشد. نخستين محل 
اختالف رژيم صهيونيستي است. در كنار آن اختالف 
نظره��ا در عراق، س��وريه، يمن و ارتباط��ات امريكا با 
عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربي نيز 
اختالفات دو كشور با باال برده است. سياست خصمانه 
امريكا عليه ايران نيز در تمام اين سال ها بر كسي پوشيده 
نيست و اين كشور حتي در دوره برجام نيز هرگز دست از 
خراب كاري و تداوم فشار بر ايران بر نداشت.از اينرو اگر 
بايدن بخواهد مانند اوباما به سمت مذاكره حركت كند، 
بايد اين اختالف ها را در نظر بگيريم و اگر بنا بر كاهش 
تحريم ها باشد، بايد در جريان واقعيت هاي منطقه به 
ان نگاه كنيم.ايران پيش از هرچيز بايد در داخل به اوج 
قدرت خود برسد. همراهي مردم و حاكميت، هماهنگي 
قواي تصميم گير و نهايي كردن تصميمات سرنوشت ساز 
براي ما بس��يار اهميت دارد. همانطور كه مقام معظم 
رهبري اشاره كرده اند، راهبرد ايران و مسيري كه آغاز 
ك��رده تغيير نخواهد كرد و از اي��ن رو اين امريكايي ها 
هستند كه بايد قدرت ايران در منطقه را پذيرفته با در 
نظر داشتن اين اصل به تغيير در شرايط فكر كنند.از اين 
رو مي توان اين طور پيش بيني كرد كه در صورت نهايي 
شدن پيروزي بايدن، با توجه به تجاربي كه از دوره حضور 
او در دولت اوباما وجود دارد، شرايط قدري بهتر خواهد 
شد و در صورتي كه دموكرات ها بتوانند اكثريت را در 
مجالس سنا و كنگره به دست آورند، امكان هماهنگ 
كردن سياست هايشان وجود دارد اما اينكه توقع يك 
معجزه و تحول جدي در كوتاه مدت داش��ته باشيم، از 

واقعيت ها به دور است و نياز به گذشت زمان دارد.

تحوالت امريكا و ثبات نرخ ارز
 مي توان در خصوص برنامه ريزي هاي بلندمدت اقتصادي 
برنامه ريزي كرد. اينكه اين نرخ ارزي در حول و حوش چه 
رقمي بايد باشد، نيازمند تحليل و ارزيابي دقيق است تا 
مشخص شود، نرخ واقعي ارز در اقتصاد ايران ۲۰هزار تومان 
است يا ۱۵ هزار تومان يا ۱۰ هزار تومان و... بعد از مشخص 
شدن نرخ واقعي ارز و يجاد ثبات در اين بازار است كه نوبت به 
ترسيم نقشه راه اقتصادي و تعيين اولويت ها مي رسد. يعني 
مشخص شدن اينكه با درآمدهاي ارزي كه بعد از احياي 
احتمالي برجام برقرار مي شود، چه بايد كرد؟اگر قرار است 
اقتصاد ايران از سوءمديريت هاي ريشه دار خود رها شود، 
همانطور كه رهبري هم اش��اره كردند بايد از يك طرف 
سوءمديريت ها و اش��كاالت در نظام تصميم سازي هاي 
اقتصادي را در مسير بهبود قرار دهد و از سوي ديگر اقتصاد 
ايران را از آسيب هايي چون انحصار، رانت، فساد، امضاهاي 
طاليي و...خالي كند. بدون انجام اين اصالحات ضروري 
اقتصاد ايران حتي اگر چند برابر ظرفيتش نفت هم بفروشد 
و درآمد ارزي داش��ته باشد، بازهم تغييري در مشكالت 
ريشه دار اقتصادي ايجاد نخواهد شد. در واقع گشايش هاي 
بيروني چنانچه با اصالحات دروني همراه نشود، تاثيري 
در بهتر ش��دن وضعيت معيش��تي مردم، رونق توليد و 
بهبود محيط هاي كس��ب و كار نخواهد داشت.بنابراين 
نرگاني هايي كه امروز كارشناسان در خصوص چشم انداز 
اينده تصميم سازي هاي اقتصادي مطرح مي كنند، برآمده 
از تجربياتي است كه پيش از اين اقتصاد و معيشت كشور را 

تحت تاثير قرار داده است.

دنیای فناوری

ادامه از صفحه اول

موافقت هند با توسعه سرويس 
پرداخت واتس آپ

هند با توسعه س��رويس پرداخت پول پيام رسان 
واتس آپ در اين كشور موافقت كرد. به گزارش ايسنا 
به نقل از رويترز، واتس اپ كه بيش از ۴۰۰ميليون 
كاربر در هند دارد و اين كشور بزرگ ترين بازارش 
محسوب مي شود با سرويس هاي  پرداخت گوگل، 
سافت بانك، پي تي ام مورد حمايت علي بابا و فون پي 
والمارت به رقابت خواه��د پرداخت. واتس آپ كه 
مق��رش در منلو پ��ارك كاليفرنياس��ت، مدت ها 
در تالش براي عمل به الزام��ات رگوالتوري هند 
شامل معيار هاي  ذخيره س��ازي ديتا بود كه طبق 
آن هم��ه ديتا هاي  مربوط ب��ه تراكنش ها بايد در 
داخل كش��ور نگهداري شود. ش��ركت »پرداخت 
ملي هند« كه زيرس��اخت پرداخت UPI را اداره 
مي كند، در بيانيه اي اعالم كرد واتس اپ مي تواند 
س��رويس پرداخت خود را با حداكثر ۲۰ ميليون 
كاربر مشترك اين خدمات توسعه دهد. واتس آپ 
اين سرويس را اوايل س��ال ۲۰۱۸ با يك ميليون 
كاربر به طور آزمايشي راه اندازي كرده بود. مبادالت 
آنالين، وام دهي و كيف ديجيتالي با تالش دولت 
هند براي ديجيتالي كردن مبادالت مالي، به سرعت 
رو به رشد هستند. بيش از ۱.۸ ميليارد تراكنش در 
سپتامبر از طريق UPI انجام گرفت كه در مقايسه 

با بيش از ۱.۶ ميليارد در آگوست افزايش داشت.

انقالب اقتصادي در راه است
گفتماني كه معتقد اس��ت اگر پول در اختيار فقرا 
قرار بگيرد، به دليل بيشتر و پس انداز كمتر، رشد را 
بي دوام مي كنند. بنابراين بر اساس اين مدل فكري 
بايد سرمايه در اختيار اغنيا قرار بگيرد چون كمتر 
هزينه مي كنند و بيشتر پس انداز يا سرمايه گذاري 
مي كنند. اين تحليل ها، اظهارات چهره هاي برجسته 
غرب اس��ت. چهره اي مثل اوكان ب��ه عنوان يكي 
از نظري��ه پردازان اين حوزه اي��ن مباحث را مطرح 
مي كند.اما مش��كالت نظ��ام س��رمايه داري كه از 
سال هاي نخستين هزاره جديد خود را نشان داده 
بود بعد از كرونا به س��طح رسيدند.يعني مشخص 
ش��د كه اغنيا هم بدون رفاه بهداشتي، اجتماعي و 
فرهنگي طبقات محروم، آينده اي نخواهند داشت. 
اساسا عنوان امس��ال اجالس داووس هم مبتني بر 
ايده كلي مقابله با فقر شكل گرفته است. قبال گفته 
مي ش��د، دولت ها بايد روي ي��ك متغير اقتصادي 
يعني رش��د، تمركز كنند، اما تحوالت جديد باعث 
ش��ده تا متغير تازه اي به اين گزاره، افزوده ش��ود. 
بدين ش��كل كه عنوان مي ش��ود مقوله »عدالت« 
هم بايد در كنار »رشد« به عنوان يك نقطه كانوني 
معرفي شود. اين يك انقالب بزرگ اقتصادي است 
ك��ه از محيط هاي آكادمي��ك خارج ش��ده و وارد 
اجالس هاي جهاني شده و در نهايت توسط سرمايه 
داران به دولت ها ديكته خواهد ش��د. ممكن است 
اين پرسش مطرح شود كه نش��انه هاي عيني اين 
تحوالت چيست؟اخيرا۸۳ميلياردبزرگ امريكايي 
در نامه اي خطاب به دولت ها به اين اشاره كرده اند، 
بايد ماليات بيش��تري از آنها دريافت شوند.چرا كه 
اگر اين كار انجام نش��ود، ايده رشد پايدار و توسعه 
همه جانبه در غرب هرگز محقق نخواهد شد.در اين 
نامه عين اين جمله ثبت ش��ده است: »از ما ماليات 
بگيريد، از ما ماليات بگيريد، از ما ماليات بگيرد. )سه 
بار تكرار مي كنند( اين انتخاب درست و تنها انتخاب 
درست است.انسانيت بسيار مهم تر از دارايي و پول 
ماست.«من از هموطنانم و فعاالن اقتصادي كشورم 
خواهش مي كنم به اين اقتضائات توجه كنند، توسعه 
يك فرايند همگاني است. حتي اغنيا هم اگر عاقل 
باشند بايد بدانند بدون توجه به رفاه نيروي انساني، 
ثروت آنها نيز دوامي نخواهد داشت. مسير رشد هم 
از داخل مي گذرد. هرچند ارتباط با اتمسفر بيروني 
يك ضرورت است اما كليد بهبود اوضاع در استفاده 
از ظرفيت هاي داخلي است. بايد بدانيم، غرب بسيار 
عاقالنه تر از ما رفتار مي كند. شك نكنيد غرب اگر 
ناچار به اين اعتراف نمي شد اين موضوعات را مطرح 
نمي كرد. امروز غرب به اين درك رس��يده كه براي 
پايدار شدن رشد بايد دامنه وسيع تري از شهروندان 
را درگير رش��د و توس��عه كند. اما ايا مسووالنت و 
تصميم سازان ايراني متوجه اين اقتضائات هستند؟

بزوس امسال ۱۰ ميليارد دالر 
سهام  فروخت

مديرعامل غول اينترنتي آمازون هفته جاري سهام 
اين ش��ركت به ارزش بيش از س��ه ميليارد دالر را 
فروخت. به گزارش ايس��نا به نقل از سي ان بي سي، 
جف بزوس فروش س��هام را امس��ال نسبت به سال 
گذشته تس��ريع كرده است و پس از اينكه در فوريه 
سهامي به ارزش بيش از ۴.۱ ميليارد دالر فروخت، 
هفته جاري بيش از ۳.۱ ميليارد دالر ديگر از سهام 
شركتش را به فروش رس��اند و مجموع سهامي كه 
در س��ال ۲۰۲۰ فروخت را به بيش از ۱۰.۲ ميليارد 
دالر رس��اند؛ در حالي كه سال گذشته ۲.۸ ميليارد 
دالر سهام فروخته بود. با وجود فروش اخير، بزوس 
همچنان سهام آمازون به ارزش حدود ۱7۰ ميليارد 
دالر را در اختي��ار دارد و ثروتمندتري��ن فرد جهان 
شناخته مي ش��ود. بزوس پيش از اين گفته بود هر 
سال حدود يك ميليارد دالر از سهام آمازون را براي 
تامين مالي استارتاپ موشكي »بلو اوريجين« خواهد 
فروخت. مديرعامل آمازون در فوريه صندوق زمين 
به ارزش ۱۰ ميليارد دالر را براي مبارزه با پيامد هاي  
تغيي��رات جوي راه اندازي كرد كه به دانش��مندان، 
فعاالن و ساير سازمان ها كمك هاي  مالي خواهد كرد.

»تعادل«سياست ناشناخته نفتي  دموكرات ها را  بررسي مي كند 

گرگ و ميش بايدن در بازار نفت ايران 

چشم اميد به كاهش فشار تحريم ها و قيمت ارز
صرف نظر از افزايش ورود ارز يا فروش نفت در صورت حضور بايدن، مشكالت اقتصاد ايران بايد در داخل كشور حل شود

در اياالت متحده، نامزد رياست جمهوري با اكثريت آرايي كه 
در روز انتخابات به دست مي آورد، پيروز نمي شود بلكه اين 
آراي الكترال هستند كه رييس جمهوري را تعيين مي كنند 
و هر نامزدي كه دست كم ۲7۰ الكترال كالج از مجموع ۵۳۸ 
راي الكترال را به دست آورد، رييس جمهوري خواهد بود. جو 
بايدن، نامزد دموكرا ت ها تا روز جمعه، ۲۶۴ راي الكترال به 
دست آورد كه با پيروزي در هر كدام از ايالت هاي باقي مانده 
پيروز انتخابات خواهد شد. تاثير پيروزي بايدن دموكرات بر 
ترامپ جمهوري خواه، همين حاال هم بر بازارهاي ارزي خود 
را نشان داده و قيمت ارز در روزهاي گذشته با كاهش مواجه 
شده است، همانطور كه بسياري از كارشناسان اقتصادي، 
چنين تاثيري را حداقل به صورت كوتاه  مدت بر بازارهاي مالي 
محتمل مي دانستند.در ساعات اوليه پس از پايان راي گيري 
در جريان انتخابات رياست جمهوري آمريكا جو بايدن، نامزد 
حزب دموكرات در بسياري از ايالت هاي كليدي از دونالد 
ترامپ، رييس جمهوري كنوني اين كشور راي كمتري كسب 
كرده بود. اما در ساعات و روزهاي بعد جو بايدن فاصله خود 
را به طرز چشمگيري كاهش داد و به تدريج در ايالت هاي 
كليدي از دونالد ترامپ پيش افتاد. جو بايدن و دونالد ترامپ 
هم براي غلبه بر يكديگر به كسب ۲7۰ راي الكترال نياز دارند. 
كل آراي الكترال در اغلب ايالت ها به نامزدي تعلق مي گيرد 

كه بيشترين راي را در آن ايالت كسب كرده است.

    تاثير نتيجه انتخابات آمريكا 
در سرنوشت نفت ايران

»تعادل« به بررسي توييت هايي كه در روزهاي گذشته، 
فعاالن اقتصادي درباره تاثير انتخابات رياست جمهوري 
آمريكا بر وضعيت اقتصادي كشور نوشته اند، پرداخت. پدرام 
س��لطاني عضو اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
ايران، نوش��ت: در انتخاب��ات ۱97۶ آمريكا، قيمت نفت 
ايران در سرنوش��ت انتخابات آمريكا نقش  آفرين بود و در 
انتخابات۲۰۲۰ آمريكا، نتيجه انتخابات آمريكا در سرنوشت 

نفت ايران.  از آن زمان تاكنون قدرت اثرگذاري نفت ايران 
افول اما قدرت اثرگذاري انتخابات آمريكا صعود كرده است. 
مسعود خوانساري، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و 
كشاورزي تهران نيز با اشاره به پيروزي بايدن در انتخابات 
رياس��ت جمهوري آمريكا، گفت: پيروزي بايدن منجر به 
كاهش فشار تحريم ها خواهد شد. در كوتاه مدت بازارهاي 
مالي تحت تاثير قرار مي گيرند و كاهش نسبي قيمت ارز 
محتمل است. اميدوارم با استفاده از تجربه هاي گذشته و 
پرهيز از تخيالت، براي حل مشكالت بدون فرصت سوزي 
در جهت اصالح ساختاري اقتصاد و ديپلماسي خارجي اقدام 
كنيم. در صورت حضور او شايد در كوتاه مدت گشايش هايي 
از جنس ورود بيشتر ارز به كشور يا فروش افزون تر نفت رخ 
دهد ولي مشكالت اقتصاد ايران ساختاري است و بايد در 
داخل كشور حل شود. سيامك قاسمي، كارشناس مسائل 
اقتصادي اما در واكن��ش به پيروزي بايدن اظهار كرد: اگر 
به انتخابات آمريكا فارغ از منافع شخصي و حتي ملي مان 
نگاه كنيم، چيزهاي زيادي براي ياد گرفتن دارد.  بايدن يا 
ترامپ هيچ كدام اينجا را سوييس نمي كنند، اما ما غير از 
عضو جامعه ايران، عضوي از جامعه جهاني هم هستيم، بايد 
ببينيم چه چيزي به نفع آينده جهان است. ليبراليسم يا 
پوپوليسم؟ محمود صادقي، نماينده سابق مجلس شوراي 
اسالمي در توييتر نوشت:  در اينكه جمهوري اسالمي ايران 
سياست خارجي مستقلي دارد و مشكالت ما بيشتر ريشه 
در مشكالت داخلي، به ويژه ضعف و اختالل در ساختارها 
دارد، ترديدي نيست؛ اما در اينكه اگر در واشنگتن به جاي 
يك عهدش��كن، يك فرد وفادار به تعه��دات بين المللي 
انتخاب شود، در مناسبات ما تأثير دارد، هم ترديدي نيست. 
 نتيجه انتخابات آمريكا هرچه باشد، نبايد موجب نزاع بين 
جناح هاي سياسي در داخل شود. فرد پيروز هركه باشد، 
اگر به برجام برگردد، نش��انگر آن است كه سياست فشار 
حداكثري دول��ت آمريكا بر ايران ناكام مان��ده و اين يك 

موفقيت تاريخي براي كل نظام خواهد بود.

    انتخاب ترامپ و پولي ش�دن كسري بودجه، 
بدترين سناريو است

محمد صادق الحسيني، اقتصاددان ايراني نيز در توييتر نوشت: 
بازارهاي ايران )بورس در پنج ماه اول و ارز تابه حال( بدترين 
سناريوها )ترامپ و پولي شدن كسري بودجه( را در يك سال 
آينده پيشخور كرده اند و به اين جهت قيمت ها در كل بازارهاي 
دارايي از حدود تعادلي باالتر رفتند. از حاال به بعد هر اتفاق و 
اقدام مثبت در اقتصاد ايران )مثال فروش اوراق بيشتر يا افزايش 
نرخ بهره( يا اتفاق مثبت خارجي )مثل انتخاب بايدن يا عدم 
قبول نتايج توسط ترامپ يا تغيير رفتار كشورها با ايران به دليل 
شل شدن پاي ترامپ( سبب تخليه بيشتر حباب در بازارهاي 
دارايي مي شود. برخي براي حفظ ثروت موهومي شان كه در 
رالي بازارها در اين يك سال خلق شد، حاضرند بدترين اتفاقات 
در اقتصاد كشور بيفتد: انتخاب ترامپ، عدم افزايش نرخ بهره، 
عدم فروش اوراق، ك��ه اين دو مورد آخري به هم مرتبطند. 
اين مكانيسم شكل گيري گروه هاي زامبي در اقتصاد است. 
شكل گيري گروه هاي زامبي به اين بزرگي كه براي تحقق 
سناريوهاي خطرناك البي عمومي مي كنند و از بدنامي هم 
نمي ترسند در تاريخ اقتصاد ايران كم سابقه است. اين زنگ 
خطر بزرگي است كه دوستداران و دلسوزان ايران بايد به آن 
توجه و درباره اش مطالعه كنند. او همچنين خاطرنشان كرد: 
هر كدام از اين اتفاقات مثبت مي تواند در كوتاه مدت، اثري 
بسيار بزرگ و عجيب )و حتي بيش از حد( روي بازارها داشته 
باشد. مثال حدس من اين است روزي كه بايدن انتخاب شود، 
نه روزي كه قس��م بخورد، سبب س��قوط نرخ ارز به زير ۲۰ 
هزار تومان خواهد شد.  اثر فروش اوراق و نرخ بهره هم بسيار 
باالس��ت. آينده ايران بسيار روشن و همزمان بسيار تاريك 
است. دو اقدام فروش اوراق و افزايش نرخ بهره ) سپس جدايي 
بودجه ارزي از ريالي( مي تواند شروع تورم هاي پايين ايران 
باشد. همانطوركه عدم فروش اوراق و سركوب بهره مي تواند 
شروع ونزوئاليي شدن باشد. من روي آينده روشن ايران شرط 

مي بندم و تالش مي كنم.

  از پيروزي كدام كانديدا در آمريكا خوشحال 
شويم؟

ميثم هاشم خاني، يكي ديگر از تحليل گران اقتصادي با 
طرح اين سوال كه بايد  از پيروزي ترامپ خوشحال بشويم 
يا بايدن؟ در توييتر نوشت:  با لحاظ منافع »جهاني« )به ويژه 
در زمينه تبعيض نژادي، تبعيض جنس��يتي و تخريب 
محيط زيست(، قطعا از انتخاب بايدن خوشحال مي شوم 
و از انتخاب ترامپ ناراحت،  اما به لحاظ منافع ايران، مرددم 
كه تفاوت خاصي بين بايدن و ترامپ باشد. زيرا مهم ترين 
نيازهاي ما براي تامين منافع ملي اقتصادي مان در حوزه 
بين المللي،  اول اين اس��ت كه منافع مل��ي اقتصادي  را 
دقيق و شفاف تعريف كنيم، دوم اينكه اهداف ديپلماسي 
اقتصادي مان را دقيقا مشخص كنيم و با صراحت در سطح 
دنيا اعالم كنيم. سوم اينكه در راستاي اهداف ديپلماسي 
اقتصادي مان، از تعامل اقتص��ادي برنده برنده با تك تك 
كشورها اس��تقبال كنيم؛ چه با كشورهاي همسايه، چه 
با چين و هند و روس��يه، چه با آمريكا و اروپا و چه با ساير 
كش��ورها.  طبيعتا هر س��ه اين موارد، بستگي به خود ما 
دارد و مستقل از ترامپ يا بايدن است. محمد اميني رعيا، 
كارشناس اقتصادي و مدير انديشكده اقتصاد مقاومتي، 
با بيان اينكه عملكرد نهادهاي نظرس��نجي در انتخابات 
آمريكا تعجب آور نيس��ت، در توييتر عنوان كرد: آنها هم 
مانند رسانه هاي غربي، در پازل دموكرات ها بودند و خوب 
هم بازي كردند. در هر انتخاباتي، عده اي دوست دارند به 
نامزد پيروز راي بدهند. اين نهادها هم طوري خروجي دادند 
كه اين قشر احساس كنند پيروز قطعي بايدن است. مساله 
مهم ما، عملكرد داخلي هاست، از كارشناسان تا مسووالن. 
كساني كه تحليل هايش��ان عمدتا از ترجمه رسانه هاي 
جريان اصلي غرب و تحت تاثير آن است. قبل از نتايج، بايدن 
را پيروز قطعي با اختالف مي دانستند و كال فكر مي كنند 
دموكرات ها بهترند. دموكرات ها با پنبه سر مي برند، تنها 

تفاوتشان اين است.



تعادل | فرشته فريادرس |
 توافق دو وزير بدون مشورت با دولت كار دستشان داد. هفته 
گذش��ته وزراي صمت و جهاد كش��اورزي بر سر واگذاري 
اختيارات تنظيم بازار محصوالت و نهاده هاي كشاورزي به 
وزارت جهاد به يك توافق رس��يدند؛ توافقي كه خيلي زود 
منجر به واكنش رييس جمهور شد. در تذكر حسن روحاني 
به »خاوازي« و »رزم حسيني«، آمده است: »اين توافق بر 
خالف مصوبات است و دو وزير نمي توانند نسبت به مصوبات 
شوراي عالي هماهنگي يا ستاد اقتصادي دولت تصميم گيري 
كنند و موضوع در ستاد اقتصادي دولت مطرح شود.« حال 
جدا از تذكر رييس جمهور، تواف��ق صورت گرفته موجب 
انتقاد بخش خصوصي نيز شده است. برخي فعاالن اقتصادي 
معتقدند، وزارت جهاد كشاورزي به دليل عدم موفقيتش در 
بحث تنظيم بازار در گذشته و همچنين عملكرد ضعيفش در 
سامانه بازارگاه، مشكالتي را براي توليدكنندگان دام و طيور 
و بازار نهاده هاي دامي ايجاد كرده، از اين رو نمي تواند گزينه 
مناسبي براي پذيرفتن اين مسووليت باشد. فعاالن اقتصادي 
همچنين با انتقاد از رفتار وزراي صمت وجهاد كشاورزي كه 
بدون حضور و مشورت با بخش خصوصي، دست به چنين 
توافقي زدند، به »تعادل« مي گويند: اين سياست از اساسا 
غلط و فسادزا است و راه به جايي نمي برد. از نگاه آنها به جاي 
دنبال كردن اين سياست، بايد بساط امضاهاي طاليي را جمع 
كرد. فعاالن اقتصادي معتقدند كه سايز اين توافق و آثاري كه 
مي تواند بر بازارها داشته باشد، بيشتر از آنچه چيزي است 
كه دو وزير بخواهند با يك مصوبه و تفاهم داخلي دست به 
تدوين آن بزنند. از اين منظر، حصول چنين توافقي، نياز به 

تصميم گيري در سطوح باالتر ومداخله دولت دارد. 

   جزييات يك توافقنامه بين دو وزير 
مردادماه سال 1398 سران قوا در مصوبه اي بخشي از اختيارات 
وزارت جهاد كشاورزي در حوزه تنظيم بازار را به مدت 2 سال به 
وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار كردند. ابتدا تصميم بر اين 
بود كه شركتهاي پشتيباني امور دام و بازرگاني دولتي ايران كه 
در ابتداي دولت يازدهم و همزمان با اجراي قانون انتزاع، بخشي 
از وظايف تنظيم بازار از وزارت صمت به وزارت جهاد كشاورزي 
منتقل شده بود، مجددا به وزارت صمت برگردد. اما در گام هاي 
بعدي و بعد از توافقاتي كه ميان دو وزير با نقش آفريني قائم مقام 
وزير صمت در امور بازرگاني صورت گرفت، مقرر شد تا تنها 
ش��ركت بازرگاني دولتي ايران كه وظايف مرتبط با خريد و 
ذخيره سازي غالت را به عهده داشت، به وزارت صمت بپيوندد 
و مجموعه شركت پشتيباني امور دام در اختيار وزارت جهاد 
كشاورزي باقي بماند. اين مصوبه در حالي هنوز براي اجرا مهلت 
قانوني دارد كه وزراي صمت و جهاد كشاورزي اخيرا در توافق 
نامه اي كه امضا كرده و نسخه اي از آن را در اختيار معاون اول 
رييس جمهور قرار داده اند، به دنبال اين بودند تا وظايف تنظيم 
بازار محصوالت كشاورزي را از وزارت صمت به وزارت جهاد 
كشاورزي منتقل كنند. در متن تفاهمنامه بين وزراي صمت و 
جهاد كشاورزي آمده است: در راستاي اجراي آيين نامه اجرايي 
قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي، 
نامه مورخ ششم اسفندماه 1392 همچنين درخواست وزير 
جهاد كش��اورزي در نامه مورخ بيس��ت ويكم تيرماه 1399 
مبني بر درخواست واگذاري مسووليت تنظيم بازار نهاده هاي 
كشاورزي و ضمن توجه به مصوبه شماره 13۷32 مورخ دوم 
مردادماه 1398 رياست محترم جمهوري و تصويب نامه هيات 
محترم وزيران در نامه مورخ بيست وچهارم مردادماه 1398 
موارد ذيل في مابين وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت 
جهاد كش��اورزي مورد توافق قرار گرفت. اين تفاهمنامه در 
۷ بند تنظيم شده است كه به ش��رح زير است: ماده 1: عالوه 

بر مسووليت تنظيم بازار نهاده هاي دامي، مسووليت تنظيم 
بازار محصوالت نهايي مرتبط از جمله مواد پروتئيني مانند 
»گوشت قرمز، گوشت مرغ، محصوالت لبني و صنعت روغن 
نباتي« به عهده وزارت جهاد كشاورزي است؛ ماده 2: مسووليت 
تنظيم بازار كليه كاالها به ويژه محصوالت كشاورزي و كاالهاي 
اساس��ي مرتبط با اين بخش و مديريت كلي��ه امور مربوطه 
ص��ادرات و واردات اين كاالها در چارچ��وب مقررات جاري 
قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي، به 
عهده وزارت جهاد كشاورزي است؛ ماده 3: وظيفه برنامه ريزي 
براي تأمين، توليد و توزيع و امور مربوط به تعديل قيمت در 
بازار بر عهده وزارت جهاد كشاورزي است؛ ماده ۴: مسووليت 
تأمين و حفظ ذخاير راهبردي كاالي منعقده در توافق نامه با 
وزارت جهاد كشاورزي است؛ ماده ۵: كليه وظايف مرتبط با 
فرآيند ثبت سفارش، تخصيص و تأمين ارز براي نهاده هاي 
دامي ش��امل »ذرت، جو، كنجاله س��ويا و دانه هاي روغني 
وارداتي و ساير كاالهاي كش��اورزي گروه 2۷-21 « بر عهده 
وزارت جهاد كشاورزي است؛ ماده ۶: سازمان برنامه و بودجه 
كشور نسبت به ابالغ و تخصيص منابع و رديف هاي اعتباري و 
متفرقه امور مرتبط قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به 
بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي اقدام نمايد؛ ماده 
۷: بديهي اس��ت دستگاه هاي اجرايي اين وزارتخانه از جمله 
سازمان توسعه تجارت ايران، سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان، سازمان صمت استاني سراسر كشور و شركت 
مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران همكاري الزم را در زمينه 
سياست ها و برنامه هاي اجرايي آن وزارت در چارچوب وظايف 

مربوطه به عمل خواهد آورد.

     واكنش رييس جمهور به تصميم دو وزير
مطرح شدن چنين توافقي، اما واكنش وتذكر رييس جمهوري 
را درپي داشت؛ چراكه دو وزير پس از امضاي تفاهم نامه، موضوع 
را براي تاييد نهايي به معاون اول رييس جمهور ارجاع مي دهند. 
اسحاق جهانگيري هم در يادداشتي با موضوع »تمركز در امور 
سياست گذاري، برنامه ريزي و يكپارچگي مديريتي در تنظيم 
بازار داخلي محصوالت و نهاده هاي كشاورزي«، اين تفاهم نامه 
را به رييس جمهور ارايه مي دهد. اما رييس جمهور در پي نوشتي 
كه از سوي محمود واعظي، رييس دفتر رييس جمهور خطاب 
به محمد نهاونديان، معاون اقتصادي رييس جمهور ارسال 
شده؛ اعالم كرده است: »اين توافق بر خالف مصوبات است و 
دو وزير نمي توانند نسبت به مصوبات شوراي عالي هماهنگي 
يا ستاد اقتصادي دولت تصميم گيري كنند. موضوع در ستاد 
اقتصادي دولت مطرح شود.«در اين ميان، برخي كارشناسان 

معتقدند، وزارت جهاد كش��اورزي كه اين روزها با عملكرد 
ضعيف سامانه بازارگاه، مشكالتي را براي توليدكنندگان دام و 
طيور و بازار نهاده هاي دامي ايجاد كرده است، از پس تنظيم بازار 
يك بخش كوچك از محصوالت كشاورزي به خوبي برنيامده و 
كارنامه درخشاني را به جاي نگذاشته است. از اين رو، واگذاري 
اين مسووليت سياست درستي نيست و مي تواند مشكالت 

عديده اي را رقم بزند. 

      انتقاد از وزير صمت 
به منظور واكاوي توافق صورت گرفت��ه ميان وزارت صمت 
و جهاد كش��اورزي به گفت وگو با برخي از فعاالن اقتصادي 
پرداختيم. حسن فروزانفرد عضو هيات نمايندگان اتاق تهران 
در اين ب��اره به »تعادل« مي گويد: راي و تذكر رييس جمهور 
در زمينه اين توافق، اقدام درست و بجايي است؛ چراكه سايز 
اين توافق و آثاري كه مي تواند بر بازارها داش��ته باشد، بسيار 
بيشتر از آن چيزي است كه دو وزير بخواهند با يك مصوبه و 
تفاهم داخلي دست به تدوين آن بزنند. اين فعال اقتصادي بر 
اين باور است، اتخاذ چنين سياستي نياز به تصميم گيري در 
سطوح باالتري دارد ومداخله دولت را مي طلبد. فروزانفرد با 
بيان اينكه قانون انتزاع همواره در اين سال ها محل مناقشه 
بين بخش خصوصي و نهادهاي دولتي بوده اس��ت، تصريح 
مي كند: اينكه بخواهيم چنين قانون دردسرس��ازي را بدون 
مشورت باكارشناس��ان و ذي نفعان آن، دوباره برگردانيم و 
اجرايي كنيم؛ به نظر مي رسد با وضعيتي كه بازارهاي داخلي 
دارند، سياس��ت درستي نباشد. فروزانفرد در ادامه مي گويد: 
بازارهايي چون مواد غذايي، كشاورزي صنايع تبديلي و دامي 
و... اكنون در ش��رايط قرار ندارند، بنابراين براي دستيابي به 
چنين توافقي بايد جايگاهي براي صاحبان اين بخش ها در 
نظر گرفته مي شد و صداي آنها شنيده مي شد. اين درحالي 
است كه بخش خصوصي در اين توافق اساسا ديده نشده است. 
اين فعال اقتص��ادي در بخش ديگري از صحبت هاي خود با 
انتقاد از رفتار وزير جديد صمت در اين زمينه بيان مي كند: به 
نظر مي رسد وزير صمت براساس جمع بندي هايي كه حاصل 
كردند، دست به چنين اقدامي زده اند. حال آنكه كه بايد اجازه 
مي دادند بر كار مس��لط ش��وند و با نظرخواهي از ذي نفعان 
چنين تصميمي را اتخاذ مي كردند. فروزانفرد با بيان اينكه 
اساسا حكمراني كشور در بحث تنظيم بازار راه را مرتبا اشتباه 
مي رود، اظهار مي كند: آنچه در ماجراي تنظيم بازار و نظارت 
بر آن مشهود است، اين است كه وزراء ومديران مربوطه بدون 
اينكه منافع بازيگران اصلي اين حلقه همان فعاالن اقتصادي 
بخش خصوصي هستند، دايما در حال اتخاذ تصميم گيري و 

توافقات جديد هستند. غافل از اينكه تاوان اين جمع بندي هاي 
زود هنگام و تصميمات غيركارشناسي يا كم كارشناسي شده را 
فعاالن اقتصادي مي دهند. اين فعال اقتصادي در بخش ديگري 
از سخنان خود با بيان اينكه خيلي خوش بين به اين توافق و 
پايداري آن نيست، پيشنهاد مي كند: درحوزه هايي كه به بخش 
خصوصي مربوط اس��ت، بايد براساس قانون بهبود مستمر 
محيط كس��ب و كار عمل كرد و فضا را براي گفت وگو با اين 
بخش فراهم كرد. چراكه مجري توافقات صورت گرفته از سوي 
نهادهاي دولتي و سياست گذار، فعاالن بخش خصوصي اند كه 
آثار مثبت و منفي چنين تصميماتي متوجه آنها خواهد شد. 

     سياست هاي فساد زا اصالح شود
 يكي ديگر از فعاالن اقتصادي كه به ش��دت اين توافق را زير 
سوال مي برد، علي شريعتي عضو هيات نمايندگان اتاق ايران 
اس��ت. او درگفت وگو با »تعادل« مي گويد: اشكال اساسي 
اينجاست كه وزارت صمت چند ماه بدون وزير و بالتكليف 
مانده بود و همين امر موجب شد تا در بحث تنظيم بازار دچار 
مشكالت عديده اي شويم. اما اشكال بعدي از نگاه اين فعال 
اقتصادي اين است كه در ماه هاي گذشته افرادي در بحث 
تنظيم بازار به كار گرفته ش��دند، كه تجربه، توان مديريتي 
وتس��لط كافي در اين زمينه را نداشتند. يكي از مهم ترين 
عواقبي كه بالتكليف ماندن اين وزارتخانه و بي كفايتي در بحث 
تنظيم بازار در حوزه كاالهاي اساسي رقم زد، رسوب كاالها در 
گمركات كشور بود. همين موارد شرايط را براي سوءاستفاده 
برخي سودجويان فراهم كرد و آنچه در اين ميان از بين رفت، 
سرمايه هاي مردم بود. اما به گفته شريعتي آنچه كه هم اكنون 
مورد مناقشه است بحث توزيع نهاده ها ونظارت بر كاالهاي 
اساس��ي از جمله مرغ، تخم مرغ، گوشت وامثالهم است. از 
اين رو، وزير صمت ترجيح داده در اين آشفته بازار، بخشي 
از مسووليت هاي نظارتي را به وزارت جهاد كشاورزي واگذار 
كند؛ به عبارتي ديگر براساس توافق دو وزير، نوعي تقسيم كار 
بين دو وزارت صمت و جهاد كشاورزي صورت گرفته است. 
اين درحالي است كه وزارت جهاد كشاورزي پيشتر هم ثابت 
كرده كه توان كافي براي بحث هاي نظارتي و تنظيم بازار را 
ندارد و در اين زمينه خيلي موفق عمل نكرده است. شايد يكي 
از داليلي كه باعث شد مردادماه سال گذشته قانوع انتزاع لغو 
به وزارت صمت مسوول نظارت بر بازار شود، همين امر بوده 
باشد. اما بنابه اظهارات شريعتي، حال با وجود چنين معضلي، 
چرا وزير صمت تصميم گرفته دوباره بخشي از مسووليت 
تنظيم بازار را به وزارت جهاد كش��اورزي واگذار كند، خود 
جاي سوال دارد و بايد از آنها پرسيده شود كه چرا بدون كار 
كارشناسي مصوبه شوراي عالي هماهنگي يا ستاد اقتصادي 
را ناديده گرفته اند؟ اين فعال اقتصادي معتقد است كه دنبال 
كردن چنين سياستي از اساس غلط است و منجر به شكست 
خواهد شد. چراكه اگر قرار باشد نظارت ها در سطح عرضه 
باشد و با ورود نهادهاي نظامي شاهد بگير وببندها باشيم، 
راه درستي را انتخاب نكرده ايم. او مي گويد: اينكه بخواهيم 
نظارتمان درسطح كشف انبار چند تني مرغ باشد، و بگوييم 
فساد رخ داده و ما با آن مبارزه كرده ايم، روش اشتباهي است. 
او تاكيد مي كند كه بايد سياست هاي فسادزا اصالح شود، نه 
اينكه به دنبال معلول برويم و حوزه نظارت را بين دو وزارتخانه 
تقسيم بندي كنيم و بگوييم كار درست همين است. كار دست 
اين است كه امضاهاي طاليي را از بين ببريم؛ نه اينكه مساله را 
از سر خودمان باز كنيم و امور را به ديگران واگذار كنيم. اين در 
واقع پاك كردن صورت مساله است. با بيان چنين انتقاداتي و 
تذكر رييس جمهور به توافق صورت گرفته بين وزارت صمت 
وجهاد كش��اورزي بايد منتظر ماند و ديد كه سرنوشت اين 

توافق به كجا مي انجامد. 

رويداد
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گمرك به ادعاهاي بانك مركزي پاسخ داد
مناقشه ارزي

 بر سر كاالهاي دپو شده 
تع�ادل | بعد از حواش��ي اخير چندي پيش براساس 
مصوبه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، تصميماتي در 
رابطه با تسهيل ترخيص كاالهاي دپو شده اخذ شد كه در 
مهم ترين مورد آن، رفع موانع ارزي ترخيص كاال از محل 
ارز متقاضي صادراتي، ارز اشخاص يا به صورت صادرات 
مقابل واردات است. اما به دنبال اين موضوع پنج شنبه 
بانك مركزي در اطالعيه  اي عنوان كرد كه رويه واردات 
كاال از محل »ارز متقاضي« )س��پرده ارزي متقاضي( از 
ابتداي سال 139۷ وجود داشته و تغيير جديدي در اين 
فرآيند رخ نداده است. بانك مركزي همچنين عنوان كرد 
كه حدود ٢٠ ميليارد دالر »كد رهگيري اعالميه تأمين 
ارز« صادر كرده كه تاكنون حدود يك ميليارد دالر از موارد 
فوق در گمرك اظهار نشده است. »بيش از 3۵۰ ميليون 
دالر علي رغم اظهار كاال در گمرك، منجر به ترخيص كاال 
نشده« ازديگر مواردي بود كه بانك مركزي دست روي 
آن گذاشت. اما گمرك به ادعاهاي مطرح شده از سوي 
بانك مركزي پاسخ داد. معاون فني گمرك نه تنها اين 
اظهارات را تاييد نكرد، بلكه در واكنش به اين اطالعيه، 
پيگير ماجراي صدور 2۰ ميليارد دالري كدرهگيري از 

سوي بانك مركزي شد. 
     پاسخ گمرك به سه ادعاي بانك مركزي 

بانك مركزي در اطالعيه جديد خود مدعي ش��ده كه 
رويه واردات كاال از محل »ارز متقاضي« )سپرده ارزي 
متقاضي( از ابتداي سال 9۷ وجود داشته و تغيير جديدي 
در اين فرآيند رخ نداده است. اين موضوع واكنش گمرك 
را به دنبال داشت. به طوريكه مهرداد جمال ارونقي معاون 
فني گمرك در پاس��خ به اين ادعا اينگونه توضيح داده 
است: »براساس بررسي هاي صورت  پذيرفته گزينه »از 
محل حساب ارزي وارد كننده« يا »ارز اشخاص« اخيراً 
در س��امانه جامع تجارت عملياتي شده و تفاوت اصلي 
آن، اگرچه قبال تحت عن��وان ديگري موجود بوده، اين 
است كه درحال حاضر با توجه به تصميمات اتخاذشده 
از سوي ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، به گمرك اين 
اختيار داده شده تا نسبت به ترخيص اين كاالها، با توجه 
به درخواس��ت صاحب كاال، ب��دون كد رهگيري بانك 
اقدام نمايد تا هيچ ايستايي در انجام تشريفات گمركي يا 
ترخيص كاالها از گمرك حادث نگردد.« ارونقي اين را 
هم گفته كه مكاتبات صورت پذيرفته با برخي بانك هاي 
عامل، بيانگر اين موضوع هست كه صاحبان كاال براي 
اخذ كد رهگيري بانك، صرفا اختيار قرارگيري در صف 
تأمين ارز نيما را داشته اند و حتي اجازه اي با درخواست 
اين صاحبان كاال مبني بر تغيير رويه بانكي و استفاده از 
رويه »برات بدون تعهد« نيز داده نشده و البته الزم به ذكر 
است رويه برات بدون تعهد، مستلزم توديع تضامين الزم 
و ساير شرايط مقرر در اين خصوص مي باشد.   اما دومين 
ادعاي دوم بانك مركزي اين اس��ت كه از ابتداي س��ال 
تا پايان مهر ماه، اين بانك حدود ٢٠ ميليارد دالر »كد 
رهگيري اعالميه تأمين ارز« صادر كرده كه به موجب 
اطالعات و آمار، تاكنون حدود يك ميليارد دالر از موارد 
فوق در گمرك اظهار نشده است. معاون فني گمرك در 
واكنش به اين ادعا نيز گفته است: »عليرغم اينكه براساس 
مواد 38 و 39 قانون امور گمركي، وظيفه گمرك از زمان 
اظهار كاال به اين سازمان صورت مي پذيرد، اما درخواست 
مي گ��ردد بانك مركزي به قيد فوريت نس��بت به ارايه 
ليست اين كاالها به گمرك ايران اقدام كند تا پيگيري 
الزم از سوي اين سازمان و الزام صاحبان كاال جهت اظهار 
كاالها به گمرك صورت پذيرد؛ چرا كه اگر چنين ليستي 
مقرون به واقعيت باشد كه صاحبان كاال عليرغم داشتن 
كد رهگيري بانك نسبت به اظهار كاالهاي خود به گمرك 
اقدام ننموده اند، هم مراجع تحويل گيرنده كاال بايد به قيد 
فوريت نسبت به اجراي مقررات متروكه اقدام كنند و هم، 
اين اقدام صاحبان كاال از مصاديق احتكار كاال شمرده 
مي ش��ود كه بايد برخورد قانوني فوري از سوي مراجع 
ذيربط با اين اشخاص صورت پذيرد.« ديگر ادعاي بانك 
مركزي كه در جديدترين اطالعيه خود به آن اشاره كرده 
است، اينكه »بيش از 3۵۰ ميليون دالر كاال عليرغم اظهار 
كاال در گمرك، منجر به ترخيص كاال نشده است.« اما 
ارونقي در پاسخ به آن آورده است: »پيگيري و اقدام الزم 
درخصوص كاالهاي اظهار شده در گمرك، به اين سازمان 
مربوط مي شود، بنابراين درخواست مي شود اين ليست، 
روز ش��نبه در اختيار گمرك قرار گيرد تا اگر صاحبان 
كاال نسبت به ترخيص كاالهاي خود عليرغم صدور كد 
رهگيري بانك مركزي اقدام ننموده باشند عالوه بر اجراي 
فوري مقررات متروكه، از ارايه هرگونه تسهيالتي به اين 
افراد از سوي گمرك خودداري شود؛ مگر اينكه كدهاي 
رهگيري بانك مركزي ظرف چند روز اخير صادر شده 
باشد كه بايد فرصت الزم چند روزه، در اختيار صاحبان 

كاال جهت ترخيص كاالهاي خود داده شود.«

تحريم ها و تصورات غيرواقعي
نخست آنكه بايد شرايط سياست گذاري هاي داخلي 
به سمتي برود كه حمايت از توليد به عنوان يك اولويت 
مهم در نظر گرفته ش��ود و دشواري ها و معضالت در 
مسير جذب سرمايه هاي جديد كاهش يابد. از سوي 
ديگر كاالهاي ايراني بايد به س��مت افزايش كيفيت 
حركت كنند. اگر امروز به دلي��ل تحريم ها، واردات 
كاالهاي جديد محدود ش��ده و فضا ب��راي فعاليت 
كاالهاي ايراني افزايش يافته، تا زماني كه كيفيت بهبود 
پيدا نكند، نمي توان انتظار داشت كه رقابت پذيري براي 
محصوالت ايران افزايش يابد. به اين ترتيب در صورتي 
كه ما اولويت خود را در داخل تعريف كنيم و به بازارهاي 
ممكن دسترسي داشته باشيم، هم ظرفيت توليدمان 
باال خواهد رفت و هم برط��رف كردن نيازهاي مردم 
تسهيل مي شود. در چنين شرايطي اگر تحريم ها باقي 
ماند، محدوديت ها و فشار بر مردم ايران كمتر خواهد 
شد و اگر تحريم ها كنار رفت، امكان جذب سرمايه گذار 
خارجي براي بهبود توليد و حضور در بازارهاي جهاني 

براي گسترش صادرات به وجود خواهد آمد.

كوه يخ!
بدي��ن ترتيب اين بخش از وزارت صمت منتزع ش��د . 
طبق اين مصوبه هيات وزيران، كليه اختيارات و وظايف 
و امور مربوط به سياست گذاري، برنامه ريزي، نظارت و 
ساير اقدامات در زمينه وارادت و صادرات و تنظيم بازار 
محصوالت و كاالهايي اساسي نظير گندم و برنج و گوشت 
و م��رغ و...از وزارت صمت به وزارت جهاد كش��اورزي 
منتقل شد. اما اين تازه آغاز ماجرا بود چرا كه اختيارات 
وزير و وزارت صمت در شركت مادر تخصصي بازرگاني 
دولتي كه در سال 93 به وزارت جهاد كشاورزي منتقل 
شده بود در سال 98 بار ديگر به وزارت صمت باز گردانيده 
شد تا در وضعيتي عجيب و متناقض سياست گذاري 
امر محصوالت كش��اورزي در ي��ك وزارتخانه )جهاد 
كشاورزي( و نهاد مجري يعني شركت بازرگاني دولتي 
در وزارتخانه اي ديگر )صمت( قرار گيرد. اين شركت مادر 
تخصصي، طبق قانوني در سال ۶8 مكلف است به عنوان 
مباشر خريد تضميني محصوالت كشاورزي )گندم، 
برنج، روغن، شكر، گوشت، مرغ و...( و خريد توافقي مطابق 
مصوبات شوراي اقتصاد عمل كند. همين چندگانگي ها از 
يك سو و نيز بالتكليفي وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
تالش ناكام چند باره دولت براي تشكيل وزارت بازرگاني 
و تفكيك وزارت صمت، س��بب گرديد تا وزراي اين دو 
وزارتخانه كه بيش از هر شخص ديگري با نابهنجاري 
و بي ثباتي و عدم پيوند منسجم زنجيره توليد و توزيع 
محصوالت كش��اورزي مواجه اند، اقدام به توافق براي 
تنظيم اين رابطه نمايند و اختيار تنظيم بازار محصوالت 
كش��اورزي را وزارت جهاد كش��اورزي بر عهده گيرد. 
تصميمي كه به شدت با مخالفت رييس جموري مواجه 
و از طريق معاون اقتصادي دولت دستور لغو آن صادر شد 
كه اين خود پديده اي ناگوار از عدم انسجام و چندگانگي 

در هيات دولت است.
در مجموع آنكه تا راهبرد و الگوي اقتصادي و صنعتي 
دولت )خودكفايي، جايگزيني واردات، صادرات گرايي( 
در قالبي روشن مدون و مصوب نشود وتا زماني كه در 
چارچوب اين راهبردها، نظام و تش��كيالت و ساختار 
اداري در اي��ن حوزه ها بازآرايي و تكليف وزارت صمت 

مشخص نشود.
تا زماني كه در چارچوب تشكيالت و ساختار مصوب، 
اراده اي ب��راي اجراي صحيح اي��ن تصميمات وجود 
نداش��ته باش��د متاس��فانه با بي ثباتي و بالتكليفي 
سياست گذاري هاي ميان و بلندمدت و امتناع امر توسعه 
مواجه ايم و معيشت و تامين مايحتاج ضروري زندگي 
مردم دچار سختي هاي بيش از پيش شده و كمبودها و 
يا واردات بي رويه و فسادها و رانت ها و...را تشديد خواهد 
كرد. توافق دو وزير و مخالفت رييس دولت با آن، تنها 

كوه يخي است از بحراني عميق تر!

حباب دالر و پيش خور كردن 
تحوالت سياسي

قيمت ها به صورت غيرواقعي و نامتناسب با واقعيت هاي 
اقتصادي باال رفته است و در دو روز مي تواند نرخ دالر را 
۴ تا ۷ هزار تومان كاهش دهد. وقتي خبر دالر 22 هزار 
توماني و 2۵ هزار توماني و سكه 11 ميليون توماني در 
رسانه ها منتشر شد، بسياري مفهوم حباب مالي را بهتر 
دريافت كردند كه سكه عمال ۴ ميليون تومان گران تر 
و دالر عمال ۴ تا ۷ هزار تومان گران تر عرضه شده است 
و جا دارد كه حداقل به همين ميزان كاهش يابد. البته 
بسياري از صاحبنظران نرخ متعادل دالر بدون حباب 
و اثر س��وداگري و س��فته بازي را در شرايط نقدينگي 
موجود، تحريم ها و واقعيت هاي ديگر حدود 1۵ تا 1۷ 
هزار تومان برآورد كرده اند و معتقدند در صورت تشكيل 
دولت بايدن، رفع بخشي از تحريم ها و بازگشت به برجام، 
مي توان انتظار كاهش هاي بيشتر را داشت و اين حباب 
سنگين دالر و طال و سكه را كاهش داد. اكنون مشخص 
نيس��ت كه حباب دالر تا چه اندازه است و آيا مي توان 
انتظار داشت كه با بازگشت امريكا به برجام و لغو تحريم ها 
به قيمت 1۵ هزار تومان و1۷ هزار برگردد و ۵۰ درصد 
قيمت خود را از دست بدهد و حداقل به ارديبهشت 99 
بر گردد تا معيشت و فقر و تورم و رنج مردم را كاهش دهد 
؟ يا خير. اما حداقل فاصله قيمت دالر در روزي كه 32 
هزار تومان ش��د و امروز كه 2۵ هزار تومان است ۷ هزار 
تومان است يعني 2۰ درصد قيمت دالر كاهش يافته و 
مي توان انتظار داشت كه 2۰ درصد تورم و گراني وفشار 
معيشتي كاسته شود. يعني مي توان به حباب حداقل ۷ 
هزار توماني قيمت دالر پي برد كه اگر شرايط بهتر شود 
اين حباب احتماال تا 1۵ هزار تومان نيز توان تركيدن و 
سقوط قيمت ها را دارد. با اين توضيح روشن است كه اثر 
نرخ دالر بر بسياري از قيمت ها، معيشت مردم، مشكل 
قدرت خريد و كاهش توان خانوارها عمال به معناي سود 
سرشار براي سفته بازان و سوداگران است. اين حباب 
مالي منافع بسياري از افراد و شركت ها و دالالن را تقويت 
مي كند و هر عاملي كه بتواند شفافيت و روابط خارجي را 
بهتر كند عمال به معناي كاهش سوداگري و كاهش فشار 
تورم بر مردم خواهد بود.برخي كارشناسان و خانوارها 
اميدوارند كه در ماه هاي آين��ده، اين وضعيت كاهش 
نرخ ها تداوم داشته باشد تا فشار معيشتي و تورم كمتري 
را شاهد باشند و وقتي تنها خبر پيشتازي مي تواند ارزش 
2۰ درصد نرخ دالر را كاهش دهد، به اين معني اس��ت 
كه با اقدامات گسترده تر و از جمله روابط خارجي بهتر 
مي توان نرخ دالر را تا ۵۰ درصد و حتي بيشتر كاهش 

داد و درد و رنج مردم را كمتر كرد. 

اثر پروانه اي و انتخاب بايدن
با اين توضيحات معتقدم نظام سياسي در حوزه تصميم 
سازي هاي اقتصادي نيازمند تجديدنظر اساسي است 
تا مبتني بر الگوهاي كاراتر بتوان تصويري از چشم انداز 
آينده اقتصاد و معيشت مردم ارايه كرد. اما فشار اصلي 
مجموعه اين نوسانات اقتصادي كه تشريح شد متاسفانه 
بر گرده هاي مردمي تلنبار مي شود كه اين روزها با نگاه 
نگران و خيره تحوالت اياالت متحده را دنبال مي كنند 
تا شايد از دل اين تحوالت اندكي فشار معيشتي از دوش 
آنان برداشته شود. اما آيا گوش شنوايي براي شنيدن 

اين دردها وجود دارد؟

واگذاري اختيارات تنظيم بازار به وزارت جهاد كشاورزي تذكر رييس جمهور را در پي داشت

گزارش تحليلي تعادل از بازخوردهاي اقتصادي انتخابات امريكا 

توافق فساد زاي دو وزير 

اقتصاد و بازار جهاني خواسته يا ناخواسته تحت تاثير مستاجر كاخ سفيد 
در صورت پيروزي قطعي جو بايدن نه تنها از ش��دت جنگ 
پيش بيني شده اقتصادي واشينگتن- پكن خواهد كاست 

بلكه احتماال آن را به سوي آرامش هم خواهد بود.
اين تحليلي است كه مدير مركز پژوهش هاي اقتصادي قاهره 
به رسانه هاي اين كشور گفت و تاكيد كرد در صورت تمديد 
حضور دونالد ترامپ در كاخ سفيد شاهد كاهش مستمر بهاي 
نفت در سطح جهاني خواهيم بود چون سياست امريكا در 
دوره ترامپ بر كاهش بهاي جهاني نفت از طريق فشارهاي 
گسترده بر كشورهاي شوراي همكاري و به كارگيري بهانه 
مقابله با ايران بوده است. اين نتيجه گيري كه در يك پاراگراف 
كوتاه اعالم شده مي تواند خالصه جمع بندي هاي كارشناسان 
مختلف جهان به ويژه كشورهاي منطقه را از بازخوردهاي 
شكس��ت يا پيروزي ترامپ در انتخابات رياست جمهوري 
امريكا آن هم در آس��تانه آخرين ساعات شمارش آرا نشان 
دهد. نه تنها طي ۷2 ساعت اخير بلكه شايد از اوايل سال جاري 
ميالدي و همزمان با شيوع ويروس كرونا ويروس گمانه زني 
در رابطه رفتن يا بقاي دونالد ترام��پ و تاثيرات آن به جان 
تحليلگران از جمله تحليلگران بازار سرمايه افتاده است. به 
گفته كارشناسان دونالد ترامپ طي حدود ۴ سال زمامداري 
خود بر امريكا خواسته يا ناخواسته چنان جنجالي و پرحاشيه 
عمل كرد كه تاثيرات خود را از بازارهاي داخلي در وال استريت 
تا دورترين بازارهاي خاور دور وارد مي كند . ش��ايد اگر ضلع 
سومي را بخواهيم به عنوان پر استرس ترين طرف منتظر نتايج 
انتخابات در كنار ستاد هاي انتخاباتي بايدن و ترامپ معرفي 

كنيم بي ترديد وال استريت خواهد بود.
سپتامبر گذش��ته بود كه خبرگزاري بلومبرگ در تحليلي 
اذعان كرد انتخابات رياست جمهوري امريكا خطرناك ترين 
رخداد بر بازارهاي مالي در طور تاريخ است.به هر شكل تبعات 
سياست هاي هر يك از دو رقيب اصلي اين انتخابات از يك سو 
و هرج و مرجي كه به احتمال قريب به يقين بعد از اعالم نتايج 
قطعي آن سرتاسر امريكا در خود فرو برد آن هم در سايه فلج 
شدن نسبي اقتصاد به دليل مشكالت شيوع ويروس كرونا 

مي تواند ضربه مهلكي را به بازارهاي جهاني وارد آورد.
يك كارشناس سرمايه گذاري مصري هم در رابطه با ميزان 
تاثيرگذاري پيروزي بايدن بر اقتصاد كشورهاي عربي هم 

گفت: در سايه س��ناريوي پيروزي بايدن در انتخابات و در 
شاريطي كه جمهوري خواهان همچنان مجلس سنا را در 
تسخير خود دارند بسته تشويقي اقتصادي وعده داده شده 

توسط بايدن چندان هم بزرگ نخواهد بود .
او در رابطه با تاثيرگذاري اين تغيير و تحول در كاخ سفيد بر 
بازار كشورهاي منطقه هم به شبكه العربيه گفت: در صورتي 
كه بانك مركزي امريكا نرخ بهره را پايين بياورد كشورهاي 
عربي از جمله مص��ر هم به همان ميزان ن��رخ بهره خود را 

كاهش خواهند داد.
اما در بخش بازاره��اي عربي هم آرام گرفتن جنگ تجاري 
)امريكا( مي تواند اثرات مثبت خود را بر تمامي بازارهاي در 
حال رشد از جمله بازارهاي عربي داشته باشد اما تاثيرات منفي 
خ��ود را بر بخش نفتي وارد خواهد كرد.در اين حال روزنامه 
الجريده كويت هم در تحليلي در رابطه با ميزان تاثيرگذاري 
انتخاب جو بايدن بر اقتصاد كشورهاي شوراي همكاري خليج 
فارس نوش��ت: در صورت ورود بايدن به كاخ سفيد اقتصاد 
كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس با چالش هاي جديد 

مختلفي مواجه خواهد شد.
چالش هايي كه به طور حتم با آن چه كه در دوره سلفش دونالد 
ترامپ با آن مواجه ش��ده بود متفاوت است اگر طي ۴ سال 

گذشته شيخ نشين هاي حوزه جنوبي خليج فارس مجبور به 
تحمل فشارهاي روز افزون براي توليد حداكثري نفت بودند تا 
مصرف كننده امريكايي بنزين و برق ارزان ترين دريافت كند و 
چماق تصويب قانون »نو اوپك« كه سازمان اوپك را ساختاري 
انحصار طلب در بازار نفت دسته بندي مي كرد و در شرايطي 
كه ترامپ به شكل حداكثري از اختالفات در ميان كشورهاي 
شوراي همكاري براي فروش هرچه بيشتر سالح به كشورهاي 
منطقه سود مي برد و كشورهاي شوراي همكاري را به رغم 
كسر بودجه و مشكالت اقتصادي مجبور به خريد مستمر از 
امريكا مي كرد جو بايدن احتماال روش هاي ديگري را براي 

فشار بر اقتصاد اين كشور در پيش خواهد گرفت.
گرچه در وحله اول مي تواند اين پيروزي اوضاع كشورهاي 
صادر كننده نفت اين منطقه را تسهيل كند به خصوص كه در 
چارچوب توجه ويژه اش به محيط زيست حمايت دولتي را از 
استخراج نفت صخره اي كاهش خواهد داد و اين كار هم به نفع 
كشورهاي شوراي همكاري كه نفت مهم ترين منبع درآمد 
آنها محسوب مي شود خواهد بود.يكي ديگر از تاثيرات حضور 
ترامپ در كاخ سفيد از ديدگاه اين روزنامه كويتي بازگشت 
ايران به توافق هسته اي اس��ت كه در صورت انجام اين كار 
تحريم هاي نفتي عليه ايران برچيده شده و 2 ميليون بشكه 

نفت اضافي هم در اختيار مصرف كنندگان قرار خواهد گرفت.
گرچه طالل ابوغزاله انديشمند اقتصادي عربي تمامي تاثيرات 
تغيير و تحول در امريكا را صرفاسياسي توصيف كرده و تاكيد 
كرد با توجه به اينكه سياست خارجي امريكا بخش تاثيرگذار 
بر جهان عرب است، تصور نمي كند تغييري در سياست امريكا 
در قبال جهان عرب پس اعالم نتايج انتخابات اين كشور به 
وجود آيد. او كه با شبكه روسيه اليوم گفت وگو مي كرد گفت: 
با توجه به آنكه اكثر محورهاي مناظره هاي دو نامزد انتخابات 
حول محور مسائل داخلي بود تصور نمي كند يپش از حل و 
فصل مشكالت داخلي جو بايدن به سراغ مسائل خارجي برود.

اين تنها نظر كارشناس��ان عربي يا غربي نيست بلكه اولگا 
والياووا استاد يار دانشگاه نووسييريسك هم به رسانه هاي اين 
كشور خبر داده بود از نظر روسيه استقرار و ثبات و حمايت 
از رش��د اقتصاد جهاني مساله اي بس��يار مهم براي اقتصاد 
روسيه محسوب مي شود و پيروزي جو بايدن كه به عنوان 
يك سياستمداري با ثبات محسوب شده و به دنبال ايجاد 
تنش هاي سياسي در بازارهاي جهاني نيست دقيقا همان 
شخصيتي است كه كشورهاي جهان در سايه بحران ويروس 
كرونا و تبعات اقتصادي آن به دنبال آن هستند.اما آيا ترامپ و 
طرفدارانش اجازه چنين ثباتي را به بازارهاي امريكا و به تبع آن 
به بازارهاي جهان خواهند داد؟ آيا در صورت اعالم پيروزي جو 
بايد ترامپ كه به رفتارهاي جنجال بر انگيز خودمشهور است 
حاضر خواهد شد به شكلي كامال مسالمت آميز و بدون جنجال 
كاخ سفيد را ترك كند؟ تا چه حد تهديدهاي اين سرمايه دار 
بزرگ امريكايي در رابطه با به تعطيلي كشاندن اقتصاد در 
صورت پيروزي جو بايدن جدي است؟ صرف نظر از تاثيرات 
رواني كه طي چند روز و چند هفته اول اعالم نتايج انتخابات 
ب��ازار جهاني را تحت تاثير خود قرار داده و موجب س��قوط 
ارزش برخي از شاخص هاي جهاني يا باال رفتن برخي ديگر 
مي شود، به اعتقاد كارشناسان تغيير سياست هاي اقتصادي 
براي كشوري همچون اياالت متحده حداقل نيمي از زمان 
رياست جمهوري رييس جمهور جديد )را در صورت انتخاب 
شدن( خواهد گرفت اما د رصورت ادامه بقاي ترامپ در قدرت 
بايد شاهد شتاب يافتن سياست هاي جنجالي او و تسريع در 

تاثيرات حقيقي بر اقتصاد داخلي و جهاني آن خواهيم بود.
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چهرهروز

تکمیل ظرفیت بهشت زهرا صحت ندارد!
مدیر عامل سازمان بهشت زهرا، تکمیل ظرفیت این آرامستان را تکذیب کرد. سعید خال در این باره گفت: از شهروندان می خواهیم به جای 
توجه به شایعات، بیشتر شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کنند. مدیریت شهری تهران سعی کرده تمام تمهیدات الزم را بیندیشد که مردم 
در سازمان بهشت زهرا )س( مشکلی نداشته باشند. خال با بیان اینکه سازمانی بدون تعطیلی هستیم، تصریح کرد: تاکنون بیش از ۵۰ درصد 
متوفیان کرونا در کشور در سایت بهشت زهرا )س( پذیرش شده اند. او افزود: بهشت زهرا به مدت ۸ ماه در بحران است و با برنامه ریزی های 
صورت گرفته سعی کردیم که از این بحران عبور کنیم و مشکلی در این زمینه نداریم، اما در بحران هستیم. همچنین  تعطیلی سازمان بهشت 

زهرا )س( به دلیل خدمت رسانی امکان پذیر نیست، چراکه روزانه بیش از ۲۰۰ فوتی به بهشت زهرا منتقل می شوند. 

گپوگفت

گپوگفت

در میان آثار مستندي كه شانس معرفي به اسكار 
را دارند، مي توان از فیلم هایي كه در فستیوال هاي 
داخلي و خارجي حضور چش��مگیر داشته اند، یاد 
كرد كه نگاهي انس��اني به ی��ك معضل اجتماعي 
دارند. بابك بهداد، مس��تند ساز در این باره گفت: 
ما وقتي درباره سیاست هاي كلي پخش از سینما 
و فیلم در عرصه هاي جهان��ي صحبت مي كنیم، 
منظورمان حضور سینماي مستند نیز باید باشد 
چراكه سینماي مستند بخش مهمي از هنر سینما 

را شامل مي شود. 
در تاریخ س��ینماي جهان و ایران نیز س��ینماي 
مس��تند نقش بااهمیتي را ایفا ك��رده و پا به پاي 
سینماي داس��تاني جلو آمده اس��ت. او ادامه داد: 
در ایران مس��تندهایي داش��ته ایم كه با فیلم هاي 
داس��تاني هم موضوع بوده اند ام��ا اهمیت و تاثیر 
بیشتري داش��ته اند. به جرات مي توانم بگویم كه 
سینماي مس��تند در انتخاب موضوع و حتي فرم، 
محتوا و تجربه گرایي در فیلم جسورتر از سینماي 
داستاني است و به ش��كل درست تر و انساني تري 
به موضوعات��ي كه دغدغ��ه جهان امروز اس��ت، 

مي پردازد. 
این مستندس��از با مقایسه بین سینماي داستاني 
و مستند گفت: متاسفانه به لحاظ بودجه و تولید؛ 
س��ینماي مس��تند از اهمیت كمتري نسبت به 
سینماي داستاني برخوردارتر است اما این سینما 
ساختار بسیار درست و محكمي دارد و با زاویه دید 
متفاوت موضوعاتي را مطرح مي كند و به آن واكنش 
نش��ان مي دهد كه به واقع معضالت به روزي تري 

براي انسان و جامعه امروز درگیر آن است. 
بهداد تاكید كرد: با توجه به همه ویژگي هایي كه از 
سینماي مستند عنوان كردم، دلیلي وجود ندارد 
كه سینماي مستند شانسي براي معرفي به اسكار 
نداشته باش��د. اگر قرار اس��ت در یك فستیوالي 
نماینده سینماي ایران حضور داشته باشد چرا آن 
نماینده نباید فیلم مس��تندي باشد كه تاثیرگذار 

است و مخاطب را به اندیشیدن وامي دارد. 

     نگاه اشتباه به سینماي مستند
او با بیان اینك��ه برخي از مدیران به اش��تباه فكر 
مي كنند سینماي مستند برادر كوچك تر سینماي 
داستاني اس��ت، اظهار كرد: این نگاه اشتباه باعث 
مي شود كه برخي مدیران اهمیت سینماي مستند 
را به درس��تي درك نكنند و ب��راي آن بودجه ها و 
امكانات پایین تري از بودجه س��ینماي داستاني 

در نظر بگیرند. 
این كارگردان تاكید كرد: در حال حاضر سینماي 
مس��تند چه به لحاظ فرم و ساختار و چه به لحاظ 
مفهوم، روایت و موضوعاتي كه به آن مي پردازد، این 

قابلیت را دارد كه در كنار سینماي داستاني به آن 
توجه ش��ود و به عنوان نماینده ایران در اسكار نیز 

حضور پیدا كند. 
به��داد ادامه داد: در جش��نواره ملي فیلم فجر كه 
سال گذشته برگزار شد، تمام فیلم هاي داستاني 
و مستند حاضر در جش��نواره را دیدم و به جرات 
مي توانم بگویم فیلم هاي مستند از اهمیت باالتري 
نسبت به فیلم هاي داس��تاني برخوردار بودند كه 

بسیار هم درباره آن صحبت و نقد شد. 

    اصالح ديدگاه مديران سینمايي
او با بیان اینكه دیدگاه برخي از مدیران سینمایي 
در برخورد با سینماي مس��تند باید اصالح شود، 
خاطرنش��ان كرد: با اصالح این دیدگاه ها مي توان 
فرصت��ي ایجاد كرد تا س��ینماي مس��تند هم به 
همان اندازه س��ینماي داس��تاني ارایه داده شود. 
در بس��یاري از فس��تیوال ها س��ینماي مستند با 
سینماي داستاني رقابت مي كند و جوایزي را هم 
مي گیرد. پس چرا سینماي مس��تند ایران نباید 
شانس معرفي به اسكار را داشته باشد در صورتي 
كه این ام��ر به راحتي مي تواند اتف��اق بیفتد. این 
مستندس��از با اش��اره به اینكه خانه سینما ظاهرا 
نمایندگاني در هیات انتخ��اب معرفي فیلم ها به 
اسكار دارد، اظهار كرد: امیدوارم امسال هم مانند 
سال گذش��ته كه مرتضي رزاق كریمي، نماینده 
مستندسازان در هیات انتخاب معرفي فیلم ها به 
اسكار بود، مستندسازان براي حمایت از سینماي 
مستند حضور داشته باشند. بهداد با اشاره به اینكه 
سازوكار مراسم اسكار بسیار پیچیده است، عنوان 
كرد: كساني كه عضو هیات انتخاب آثار براي مراسم 

اسكار هستند باید بدانند كه امسال نگاه اسكار به 
س��مت چه موضوعاتي است و س��پس باتوجه به 
ساختار، روایت و فرم فیلم ها آنها را انتخاب كنند. 
در حقیق��ت باید به فیلم هایي توجه كنند كه نگاه 
انساني درستي دارند و باعث تغییر موقعیت و بهبود 
شرایط جامعه، كشور و انسان ها شده اند. او با اشاره 
به اینكه فیلم هاي مستند بلند تولید شده امسال 
مي تواند یكي از ش��انس ها براي معرفي به اسكار 
باش��د، مطرح كرد: براي هیات انتخاب، برگزیدن 
فیلم ها مسوولیت بس��یار مهم و دقیقي است. در 
میان آثار مس��تندي كه شانس معرفي به اسكار را 
دارند، مي توان از فیلم هایي كه در فس��تیوال هاي 
داخلي و خارجي حضور چش��مگیر داشته اند، یاد 
كرد كه نگاهي انس��اني به ی��ك معضل اجتماعي 
دارند اما همه اینها بستگي به نگاه، انتخاب و سلیقه 

هیات انتخاب دارد. 
برخي از فیلم هاي مس��تند بلن��د در ایران خوب 
دیده شده و چندین جایزه نیز گرفته اند. همچنین 
حضور بین المللي، ساختار خوب و قصه مناسب از 
دیگر امتیازهاي این فیلم ها محسوب مي شود. این 
كارگردان در پاسخ به این پرسش كه یك مستند 
با چه ویژگي هایي مي تواند شانس پذیرفته شدن 
در اسكار را داشته باشد، مطرح كرد: موضوعي كه 
مستندس��ازان انتخاب مي كنند اگر نگاه انساني 
داشته و مساله اي باشد كه جهان درگیر آن است 
به عقیده من ش��رط اول یك فیلم خوب اس��ت. 
همچنین وجود یك زاویه دید خالقانه نس��بت به 
موضوع و تالش براي ایجاد یك ساختار منسجم و 
درست از ویژگي هاي یك مستند خوب است كه 

ما در سینماي مستندمان داریم. 

یگان حفاظت اداره كل میراث فرهنگي، گردش��گري 
و صنایع دس��تي مازندران آمار دستگیري قاچاقچیان 
عتیقه و حف��اران غیرمجاز در این اس��تان را طي نیمه 
نخست امس��ال ۲۴۴ نفر اعالم كرد كه نسبت به مدت 
مش��ابه س��ال گذش��ته افزایش ۱۱۴ درصدي دارد. 
در نیمه نخس��ت سال گذش��ته ۱۱۴ حفار غیرمجاز و 
قاچاقچي اش��یاي عتیقه در مازندران دس��تگیر شده 
بودند. همچنین طبق گ��زارش جدید یگان حفاظت 
میراث فرهنگي مازندران، ۲ هزار و ۴۴ قلم انواع اشیاي 
تاریخي از جمله سكه هاي قدیمي اصل و تقلبي هم در 
این مدت از قاچاقچیان و حفاران غیر مجاز كشف و ضیط 
شد كه بیشتر از چهار برابر دوره مشابه پارسال است. ۵۲ 
باند قاچاق و حفاري اشیاي عتیقه هم از اول فروردین تا 
پایان شهریور امسال در جغرافیاي مازندران شناسایي 
و منهدم شد كه این عدد نیز تقریبًا ۲ برابر نیمه نخست 
سال قبل است. فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگي 
 مازندران با اعالم اینكه شرایط كرونایي امسال بر فعالیت 
میراث بانان اس��تان هم اثرگذاري ك��رد، توضیح داد: 
مجموعه دس��تگیري ها، انهدام باندها و كشف اشیاي 
عتیقه با انجام ۳۱ هزار و ۳۹۵ ماموریت محقق شد كه 
به رغم كاهش ۱۷ درصدي نسبت به دوره مشابه سال 

قبل، دستاورد بیشتري داشته است. سرهنگ محمدرضا 
كردان در پاسخ به این پرسش كه افزایش دستگیري ها، 
كشفیات، انهدام باند قاچاقچیان و ناكام گذاشتن حفاران 
غیرمجاز چگونه با كاه��ش ماموریت هاي میراث بانان 
۲ برابر ش��ده اس��ت، گفت: آنچه باعث افزایش تعداد 
دستگیري ها و كشفیات یگان حفاظت شده، گسترده 
شدن چتر حفاظت با استفاده از مشاركت مردمي به ویژه 
در شرایط كرونایي بوده است. او یكي از چالش هاي مهم 
محیط بانان براي مقابله با حفاران غیرمجاز و قاچاقچیان 
میراث مازندران را ثابت ب��ودن و محدویدت امكانات و 
تجهیرات اعالم كرد و افزود كه مشاركت مردمي توانست 
تا حدودي اثرگذاري این نقیصه را كاهش دهد. در مجموع 
میزان مشاركت اجتماعي مردم مازندران امسال بیش از 
۵۰ درصد افزایش داشت و تعداد گزارش هاي مردمي از 
۷۱۸ مورد به یكهزار و ۱۰۲ مورد افزایش داشته است. 
كردان علت افزایش مشاركت مردمي را ناشي از آگاهي 
بیشتر بومیان نسبت به اهمیت میراث تاریخي و فرهنگي 
خود و حساسیت بیش��تر براي حفاظت از آن دانست 
و افزود: آگاه س��ازي بومیان توس��ط نیروي هاي یگان 
حفاظت و ارتباط مستمري یگان با مدیریت هاي محلي 
مانند دهیاري ها و بسیج در این زمینه بیشترین اثرگذاري 

را داش��ت. كردان ش��یوع كرون��ا را در افزایش تحرك 
قاچاقچیان و حفاران اشیاي عتیقه موثر دانست و گفت: 
با شیوع این ویروس و كاهش جابه جایي مردم، بسیاري 
از روستاهاي ییالقي و خوش نشین كه مقصد اصلي اغلب 
حفاران اشیاي تاریخي است با كاهش جمعیت رو به رو 
 شدند و این وضعیت مناطق ییالقي و كوهستاني را به 
حیاط خلوتي براي سوداگران اشیاي تاریخي تبدیل كرد 
تا بتوانند تحركات خود را بیشتر كنند. البته خوشبختانه 
با پیش بیني به موقع این وضعیت، توانستیم با استفاده از 
همان مشاركت اجتماعي و در صحنه نگه داشتن مردم 
بومي، مانع دستیابي سوداگران اشیاي عتیقه به اهدافشان 
شویم. فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگي مازندران 
بزرگ ترین دغدغه یگان حفاظت را كمبود تجهیزات و 
نیرو دانست و گفت: در حال حاضر برخي از نیروهاي یگان 
حفاظت از تجهیزات شخصي براي انجام ماموریت هاي 
خود اس��تفاده مي كنند. او با بیان اینكه نیروهاي یگان 
حفاظت به كمتر از ۱۰۰ نفر مي رسند، افزود: مازندران 
۷۵۰ اثر ثبتي و ۲۵۰ اثر در شرف ثبت دارد كه حفاظت 
از این تع��داد می��راث تاریخي به ع��الوه حفاري هاي 
 غیرمجاز شخصي كار بسیار دشواري براي تعداد اندك 

میراث بانان یگان است

ديدگاه مديران در برخورد با مستند بايد اصالح شود

نماينده ايران در اسكار مي تواند يك فيلم مستند باشد

كرونا، دستبرد به ميراث مازندران را دو برابر كرد

جامعه خبر

دشواري آموزش به 
اوتیسمي ها در شرايط كرونا

معاون آموزشي، برنامه ریزي و توانبخشي سازمان 
آم��وزش و پرورش اس��تثنایي از آمادگي مدارس 
براي تدریس انفرادي به دانش آموزان داراي اوتیسم 
و كم توان ذهن��ي خبر داد. مجی��د هداوند درباره 
ایجاد برنامه گویاس��از براي دانش آم��وزان نابینا 
روي اپلیكشین شاد گفت: از زماني كه شبكه شاد 
راه اندازي شده است، مناسب سازي هاي مختلفي 
در رابطه با دانش آموزان استثنایي داشتیم. او ادامه 
داد: براي دانش آموزان آسیب دیده بینایي یا نابینا 
در حال پیگیري هس��تیم و براي آنها كتاب، فایل 
صوتي و فیلم ه��اي آموزش��ي مي گذاریم كه هم 
خانواده ها فیلم ها را ببینند و هم دانش آموزان صدا 
را بشنوند، ولي اینها نیاز به نرم افزاري دارند كه این 
نرم افزار گویاساز است. یعني همه فایل ها را به صدا 
تبدیل مي كند كه از خرداد ماه در حال پیگري آن 
هستیم. هداوند خاطرنش��ان كرد: كارگروه هاي 
مختلفي روي شبكه شاد كار مي كنند و ما هم مرتب 
پیگیریم كه ببینیم آی��ا قابلیت نصب این نرم افزار 
روي شبكه ش��اد وجود دارد یا خیر؟ اگر این اتفاق 
بیفتد، دانش آموزان مش��كل خاصي ندارند، ولي 
اگر اعالم كنند، گویاس��از قابلیت نصب روي شاد 
را ندارد، قطعا از پیام  رس��ان هاي داخلي اس��تفاده 
مي كنیم، چون بسیاري از پیام رسان هاي داخلي 
قابلیت نصب را دارند. معاون آموزشي، برنامه ریزي 
و توانبخشي سازمان آموزش و پرورش استثنایي 
گفت: اگر در ش��بكه ش��اد وارد ش��وید، در بخش 
محتواي اس��تثنایي مي بینید، محتواها، كتاب ها 
و فایل ها را به صورت صوتي گذاش��تیم و این افراد 
با كمك خانواده ها مي توانند اس��تفاده كنند، ولي 
اگر ای��ن نرم افزار راه اندازي ش��ود خود دانش آموز 
بدون كمك خانواده راحت وارد ش��بكه مي شود و 
كارهایش را انجام مي دهد. او در خصوص شرایط 
آموزش دانش آموزان نابینا گفت: در حال حاضر این 
دانش آموزان یا گروه هاي مختلفي كه نیمه بینا یا 
نابینا هستند از طریق پیام رسان هاي خاص خود یا 
از طریق معلمان ارتباط شان برقرار است و آموزش 
مي بینند. هداوند گفت: ش��بكه شاد یك پلت فرم 
خیلي بزرگ است و بستر آن تازه فراهم شده و قطعا 
مشكالتي مثل راه اندازي، سرعت اینترنت و ورود 
به آن را خواهند داش��ت. در رابطه با دانش آموزان 
استثنایي بحثمان فقط شبكه ش��اد نیست؛ ما از 
همه استان ها خواسته ایم كه اطلس یادگیري هر 
یك از دانش آموزان را تهیه و بررس��ي كنند كه آیا 
یك دانش آموز مي تواند از شبكه شاد استفاده كند 
یا خیر؟ معاون آموزشي، برنامه ریزي و توانبخشي 
سازمان آموزش و پرورش استثنایي اظهار داشت: 
دانش آموزان كم توان ذهني ممكن است خودشان 
نتوانند از شبكه شاد استفاده كنند و در مورد این افراد 

گفتیم خانواده هایشان درگیر شوند.

كاهش آلودگي هوا به دليل جو  ناپايدار
مدیر كل پیش بیني و هش��دار سریع 
هواشناسي با اش��اره به اینكه هفته پر 
بارشي را براي كشور پیش بیني مي كند، 
به دلیل جو ناپایدار، از كاهش آلودگي 
هوا در تهران طي روزهاي آینده خبر داد. 
صادق ضیاییان با اشاره به سامانه  بارشي 
در كشور بیان كرد: سامانه  بارشي كه از 
چند روز قبل وارد كشور شده بود، دیروز 

در استان هاي آذربایجان غربي و شرقي، كردستان 
گیالن و اردبیل بارش هایي را به همراه داش��ت كه 
انتظار داریم این سامانه فعالیت خودش را در كشور 
ادامه دهد. مدیركل پیش بیني و هش��دار س��ریع 
هواشناسي گفت: دامنه بارش ها براي فردا وسیع تر 
خواهد شد، به غیر از استان هاي آذربایجان شرقي و 
جنوب آذربایجان غربي، در استان هاي اردبیل گیالن، 

زنجان، همدان، كرمانشاه، كردستان و 
حتي تا شمال استان خوزستان، ایالم، 
استان لرستان و همچنین بخش هایي 
از استان قزوین بارش هایي را خواهیم 
داش��ت. وي ادامه داد: در قسمت هاي 
شمالي استان تهران و البرز بارش باران 
را انتظار داریم كه براي روز یكشنبه )۱۷ 
آبان( این سامانه ادامه خواهد داشت و در 
واقع هفته آینده هفته اي پر بارش براي استان هاي 
نیمه غرب و شمال غرب كشور خواهد بود. ضیاییان 
در رابطه با ش��هر تهران، افزود: براي شهر تهران هم 
با توجه به ش��رایطي كه ذكر كردم، انتظار آلودگي 
نمي رود، چون جو ناپایدار شده و از آن حالت سكون 
خارج شده است بنابراین انتظار نداریم كه انباشت 

آالینده ها به وجود بیاید.

مرگ ساعتي ۱۷ نفر با كرونا دركشور
باز هم كرونا طي ۲۴ س��اعت جان ۴۲۴ 
بیمار دیگر را گرفت و به این ترتیب شمار 
جانباخت��گان بیماري در كش��ور به ۳۷ 
هزار و ۴۰۹ نفر رسید. سخنگوي وزارت 
بهداشت با اعالم این خبر گفت: مجموع 
بیماران كووید۱۹ در كشور به ۶۶۳ هزار و 
۸۰۰ نفر رسید. سیماسادات الري افزود: 
خوش��بختانه تا كنون ۵۰۹ هزار و ۹۵۲ 

نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص 
ش��ده اند. او تاكید كرد: ۵۴۹۵ نفر از بیماران مبتال به 
كووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماري تحت مراقبت 
قرار دارند. همچنین تا كنون پنج میلیون و ۱۴۷ هزار 

و ۲۴۹ آزمای��ش تش��خیص كووید۱۹ 
در كشور انجام ش��ده است. الري گفت: 
استان هاي تهران، اصفهان، قم، آذربایجان 
شرقي، خراسان جنوبي، سمنان، قزوین، 
لرستان، اردبیل، خوزستان، كرمانشاه، 
كهگیلویه و بویراحمد، گیالن، بوش��هر، 
زنجان، ایالم، خراسان رضوي، مازندران، 
چهارمحال و بختیاري، البرز، آذربایجان 
غربي، مركزي، كرمان، خراسان شمالي، همدان، یزد 
و كردس��تان در وضعیت قرمز ق��رار دارند. همچنین 
اس��تان هاي هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و 

بلوچستان نیز در وضعیت نارنجي و زرد قرار دارند.

سال ۱۴۰۱ هيچ سربازي بدون مهارت نخواهد بود
مش��اور عالي قرارگاه مهارت آموزي 
سربازان نیروهاي مسلح اعالم كرد كه 
تا پایان سال ۱۴۰۱ هیچ سربازي بدون 
داشتن حداقل یك مهارت یا تخصص، 
خدمت سربازي اش به پایان نخواهد 
رسید. سردار موس��ي كمالي با اشاره 
به گذشت سه سال از فعالیت قرارگاه 
مهارت آموزي سربازان نیروهاي مسلح 

گفت: بحث مهارت آموزي س��ربازان یك مطالبه 
جدي از سوي مقام معظم رهبري است كه ریاست 
ستادكل نیروهاي مسلح نیز به صورت جدي آن را 
دنبال مي كند و قرارگاه نیز در همین راستا تشكیل 
شده است. او با بیان اینكه سربازان به عنوان یكي 
از اركان توان رزمي وبنیه دفاعي كش��ور هستند، 
گفت: س��ربازان در برقراري نظم و امینت و دفاع از 
كشور نقش پررنگي برعهده دارند و از این رو الزم 
است حمایت هاي الزم نیز از این افراد انجام شده و 
هرآنچه كه مي توانیم در راس��تاي ارتقاي كیفیت 

دوران خدمت س��ربازي انجام دهیم. 
مش��اور عالي قرارگاه مهارت آموزي 
سربازان نیروهاي مس��لح با تاكید بر 
اینكه سربازي با اقتدار در كشور دنبال 
مي ش��ود، گفت در این میان مهارت 
آموزي نیز یك رویكرد جدید اس��ت 
كه بر اس��اس آن سرباز عالوه بر انجام 
ماموری��ت و وظایف اصل��ي خود، در 
دوران خدمت یك مهارت ی��ا تخصصي جدید را 
هم فرا گرفت��ه و براي آن گواه��ي معتبر دریافت 
مي كند. او با بیان اینكه براي این قرارگاه ماموریت 
و چشم اندازي پنج ساله در نظر گرفته شده است، 
گفت: بنابراین طبق چش��م انداز و اهداف قرارگاه 
باید تا پایان سال ۱۴۰۱ مهارت آموزي براي تمام 
سربازان نیروهاي مسلح انجام شود. یعني به عبارتي 
دیگر هیچ سربازي در نیروهاي مسلح نخواهد بود كه 
دست كم یك مهارت یا تخصص نداشته و از خدمت 

ترخیص شود. 
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اجراي پايلوت طرح بيماريابي كرونا در منطقه ۱۸ تهران

اخذ تست پي.سي.آر رايگان از افراد بي عالمت
مدیر كل سالمت شهرداري تهران از 
اجراي طرح پایل��وت بیماریابي افراد 
مرتبط با مبتالی��ان كرونا در منطقه 
۱۸ تهران با همكاري وزارت بهداش��ت و دانشگاه 
علوم پزش��كي ایران خبر داد. زینب نصیري درباره 
برنامه هاي جدید ش��هرداري مبن��ي بر بیماریابي 
كرونا در محالت به ایلنا گفت: غربالگري در گذشته 
از طریق سامانه ۴۰۳۰ انجام مي شد و همكاران ما 
در شهرداري با وزارت بهداشت مشاركت مي كردند. 
در همین رابطه ۲۴۱ خانه سالمت به سامانه متصل 
ش��ده و با مردم تماس مي گرفتن��د و فرآیندهاي 

شناسایي را پیش مي بردند. 
او ادام��ه داد: اما در آخرین تصمیمي كه در س��تاد 
كروناي كالنشهر تهران گرفته شده است، مقرر شد؛ 
سیاس��ت هاي Contact tracing در ارتباط با 
بیماران افزایش یابد؛ طي برنامه ریزي كه در مجموعه 
وزارت بهداشت اتفاق افتاده، قرار است، افرادي كه 
عالئم دارند، كساني كه تست كرونا داده اند و نتیجه 
آن مثبت شده و همچنین تا ۶ نفر از افراد مرتبط با 
آنها توسط بیمارستان ها و مراكز ۱۶ ساعته وزارت 

بهداشت بررسي شوند. 
نصیري افزود: یعني اگر فردي مبتال شد، ارتباط فرد 
مبتال با ۶ نفر در محل كار و خانواده بررسي شود؛ بعد 
از آن ۶ نفر دیگر در ارتباط با ۶ نفر اول شناس��ایي و 
بیماریابي خواهند شد. مدیر كل سالمت شهرداري 
ته��ران با تاكید بر اینكه ای��ن اتفاق كمك مي كند 
تا ش��بكه ارتباطي كه هر فرد مبتال داش��ته است 
شناسایي شود، افزود: بعد از این مرحله افرادي كه 
با فرد مبتال در ارتباط بوده اند در نزدیك ترین مكان 
به محل سكونت خود تست پي. سي. آر مي دهند. 
او با اش��اره به اجراي پایلوت ای��ن طرح در منطقه 
۱۸ گفت: این طرح به صورت پایلوت و به مدت دو 
هفته انجام مي ش��ود و از روز گذشته در منطقه ۱۸ 
تهران نیز اجراي آن آغاز شده است و همكاران ما در 
مجموعه شهرداري تهران در توافق با وزارت بهداشت 
و دانشگاه علوم پزشكي تهران به پایگاه دانشگاه علوم 

پزشكي ایران متصل شدند. 

  اخذ تست پي.سي.آر رايگان از افراد 
نصیري ادامه داد: در این طرح پایلوت از ظرفیت هاي 
ش��هرداري، درمانگاه ه��اي تخصص��ي، مس��اجد 
و ظرفیت ه��اي وزارت بهداش��ت اس��تفاده و طوري 
برنامه ریزي شده است كه هر شهروندي بتواند سریعا به 
مكان هایي كه تست پي. سي. آر را مي گیرند دسترسي 
داش��ته باش��د و به نزدیك ترین محل سكونت خود 
مراجعه كند. او اظهار داشت این تست براي فردي كه 
هیج عالئمي ندارد، اما با یك بیمار كرونایي در ارتباط 
بوده نیز انجام مي ش��ود. بدین ص��ورت كه با او تماس 
گرفته و درخواست مي شود تس��ت پي. سي. آر را در 
مراكز پیش بیني شده انجام دهد و شهرداري نیز با در 
اختیار گذاشتن فضاهاي فیزیكي به وزارت بهداشت 
كمك مي كند و از طرفي نقشه پراكنش فیزیكي اماكن 

در منطقه ۱۸ نقطه گذاري مي شود. 

  انجام تست در منازل
نصیري به انجام تست در منازل نیز اشاره كرد و گفت: 
اگر فردي اعالم كند كه نمي تواند به این مراكز مراجعه 
كند، وزارت بهداشت اعالم كرده كه كادر درمان براي 
گرفتن تست در منزل نیز حضور پیدا مي كند. او گفت: 
شهرداري همه ظرفیت هاي لجستیكي مورد نیاز را در 
اختیار وزارت بهداشت قرار مي دهد، و پس از بررسي 
و بازخورده��ا، نگاه این اس��ت كه این ط��رح در تمام 
مناطق تهران طي ماه آینده توسعه پیدا كند. او با بیان 
اینكه شهرداري در ارایه خدمات در سطح محلي تابع 
سیاست هاي وزارت بهداشت است، گفت: اگر این طرح 
موفقیت آمیز باشد، در میزان شیوع خیلي تاثیرگذار 

است، چرا كه در جهان نیز با همین منطق بیماریابي و 
شناسایي ارتباطات فرد مبتال انجام مي شود.

مدیركل سالمت شهرداري تهران در پاسخ به این سوال 
كه آیا هزینه تست پي. سي. آر در این طرح رایگان است؟ 
گفت: تست پي. سي. آر براي افرادي كه وزارت بهداشت 
با آنها تماس مي گیرد تا تست دهند، رایگان خواهد بود. 

  علت انتخاب منطقه ۱۸
 به عنوان منطقه پايلوت

نصیري درباره علت انتخاب منطقه ۱۸ به عنوان منطقه 
پایلوت گفت: در تصمیم وزارت بهداشت قرار شد، دانشگاه 
ایران این مسوولیت را بپذیرد و این دانشگاه نیز براساس 
شاخص هایي كه داشته منطقه ۱۸ را انتخاب كرده است. 
او درباره پیشنهاد مجموعه سالمت شهرداري تهران براي 
اجراي این طرح در مناطق شهرداري گفت: نظر ما نیز 
 یكي از مناطق جنوبي پایتخت است، چرا كه از مناطق 
كم برخوردار هس��تند و در حقیقت سوبسیدي براي 

ساكنان این مناطق خواهد بود. 

  آمار فوتي هاي كرونا در تهران 
در باالترين حد خود قرار دارد

مدیر كل سالمت شهرداري تهران گفت: وضعیت كرونا 
در تهران اصال خوب نیست. در ماه اول شیوع كرونا، آمار 
مرگ و میر و افراد مبتال در بیمارستان ها خیلي پایین تر 
از آمار ای��ن روزها بود. در حالي كه میزان حساس��یت 
افراد در آن دوران بسیار بیشتر از این روزها بود و میزان 
حساسیت و خود مراقبتي مردم به میزان كاهش شیوع 
كمك مي كرد. البته كه سیاست هاي دولت نیز به گونه اي 
بود كه این پیام را به مردم منتقل مي كرد كه ش��رایط 
حساس است. نصیري ادامه داد: االن در وضعیت خیلي 
حادي هستیم و تعداد فوتي ها، مبتالیان و بستري ها در 
تهران در باالترین حد خود قرار دارد؛ بیمارستان ها با تمام 
ظرفیت كار مي كنند، اما متاسفانه به دلیل طوالني مدت 
شدن حضور ویروس میزان حساسیت چه در بین مردم 
و چه در برنامه ریزي كمتر شده و این امر آمار مبتالیان و 
فوتي ها را افزایش مي دهد و مجددا خواهش مي كنم این 

مساله جدي گرفته شود.

گزارش
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