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گزارشهايتحليلي « تعادل»
از بازخورد اقتصادي انتخابات امريكا را بخوانيد
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نيـازاقتـصادايـران

گرگ و ميش بايدن در بازار نفت
اقتصاد و بازار جهاني خواسته يا
ناخواسته تحت تاثير مستاجركاخ سفيد
چشم اميد
به كاهش فشار تحريمها و قيمت ارز
آينده روابط امريكا و چين
آتشبس در جنگ تجاري

امريكا در آستانه جنگ تمامعيار
جدال بورس ايران و انتخابات امريكا
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ضرورت اعاده سهم ايران در بازار نفت
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انقالب اقتصادي در راه است

تفاوتبايدنوترامپبرايايران

تحريمها و تصورات غيرواقعي

تحوالت امريكا و ثبات نرخ ارز

آنچه كه اين روزها را در مسير
تاريخ تحوالت جهاني ،داراي
اهميت و برجستگي خاصي
ميسازد ،نه موضوع بازگشت
ايران در بازار نفت اس��ت ،نه
تغيير ريلي كه ممكن اس��ت
دموكراتها در فضاي داخلي
احمدتوكلي
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 بهطور مطلق آزاد
شود ،بازار سرمايه بدون هيچ نظارت و منعي بايد شكل
بگيرد و در نهايت همهچيز بايد تحت سيطره كلي نظام
عرضه و تقاضا باشد.بر اساس اين مدل فكري ،دولتها
و حاكميتها 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 ميشد
كه پس تكليف عدالت و فرصتهاي برابر چه ميشود؟
پاسخ ميدادند :عدالت خودش درست ميشود ،يعني
معتقد بودند ،زماني كه رش��د اقتصادي پايدار محقق
ش��ود ،عدالت براي مردم محروم و دهكهاي پاييني
جوامع نيز محقق خواهد ش��د.اين گفتمان ،توس��ط
صن��دوق بينالمللي پول ،س��ازمان تج��ارت جهاني،
بانك جهاني و...درتم��ام اين دههها تروي��ج و تئوريزه
ميش��د و به اقصي نقاط جهان صادر ميش��د.مبتني
بر اين ديدگاه اگر كش��وري تقاضاهاي وام را نداش��ت،
صندوق بينالمللي پول به اين كش��ور توصيه ميكرد
كه اين رويكردها را جدي بگيردو اگر كشوري تقاضاي
تس��هيالت داش��ت تا زماني كه اين الگ��و را در فضاي
اقتصادياش پياده نميكرد به او وامي تعلق نميگرفت.
كمااينك��ه اغلب دولته��اي ايران بع��د از جنگ يك
چنين الگوهايي را پياده س��ازي ميكردند .چه زماني
كه مثل دوره احمدينژاد 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 چرخدندههاي اين رش��د اقتصادي
ممكن است ،له ش��وند .اينها توصيههاي اكيد صندوق
بينالمللي پول و بانك جهاني اس��ت و تقريبا در اكثر
كشورها نيز عملياتي ميشوند .اين روند تا سال 2000
ميالدي ادامه داشت تا بعد از بروز نخستين نشانههاي
مشكالت اين روش ،بهطور رس��مي نام هزاره جديد را
به نام «مقابله با فقر» نامگ��ذاري كردهاند .يعني بهطور
ضمني اعت��راف كردند كه اين رويكرد س��رمايه محور
باعث قدرت ثروتمندان و فقر بيش��تر ضعفا ميشود و
حفرهها ومشكالتي دارد كه بايد به اين مشكالت پاسخ
ادامه در صفحه6
داده شود.

در بررسي ش��رايط به وجود
آمده در انتخابات امريكا ،بايد
ميان دو موضوع تفاوت قائل
شد .نخس��ت تفاوتهايي كه
ميان حزبه��اي دموكرات
و جمهوريخ��واه وج��ود دارد
يحييآلاسحاق و دوم تفاوته��اي ش��خصي
كه ميان ترامپ و بايدن قابل
رصد است .در رابطه با تفاوت ميان اين دو فرد ،نشانههاي
مش��خصي وجود دارد .ترامپ فردي ب��ود كه بر خالف
تمام قاعدههاي بينالمللي و سياسي عمل ميكرد و در
سالهاي گذش��ته تصميماتي گرفته بود كه هيچ يك
از آنها در ساختار سياسي امريكا قابل تحليل نبودند اما
بايدنباتوجهبهسابق هوموضعگيريهاييكهدارد،قطعا
عملكرد متفاوتي خواهد داشت .در نگاه كالنتر اما هر
رييسجمهوري كه برنده شود ،تا حد زيادي اجرا كننده
سياستهايي است كه از طريق حزبش مطرح ميشود.
در رابطه با تعام��ل با ايران ،نگاه دموكراتها به س��مت
ديپلماس��ي و مذاك��ره و كاهش اختالفه��ا از طريق
صحبته��اي رو در رو اس��ت اما جمه��وري خواهان
بر خالف شعارهايشان ،راهبردهاي غيرسازنده را دنبال
ميكنند كه م��ا در چهار س��ال اخير بخش��ي از آن را
ديدهايم .با اين وجود ،شعارهاي بايدن درباره بازگشت
به برجام را نبايد به از بين رفتن تحريمها و تمام ش��دن
ادامه در صفحه6
فشارهايامريكاربطبدهيم.

نگاهي به روابط ايران و امريكا
در س��الهاي گذش��ته نشان
ميدهد ك��ه تصور ب��ه وجود
آمدن يك راهحل كوتاهمدت
و نهاي��ي ك��ه ناگه��ان تمام
مشكالت را كنار بگذارد قدري
جمشيدعدالتيانشهرياري ازواقعيتهابهدوراست.چهدر
دورههايي كه مذاكرهاي وجود
نداشت و چه در دورهاي كه در جريان مذاكرات به توافق
برجام رسيديم ،هيچگاه امكان برنامهريزي بلندمدت در
اين زمينه وجود نداشته است .پس از برجام ما ديديم كه
با روي كار آمدن ترامپ ،او ناگهان تصميم گرفت ،زير ميز
توافقيبزندكهتمامجهانآنراتاييدكردهبودوتحريمها
بارديگرعليهاقتصادايرانبهاجرادرآمد.درچنينبستري
است كه صحبتهاي چندي قبل رهبري انقالب اهميت
خود را نش��ان ميدهد .ايش��ان فرمودند كه بايد تصور و
برنامهريزي براي آينده اقتصاد كشور اين باشد كه براي
سالهاي آينده ،تحريمها ادامه خواهد داشت و در چنين
فضايي بايد براي آينده اقتصاد كشور برنامهريزي كرد.
مادرداخلايرانظرفيتقابلتوجهيبرايبهبودتوليد
وشاخصهاياقتصاديداريم.صرفااگركاالهايايراني
به شكلي توليد ش��وند كه بتوانند بخش مهمي از بازار
داخلي كشور را به دس��ت بگيرند ،توليد در حوزههاي
مختلف رشد خواهد كرد .اما اين موضوع نيازمند چند
ادامه در صفحه7
پيشنيازمهماست.

يادداشت 7

يادداشت6-

كوه يخ!

س��اختار و تش��كيالت اداري
بيشك نقشي مهم در تحقق
راهبرده��اي توس��عهاي هر
كش��وري دارند .هرچ��ه اين
تش��كيالت منطبق ب��ا اين
راهبردها بوده و نظم و انسجام
بيشتري داشته باشند ،تامين
حسينحقگو
ضرورته��اي توس��عهاي
امكانپذيرتر و هرچ��ه اين مجموعه دچ��ار بيثباتي و
تعارض باشد دس��تيابي به اهداف دور و دورتر ميشود.
متاسفانهحدوديكدههاستكههمدرسطحراهبردوهم
تشكيالت و ساختار در حوزه صنعت ،تجارت و كشاورزي
با فقدان سياس��تگذاريها و بيثباتي تصميمگيريها
روبروييم .موضوع به تيرماه س��ال  1390بازميگردد كه
در يك تصميم ش��تابزده و بدون ايجاد ضرورتهاي 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 91قانون تمركز وظايف
و اختيارات مرب��وط به بخش كش��اورزي در وزارت جهاد
ادامه در صفحه7
مصوبشدو...

يادداشت 8

چشمانداز بازارها در دوران پساترامپ

بع��د از تح��والت امري��كا هر
آنچ��ه در بازارهاي اي��ران در
كوتاهم��دت اتف��اق ميافتد
صرفا بحث رواني و انتظارات از
آينده است و اتفاقات بنيادين
در بازاره��ا منوط ب��ه اتفاقات
واقعيتروملموستراست.
محسنعباسي
در ص��ورت پي��روزي
باي��دن ،اولين اثر بر بازارهاي مالي كش��ور م��ا در ذهن
س��رمايهگذاران رخ خواهد داد .جاي��ي كه قبال فضاي
بدبينانهاي در خصوص افزايش نرخ دالر و فشار بيشتر
انتخاب بايدن از
اقتصادي جا خوش كرده بود .اولين اثر
ِ
بين رفتن اين فضاي افزايشي در نرخ دالر و محو شدن
تفكر فروپاشي اقتصاد ايران اس��ت .اينكار باعث ريزش
قيمت دالر در كوتاهمدت خواهد ش��د اما ريزش بيشتر
دالر منوط به اجراي سياس��تهاي واقع��ي خواهد بود
و احتماال دالر در محدوده مش��خصي در كوتاهمدت در
باالي ۲۰هزار 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.

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
آلبرتبغزيان
با اگ��ر همراه اس��ت) به نظرم
مهمترينمقولهايكهبانكمركزيبايدبالفاصلهتكليف
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 سوداگريهاي ويرانگر در بازارهاي
واس��طهاي طال ،ارز ،خودرو و ...فرض كنيم در آنصورت
س��اماندهي بازار ارز مهمترين اولويتي است كه اقتصاد
ايران در اين دوران به آن نيازمند اس��ت .واقع آن اس��ت
مهمتريناولويتاقتصاديكشورمادرحالحاضرتعيين
راهبرد مناس��ب ارزي و تك نرخي شدن ارز است .ثبات
در ن��رخ ارز اولين قدم از ضرورتهايي اس��ت كه فعاالن
اقتصادي تا زماني كه زمينه تحقق آن را در بازار مشاهده
نكنند ،مجاب ب��ه س��رمايهگذاري در حوزههاي مولد و
توليدينخواهندشد.معتقدمتازمانيكهاتمسفرنوساني
ارز به آرامش نرسد ،اقتصاد ايران امكان تصويرسازي در
فعاليتهاي مولد اقتصادي را نخواهد داش��ت .هر زمان
نرخ ارز توانست در يك محدوده قيمتي به مدت چند ماه
ادامه در صفحه6
پيدرپيثابتباقيبماند...

يادداشت5-

(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.مسكنمعموالچسبندگيقيمتداردوبهراحتي
قيمت مس��كن پايين نميآيد و معموال اصالح زماني
(مانند ركود چندساله) دارد و نه اصالح شديد قيمتي و
ريزش كوتاهمدت .شايد عجيبترين مورد بورس باشد.
بورس م��ا حافظه تاريخ��ي ضعيفي دارد و هم��واره به
آخرين دادهها توجه ميكند .بورس ما با دالر رشد كرده
و در ذهنش رش��د را فقط به دالر گره زده اس��ت و حاال
همه فكر ميكنند با ريزش دالر بورس هم ريزش خواهد
داشتدراينخصوصچندنكتهوجوددارد:
 -۱نرخ دالري كه بورسيها در صورتهاي مالي خود
نش��ان ميدهند از نرخ بازار آزاد كمتر است .نرخ دالر
در صورتهاي مالي بانكها كمتر از نصف قيمت بازار
است .پتروش��يميها و فلزات دالر را عموما  ۱۵درصد
كمتر از نرخ بازار آزاد تسعير ميكنند.
 -۲تحريمهاي بدي در زمينه فلزات و پتروشيمي و
نفت بر كشور تحميل شده است كه فروش صادراتي
شركتها را در سالهاي گذشته كاهش چشمگيري
ادامه در صفحه4
داده است.

حباب دالر و پيشخور كردن تحوالت سياسي

ريزش شديد نرخ دالر تا قيمت
 25ه��زار توم��ان و كاه��ش
 4ه��زار توماني ظ��رف دو روز
گذش��ته ،و همچنين كاهش
قيمت س��كه طال از باالي 15
ميليون تومان ت��ا  11ميليون
و  400ه��زار توم��ان و ريزش
محسنشمشيري
نزديك به  4ميلي��ون توماني
آن،بدونآنكههنوزنتيجهانتخاباتامريكامشخصشده
باشد و تيم بايدن بر سر كار بيايد و بخشي از تحريمها را
لغوكنديابهبرجامبازگردد،نشاندهندهعمقسفتهبازي،
حباب مالي بازارهاي مالي و دارايي در چند س��ال اخير
است .اين وضعيت نشان ميدهد كه بازارها واكنشهاي
ش��ديد و رواني و عصبي نس��بت به تحوالت سياسي و
اقتصادي نش��ان ميدهند و بازار ايران تحت تاثير اخبار
تحريمها،فشارحداكثريدولتترامپ،بهشدتباحباب
مالي ،پيشخور كردن قيمته��ا و جو رواني مواجه بوده
اس��ت .ش��اهد مدعا افزايش قيمت دالر از كانال  3هزار
تومان در س��ال  96به كانال  5هزار تومان قبال از خروج
ترامپ از برجام است .ترامپ در فرصت شش ماههاي كه
برجام را تمديد كرده بود اعالم كرد كه اين آخرين فرصت
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در دوره ترامپ ،دست راستيهاي 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
عليشمساردكاني داد .در كنار آن اين رويكرد امريكا را در زمره كش��ورهاي
صادركننده گاز الاناجي قرار داد .هژموني دوم ،مرتبط با
تداوم برتري دالر در فضاي اقتصادي بينالمللي است كه بهطور تنگاتنگي به مسائل
نفتي نيز وابسته اس��ت چرا كه امريكا در يك تقلب عيان از س��ال 60و 70ميالدي
كشورهاي صادركننده نفت مثل ايران ،ونزوئال ،عربستان و ...را مجبور ميكرد 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 طرحها اين بود كه امري��كا را هم در اقتصاد و هم در حوزههاي
نظامي ،سياسي و ارتباطي به عنوان ابر قدرت معرفي كند .بنابراين هژموني نظامي
و سياسي هم ركن سوم برنامهريزيهاي دست راستيها در دوره ترامپ را تشكيل
ميداد.ترامپ و وزير خارجهاش چون سواد كافي تاريخي و راهبردي نداشتند ،مثل
دانشآموزانكالسششمفقطمجرياينراهبردهايكالنبودند.
ادامهدرصفحه6


است و در ارديبهشت ماه از برجام خارج ميشود ،اما بازار
به نوعي اثر آن را پيشخور كردن و قيمت طال و سكه روبه
افزايش گذاشت .در س��ال  97حتي قبل از خروج كامل
امريكا از برجام در آبان م��اه و تحريمهاي بانكي و نفتي،
قيمتها سير صعودي داشت و دالر تا نزديك به  20هزار
تومان باال رفت .پيشخور كردن قيمتها در آبان س��ال
 97تا حدي بود كه حتي روز بعد از خروج كامل از برجام،
بازار ديگر واكنش جديدي نشان نداد و قيمتها افزايش
زيادي نداشت زيرا تمام اثر خروج از برجام و تحريمها را
پيشخور كرده بود .اين حباب مالي و افزايش قيمتها و
پيشخور كردن نرخها به حدي بود كه در سال  98بانك
مركزي توانس��ت با چند محدوديت و سياست جديد از
جملهسقفتراكنشوجمعآوريچكومحدوديتهاي
ديگر ،قيم��ت دالر را تا  11ه��زار توم��ان كاهش دهد.
هرچند كه در سال  99بار ديگر ،موج جديدي از افزايش
ن��رخ دالر از  15هزار توم��ان تا  32هزار تومان را ش��اهد
بودهايم اما كاهش شديد قيمت دالر از كانال  29هزار تا
 22هزار و تثبيت آن در  25هزار توم��ان در دو روز اخير،
نشاندهندهاينواقعيتاستكهبازارباحبابشديدمالي
مواجه است و سفتهبازي و سوداگري به حدي رشد كرده
ادامه در صفحه7
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اثر پروانهاي و انتخاب بايدن

البته همانطور كه در جريان
هستيد ،اين احزاب هستند
كه در امريكا اثرگذار هستند
و افراد ب��ه تنهايي نميتوانند
راهبرده��اي كالن اي��االت
متح��ده را دچ��ار تغيي��ر يا
عباسعليابونوري تحول س��ازند .حضور بايدن
ق��ادر نيس��ت مش��كالت
بنيادين اقتصاد ايران را در حوزههايي 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 ميكنند كه مثال حضور بايدن
ميتواند تكانهه��اي فزاينده گرانيه��ا را مهار كند ،در
حالي كه تجربه اقتصادي كشور ثابت كرده كه قيمتها
دركشورمانهرگز سنگرهاي فتح شدهراپسنخواهند
دادوروبهعقبعقبنشينينخواهندكرد.بعد ازحضور
بايدن و با فرض احياي دوباره برجام ميتوان پيشبيني
كرد كه اندوختههاي 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 پروانهاي در
اقتصاد حاكي از آن است كه يك متغير بيروني ميتواند
باعث تحوالت در اقتصاد ديگري شود .اما اين تحوالت
درمعيشتشهرونداناثرينخواهدداشت.مثالگوشت
مرغ25هزارتومانيآنطوركهبرخيممكناستتصور
كنند ،ناگهان 10هزار تومان نخواهد ش��د ،يا گوشت
كيلويي 125هزار توم��ان به 50ه��زار تومان نخواهد
رسيد،چراكههمانطوركهاشارهكردمتحوالتاحتمالي
نسبي خواهد بود.هنوز براي تحليل قطعي در خصوص
سرنوشت اقتصادي جهان و كشور ما بسيار زود است اما
گمان ميكنم كه اين تاثيرات مقطعي و نسبي خواهد
بود.اقتصادايرانبرايدستيابيبهكرانههايتوسعهبايد
مشكالت بنيادين خود را در مسير حل و فصل قرار دهد.
مشكل اصلي اقتصاد ما تحريمها نيست ،مشكل اصلي
اقتصاد ما ترامپ نيست ،مشكل اصلي اقتصاد ما رفتن
فالن رييسجمهوري و آمدن فالن رييسجمهوري
نيس��ت ،مش��كل اصلي اقتصاد ما رويكرد اشتباهي
است كه مديران و تصميمسازان در اتخاذ راهبردهاي
اقتصادي در پيش گرفتهاند .نظام سياس��ي و ساختار
مديريتي بايد به گونهاي برنامهريزي و اجرا ش��ود كه
رونق در توليد و بهبود محيطهاي 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 ميجوشد .بدون استفاده از اين
ذخيره دانايي و تزريق آن در س��اختارهاي مديريت و
برنامهريزي امكان تحقق اهداف از پيش تعيين شده
ادامه در صفحه7
ممكننيست.

سياست
هيچ خطري مرزهاي ايران را
يكند
تهديد نم 

فرمانده نيروي زميني ارتش گف��ت :با تمام توان در
مسيرايجادامنيتوآرامشبرايكشورتالشخواهيم
كرد و اج��ازه عرض اندام خ��ارج از قوانين و مقررات
بينالمللي را به هيچ قدرتي نخواهيم داد.
به گزارش روابط عمومي ارتش ،امير سرتيپ كيومرث
حيدري فرمانده نيروي زمين��ي ارتش ،در خصوص
نگرانيهايبهوجودآمدهبهعلتدرگيريهادرمنطقه
قرهباغمياندوكشورارمنستانوجمهوريآذربايجان
گفت:تاكيدمابرآرامشوپيگيريموضوعواختالفات
از طريق گفتوگو و مذاكره ميان دو كشور است .وي با
بياناينكهجمهورياسالميايرانتغييردرژئوپليتيك
منطقه را نميپذيرد ،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 نميتابيم .فرمانده نيروي زميني ارتش با
اشاره به استقرار بيشتر نيروها در مناطق مرزي براي
تأمين امنيت منطقه ،گفت :يگانهاي نيروي زميني
ارتشدرمناطقمرزيمستقرشدهاندوماايناستقرار
را تقويت و محكمتر ميكنيم و با تمام توان در مس��ير
ايجادامنيتوآرامشبرايكشورتالشخواهيمكردو
اجازه عرض اندام خارج از قوانين و مقررات بينالمللي
را به هيچ قدرتي نخواهيم داد .حيدري هدف اصلي از
استقرار يگانهايارتشدر مناطق مرزيراحفاظتاز
حري ممرزهابهعنوانخطوطقرمزكشوردانستوگفت:
ما بههيچ عنوان اجازه عبور از خطوط قرمز جمهوري
اسالمي ايران را نميدهيم ،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 ميكند .وي
تاكيدكرد:الحمدهللهيچخطريمرزهايشمالغرب
كشورراتهديدنميكندوباافزايشروزافزونقابليتها
و توانمنديهاي نيروهاي مسلح ،آمادگي حفاظت و
صيانتازمردمعزيزومرزهايكشورمانرادرحدبسيار
خوبيبهدستآوردهايم.فرماندهنيرويزمينيارتشبا
تاكيدبرلزوماحترامبهتماميتارضيكشورهايمنطقه،
اظهار داش��ت :ما با هر دو كش��ور همسايه مشتركات
زياديداريموتوصيهمابههردوكشوراحترامبهقوانين
بينالمللي ،حفظ مرزه��اي بينالمللي و حل و فصل
مشكالتازطريقگفتوگوومذاكرهاست.

ملت ونزوئال به ايران
عشق ميورزند

وزير خارجه ونزوئال در توييتي نوش��ت :ملت ونزوئال
بيش از آنك��ه قدردان دولت و ملت ايران باش��ند ،به
آنها عشق ميورزند .خورخه آريزا ،وزير امور خارجه
ونزوئال در توييتي با اش��اره ديدار خود با محمدجواد
ظريف،همتايايرانيخودنوشت:ملتونزوئالبيشاز
آنكه قدردان همبستگي و شجاعت ملت و دولت ايران
باشندكهدرلحظاتدشواربهما كمككردهاند،بهآنها
عشق ميورزند .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 رييسجمهور نيكوالس مادرو،
مع��اون رييسجمهور رودريگز ،وزي��ر خارجه آرزا و
ديگر وزراي ونزوئاليي در خصوص گس��ترش روابط
دوجانبهمالقاتداشتم.همچنيندرموسسهساموئل
بامريكاو
رابينسوندرارتباطباتاكتيكهايايجادرع 
غربدرراستايتالشبرايمتوقفكردنمسيرتاريخ
به سوي يك جهان پسا غربي سخنراني نمودم .ظريف
پس از ونزوئال وارد هاوانا پايتخت كوبا شد.

دنياي اسالم اجازه تصرف
كرانه باختري را نميدهد

دبيركل كنفران��س بينالمللي حماي��ت از انتفاضه
فلسطينگفت:مقاومتفلسطينوامتاسالميهمه
سرزميناشغاليفلسطينراآزادخواهندكرد.
به گزارش ايس��نا ،حس��ين اميرعبداللهيان اقدامات
چراغ خاموش رژيم صهيونيس��تي در الحاق شهرها و
روستاهايكرانهباختريرااقداميبرخالفقطعنامهها
و قوانين بينالمللي و تجاوزي بيشرمانه و گستاخانه
از سوي صهيونيستها توصيف كرد كه تحت پوشش
خيانت تعداد اندكي از كشورهاي عربي در حال انجام
است .وي تخريب روستاي فلسطيني«همسه البقيه»
در كرانهباخت��ري و بيخانم��ان ك��ردن دهه��ا تن از
س��اكنان روس��تا ،از جمله  ۴۱ك��ودك را جابهجايي
اجباري (اشغالگري و غصب) فلسطينيان خواند كه در
ادامه جنايات ضد بشري صهيونيستها رخ ميدهد.
اميرعبداللهيانكشورهايعربيكهبهرژيمصهيونيستي
دس��ت دوس��تي دادهاند را در اين جنايت ضدانساني
شريكومسوولدانستوبهرژيمصهيونيستيهشدار
داد :بيترديد مقاومت فلسطين و امت اسالمي دست
اشغالگران را قطع و همه سرزمين اشغالي فلسطين را
آزادخواهندكرد.دستيارويژهرييسمجلسومديركل
بينالمللمجلسازهمهمجالساسالمي،سازمانهاي
مردمنهادوسازمانهايبينالملليوحاميانفلسطين
خواستكهاين تجاوزخودسرانهصهيونيستهاراقويا
محكومكنند.ايران،روسيهوتركيهبهدنبالنشستروند
آستانهسخنگويوزارتخارجهروسيهازتالشتهران،
مسكو و آنكارا براي برگزاري نشست روند آستانه بر سر
موضوع سوريه خبر داد .به گزارش تاس ،ماريا زاخارووا،
سخنگويوزارتخارجهروسيهروزپنجشنبهاعالمكرد
كه ايران ،روس��يه و تركيه در حال كار بر روي برگزاري
روندآستانهدرخصوصمسالهسوريههستند.وياعالم
كردكهبهدليلهمهگيريويروسكروناتاريخبرگزاري
نالملليبرسرسوريهبايدبهتعويق
پانزدهميننشستبي 
ميافتاد .زاخارووا تصريح كرد :ما تالش داريم تا از وقفه
اجباريايجادشدهبرايهمفكريباشركايمانبهمنظور
پركردننشستهايآستانهباموضوعاتوگفتوگوهاي
مستحكمبرايفائقآمدنبرمشكالتموجوداستفاده
كنيمتامحتواي ايننشستهانهتنهامهمبلكهتاثيرگذار
وسازندهنيزباشد.
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اقتصاد كالن

ايـران

چرخش اياالت سرنوشتساز به سمت بايدن در ثانيههاي آخر

امريكا درآستانه جنگ تمامعيار

دونالدترامپرييسجمهوريامريكاكهدرساعاتپاياني
روز انتخابات در س��وم نوامبر با برگزاري نشستي عجيب
و بيسابقه ،خود را رييسجمهور منتخب امريكا ناميد و
حتي از مردم امريكا به دليل اعتماد دوبارهش��ان به خود
تشكركرد،حاالعرصهانتخاباترابهرقيبدموكراتخود
باختهميبيندوبسياريازتحليلگرانميگويند،جوبايدن
جديدترينرييسجمهورامريكاخواهدبود.
ترامپ كه از نظر ش��خصيتي و س��ابقه سياسي ،يكي از
عجيبترينروسايجمهورتاريخامريكالقبگرفته،حاال
درپذيرشنتيجهانتخاباتنيزرويكرديمنحصربهفردرا
دنبالميكند.اوكهازچندماهقبلنيزبارهابهشكلآشكار
و تلويحي پذيرش نتيجه انتخابات در صورت شكس��ت
را نامشخص گذاش��ته بود ،حاال در عرصه عمل تمام آن
پيشبينيهارابهاجراگذاشتهاست.
صحبتهايترامپپيشازآغازفرايندرايگيريمستقيما
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 100ميليون امريكايي ،زودتر از موعد در انتخابات
شركت كردهاند و در نتيجه ش��مارش آراي آنها نيز با اما
و اگرهايي همراه ش��د .قوانين خاص هر ايالت باعث شد
تعدادي از ايالتها پيش از روز انتخابات ش��مارش آراي
پستيراآغازكنندتادرنتيجه،سرنوشتآرايالكترالآنها
نيززودترمشخصشودوازسويديگربرخيايالتهااعالم
كردندكهشمارشآراپسپايانرايگيريكليدميخورد
و در نتيجه چند روزي زمان خواهد برد تا پيروز انتخابات
در آن ايالت مش��خص شود .بر اس��اس قوانين انتخاباتي
امريكا،پيروزنهاييانتخاباترياستجمهورياينكشور
را نه پيروز در آراي مردمي كه برنده بيشترين تعداد آراي
الكترالمشخصميكند.دراينكشورهرايالتبراساس
ميزانجمعيتخود،تعداديرايالكترالداردكهمجموع
آنهابهعدد 538ميرسدودرنتيجهپيروزانتخاباتفردي
است كه بتواند حداقل 270راي الكترال را از آن خود كند.
با توجه به اين قانون بود كه ترامپ در سال 2016در حالي
كه س��ه ميليون راي مردمي كمتر از هيالري كلينتون
داشت،توانستبهعنوانرييسجمهورامريكاانتخابشود.
در انتخابات جاري نيز به نظر ميرسيد در صورت پيروزي
مجدد ترامپ سناريو چهار س��ال قبل تكرار ميشد .زيرا
ايالتهايپرجمعيتيمانندكاليفرنياونيويوركبهشكل
س��نتي به دموكراتها راي ميدهن��د و رييسجمهور
جمهوري خواه باي��د آراي موردنياز خود را از تعداد زيادي
ايالتهاي كوچكتر به دست آورد .در چنين شرايطي بود
كهبازتعدادمعدوديازايالتهايسرنوشتسازباقيماندند
كهمعلومنبودبهكداميكازدوگزينهرايخواهندداد.

بازگشتدردقيقه90
با آغاز شمارش آرا در ايالتهاي سرنوشت ساز ،نخستين
و مهمترين ايالتي كه نتايج خود را اعالم كرد فلوريدا بود.
اين ايالت كه در جنوب شرقي امريكا قرار گرفته 29،راي
ت نقشي كليدي را در
الكترال دارد و در بسياري از انتخابا 
معرفي پيروز ايفا كرده است .با آغاز ارايه آمارها در فلوريدا
جوبايدنبافاصلهايقابلتوجهپيشبودامابهنظرميرسد
با شروع شمارس آرا در صندوقهاي حضوري راي ،سهم
ترامپافزايشپيداكردورييسجمهورمستقر،توانستبا
فاصلهايقابلقبول،آرايفلوريدارابهدستآورد.پيشتازي
ترامپدرساعاتاوليهدرايالتهايسرنوشتسازيمانند
پنسيلوانيا،ميشگيان،ويسكانسينوكارولينايشمالينيز
باعث شد ،ترامپ پيروزي خود را قطعي بداند و در اقدامي
عجيب در حالي كه هنوز چند ده ميليون راي ش��مارش
نشدهبود،اعالمپيروزيكند.باگذشتچندساعتوآغاز
شمارشآرادرروزبعد،جوبايدنتوانستدردقايقپاياني،
ناگهانورقرادرچندايالتحساسبهسودخودبازگرداند.
درشرايطيكهترامپدربازپسگيريصدرنشينيبايدن،
تنها در فلوريدا و اوهايو موفق عمل كرد ،بايدن در ابتدا ،با
سرعتيكمفاصلهخودباترامپرادرايالتهايسرنوشت
سازويسكانسينوميشيگانبهحداقلبرساندودرنهايت
پيروزايندوايالتلقببگيرد.هميندوايالترويهم26،
راي الكترال جديد را به سبد بايدن اضافه كردند تا بدون
احتسابآرايالكترالايالتهايباقيمانده،بايدنبهعدد
 253برسددرحاليكهترامپفعال 214رايالكترالدارد.
بهاين ترتيبنامزددموكراتهابرايپيروزيدرانتخابات
تنها  17راي الكترال نياز دارد ،آرايي كه در س��ناريوهاي
مختلف ميتواند به دس��ت آورد .ايالت پنسيلوانيا ،با20
راي الكترال باز هم سرنوشت ساز شده است .در صورتي
كهبايدناينايالتراببردبدوننيازبهسايرايالتها،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  900هزار راي
نيز پيش افتاده بود اما با آغاز ش��مارش آراي پستي ،اين
عددبهزير 100هزاررايكاهشيافتوباتوجهبهاينكهدر
آراي باقي مانده سهم رايهاي پستي باالست ،بسياري از
يدانندكهبايدندراينايالتنيز
تحليلگراندورازانتظارنم 
پيروزشود.حتيدرصورتيكهپنسيلوانيارانيزبهنامترامپ
بزنيم ،سناريوهاي ديگر نيز ميتواند بايدن را پيروز كند.
يكيازاينمسيرهاپيروزيدردوايالتآريزوناونوادااست.
بايدنازروزنخستدرايندوايالتصدرنشينبودهوحتي
برخي رسانههاي معتبر او را پيروز اين دو ايالت خواندهاند.
با اين وجود اگر در نهايت اين دو ايالت به نام بايدن ش��ود،
 17راي الكترال جديد به سبد او اضافه خواهد شد كه در
نتيجه او را به  270ميرساند و پيروز ميشود .در كنار آن
سرنوشتانتخاباتدرايالتجورجيانيزعجيبشدهاست.
اينايالتكهدركمربندايالتهايمسيحيجنوبشرقي
امريكاقرارگرفتهكهبهشكلسنتيبهجمهوريخواهان
راي ميدهند ،در تمام ساعاتي كه از شمارش آرا گذشته

برتري ترامپ را نشان ميداد اما با شمارش 98درصد 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  16راي الكترال دارد و بايدن را
به269راي ميرساند و به اين ترتيب هر يك از ايالتهاي
باقيماندهاگرتنهايكرايالكترالجديدبهبايدنبرسانند
اوپيروزانتخاباتلقبخواهدگرفت.
آشوب در كاخ سفيد
بارسيدنفرايندشمارشآرابهساعاتپايانيخود،بسياري
از تحليل گران عمال باي��دن را پيروز انتخابات ميدانند و
ترامپشانسبسياركميبرايبازگشتبهمسيرپيروزي
دارد،همينمسالهباعثشدهرييسجمهورمغرورامريكا،
مجبور شود به شكست فكر كند و همين او را عصباني و
نااميد كرده اس��ت .ترامپ با چهرهاي در هم و نااميد روز
گذشتهدركاخسفيدمقابلدوربينهاظاهرشدواظهاراتي
عجيب را به زبان آورد .ترامپ همزمان با اشاره به انتخابات
سناومجلسنمايندگانگفتبرخالفادعايدموكراتها
كهمنتظرتسخيرمجلسسنابودند«،ماتوانستيمموفق
شويموعالوهبرحفظسنانمايندگانجديديبهمجلس
نمايندگانفرستاديم».ويهمچنيننظرسنجيرسانهها
را مداخله در انتخابات خواند و با ادعاي تقلب دموكراتها
درانتخاباتگفت:آنهاازمدتهاپيشبراياينكاربرنامه
داشتند .او كه در چندين ايالت عليه شمارش آرا شكايت
كرده،شواهديبرايادعايخودطرحنكرداماآرايپستي
را كه دموكراتها بيشتر از آن استفاده كردند «زمينهساز
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
نداشتهانديامحدوديتهايفراوانيبرايآنهاايجادشد.
وي ادامه داد :ما ۷۰۰هزار راي در پنسيلوانيا پيش بوديم
ولي اكنون ميگويند ما ۹۰هزار جلو هستيم و همينطور
برگه ميآورن��د .در جورجيا هم من با اختالف زياد پيروز
ش��دم و  ۳۰۰هزار راي جلو بودم اما ناگهان عقب افتادم.
در ميشيگان ما خيلي پيش بوديم و در ويسكانسين هم
ي ما را كم كردند .جو بايدن،
همينطور .در همه موارد آرا 
نامزد دموك��رات انتخابات رياس��تجمهوري امريكا در
واكنش به اظهارات ترامپ ،توييت كرده« :مردم سكوت
نخواهندكردواجازهنخواهنددادكهبهآنهازورگفتهشود،
تسليمنخواهندشد.تكتكآرابايدشمارششود».
او س��اعتي بعد هم در توييتي ديگر اظهاراتي كه در برابر
دوربينهاگفتهبودراتكراركردونوشت«:كسينميتواند
دموكراسي ما را نابود كند .نه االن و نه هيچوقت .امريكا راه
درازي براي رسيدن به اينجا طي كرده .نبردهاي فراواني
را جنگيدهايم ».ترامپ در حالي اي��ن اظهارات را مطرح
كرده كه ستاد انتخاباتي او نيز با راهاندازي چندين اليحه
شكايتدرايالتهايمختلف،تالشكردندروندشمارش
آرارامتوقفكنند،موضوعيكهالبتهبامخالفتقضاتدر
ايالتهايمختلفراهبهجايينبرد.آنچهكهجالب بهنظر
ميرسدايناستكهطرفدارانترامپدرايالتهاييمانند
پنسيلوانياتجمعكردهاندكهديگرآرارانشمريدامادرايالتي
مانندآريزوناكهترامپازبايدنعقباست،تجمعكردهاند
كه بايد آرا شمرده ش��ود .در همين حال به نظر ميرسد
در كاخ س��فيد ،خانواده ترامپ خيال كوتاه آمدن ندارند.
پس��ر دونالد ترامپ از پدرش خواسته تا جنگي تمامعيار
به راه بيندازد و اجازه ندهد اين روند ادامه پيدا كند .وكيل
ش��خصي ترامپ نيز از جمهوريخواهان خواسته ساكت
ننشينند و از خواستههاي ترامپ حمايت كنند .با وجود
تمام اين س��ر و صداها ،تنها تعداد معدودي از جمهوري
خواهانباصحبتهايترامپهمراهيكردهاندومابقي،يا
سكوتكردهاندياحتيبهانتقادازموضعگيريهايترامپ
پرداختهاند.هرچنداستنادبه قوانيندرامريكا،راه ترامپ
را براي دور زدن دموكراسي و كنار گذاشتن آراي مردمي
بستهامابهنظرميرسداوتمامگزينههايموجودازجمله
ارسال ش��كايت به ديوان عالي را در دستور كار خود قرار
خواهدداد.موضوعيكهحتياگرنتيجهبخشنباشدنيز
كارتعيينپيروزينهاييرابههفتههاياماههابعدموكول
ميكند.صرفنظرازتماماينفرايندهابايدديدترامپچه
زماني شكست را ميپذيرد و در  20ژانويه  ،2021انتقال
قدرتدرامريكابهچه شكلرقمخواهدخورد؟

بازتاب

واكنش مقامات ايران به انتخابات امريكا

بايدبرظرفيتداخليتكيهكنيم

باافزايشاحتمالپيروزيجوبايدننامزد دموكراتها
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
كهسياستايراندرمواجههباامريكاباجابهجاييافراد
تغييرينميكندوپسازآنرييسجمهورينيزتاكيد
كرد كه ايران مسير خود را ميرود و اين امريكاست كه
بايد در مقابل مردم ايران تس��ليم شود ،حاال تعدادي
ديگر از كارشناس��ان و فعاالن سياسي نيز ميگويند
رويهغلطحاكمانامريكابايداصالحشودوايرانبايدبر
ظرفيتهايداخليخودتكيهكند.
كشوربايدكارخودراانجام دهد
احمد حكيميپور گفت :تالطمات اقتصادي كه ناشي
از شوك رواني و كاذب است بايد حل شود وگرنه ايران
نميتواندبهلحاظتوسعهپايداربرنامهريزيكند،چراكه
هميشهدردنياشوكهايمختلفوجودداردومابايدكار
خودمانراانجامدهيم.احمدحكيميپور،فعالسياسي
اصالحطلب با اشاره به وابسته شدن مسائل اقتصادي
كشور به فعل و انفعاالت كشورهاي خارجي گفت :اين
موضوع جاي تأسف دارد ،چرا كه مهمترين شعارهاي
انقالب ما ،اس��تقالل ،آزادي و جمهوري اسالمي بوده
كه در قانون اساسي هم آمده و نشانگر ماهيت انقالب
ماست.ويبابياناينكهشايدكمتركشوريرابتوانيافت
كه بهرغم اينكه بنايش بر استقالل است ،به تحوالت
كشورهايبيگانهوابستهباشد،تصريحكرد:اينموضوع
بايدريشهيابيشودوصرفاًهمبهحوزهمسووالنمربوط
نميش��ود و تبديل به موضوعي روان��ي و فرهنگي در
جامعهشدهاست.بازار،كارآفرين،توليدگر،سياستمدار،
جريانها همه و همه منتظر نتيجه انتخابات كشوري
ديگر هس��تند .حتي اگر افرادي قرار است كانديداي
انتخابات رياستجمهوري كشور خودمان شوند ،ورود
جديآنهادرگروانتخاباترياستجمهوريامريكااست.
ّ
حكيميپور با بيان اينكه بازار ارز و طال و ساير بخشها
وابستهبهنتيجهيكانتخاباتخارجيشده،گفت:بايد
اينموضوعراآسيبشناسيوباآندرستبرخوردكرد.
اين واقعيت ،موضوعي نيست كه با تأسف خوردن حل
شود،بايدبرايآنفكريكرد.دبيركلحزبارادهملّتبا
بياناينكهجمهورياسالميبايدبراساسسياستهاي
كالن و مصوب خود عمل كند و مناف��ع خود را بر اين
اساس پيش ببرد ،گفت :ايران هم در عرصه بينالملل
منافعي براي خود تعريف كرده و ما كشوري گوشهگير
ومنزوينيستيم،منتهااينكهاينمنافعراچطوردنبال
كنيمكهفضايداخليكشوركمترينتنشرانسبتبه
موجهايبينالملليداشتهباشد،موضوعمهمياست.
هركس بيايدكارشدشمنيبا ايران است
عضوهيأترييسهمجلسگفت:درامريكاهركسيبر
سر كار بيايد كارش با ملت ما دشمني است و از دشمن
انتظاري جز دش��مني نميتوان داش��ت .حسينعلي
حاجيدليگاني نماينده مردم شاهينشهر در مجلس
شوراي اس�لامي 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
انتخاباتامريكاحرفيكامالغيركارشناسياستوآنچه
در روز گذشته اتفاق افتاد هيچ ارتباطي به اين موضوع
ندارد .حاجيدليگاني 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 :بعضيها در داخل سعي
دارند تا اين موض��وع را به نفع خود مصادره كنند تا در
انتخاباتپيشرويرياستجمهوريازآنبهرهبرداري
سياسيداشتهباشندكهبايدجلوياينرفتارهاگرفته
شود و البته همگي به هوش باشيم كه چنين افرادي
مجالسوءاستفادهنداشتهباشند.

اقتصادكشورنبايدشرطيشود
رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي
مجلس ش��وراي اس�لامي 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
رياستجمهوري 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 :شيوهها ،روشها و تاكتيكهاي ترامپ و
بايدن متفاوت است براين اساس تفاوت به حدي
نيست كه اقتصاد كشور شرطي باشد.

دل بستن به انتخابات امريكاكار اشتباهي
است
يكعضوكميسيونامورداخليكشوروشوراهاتاكيد
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��تهاي 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 ميشود .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:همانطوريكهدرتبليغاتكانديداهايانتخابات
امريكا گفته ش��د ،سياس��تهاي آنها در قبال ايران
تغييرينميكندودراصلاينسياستهايخصمانه
جاي ديگري نوشته شده و در دست ترامپ يا بايدن
نيس��ت .نماينده مردم مرودشت در مجلس تصريح
كرد :اينكه بعضا در روزنامهها و رس��انههاي كشور به
نوعي جلوه داده شود كه با پيروزي بايدن قيمت دالر
كاهش مييابد و راه براي گفتوگو باز ميش��ود و با
پيروزي ترامپ قيمت دالر باال ميرود كاري اش��تباه
است.دراصلنتايجانتخاباترياستجمهوريامريكا
براي ما مهم نيس��ت چراكه سياستهاي 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 .سياستهاي ما
متاثرازنتايجانتخاباتامريكانيست.مابايدبرايحل
مشكالت به ظرفيتهاي دروني كشور تكيه كنيم.
امريكادرسياستهايخصمانهخودتجديدنظركند.
يك عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي
تاكيد كرد كه رييسجمهور آت��ي امريكا چه بايدن
باشد و چه ترامپ بايد از گذشته درس عبرت گرفته
و در سياس��تهاي خصمانه خود تجديد نظر كنند.
اسماعيل حسين زهي با بيان اينكه «نتايج انتخابات
امريكاتاثيريدرسياستهايايرانندارد»،بيانكرد:
برايملتايرانفرقينميكندكهبايدنرييسجمهور
امريكا شود و يا ترامپ پيروز انتخابات گردد .همه آنها
يكسياستكالنوخصمانهراعليهملتايراندنبال
ميكنند .دولتمردان امريكايي بايد از گذشته درس
بگيرند .وي در ادامه اظهار كرد :ملت ايران نميتواند
به آنها اعتماد كند مگر اينكه دولتمردان امريكايي از
گذشته درس گرفته و از ملت بزرگ ايران عذرخواهي
كنند.دولتمردانامريكاييتحريمهايظالمانهايعليه
ملت ايران اعمال كرده و سياستهاي خصمانهاي را
دنبال كردند .نماينده مردم خاش در مجلس تصريح
كرد :رييسجمه��ور آتي امريكا چه بايدن باش��د و
چه ترامپ بايد از گذش��ته درس عب��رت گرفته و در
سياستهاي خصمانه خود تجديد نظر كنند .ملت
ايران در تاريخ درخش��ان بوده و با ساير ملتها قابل
مقايسهنيست.

براي مقابله با كرونا
چقدر هزينه شد؟

بيش از هش��ت ماه از شيوع كرونا در كشور ميگذرد و
آمار سازمان برنامه و بودجه نشان ميدهد كه تا پايان
مهرماه۵۰۰ميليون ي��ورو براي مقابله با كرونا هزينه
شده؛ حدود۳۵هزار ميليارد تومان نيز براي حمايت از
افرادآسيبپذيرپرداختشدهاست.اوايلاسفندماهبود
كهخبرورودويروسكوويد ۱۹اينمهمانناخواندهبه
كشورمنتشرشد.ازهمانابتدادولت،ستادمليمقابله
باكروناوكارگروهمليمقابلهباپيامدهاياقتصاديكرونا
راتشكيلدادتابرايجلوگيريازآسيبهابرنامهريزي
منسجمي داشته باشند .حال پس از گذشت بيش از
هشت ماه از ش��يوع اين بيماري در كشور ،بحثهايي
پيرامون ميزان هزينه دولت براي مقابله با كرونا مطرح
اس��ت ،س��عي كرديم در اين گزارش ،جزيياتي از اين
هزينهها در بخش درمان و طرحهاي حمايتي دولت
درقالبتسهيالتكروناييبهبنگاهها،واميكميليوني
و بيمه بيكاري را تشريح كنيم .سازمان برنامه و بودجه
در آخرين گزارش خود كه چند روز پيش منتشر كرد،
اع�لام كرده بود كه تا پايان مهرماه س��ال جاري۵۰۰
ميليون يورو بودجه در دورههاي زماني مختلف براي
مقابله با كرونا تامين كرده اس��ت .براساس اعالم اين
سازمان در ارديبهش��تماه طي دو دوره ۳۵۰ميليون
يورو اعتبار تامين شده اس��ت به اين صورت كه در۱۶
ارديبهشت ماه  ۳۰۰ميليون يورو و يك هفته بعد نيز
 ۵۰ميليون يورو ديگر پرداخت ش��ده است .تقريبا دو
ماهبعد( ۲۴تيرماه)نيز ۲۰ميليونيورووهفتهبعدنيز
 ۵۰ميليونو ۶۰۰هزاريوروبهبخشدرماناختصاص
يافت .تامين اعتبار براي بخش س�لامت در مردادماه
ادامهداشتو ۱۴اينماه ۲۰ميليوناعتبارديگرتامين
شد .در روز پاياني مهرماه ( ۳۰مهرماه )۹۹نيز سازمان
برنامه و بودجه  ۵۹ميليون و  ۴۰۰هزار يورو در اختيار
بخشسالمتوكادردرمانقرارداد.يكيازبخشهايي
كه س��ازمان برنامه و بودجه در اعتب��ار  ۵۰۰ميليون
يوروييمقابلهباكرونابهآنتوجهداشتپرداختمعوقه
كارانه كادر درمان بود .به اين صورت كه در تيرماه يك
هزار ميليارد تومان ،مردادم��اه  ۲هزار ميليارد تومان،
شهريورماه ۲هزار و ۶۰۷ميليارد تومان و مهرماه۴۰۰
ميلياردتومانبراياينموضوعاختصاصداد.پرداخت
تسهيالتبانكيبهشكلوامقرضالحسنهيكميليون
توماني به خانوارهاي يارانه بگير از مصوبات حمايتي
دولت ب��ود .در اين مصوبه خانوارهايي كه يارانه نقدي
 ۴۵هزار و  ۵۰۰تومان دريافت ميكنند مشمول اين
مصوبهبودند.دراينطرحبه ۲۳ميليونخانوارواميك
ميليونتومانيپرداختشدودرمجموعدولت ۲۳هزار
ميليارد تومان پرداخت كرد .حمايت از خانوار و اقشار
آس��يبپذير از جمله اقدامات دولت از خانوادههاست
كه از جمل��ه آن ميتوان به پرداخ��ت مبلغ  ۲۰۰الي
۶۰۰هزار تومان به يك ميليون خانوار با جمعيت سه
ميليوننفركهعضوكارمنديابازنشستهنداشتهوتحت
پوشش بيمه يا نهادهاي حمايتي هم نيستند ،اشاره
كرد .اين طرح طي چهار دوره پرداخت ش��د و ماهيانه
 ۳۵۰ميليارد تومان به اين بن��د اختصاص يافت و در
مجموع يك هزار و  ۴۰۰ميليارد تومان پرداخت شد.
بيمه بيكاري كرون��ا يكي از راهكاره��اي دولت براي
حمايت از معيشت مردم در دوره شيوع اين بيماري به
شمار ميرود .براي همين منظور سامانهاي به آدرس
 bimebikari.mcls.gov.irراهاندازي شد تا افراد
درخواستخودرادرآنثبتكنند.براساساعالموزير
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 بخشهاي مختلف كشور را با مشكالت
زيادي همراه كرده كه در اين ميان كس��بوكارهاي
مختلفي دچار زيان شدند .براس��اس اعالم مركز آمار
ش��يوع ويروس كرونا موجب توقف كامل  ۳۸درصد
كسبوكارها در اسفند  ۹۸و فروردين  ۹۹شد .دولت
براي حمايت از كس��ب و كارها ،پرداخت تس��هيالت
كرونا را مصوب كرد و از سيزدهم خردادماه ثبت نام در
سامانهكارابرايدريافتتسهيالتشروعوپرداختاين
تسهيالت در چند دوره با توجه به ادامه شيوع بيماري
كرونا تا پايان آبان ماه تمديد شد .براساس آخرين آمار
(۲۹مهرما)بنگاههاحدود ۶هزارو ۲۴۷ميليارد تومان
تسهيالتدريافتكردند.

گزارش بودجه شركتهاي
دولتي به مجلس ارايه شد

گزارشبودجهشركتهايدولتيدرسال ١۴٠٠ديروز
طي نامهاي از س��وي معاون رييسجمهور به رييس
مجلسارايهشد.روابطعموميواموربينالمللسازمان
برنامهوبودجهكشوردرپيمصوبهمجلسمبنيبرارايه
گزارشبودجهشركتهايدولتي،بانكهاوموسسات
انتفاعي وابس��ته به دولت ،يك ماه زودتر از موعد مقرر
قانوني ارايه لوايح بودجه س��نواتي ،گ��زارش بودجه
شركتهاي دولتي در سال ١۴٠٠ديروز طي نامهاي از
سويمعاونرييسجمهوربهرييسمجلسارايهشد.
در اين نامه كه ي��ك روز زودتر از موع��د مقرر قانوني
(١۴آبان  )١٣٩٩خطاب به محمدباقر قاليباف نوشته
شده؛ عالوه برگزارش بودجه سال ١۴٠٠شركتهاي
دولتي ،گزارش عملكرد بودجه اين شركتها در سال
 ٩٨و 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
اصالحوتغييردرشاخصهايكالنپيشبينياليحه
بودجه ١۴٠٠كلكشور وهمچنينتغييراتاحتمالي
در س��قف اعتبارات تملك داراييهاي س��رمايهاي و
هزينههاي ش��ركتهاي دولتي كه از بودجه عمومي
استفاده ميكنند و اعتبارات هدفمندسازي يارانهها
كه تا پانزدهم آذرماه سال جاري نهايي خواهد شد ،در
بودجه پيشنهادي س��ال  ١۴٠٠شركتهاي دولتي،
بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت لحاظ و به
همراهاليحهبودجهكلكشورتقديمخواهدشد.

رويداد
كاهش 3ميليوني
قيمت سكه طال

گروه بانك و بيمه| قيمت س��كه طال در بازار
ايران در روزهاي اخير از باالي  15ميليون تومان
در روزچهارش��نبه به  11ميلي��ون و  500هزار
تومان در عصر جمعه كاهش يافته و كارشناسان
از كاهش بيشتر آن در هفته جاري خبر دادهاند.
براي��ن اس��اس در روزهاي اخير س��كه حدود 3
ميليون و  500هزار تومان كاهش داشته است.
كشتيآراي نايبرييس اتحاديه طال و جواهر از
كاهش  ۷۰۰هزار توماني حباب سكه خبر داد و
گفت :قيمت سكه با كاهش  ۲ميليون و  ۴۰۰هزار
توماني به  ۱۲ميليون و  ۸۰۰هزار تومان رسيده
اس��ت .درحالي كه اونس جهاني ط�لا افزايش
داشته و به  1916دالر 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  15ميليون و  200هزار
تومان بود ولي روز پنجشنبه با كاهش  2ميليون
و  400هزار توماني ب��ه  12ميليون و  800هزار
تومان رسيده است :.حباب سكه از يك ميليون و
 750هزار تومان به يك ميليون و  50هزار تومان
كاهش يافته است.
نايبرييس اتحاديه طال و جواهر با تأكيد براينكه
خريد و فروش در بازار با احتياط انجام ميشود،
گفت :قيمت نيم سكه با  500هزار تومان كاهش
 7ميليون و  300هزار تومان ،ربع س��كه با 300
هزار تومان كاهش  5ميليون و  200هزار تومان
و س��كه يك گرمي با  150هزار تومان كاهش 2
ميليون و  750هزار تومان شده است.هر مثقال
طالي آبشده با  550هزار تومان كاهش با قيمت
 5ميلي��ون و  150هزار توم��ان و هر گرم طالي
 18عيار ني��ز با  140هزار تومان كاهش با قيمت
يك ميلي��ون و  190هزار تومان در بازار فروخته
ميشود.
هر قطعه س��كه تمام به��ار آزادي طرح جديدبا
ثبت ريزش دو ميليون و  ۱۵۰هزار توماني بهاي
 ۱۲ميليون و  ۸۵۰هزار تومان رسيده است .سكه
تمام بهار آزادي ط��رح قديم با افت يك ميليون
و  ۷۰۰هزار توماني ب��ه  ۱۲ميليون و  ۳۰۰هزار
تومان كاهش يافت.
همچنين قيمت نيمس��كه بهار آزادي با كاهش
 ۸۰۰هزار توماني به هف��ت ميليون و  ۲۰۰هزار
تومان ،ربعس��كه با كاهش  ۴۰۰هزار توماني به
پنج ميليون و  ۱۰۰هزار تومان و سكه يك گرمي
با افت  ۲۵۰هزار توماني به دو ميليون و  ۷۰۰هزار
تومان نرخ داشت.عالوه بر اين ،در بازار طال نيز هر
گرم ط�لاي  ۱۸عيار به مبلغ يكميليون و ۲۱۸
هزار تومان و هر مثقال طال به بهاي پنج ميليون
و  ۲۷۵هزار تومان فروخته شد.
اين در حالي اس��ت كه اونس جهاني طال امروز با
رشد  ۲۹دالري به قيمت يكهزار و  ۹۱۷دالر و
 ۱۸سنت 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 گفتوگو 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  ۴۰دالر افزايش يافت .ضمن اينكه
پس از تعطيلي بازار تهران همزمان با افت ارزش
دالر جهاني و مسائل مربوط به انتخابات امريكا،
 ۳۰دالر ديگر رش��د پيدا ك��رد و در حال حاضر
آخري��ن قيمت را  ۱۹۵۰دالر 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؛ بهطوريكه هر
قطعه س��كه طال در هفتهاي 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  ۱۲ميليون و  ۸۰۰هزار تومان هم رسيد،
در طول هفته تا  ۱۵ميليون تومان هم پيش رفت
و در پايان هفته روي رقم  ۱۳ميليون و  ۲۰۰هزار
تومان آرام گرفت .در مجم��وع قيمت هر قطعه
سكه در پايان هفته نسبت به ابتداي هفته۴۰۰ ،
تومان افزايش داشت .در حالي كه ربع سكه ۲۵۰
هزار تومان و سكههاي يك گرمي نيز  ۱۰۰هزار
تومان رش��د يافت اما نيم س��كه برخالف ساير
قطعات س��كه ،در طول هفت��ه  ۱۰۰هزار تومان
كاهش يافت.
در حال حاضر هر قطعه س��كه تم��ام بهار آزادي
يك ميليون تومان حباب دارد كه نشان ميدهد
نسبت به آخرين حباب در هفته گذشته كه يك
ميليون و  ۴۰هزار تومان بوده است ،كاهش ۴۰۰
هزار توماني داشته باشد.
در هفتهاي كه گذشت هر گرم طالي  ۱۸عيار نيز
 ۴۰هزار تومان افزايش يافت .همچنين هر مثقال
طالي  ۱۷عيار هم با رش��د  ۱۷۵هزار توماني در
هفته قبل در آخرين روز هفته پنج ميليون و ۲۷۲
هزار تومان معامله شد.
در حال حاضر قيمت هر قطعه س��كه تمام بهار
طرح جدي��د  ۱۳ميلي��ون تومان و س��كه تمام
طرح قديم  ۱۲ميليون و  ۳۰۰هزار تومان است.
هر قطعه نيم س��كه هفت ميلي��ون و  ۲۰۰هزار
تومان ،ربع سكه پنج ميليون و  ۲۰۰هزار تومان
و س��كههاي يك گرمي دو ميليون و  ۷۰۰هزار
تومان قيمت دارند.
همانطور كه اش��اره ش��د ،هر مثق��ال طال پنج
ميليون و  ۲۸۵ه��زار تومان و هر گرم طالي ۱۸
عيار نيز ي��ك ميليون و  ۲۲۰ه��زار و  ۴۱تومان
قيم��ت دارند .همچنين آخرين نرخ ثبت ش��ده
براي اونس جهاني  ۱۹۵۰دالر و  ۱۶سنت است.

بانك و بيمه

3

شنبه  17آبان 21 1399ربيعاالول  1442سال هفتم شماره Sat. Nov 7. 2020 1795

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

ريزش دالر و طال در بازار ايران

گروهبانكوبيمه|محسنشمشيري|
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
همچنينشكايتتيمترامپبهدادگاهعاليبرايرسيدگي
بهروندانتخاباتوشمارشآرا،بانوسانزياديمواجهشده
است.ناظراناقتصاديميگويندكهبخشيازايننوسان
ش��ديد متاثر از جو رواني بازار است كه در روزهاي آينده
تعديلخواهدشدوبخشيازاينتحوالتواكنشبهتغيير
سياستهاياقتصاديوسياسيامريكادرآيندهاستكه
انتظارتغييرشاخصهاياقتصاديرامطرحكردهاست.
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
روزهايبعد،وهمچنينافزايشقيمتطالوارزدرروز
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
امريكامطرحشدهاست.
قيمتدالردرروزچهارشنبهبااعالمپيشتازيترامپ،
در كانال  29هزار تومان قرار گرفت ،روز پنجش��نبه با
اعالمپيشتازيبايدندركانال 26هزارتومانيباسقوط
 2هزار توماني قرار گرف��ت و در روز جمعه نيز با ادامه
پييشتازي بايدن در كانال 22تا 25هزار تومان نوسان
داشتوكاهشبيشترقيمتدالرادامهيافتهاست.
قيمت طال نيز متاثر از روند نرخ دالر بوده اس��ت .سكه
طرحجديدنيزروزچهارشنبهبااعالمپيشتازيترامپ،
دركانال 14تا 15ميليونتومان،روزپنجشنبهبااعالم
پيشتازيبايدن،دركانال 13ميليونتومانباكاهش2
ميليونتومانيقرارداشتوروزجمعهباادامهپيشتازي
بايدن،دركانال 11ميليونتومانبانوساناز 11ميليون
و 300تا 11ميليونو 900هزارتومانقرارداشتهاست.
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
جهانيتا 1920دالروروزجمعهتا 1950دالر،افزايش
داشتهاست.
صاحبنظرانميگويندكهقيمتطالوارزدرروزهاي
آيندهوهمچنينشاخصسهام،متاثرازواكنشترامپ
و ديوان عالي امريكا در رسيدگي به شكايتها خواهد
بود و لذا با قطعيت نميتوان اعالم كرد كه چه روندي
طيخواهدشد .اماناظرانسياسيواقتصاديمعتقدند
كه ريزش قيمت طال و ارز در ايران ميتواند 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 ،ميتوان پيش بيني كاهش
بيشتريراداشت.
برخي شنيدهها حاكي از آن است كه مراكز تحقيقاتي
و برخي كارشناسان ارزي ،نرخ تعادلي دالر را بين 17تا
 22هزار تومان برآورد كردهاند و معتقدند كه بدون اثر
گرفتن از اخبار مربوط به سياستهاي دولت ترامپ و
فش��ار حداكثري ،ميتوان در شرايط فعلي نرخ دالر را
بين 17تا 22هزار تومان در ماههاي آينده شاهد بود و
البته در صورت اجراي برجام و بازگشت دولت بايدن به
برجام ،شروع فروش نفت ايران و رفع تحريمها ،قيمت
دالر ميتواند بيش از اين كاهش داشته باشد .اما بايد
ديد كه اين روند در چ��ه زماني تحقق خواهد يافت و
چندماهبايدمنتظرماندتااحتماالدولتبايدنبهتدريج
تحريمها را رفع كرده يا به برجام بازگردد .براي اقتصاد
اي��ران حداقل تا پايان عمر دولت ترامپ چند ماه باقي
ماندهوبايدديدكهدراينمدتچهواكنشهاواتفاقاتي
رخخواهدداد.همچنيندرصورتپيروزيبايدن،چند
ماهزمانخواهدبردتادولتويتشكيلشدهوموضوع
ايران در دستور كار قرار گيرد و موضوع رفع تحريمها و
بازگشت احتمالي به برجام مطرح شود و به تدريج اثر
واقعي خود را بر بازار داشته باشد .اما در ماههاي آينده و
قبلازتشكيلدولتبايدن،بازارعمدتامتاثرازجورواني
بازار قرار خواهد داشت و همچنين كاهش فشار رواني
وحداكثريتحريمهاواميدبهبهبودوضعيتتحريمها

روز

قيمت دالر

قيمتسكهطرحجديد

اونس طال

چهارشنبه 14آبان99
خبرپيشتازيترامپ

كانال 29هزار تومان

كانال 14تا 15ميليون تومان

ريزش قيمت طالي جهاني تا 1860دالر

پنجشنبه 15آبان
پيشتازيبايدن

كانال 26هزار توماني
و سقوط 2هزار توماني

كانال 13ميليونتومان
و كاهش 2ميليونتوماني

 1939دالر افزايش قيمت طالي جهاني

جمعه 16آبان

كانال 22تا 25هزار تومان
وكاهشبيشترقيمتدالر

كانال 11ميليون تومان از 11ميليون
و 300تا 11ميليون و 500هزار تومان

 1960دالر ،ادامه افزايش قيمت طال در بازار جهاني

ميتواند به بهبود شاخصهاي ارز و طال و قيمتهاي
ديگرمنجرشود.
در ايران ،در حالي كه روز چهارشنبه ۱۴ ،آبان ماه نرخ
دالرباافزايشچندصدتومانيهمراهشدهبودومتاثراز
پيشتازيترامپنامزدحزبجمهوريخواهدرتعدادي
از ايالتهاي سرنوشت ساز انتخابات امريكا ،نرخ دالر
با افزايش مواجه ش��ده و به كانال 29هزار 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 2تا 5هزار تومان
كاهشمواجهشد.
اخبار رس��انهها و كانالهاي مرب��وط به اتحاديه طال و
صرافيهايارزينشانميدهدكهنرخدالرروزجمعه
بينعدد 22هزارتومانتا 25هزارتوماندرنوسانبوده
وعصرجمعهبه 25هزارتومانرسيدهاست.
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
جهانطبيعياستوهنوزروندانتخاباتواعالمپيروز
انتخابات مشخصنيست و تاپيروز انتخابات مشخص
نشود،روندنزوليياصعوديقيمتهامشخصنخواهد
شدودرنتيجهبازارهابراساساحتماالتوسناريوهاي
مطرحشدهدچاركاهشنرخوافزايشنرخشدهاند.
بخشيازايننوسانوكاهشنرخارزوطالدربازارايرانو
همچنينافزايشقيمتطالدربازارجهاني،بهبودروند
شاخصهاي بورس در كشورهاي اروپايي و آسيايي و
اروپا ،به خاطر اثر رواني پيش��تازي بايدن بوده است و
ممكناستكهايننوسانهايشديدتعديلشودودر
روزهايآيندهنرخهايمتعادلتريارايهشود.
در حالي كه روز چهارشنبه ،به خاطر پيشتازي ترامپ،
نرخ ط�لا تا 1860دالر كاهش يافته ب��ود اما روزهاي
پنجشنبه و جمعه به دنبال پيشتازي بايدن تا 1960
دالر در نوسان بوده و عصر جمعه به 1952دالر رسيد.

روز پنجشنبه
در حالي كه روز چهارش��نبه نرخ دالر به  29هزار تومان
رسيده بود ،ارزش دالر در ايران و جهان در پي اعالم نتايج
اوليه انتخابات رياستجمهوري امريكا سقوط كرد .روز
پنجش��نبه هر دالر در صرافيهاي بانكي ۲۶هزار و۳۵۰
تومانمعاملهشدكهحاكيازكاهشدوهزارو ۵۸۰توماني
نسبت به روز كاري چهارشنبه است .نرخ فروش دالر در
صرافيهاي بانكي ۲۶هزار و ۳۵۰تومان اعالم شد و يورو
با دو هزار و ۶۰۰تومان كاهش نسبت به روز چهارشنبه ،با
نرخ ۳۰هزار و ۹۰۰تومان معامله شد در حالي كه ازهفتم
آبانماهدوبارهنرخدالردرصرافيهايبانكيروندروبهرشد
خود را آغاز كرد ،از صبح پنجشنبه روند نزولي شديدي را
در پيش گرفته است .نرخ دالر تا ۳۲هزار و ۱۰۰تومان نيز
افزايشيافت،امادرروزهاياخيراينروندافزايشيقيمت،
شكستهشدوشاهدروندنزوليقيمتهادربازاربوديم.
همچنين در سامانه س��نا در روز چهارشنبه هر يورو با
قيمتميانگين ۳۳هزارو ۲۱تومانبهفروشرسيدوهر
دالر نيز با قيمت ميانگين ۲۸هزار و ۴۹۷تومان فروخته
شد .عالوه بر اين ،در سامانه نيما نيز در روز چهارشنبه،
حوالهيوروباميانگينقيمت ۳۲هزارو ۲۹تومانوحواله
دالربه ۲۶هزارو ۷۲۰تومانبهفروشرسيد.قيمتدالر
در روز چهارشنبه با اعالم پيشتازي ترامپ ،در كانال29
هزار تومان قرار گرفت ،روز پنجشنبه با اعالم پيشتازي
بايدن در كانال  26هزار توماني با سقوط  2هزار توماني
قرارگرفتودرروزجمعهنيزباادامهپييشتازيبايدندر
كانال 22تا 25هزارتوماننوسانداشتوكاهشبيشتر
قيمت دالر ادامه يافته است .قيمت طال نيز متاثر از روند
نرخدالربودهاست .سكهطرحجديدنيزروزچهارشنبهبا
اعالم پيشتازي ترامپ ،در كانال 14تا 15ميليون تومان،
روزپنجشنبهبااعالمپيشتازيبايدن،دركانال 13ميليون
تومانباكاهش 2ميليونتومانيقرارداشتوروزجمعهبا
ادامهپيشتازيبايدن،دركانال 11ميليونتومانبانوسان
از 11ميليون و 300تا 11ميليون و 900هزار تومان قرار
داشته است .اما قيمت اونس جهاني طال دقيقا برعكس
روندبازارطالوارزايرانبودهاستيعنيباپيشتازيترامپ
در روز چهارشنبه ،ريزش قيمت طالي جهاني تا 1860

افزايش قيمت طالي جهاني تا  1960دالر

گروهبانكوبيمه|
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 بزرگتر در
امريكا تقويت شود و ارزش دالر كاهش يابد ،قيمت طال
كهچهارشنبهبه 1860دالركاهشيافتهبود،روزجمعهبا
 15دالر افزايش تا 1960دالر باال رفت و بار ديگر افزايش
يافت.قيمتهراونسطالبا 0.53درصدكاهشبه1939
دالرو 31سنترسيد.قيمتفلززرددرمعامالتآتيبراي
تحويلدرماهدسامبربا 0.35درصدكاهشبه 1940دالر
رسيد.قيمتفلززردازابتدايهفتهجاريتاكنونبيشاز3
درصدرشدداشتهاست.بهگزارشرويترز،قيمتهراونس
طالپنجشنبهنيزبا 0.25درصدافزايشبه 1907دالرو77
سنت رسيد .قيمت فلز زرد در معامالت آتي براي تحويل
در ماه دسامبر نيز با  0.65درصد افزايش به  1908دالر و
 50سنترسيد.اماقيمتاونسجهانيطالدربازارجهاني
دقيقا برعكس روند بازار طال و ارز ايران بوده است يعني با
پيشتازي ترامپ در روز چهارشنبه ،ريزش قيمت طالي
جهاني تا 1860دالر رخ داد .اما روز پنجشنبه با پيشتازي
بايدن ،ارزش دالر كاهش يافت و در نتيجه افزايش قيمت
طالي جهاني ت��ا  1920دالر و روز جمعه تا  1950دالر،

افزايش داشته است .قيمت طال در ايران متاثر از روند نرخ
دالربودهاست.سكهطرحجديدنيزروزچهارشنبهبااعالم
پيش��تازي ترامپ ،در كانال 14تا 15ميليون تومان ،روز
پنجشنبه با اعالم پيشتازي بايدن ،در كانال  13ميليون
تومانباكاهش 2ميليونتومانيقرارداشتوروزجمعهبا
ادامهپيشتازيبايدن،دركانال 11ميليونتومانبانوسان
از 11ميليون و 300تا 11ميليون و 900هزار 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 بنگاههاي
اقتصادي امريكا به اقدامات محرك اقتصادي بيش��تري
نياز دارند .بان��ك مركزي امريكا همچنين نرخ بهره را در
نزديكي صفرحفظكردو سيگنالهاييمبنيبر احتمال
اتخاذاقداماتمحركاقتصاديبيشتربهبازارارسالنمود.

بانك كامنولث استراليا در گزارشي نوشت ،سخنان پاول
نش��ان ميدهد كه بانك مركزي امريكا سياس��تهاي
انبساطيخودراحداقلباروندفعليادامهخواهدداد.
درانتخاباتسنايامريكا،دموكراتهاوجمهوريخواهان
هر كدام تاكنون 48كرسي را به خود اختصاص دادهاند و
تكليف 4كرسيديگرهنوزمشخصنيست.هفتههاست
كه كاخ سفيد و كنگره نتوانس��تهاند بر سر تصويب يك
بستهمحركمالي 2تريليوندالريجهتاحياياقتصاد
بحرانزده 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 رياستجمهوري نشان
ميدهد ،نامزد دموكرات جو بايدن در يك قدمي راه يابي

روز

اونس طال

چهارشنبه 14آبان 99خبرپيشتازيترامپ

ريزش قيمت طالي جهاني تا 1860دالر

پنجشنبه 15آبانپيشتازيبايدن

 1939دالر افزايش قيمت طالي جهاني

جمعه 16آبان

 1960دالر ،ادامه افزايش قيمت طال در بازار جهاني

دالر رخ داد .اما روز پنجش��نبه با پيشتازي بايدن ،ارزش
دالركاهشيافتودرنتيجهافزايشقيمتطاليجهاني
تا 1920دالر و روز جمعه تا 1950دالر ،افزايش داش��ته
اس��ت .صاحب نظران ميگويند كه قيمت طال و ارز در
روزهاي آينده وهمچنين شاخص سهام ،متاثر از واكنش
ترامپوديوانعاليامريكادررسيدگيبهشكايتهاخواهد
بودولذاباقطعيتاعالمكردكهچهرونديطيخواهدشد.
اماناظران سياسي و اقتصادي معتقدند كه ريزش قيمت
طالوارزدرايرانميتواندتاحدوديدرروزهايآيندهادامه
يابد و البته بعد از پيروزي بايدن و شروع به كار دولت وي و
احتمالبازگشتبايدنبهبرجاموشروعمذاكرات،ميتوان
پيشبينيكاهشبيشتريراداشت.
برخي ش��نيدهها حاكي از آن است كه مراكز تحقيقاتي
و برخي كارشناس��ان ارزي ،نرخ تعادلي دالر را بين 17تا
 22ه��زار تومان برآورد كردهان��د و معتقدند كه بدون اثر
گرفتنازاخبارمربوطبهسياستهايدولتترامپوفشار
حداكثري ،ميتوان در شرايط فعلي نرخ دالر را بين 17تا
 22هزارتوماندرماههايآيندهشاهدبودوالبتهدرصورت
اجراي برجام و بازگش��ت دولت بايدن به برجام ،ش��روع
فروش نفت ايران و رف��ع تحريمها ،قيمت دالر ميتواند
بيشازاينكاهشداشتهباشد.امابايدديدكهاينرونددر
چه زماني تحقق خواهد يافت و چند ماه بايد منتظر ماند
تااحتماالدولتبايدنبهتدريجتحريمهارارفعكردهيابه
برجامبازگردد.
كاهش ۴هزار توماني و احتمال ريزش بيشتر
برخي خبرگزاريها پيش بيني كردهاند كه قيمت دالر
بيش از اين نيز كاهش داش��ته باشند و حتي تا محدوده
 20هزار تومان افت كند .طبق اعالم صرافهاي خيابان
فردوس��ي تعداد زيادي از مردم در ح��ال فروش ارزهاي
خود به دليل ترس از ريزش بيشتر قيمتها هستند؛ آنها
ميگويندازشنبهوباآغازفعاليتشركتهااحتماالًريزش
قيمتها بيشتر خواهد ش��د .با باال رفتن شانس پيروزي
دموكراتها در انتخابات امريكا جو بازار ارز مثبت ش��ده
و همين موضوع موجب كاهش چشمگير قيمت ارز طي
چندساعتشدهاست.

به كاخ سفيد قرار گرفته است و با وجود احتمال در پيش
بودن شكايات حقوقي از سوي ستاد ترامپ ،قيمت طال
امروزشاهدافزايشبود.تيمحقوقيستادترامپاقداماتي
را براي طرح ش��كايت و درخواست بازشماري آرا در چند
ايالت كليدي صورت داده است كه بخشي از تالشهاي
گستردهويبرايبهچالشكشيدننتيجهانتخاباتاست.
س��رمايهگذاران انتظار دارند احزاب جمه��وري خواه و
دموكراتاكثريتقبليخودبرسناومجلسنمايندگانرا
حفظكنند.ايندودستگيدركنگرهسببميشودامكان
افزايش مالياتها و تصويب طرحه��اي جديد در زمينه
مقرراتماليازسويدولتاحتماليبايدندشوارترشود.
شاخص ارزش دالر در برابر سبد ارزهاي معتبر جهاني كه
پنجشنبه تا  0.8درصد افزايش يافته بود ،جمعه نوسان
چنداني را ش��اهد نبود .ميزان دستمزد كاركنان بخش
خصوصي امريكا در ماه اكتبر كمتر از حد انتظار افزايش
داشتهوفعاليتبخشهايخدماتيكاهشيافتهاست.اين
آمارهانشاندهندهكندشدنرشداقتصاديامريكاست.
رسانههاي انگليسي به نقل از منابع آگاه در بانك مركزي
انگليسگفتنداينبانككاهشومنفينمودننرخبهرهرا
بررسيخواهدكرد.نشستسياستگذاريبانكمركزي
انگليسقراراستامروزبرگزارشود.

اخبار
ثبت بزرگترين ريزش دالر
در واكنش به انتخابات امريكا

معام�لات ب��ازار ارز بينالملل��ي ،مانند بورس
كامال تحت تاثير اخب��ار رقابتهاي انتخاباتي
رياس��تجمهوري 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 رياستجمهوري  ،۲۰۲۰روند 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 ميرسد
سنا همچنان در دست جمهوريخواهان بماند.
براساس اين گزارش ،شاخص دالر در برابر سبد
ش��ش ارز اصلي روي رقم  ۹۳.۲۳ايس��تاد كه
 ۰.۲درصد كاهش در اواي��ل معامالت لندن را
نش��ان ميداد.برخي از بزرگترين موفقيتها
در ارزهايي مش��اهده شده كه بار سياستهاي
حمايتگرانه ترامپ را در سالهاي اخير به دوش
كشيدهاند 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  ۱.۱۷۶۰دالر خريد و فروش شد كه ۰.۳
درصد بيش از فصل قبلي و در نتيجه شرط بندي
سرمايهگذاران 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 ميرسد
درصورت پي��روزي بايدن ،قويتر ش��ود.پوند
انگليس نيز پس از آنكه بانك مركزي اين كشور
خريد اوراق قرض��هاش را افزايش داد ،به مبلغ
 ۱.۳۰دالر معامله شد.
ش��اخص دالر كه ن��رخ براب��ري آن در مقابل
س��بدي از ارزهاي جهاني را اندازه ميگيرد ،در
معامالت جمعه با  ۰.۹۱درصد ريزش نس��بت
به روز گذشته در س��طح  ۹۲.۵۷۳واحد بسته
شد .نرخ برابري هر فرانك سوييس نيز معادل
 ۱.۱۰۵دالر اع�لام ش��د .در تازهتري��ن دور از
معامالت ،پوند با  ۱.۱۷درصد افزايش نس��بت
به روز قبل خود و ب��هازاي  ۱.۳۱۳دالر مبادله
ش��د .ي��ورو  ۰.۹۲درصد باال رفت و ب��ا ورود به
كانال  ۱.۱۸به  ۱.۱۸۲دالر رسيد.در معامالت
بازارهاي ارزي آسيايي ،هر دالر با  ۰.۹۶درصد
كاهش به  ۱۰۳.۴۹۷ين رسيد .در برابر همتاي
استراليايي ،هر دالر امريكا به ازاي  ۱.۳۷۴دالر
مبادله ش��د .همچنين نرخ برابري دالر معادل
 ۶.۶۰۵يوان چين اعالم شد.
افزايش شانس پيروزي جو بايدن ،نامزد حزب
دموكرات باعث ريزش شديد دالر مقابل ساير
رقبا ش��د .باي��دن اكن��ون  ۲۶۴راي الكترال را
كسب كرده و تنها شش راي ديگر براي راهيابي
به كاخ س��فيد نياز دارد .از ط��رف ديگر دونالد
ترامپ ،رييسجمهور كنوني  ۲۱۴راي الكترال
را كسب كرده و تنها در صورت پيروزي در تمام
ايالتهاي باقي مانده ميتواند براي دور دوم نيز
رييسجمهور باقي بماند.
هرچند كه آمارهاي جديد منتش��ر شده نشان
ميدهن��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 نگرانيها 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 قرنطينههاي سراسري اعالم كردهاند
و احتماال در صورت تداوم ش��رايط فعلي شاهد
اعمال محدوديتهايي 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  ۲۰۲۰را منتش��ر كرد كه بر اين اساس
متوسط رشد اقتصادي  ۱۹كشور عضو منطقه
يورو و  ۲۷كش��ور عضو اتحاديه اروپا به ترتيب
مثبت  ۱۲.۷درص��د و مثبت  ۱۲.۱درصد بوده
است كه اين رش��د در مقايسه با متوسط رشد
س��ه ماهه قبل در منطقه ي��ورو  ۳۴.۵درصد و
در س��طح اتحاديه اروپ��ا  ۳۴.۳درصد افزايش
پيدا كرده است .اين بهترين عملكرد اقتصادي
كشورهاي اروپايي از زمان تاسيس اتحاديه اروپا
محسوب ميشود.
هم چنين رشد اقتصادي در دوازده ماه منتهي
به سپتامبر در سطح منطقه يورو بهطور متوسط
منفي  ۴.۳درصد ودر سطح اتحاديه اروپا بهطور
متوسط منفي  ۳.۹درصد بوده است.
مركز آم��ار آلم��ان در گزارش��ي اع�لام كرد
بزرگترين اقتصاد اروپا در سه ماهه سوم سال
 ۲۰۲۰به ميزان  ۸.۲درصد بزرگ شده كه اين
رش��د ،بهترين رش��د اقتصادي آلمان در طول
يك دهه اخيرمحس��وب ميش��ود .هم چنين
در مقايس��ه با رشد مش��ابه فصل قبل نيز رشد
اقتصادي  ۱۴.۳درصد بيشتر شده است.
سرعت نگرانكننده شيوع كرونا به ويژه در اروپا
بار ديگر معامله گران را به وحش��ت انداخته و
اكنون زمزمههايي از بازگش��ت قرنطينههاي
سراس��ري در قاره س��بز به گوش ميرسد .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 پيكهاي ثبت شده قبلي است.

بازار
بازار مالي چيست؟

آم�وزش| بازار مال��ي ()Financial Market
اصطالحي گسترده است كه براي طيف وسيعي از
بازارها به كار ميرود .هر ب��ازاري كه در آن تجارتي
صورت ميگيرد يك بازار مالي محس��وب ميشود.
حتي بازارهايي كه در آنها تجارت اوراق بهادار شامل
سهام ،اوراق قرضه ،ارز ،فلزات و مشتقات آنها انجام
ميشود هم بازار مالي هستند.
نظام مبتني بر اقتصاد بازار در سطح كالن به وجود
بازارهاي  4گانه اعتق��اد دارد .اين بازارها عبارتند از:
بازار كاال ،بازار كار ،بازار پول و بازار س��رمايه .تجزيه
و تحليل بازارهاي  4گانه تعادل عمومي را به اثبات
ميرس��اند .دو بازار از بازارهاي ياد ش��ده در ارتباط
با بخش مالي ميباش��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 ميآيد كه دو بخش مالي
و اقتصادي با ارتباطات دروني خود در شرايط تعادلي
عملكنند.برايناساسميتوانگفتكهبخشمالي
تزريقكننده حيات به بخش حقيقي اقتصاد است و
منظور از توسعه مالي ،توسعه سيستم يا بخش مالي
يعني بازارها ،نهادها و ابزارهاي مالي ميباشد.
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 بهطور كلي شامل
واحدهاي داراي پسانداز و واحدهاي سرمايهگذاري
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
پسانداز انتقال يابد .بديهي است كه تأثير اين نقل
و انتقال وجوه فراهم آوردن امكانات سرمايهگذاري
مولد است .بنابراين مالحظه ميشود كه در صورت
عدم وج��ود يا ضعف بازارهاي مال��ي ،امكان تحقق
س��رمايهگذاريهاي مولد در س��طح وسيع وجود
نخواهد داشت.
قيمت وجوه و سرمايه نيز در بازارهاي مالي تعيين
ميش��ود .بنابراين بازارهاي مال��ي با تعيين قيمت
س��رمايه و وجوه ،بنگاهه��ا را در تصميمگيريهاي
س��رمايهگذاري و برنامهريزيه��اي مال��ي كمك
ميكنند .بهطوري كه قيمت بازاري سرمايه توسط
بنگاه ميتواند ب��ا بازده انتظاري ناش��ي از آن مورد
مقايسهقرارگيردوبدينترتيببنگاههاسرمايهخود
رابه سرمايهگذاريهاييكهبازده آنهاباالتر يا مساوي
هزينه سرمايه آنهاست اختصاص دهند .همچنين
با اس��تفاده از هزينه سرمايه كه در بازار مالي تعيين
ميشود ،امكان مقايسه و ترجيح سرمايهگذاريهاي
كوتاهمدت و بلندمدت فراهم ميش��ود .اما فرآيند
كشف قيمت در بازارهاي مالي زماني به درستي و به
شكلعادالنهانجامميگيردكهشرايطرقابتيبربازار
حاكم باشد .در اين شرايط عرضه و تقاضاي وجوه و
سرمايه،قيمتراتعيينميكندوقيمتتعيينشده
توس��ط بازار بهترين راهنما براي عرضه كنندگان
وجوه يعني پس اندازكنندگان و س��رمايهگذاران و
تقاضاكنندگان وجوه يا سپرده پذيران خواهد بود.
بدين وس��يله تصميمگيري براي هر دو گروه آسان
خواهدشدومنابعسرمايهايبهبهتريننحوتخصيص
خواهد يافت .بازارهاي مالي ،اطالعات را گردآوري
مينمايندوازطريققيمتهايمنتشرشدهمنعكس
مينمايند .حتي افرادي كه فرآيند پرهزينه ارزيابي
بنگاهها و مديران و شرايط بازار سهام را طي نكردهاند،
ميتوانند قيمتهاي س��هام را كه منعكس كننده
اطالعاتياستكهديگرانبهدستآوردهاند،مشاهده
كنند .انتش��ار و تجزيه و تحليل اطالعات توس��ط
بازارهاي مالي باعث ميشود تا جامعه منابع ناچيزي
را به منظور به دس��ت آوردن اطالعات هزينه كند.
اقتصادي شدن كسب اطالعات درباره فرصتهاي
سرمايهگذاري،ميتواندبهتخصيصبهترمنابعمنجر
گردد .سيستمهاي مالي كه هزينههاي مبادالتي را
كاهشميدهند،ميتوانندموجبتخصصيترشدن
فعاليتها ،نوآوري تكنولوژي و رشد اقتصادي شوند.
همانطور كه آدام اسميت ( )1779نيز ادعا ميكند،
هزينه مبادالتي كمتر باعث تخصصيتر شدن كارها
ميشود .وجود واسطهاي همانند پول ،باعث ميشود
تا هزينههاي مبادله كاال تا حد زيادي كاهش يابد و
امر مبادله س��ادهتر و روانتر گردد .وجود نهادهاي
واس��طهاي نيز خ��ود باعث كاهش اي��ن هزينهها،
تقس��يم كار بهتر و در نتيجه كارآيي و رش��د باالتر
ميشود .بازارهاي مالي عالوه بر تخصيص سرمايه
پولي ،خطرات اقتص��ادي را نيز توزيع ميكنند .در
واقع ريس��ك اش��تغال به فعاليتهاي اقتصادي و
سرمايهگذاري ،از طريق ايجاد و توزيع اوراق بهادار
از ه��م تفكيك و توزيع ميش��ود .به عب��ارت ديگر
بازارهاي مالي (بازار پول و س��رمايه) در ابعاد وسيع
ريسك افرادي را كه در فعاليتهاي 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 ميكنند.
بازارهاي مالي عالوه بر تفكيك ريس��ك اش��تغال
و س��رمايهگذاري ،اف��راد را قادر به ايج��اد تنوع در
سرمايهگذاري ميكنند .ايجاد تنوع در سبد دارايي
منجر به كاهش ريس��ك ميش��ود .كل ريس��ك
به اي��ن علت كاه��ش مييابد كه زي��ان در بعضي
از س��رمايهگذاريها توس��ط منافع ناش��ي از ساير
سرمايهگذاريها جبران ميش��ود .بازارهاي مالي
همچنين ريس��ك ع��دم نقدش��وندگي را كاهش
ميدهند .نقدش��وندگي ،عبارت از سهولت تبديل
داراييها به قدرت خريد در قيمتهاي مورد توافق
اس��ت .هزينههاي مبادالتي و عدم تقارن اطالعاتي
باعث كاهش نقدشوندگي شده و ريسك را افزايش
ميده��د .بازارهاي مالي از طريق انتش��ار و تحليل
اطالعاتوتسهيلدادوستدهابهكاهشريسكعدم
نقدشوندگيكمكميكنند.
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يادداشت

بازارسرمايه

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

جدال بورس ايران و انتخابات امريكا

درآخري��ن روز كاري بازار س��هام و پيش از آغاز رس��مي
انتخاباترياستجمهوريامريكابازارسهامجانيدوبارهبه
خود گرفت و سهامداران با پيش بيني پيروزي كانديداي
دموكرات جوبايدن روند خريد سهام خود را تغيير دادند
و بازار پس از گذر از هفتههاي بيجان و كم رمق خود در
آخرينروزمعامالتيهفتهيعنيچهارشنبهرونديجديد
به خود گرفت و صعودي شد در نتيجه رشدي در حدود
 2.06را در كارنامه خود به ثبت رسانيد و به محدوده يك
ميليون و 290هزار واحدي رسيد و اين موضوع زماني رخ
داد كه هنوز نتايج رسمي انتخابات امريكا اعالم نشده بود
وليدرساعاتابتداييبازاركهدونالدترامپآرايبيشتري
داش��ت باعث شد كه سهامداران خرد نسبت به تحوالت
بنيادي دل خوش كرده و اقدام به خريد س��هام كنند .با
اين حال شركتهاي بورسي كه اغلب كاموديتي محور
هستند با افت قيمت مواجه شدند اما؛ اين موضوع باعث
نشدكهبازارازروندسبزپوشيخودفاصلهبگيرد.روندورود
پولتوسطحقيقيهادرفرابورسباجابهجاييسهاميبه
ارزش۴۳ميليارد تومان در مسير حقوقي به حقيقي رقم
خورد.دراينميانگروههايبزرگكاالييدرصدرليست
خريد بازيگران خرد س��هام قرار گرفتند .در مجموع سه
گروه «فلزات اساسي»« ،فرآوردههاي نفتي و محصوالت
شيميايي» كه روزي مثبت را پشتسر گذاشت ،سهامي
به ارزش۲۴۷ميليارد تومان از پرتفوي حقوقيها به سبد
س��هام معاملهگران حقيقي بازار منتقل شد .در آنسوي
بازار زيرمجموعههاي دارويي ،با بيشترين خالص فروش
حقوقيبهميزان 6.7ميلياردتومانمواجهشد.
با توجه به بروز ریسک سیس��تماتیک و ناپایداری های
ناشی از سیاست فشار حداکثری امریکا احتمال واکنش
مثبت بورس به بایدن به عنوان فردی میانه روتر از ترامپ
محتملاست.البتهباتوجهبهفرهنگدیپلماتیکامریکا
امکان اقدام مثبت و کلیدی بایدن برای بازگشت بدون
ش��رط بایدن به برجام واقع بینانه نیست و از سوی دیگر
ترامپ و تیمش در س��ه ماه آتی انتقال قدرت نیز کامال
غیرقابل پیش بینی خواهند بود .لیکن با فرض عدم بروز
شرایط خاص فضای کلی بورس در ماه های آتی ترکیبی

از تعادل و رش��د خواهد بود .با توجه ب��ه قیمت گذاری
نمادهای بورس��ی صادرات محور بر مبنای دالر کمتر از
نرخ تعادلی؛ حتی ش��یب نزولی قیمت دالر نیز منجر به
کاهش محسوس قیمت این سهم ها نخواهد شد و بطور
کلی بانک ها و خودرویی ها و به دنبال آنها فلزات اساسی
وحتیپتروشیمیوپاالیشیهاوجامعترسرمایهگذاری
روند مثبت خود را آغاز و در یک چش��م انداز میان مدت
ادامهخواهندداد .بایدتاکیدکردکهحتیبرفرضپیروزی
بایدن به دالیل مختلف نمی توان انتظار تحول جدی در
رفتارهای دیپلماتیک امریکا داشت ولی ترک برداشتن
سیاست ظالمانه فش��ار حداکثری در کنار نگاه به درون
و تقویت بنیه داخلی؛ امکان تنفس و بازس��ازی را برای
پایدارسازی 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 فضايهاي
مجازي به ارايه نظر راجعبه انتخابات رياستجمهوري
امري��كا پرداختند و هر فرد با نظ��ري در خصوص برنده
ترامپ يا بايدن از خريد و فروش س��هام بورسي خود در
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پي��ش بينيها تاثير مهمي در وضعيت بازار گذاش��ته و
ميتواند به وطور كلي مسير بازار را تغيير دهد اين بدان
معناستكهاغلبسهامدارانخردومعمولبازارازفضاي
مج��ازي پيروي ميكنند و اگ��ر در اين فضا پيش بيني
خوبيشوددرنتيجهوضعيتبازارنيزمطلوبخواهدبود.

آن روز ميگفت.
برخيازكاربرانفضايمجازيدرخصوصوضعيتبورس
وانتخاباتامريكاگفتند:
باي��دن و ترامپ نداره بورس م��ا منبع در آمد يك عده
آدمايخاصه
بايدن براي اقتصاد روزهاي روشن داره اما؛ براي بورس
روزهاي تيره
اگر ترامپ بشه رييسجمهور بورس رشد ميكنه و تنها
اميدم به ترامپه تا از زيان خارج بشم
ترامپوبايدنفقطبلدندالرراباالوپايينكنندآقايون
به بورس هم نگاه كنيد خسته شديم از زيان
براي ما بايدن و ترامپ نداره چه حسن كچل چه كچل
حسنهرجوفتشونبهدردنخورنبابا
من ب��ه ترامپ اميدوارم ،ترامپ ميتون��ه بورس رو زير
روكنه
بايدن رييسجمهور ش��ه به همتون سيگنال رايگان
ميدمبچهها
اين توئيتهادر زماني ترند شدكههنوزوضعيتپيروزي
هيچكدامازنامزدهامشخصنبودوتنهاباحدسوگمان
و تعداد آرا مردم دس��ت به پيش بيني ب��رده بودند .اين

پيشبينيها راجعبه بورس چه ميگويند؟
براساسآخرينپيشبينيهايموجوددربازار،روزجاري
بازار روندي نزولي به خواهد گرفت و ش��اهد نزول سهام
بنيادي در بازار خواهيم بود و در نتيجه اغلب صفهاي
فروش براي س��هام بنيادي و اساسي بازار ديده ميشود
البته اين ن��زول به ص��ورت كوتاهمدت 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
وعدههاي انتخابات��ي وي روند نزولي به خود بگيرد ولي
يك سناريوي ديگر نيز وجود دارد اينكه پيروزي بايدن
ميتواند گشايش اقتصادي براي بورس داشته باشد .در
اينبيناگرترامپمجددمهمانكاخسفيدشودميتوان
روند صعودي كوتاهمدتي براي بورس متصور بود و آينده
تيره و تاريكي براي بورس ديد اين آينده تيره و تاريك با
پيروزي ترامپ رخ ميدهد 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
برنامهاي براي بورس دارندو چه عرضههايي 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 بهطور كلي ميتوان
گفت :روز شنبه بازاريعني روز جاري بازار رونق چنداني
نخواهد داشت و برخي از تحليلگران بازار محدوده يك
ميلي��ون و  300ه��زار واحد را كف حمايتي ش��اخص
پي��ش بيني كردهاند و بر اي��ن اعتقادند كه قيمتها در
كمتريننقطهخودقرارگرفتهاستوسهامدارانانگيزهاي
برايفروشسهامخودندارندچراكه؛برايننظرندوضعيت
بازار كمي بدتر خواهد شد .بهطور كلي ميتوان گفت كه
وضعيت بورس كمي نامشخص است و به اين زوديها
روندصعوديچندانيبهخودنميگيرد.
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ايمان اس�لاميان تحليلگر اقتصادي گفت فعاالن بازارهای مالی با حساسیت
ودقت بیشتری نسبت به بقیه تحوالت عجیب و استثنایی انتخابات امریکا را
دنبال می کنند .تا ای��ن لحظه تکلیف رقابتی ترین انتخابات قرن اخیر امريكا
مشخص نشده است و پیش بینی می شود بایدن به لطف سونامی آرای پستی
حایز بیش��ترین 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 بایدن را
رییس جمهور آمریکا دانست و حتی می توان چالش و اغتشاش سیاسی را در آمریکا پیش بینی کرد.
با توجه به احتمال باالی پیروزی بایدن می توان روزهای آتی بورس ایران را اینچنین پیش بینی کرد.

فردينآقابزرگي،مديرعاملكارگزاريبانكرفاهدرخصوصوضعيتبازارگفت:باتوجه
بهافزايشبسيارخوشبينانهشاخصوقيمتسهامدرروزچهارشنبهبنابراحتمالزياد
حركت عكس اين روند را در بازار شاهد خواهيم بود و بورس طي روزهاي آينده روندي
نزوليبهخودميگيردهمچنينبسياريازافرادبهصورتكامالغيرموجهتوجيحميكنند
كهبنابركاهششديدنرخارزبازارسرمايهيكواكنشمنفيدرروزهايشنبهويكشنبه
نشانميدهد.اينكارشناسبازارسرمايهادامهداد:درصورترونماييازموفقيتبايدنبه
غلطبازارسرمايهيكواكنشمنفينشاندادهوروندنزوليبهخودميگيردوطيروزهايبسياركوتاهتعادلبهبازار
سهامبازميگرددچراكه؛اصالحقيمتهاصورتگرفتهاستولياينشوكبسيارقابلتوجهبرايبازارخواهدبود.
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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 ميدهد اما نكتهاي كه بايد مورد توجه قرار گيرد ،اين است
كه بعيد ميدانم رش��د بورس مانند ماههاي 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 ميشود در نتيجه بعدي
ميدانم بورس در سال  ۹۹رش��د قابل توجهي را شاهد باشد چرا كه بهشدت تحت تاثير سياست قرار
ميگيرد و رشد شاخص طبيعتا در اين دوره كوتاهمدت خواهد بود.
وي در پيش بيني وضعيت ش��اخص در نيمه آبان م��اه گفت :من حس ميكنم كه روند زيان دهي در
آبان ماه تداوم داشته باش��د و ميانگين بازدهي سرمايه در آبان ماه براي سرمايهگذاران 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 سرمايهگذاران در آبان ماه زيان هنگفتي از بابت
سرمايههاي خودشان داشتند.

نشانههاي باخت ترامپ در بورس
چشم تمامي معاملهگران س��هام بورسي در سراسر
جهانبهاعالمبرندهانتخابات رياستجمهوريامريكا
دوخته شده است .انتخاباتي كه نتايج نظرسنجيها
نش��ان ميدهند يكي از نفسگيرترين و سختترين
انتخابات معاصر اين كشور است و با توجه به ديدگاه
كامال متفاوت دو نامزد اصلي ،پيامدهاي مختلفي را
براياقتصادجهانخواهدداشت.طيساعتهاياخير
ميزان آرا در بخش بزرگي از ايالتها اعالم شده است
اما هنوز هيچ كدام از طرفين نتوانستهاند 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
بايدندرايالتهاياصليترامپبايدكاخسفيدراترك
و جاي خود را به رييسجمهور جديد يعني جوبايدن
بدهد .جوبايدنودونالدترامپدرسخنرانيهاياخير
از پيشتازي خود در رقابتها خبر دادهاند اما؛ با توجه به
رقابتنزديكدونامزدوتعدادبااليآرايپستيدراين
دورهكهشمارشآنهاطوالنيخواهدبودانتظارميرود
پيروز نهايي بالفاصله پس از پايان انتخابات مشخص
نشود و طي روزهاي آينده اين نتيجه اعالم گردد .به
دليل اختالف اندك آرا در ايالتهاي كليدي ،برخي از
گزارشات حاكي از احتمال درخواست بازشماري آرا و
حتي مراجعه به ديوان عالي دارد .دونالد ترامپ نيز تا
چنديپيشدرتوييتراعالمكردميزانآرايجوبايدن
صحيحنيستوپيشتازيويدربرخيايالتهابهطرز
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 ۲۷۰راي 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 گفتوگو
با ش��بكه خبري فاكس نيوز پيش بيني كرده اس��ت
بتواند با كس��ب  ۳۰۶راي الكترال ب��راي دومين بار به
رياستجمهوري امريكا انتخاب شود اما؛ در عين حال
تاكيد كرده است قصد اعالم پيروزي زودهنگام را ندارد.
ميزان آمار بي��كاري از بزرگترين اقتصادهاي جهان
كماكاننگرانكنندهاست:تاپايانماهسپتامبرمتوسط
نرخ بي��كاري در بزرگترين اقتصاد اروپا به  ۴.۵درصد
رس��يد كه در مقايس��ه با ماه قبل  ۰.۱درصد افزايش
يافته است تا بدينترتيب باالترين نرخ بيكاري آلمان
از دسامبر ۲۰۱۵تاكنون به ثبت برسد و براي ششمين
بار در طول سال جاري نرخ بيكاري در سومين اقتصاد
بزرگ جهان افزايش��ي شده است؛ به گونهاي 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 ميشود كه  ۱۰۷هزار نفر بيشتر
از شمار بيكاران ثبت شده در مدت مشابه سال ۲۰۱۹
بوده است .وضعيت بورسهاي جهاني نيز كمي تغيير

روندصعوديدرانتظاربازار

پيمان مولوي ،تحليلگر اقتصادي در رابطه با وضعيت بازار س��رمايه بيان داشت :بازار
سرمايهباتوجهبهروندنزوليبازارطال،ارز،خودروو...ميتوانددركوتاهمدتكميمثبت
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 پيششرط 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.

كردهاستوبورسامريكادروالاستريتوضعيتخوبي
داشته و همه شاخصها صعودي بودند تا جايي كه هر
سه شاخص اصلي بورسي در سطح باالتري از روز قبل
خودبستهشدند.شاخص«داوجونزايدانستريالاوريج»
با  ۱.۹۵درصد افزايش نسبت به روز قبل و در سطح ۲۸
هزار و  ۳۹۰.۱۸واحد بسته شد.
ش��اخص «اساند پي  »۵۰۰ب��ا  ۱.۹۴درصد صعود تا
سطح  ۳۵۱۰.۴۵واحدي باال رفت و ديگر شاخص مهم
بورسي امريكا يعني «نزدك كامپوزيت» با ۲.۵۹درصد
صعود در سطح  ۱۱هزار و  ۸۹۰.۹۳واحدي بسته شد.
در معامالت بازارهاي بورس در اروپا ،شاخص «فوتسي
 »۱۰۰بورس لندن با  ۰.۳۹درصد صعود نسبت به روز
قبل و در س��طح  ۵۹۰۶.۱۸واحد بس��ته شد .شاخص
«دكس»۳۰بورسفرانكفورتدرآلمانباافزايش۱.۹۸
درصدي و ايستادن در سطح ۱۲هزار و ۵۶۸.۰۹واحدي
به كار خ��ود خاتمه داد و ش��اخص «كك  »۴۰بورس
پاريس با افزايش  ۱.۲۴درصدي در س��طح ۴۹۸۳.۹۹
واحد بسته شد .در مادريد شاخص «ايبكس۲.۱۰»۳۵
درصد باال رفت و به  ۶۹۲۴.۲۰واحد رسيد.
در معامالت بورسهاي آسيا ،شاخصها عملكرد خوبي
داشتند؛ تا جايي كه شاخص «نيك كي  »۲۲۵بورس
توكيو ژاپن با صعود  ۱.۷۳درصدي تا سطح  ۲۴هزار و
 ۱۰۵.۲۸واحدي باال رفت .ش��اخص «هانگ سنگ»
ب��ورس هنگكنگ  ۳.۲۵درصد باال رفت و در س��طح
 ۲۵هزار و  ۶۹۵.۲۲واحد بس��ته شد .در چين شاخص
«شانگهاي كامپوزيت» صعود  ۱.۴۸درصدي را تجربه

كرد و در سطح  ۴۸۸۵.۱۱واحد بسته شد.
در استراليا ش��اخص «اساند پي اساند ايكس »۲۰۰
بورس س��يدني با  ۱.۲۹درصد افزايش و ايس��تادن در
سطح  ۶۱۳۹.۶۱واحدي به كار خود خاتمه داد .در بين
ديگر شاخصهاي مهم آسيايي ،شاخص «تاپيكس»
ژاپن صعودي بود( .معيار محاس��به تغييرات قيمتي،
س��اعت پاياني معامالت روزانه ب��ورس نيويورك بوده
است)
برايناساسبايدنآيندهروشنيبراياقتصادجهاندارد
و پيروزي وي ميتواند روند معامالت بازارهاي بورسي
را حد قابل توجهي افزايش دهد اما؛ اين تاثير تنها براي
بورس ميتواند مثبت باشد و براي ديگر بازار ميتواند
روند منفي داشته باش��د براي مثال؛ طي روز گذشته
قيمت نفت و نرخ طالي جهاني كاهش يافت و ميتواند
اين كاهش موجبات زيان را براي سرمايهگذاران در اين
بازارها فراهمسازد.
پيروزي بايدن ميتواند بورس اغلب كشورها از جمله
امريكا ،آسيا و خصوصا چين را مثبت سازد چراكه؛ وي
تعامالت متفاوتتري با رييسجمهوري فعلي امريكا
يعنيترامپداردوممكناستاينپيروزيصعودبسيار
خوبي براي بورسهايي جهاني برجاي بگذارد .از سوي
ديگر ترامپ نيز طرفداراني دارد و اين افراد ميتوانند 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 ادامهدار خواهد بود.

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
 17آبان ماه بازار سرمايه
رقيهندايي
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 بينيها رخ ميدهد
كه بايد هر س��اعت و هر روز به روز رس��اني شود
براي مثال؛ اگر م��ا همين حال تحليلي براي بازار
بنويسيمممكناستباپيروزيهريكازنامزدهاي
انتخاباتي امريكا روند بازار نيز تغيير كند در نتيجه
به روز بودن تحليلها مهم اس��ت ك��ه اين روزها
به اين مورد در بازار پرداخته نميش��ود.انتخابات
امريكا ميتواند 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 ميشود براي مثال؛ پيروزي
ترامپ ميتواند روند ب��ورس را به صورت حبابي
صعودي كند و ميزان تورم را در بازار افزايش دهد
اين تورم بر روي اقتصاد تاثير ميگذارد و با پيروزي
ترامپ ميتوانيم شاهد يك تورم عمده در اقتصاد
و كشور باش��يم.در مقابل اين موضوع برنده شدن
بايدن در انتخابات روند بازار را به صورت كوتاهمدت
نزولي ميس��ازد و اگر وي به وعدههاي انتخاباتي
خود پايبندباش��د ميتوان با خروج از تحريمها و
ورود به برجام آينده روشني را براي اقتصاد و بورس
متصور ب��ود اما؛ اين موارد تنها پيشبيني اس��ت
چراكه؛ عملكرد هر فرد در مقايسه با سخنرانيها
و وعدههايش متفاوت اس��ت ولي انتظار ميرود
كه تعادل براي بورس و اقتصاد را داش��ته باشيم.
همچنين اغلب شركتهاي موجود در بازار سهام،
گلچيني از شركتهاي صادرات محور هستند كه
اغلب ظرفيت مناس��بي براي رشد دارند .درست
استكهكشور رشداقتصادي منفيراداشته ورشد
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
نميتوان آينده خوبي براي ب��ورس متصور بود و
پيروز شدن بايدن ميتواند آينده بورس را تغيير
دهد.الزم به ذكر است كه بورس تنها به رشد منفي
وانتخاباتوابستهنيستبلكهنقدينگيدراينميان
نقشمهميدربازارايفاميكنداگرميزاننقدينگي
كه در بازار تزريق ميشود كم باشد باعث ميشود
كهبورسروندنزوليبهخودگيردوميزانمعامالت
عمدهاي 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؛ مهمتر از آن وضعيت ورود نقدينگي به
بازار اس��ت .هرچه ميزان تحريم و تورم در كشور
كاسته شود ميزان نقدينگي نيز افزايشي ميشود
و مردم به راحتي ميتوانند در بورس و بازار سهام
س��رمايهگذاري 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 نميتوان يك مولفه را
براي رشد يا نزول بازار در نظر گرفت.

ادامهازصفحهاول
چشمانداز بازارها
در دوران پساترامپ

درصورترفعتحريمهادرسالهايآينده(بستهبه
سياست خارجي) رشد فروش صادراتي شركتها
رشدقابلتوجهيخواهدداشتورشدتناژصادراتي
شركتهارابهسودهايبيشتريخواهدرساند.چند
سال قبل بعد از امضاي برجام ،بازار فقط به فكر رفع
تحريمها بود و تحليلها حول و حوش شكوفايي
اقتصاد و بورس ايران بعد از تحريمها ميچرخيد.
خودروييه��ا را دالري قيمتگذاري ميكردند و
بانكيها بسيار پُرطرفدار بودند.در صورت برگشت
ما به اقتصاد جهاني ،صنايع كش��ور و شركتهاي
بورسي از زير فشار چند ساله رها خواهند شد كه
بايد اين عامل را در تصميمگيريها لحاظ كنيم.
 .۳ساده انگاري اس��ت كه نقش دولت را در بورس
ناديده بگيريم .سياستهاي دولت تعيين كننده
است .در نهايت دولت است كه اراده ميكند بازارها
را در داخل ب��ه حركت در بياورد .روي كاغذ دولت
ميتواند 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 ميتواند به بازار پشت نكند و صرفا به
سمت فروش نفت نرود.
در مجموع در كوتاهمدت اثرات رواني اين انتخابات
بر بازارها سايه خواهد افكند اما سرنوشت بازارهاي
سرمايهگذاري 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 قيمتها تنزيل كرده اس��ت (ممكن
است باز هم فشار رواني كوتاهمدت داشته باشيم)
و در صورت اقدامات دولت ،آمادگي رونق دوباره را
دارد در حاليكه انتظارات افزايشي بازارهاي طال و
ارزومسكنتامدتي(مشخصشدنواكنشامريكا
و ايران و اتفاقات واقعي آينده) مخدوش شده است
و اين بازارها انرژي الزم را براي رشد از دست دادهاند.

يادداشت
جدال نفسگير
حملونقل هوايي با كرونا

راهوشهرسازي

در پي شيوع ويروس كرونا
يكي از صنايعي كه بهشدت
تح��ت تاثير و آس��يب قرار
گرفت ،صنعت حمل و نقل
تجاري هوايي است .يكي از
پيامدهايهمهگيريجهاني
كرون��ا كاهش چش��مگير
محمدسعيد
هفت جواهريان مس��افرتهاي هوايي بوده
كه در مقايسه با اوايل سال
 ،۲۰۲۰روزان��ه ح��دود ۸۰درصد كمتر ش��دهاند .بر
اس��اس آمارها و ارقام به جهت شرايط خاص حاكم بر
مسافرتهايهوايي،اعمازفضايبستههواپيماوسطح
تماستجهيزاتونشيمنهواپيماومحفظهحملونقل
بار مسافران هوايي ،اين وسيله سريع حمل و نقل براي
مسووالنوشهرونداننگرانيهاييرابرايشيوعوانتشار
بيشازبيشويروسمنحوسكروناايجادكردهاست.در
پياقداماتپيشگيرانهومديريتبحرانمصوباتستاد
مليكروناوبخشنامههايسازمانهواپيماييكشوري،
ادامهحياتاينصنعتوبقايشركتهايهواپيمايي
رامنوطبهكاركردهواپيماهايمسافربريبا ٦٠درصد
ظرفيت صندليها شد .اين تصميم براي اولينبار در
جهان توس��ط مقامات ذيصالح ايران��ي براي كنترل
شيوع كرونا گرفته شده است .بسياري از شركتهاي
هواپيماييبرايبازگرداندنهواپيماهايمسافريخود
بهآسمانبرنامهريزيميكنند.شركتهايهواپيمايي
در راستاي جلوگيري از شيوع ويروس كرونا و آلودگي
و همهگيري اين بيماري دست به اقداماتي زدند كه در
نوعخودمفيدبودهامادربحرانحاضرنيزباعثافزايش
هزينههاي مالي آنها شده است .از جمله اين اقدامات
ضدعفونيهاي مستمر محيط هواپيما ،ارايه ماسك
و پ��ك و محلولهاي ضدعفوني به مس��افران ،نصب
فيلترهاي مخصوص تهويه هوا مطابق استانداردهاي
 HEPAو...راميتواننامبرد.مهمتريندغدغهموجود
درخصوصتاثيرفضايبستههواپيماوانتقالتنفسي
اين ويروس است و قاعدتا ريسك اين موضوع ميتواند
با ضد عفوني مستمر س��طوح هواپيما و هواي داخل
كابينكمترشدهودرشرايطينيزبهصفرنزديكشود.
مقولهحائزاهميتدرحملونقلهوايي،ايمنيشرايط
هواپيما و آثار مخرب برخي از محلولهاي ضد عفوني
قابلاشتعاليابا PHاسيديياقليايياستكهميتواند
به مرور زمان باعث آس��يب خوردگ��ي ،كاهش طول
عمر قطعات و آسيب به قطعات و ملزومان هواپيما را
داشتهباشد،است .ازطرفيپذيرشمسافربا ٦٠درصد
ظرفيتنيزاسبابورودزيانوعدمصرفهاقتصاديبراي
شركتهاي هواپيمايي را ايجاد كرده است و حواشي
افزايشنرخبليتهواپيمانيزمزيدبرعلتشدهاستو
موجبابعسروحرجاقتصاديشركتهايهواپيمايي
را فراهم كرده است .فعاالن و پژوهشگران حوزه دارو و
سالمتطيتحقيقاتوپژوهشهايمتعدددستاورد
جديديراازحيثنسلجديدمحلولهايضدعفونيبا
هزينهكمترومضراتوآثارمخربكمتريرادركارنامه
خودثبتكردهاند.نسلجديدمحلولهايضدعفوني
كه بر پايه آب هستند داراي ماده موثره يون نقرهاند كه
تدارمحيطزيستهستند،مضرات
عالوهبراينكهدوس 
محلولهاي بر پايه الكل را از جهت قابليت اش��تعال و
خوردگي،مسموميتهايدارويي،قيمتباالراندارند
و عالوه بر آن امكان ضد عفوني هواي داخل هواپيما را
در مدت محدود به صورت پاش��ش دارند كه ميتواند
بهشدت از شيوع ويروس به صورت تنفسي جلوگيري
كردهودرعوضهواپيماهايمسافريباظرفيتكامل
خود ادامه كار داده و تا حد بسيار زيادي از ورشكستگي
شركتهايهواپيماييوركودوعسروحرجاقتصادي
وجنجالهايافزايشقيمتبليتهواپيمارامديريت
كرده و به كمك صنايع تحت تاثير شيوع كرونا اعم از
صنعتهواپيماييوگردشگريبشتابد.
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«تعادل» آينده روابط امريكا و چين را بررسي ميكند

مجيداعزازي|
با تغيير رييسجمهور امريكا ،اگر چه انتظار ميرود،
سياستها و خط مشيهاي اياالت متحده در برابر
ساير كشورها دستخوش نوسانهاي جدي نشود،
اما دس��تكم اين اميد وجود دارد ك��ه رويكردها
و تاكتيكهاي 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 مقامهاي عاليرتبه
چيني اعالم كردهان��د ،روابط چين و امريكا درگير
بيش��ترين چالشها در  ۴دهه گذش��ته شده ،اما
سياست پكن براي مصالحه و بهبود روابط با امريكا
تغييري نكرده است.
در عين حال ،چين نميخواهد و نميتواند به يك
امريكاي ديگر تبديل ش��ود .اين موض��ع اما اراده
يك طرف اين رابطه را ترس��يم ميكند .آيا طرف
مقابل به رهبري جوبايدن نيز چنين ارادهاي دارد؟
بررس��يهاي حاكي از اين اس��ت كه رقابت ميان
امريكا و چي��ن به قدري جدي اس��ت كه احتماال
رييسجمه��ور جديد امريكا ني��ز تمايلي به تغيير
سياست در برابر چين نداشته باشد.

    بايدن تعامل ميكند
در همين رابطه« ،بيل وينترز» ،مديرعامل شركت
چند مليتي خدمات مالي و بانكداري «اس��تاندارد
چارترد» ميگويد :دول��ت جديد امريكا به رهبري
جو باي��دن براي خنثي كردن برخ��ي از تنشهاي
ايجاد ش��ده طي چهار سال گذشته ،با چين تعامل
خواهد كرد .وينترز در مصاحبه با تلويزيون بلومبرگ
ميافزايد :اگر بايدن رييسجمهور شود ،رويه اياالت
متحده نسبت به چين نيز «س��ازگاري» بيشتري
خواهد داش��ت .او ميگويد :من خوشبين 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 نميكنم اين رقابت هم كام ً
ال
از بين برود.
در عي��ن حال ،وينترز هش��دار داد ك��ه تنشها به
احتمال زياد باقي خواهند ماند ،چرا كه چين با وجود
روي كار آمدن بايدن ،تفاوت زيادي در مقابل امريكا
احساس نخواهد كرد.
    نياز امريكا به توقف چين
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 احتماالً طي
دهه آينده به دست خواهد آمد  -را دوست نداشته
باش��د .اما تالشهاي بعدي براي جلوگيري از اين
نتيجه نه تنها بيفايده 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
بهطور 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 .استراتژيستها
غالباً اين ديدگاه را مطرح ميكنند و تصور ميكنند
كه يك دولت ميتواند با س��رمايهگذاري در صنايع
روز دنيا به برتري فناوري دست يابد.

ثبت ۳۷هزار شكايت
از ساخت و سازهاي تهران

مديركل س��اختمان و معماري معاونت شهرس��ازي
شهرداري تهران از ثبت ش��كايت باالي شهروندان از
آلودگيصوتيومحيطيناشيازساختوسازخبرداد.
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 ۱۳۷در شش ماهه
نخست سال جاري حدود ۳۷هزار شكايت مردمي از
آلودگي صوتي و محيطي ناشي از ساخت و ساز ثبت
شدهاست.

آتشبس در جنگ تجاري

اخبارويژه
 150اتوبوس بازسازي شده
به چرخه خدمت بازميگردد

تا همين اواخر ،به نظر ميرس��يد كه رهبران چين
محدوديتهاي مداخله دولت را درك كردهاند .در
حقيقت ،توصيه عمومي حزب كمونيست چين به
مقامات اين بود كه ميزان مداخله دولت در اقتصاد را
كاهش دهند ،زيرا شركتهاي دولتي ( )SOEعموماً
بسيار ناكارآمدتر از شركتهاي خصوصي هستند و
تنها حدود يك سوم آنها سودآوري دارند.
در حالي كه SOEها در مقايس��ه با ش��ركتهاي
خصوصي عملكرد بدت��ري دارن��د ،رهبران چين
ديدگاهه��اي خود را در م��ورد مداخله كام ً
ال تغيير
دادهاند .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
پسان��داز ب��االي آن  -تقريبا  40درص��د از توليد
ناخالص داخلي ،يا بيش از دو برابر اين نرخ در اياالت
متحده و اروپا است .اين عامل منابع عظيمي را براي
سرمايهگذاري در زيرساختهاي فناورانه و رهبري
در اختيار چين قرار ميدهد ،از همين رو اس��ت كه
بهطور قابل توجهي ،اين كشور سرمايهگذاريهاي
عظيمي در زمين��ه بهبود كم��ي و كيفي آموزش
انجام داده است.
در مورد تحصيالت متوس��طه ،چين كام ً
ال به غرب
رسيده است .و آزمايش توسط برنامه  OECDبراي
ارزيابي بين المللي دانش آموزان نشان ميدهد كه
دانش آموزان دبيرس��تاني چيني در حل مشكالت
بسيار بهتر از همس��االن امريكايي يا اروپايي خود
عمل ميكنند.
ع�لاوه 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 ميكند.
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درشهر

موقعیتمکانی

ابعاد

مساحت(مترمربع)

نوعتابلو

1

خیابان کارگر -روبروی سپاه

3*5

15

بیلبوردیکطرفه

2

خیابانکارگر-جنبکوچهولیعصر

3*5

15

بیلبوردیکطرفه

3

خیابانکارگر-روبرویکوچهمهمانسرا

3*5

15

بیلبوردیکطرفه

4

خیابان کارگر-جنب پارکشهر

3*5

15

بیلبوردیکطرفه

5

خیابان کارگر -جنب کارخانه نساجی شماره2

3*5

15

بیلبوردیکطرفه

6

خیابان کارگر -نرسیده به میدان جانبازان

3*5

15

بیلبوردیکطرفه

7

خیابانامام-جنبپاساژنسیم

2/5*5

12/5

بیلبوردیکطرفه

8

خیابان امام -روبروی کوچه اخوان

3*5

15

بیلبوردیکطرفه

9

خیابان امام -جنب کارخانه آرد

3*5

15

بیلبوردیکطرفه

10

میدان امام -جنب بانک صادرات

3*5

15

بیلبوردیکطرفه

11

میدان امام -ابتدای جاده کیاکال

2/5*5

12/5

بیلبوردیکطرفه

12

میدان امام -ابتدای جاده خیابان امام

3*5

15

بیلبوردیکطرفه

13

خیابان تهران -روبروی کوچه روان

3*5

15

بیلبوردیکطرفه

14

خیابانتهران-بعدازمصلی

3*5

15

بیلبوردیکطرفه

15

خیابان تهران -روبروی فروشگاه شهروند

3*5

15

بیلبوردیکطرفه

16

خیابانتهران-جنب شیرینیسرایماهعسل

3*5

15

بیلبوردیکطرفه

17

خیابان تهران -روبروی کوچه ارس

3*5

15

بیلبوردیکطرفه

18

خیابان کارگر -روبروی عمارت شهرداری

2/5*8

20

بیلبوردیکطرفه

19

خیابانتهران-جنبپاساژملکشاه

2/5*5

12/5

بیلبوردیکطرفه

20

خیابان مدرس -روبروی بانک ملی مرکزی

2/5*5

12/5

بیلبوردیکطرفه
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 -2محل دریافت اسناد مزایده :واحد امور قراردادهای شهرداری قائمشهر می باشد.
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 -7کلیه شرکت کنندگان می بایست دارای کانون تبلیغاتی مجاز بوده و نسبت به ارائه پروانه تاسیس کانون دارای اعتبار از اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اقدام نمایند.
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 -9زمان تحویل پیشنهادات :حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 99/9/5بعد از ثبت دبیرخانه دفتر قراردادها گردد.
-10بهپیشنهاداتفاقدسپردهیاامضاءمشروطومخدوشوسپردههایکمترازمیزانمقرردراسناد،چکشخصی ونظایرآنویاپیشنهاداتیکهپسازانقضاءمدتمقرردرآگهیوصولشودترتیباثردادهنخواهدشد.
 -11زمان و محل بازگشائی پیشنهادات :ساعت 12روز یکشنبه مورخ 99/9/9در دفتر شهردار قائمشهر گشایش و خوانده خواهد شد.
 -12حضور کلیه پیشنهاددادگان و یا نمایندگان آن با در دست داشتن معرفی نامه بالمانع می باشد.
 -13سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.
 -14چاپ اگهی نوب اول مورخ 99 / 8 / 17
 -15چاپ آگهی نوبت دوم در مورخ 99 / 8 / 24
عباس صالح زاده  -شهردار قائمشهر

به همين ترتيب ،در هزينههاي 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 ميكنند قب ً
ال 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 ميتوان��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
شركتهايي اس��ت كه س��رمايه خود را در اختيار
ميليونها مهندس چيني ب��راي توليد محصوالت
جديد قرار داده است .حتي اگر اياالت متحده موفق
به از بين بردن هواوي شود ،بسياري از شركتهاي
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 كام ً
ال با زيرس��اختهاي گفته شده مطابقت
دارد .با رشد اقتصاد ،چين طبيعتاً كمتر به صادرات
متكي است و مهندس��ان تازه كار آن در رشتههاي
گوناگون فناوري استاد خواهند شد .به عبارت ديگر،
برنامههاي دولت براي سالهاي آينده ،حتي بدون
دخالت دولت ،احتماالً محقق خواهد شد.

شركت ملي نفت ايران
شركتمليمناطقنفتخيزجنوب

در مقابل ،اس��تراتژي اياالت متحده  -كه با تجزيه
اقتصادي از چين آغاز ميشود  -شانس كمي براي
موفقيت دارد .بهط��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 ميشود .سرانجام ،تأثير كاهش
تجارت دوجانبه ميان دو كشور نتيجهاي برابر با آن
تعرفههاي 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 فناوريه��اي اصلي اياالت متحده ممكن اس��ت
در كوتاهمدت تغييري ايج��اد كند ،اما بعيد به نظر
ميرس��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 ميتواند بر بسياري از
بخشهاي فناوري پيشرفته ،با يا بدون وروديهاي
اياالت متحده تسلط پيدا كند.

شهردار اصفهان گفت :طرح بازس��ازي  700اتوبوس
ش��هري را در دس��ت اجرا داريم و قرارداد بازس��ازي
180اتوبوس منعقد ش��ده و  150دس��تگاه اتوبوس
بازسازيشدهبهعرصهخدمتميآيدكهدرشأنمردم
خواهدبود.بهگزارشادارهارتباطاترسانهايشهرداري
اصفهان،قدرتاهللنوروزيدربرنامهزندهراديويي«شهر
پرسشگر،شهردارپاسخگو»گفت:سهسالپيشوقتي
ايننيازرااحساسكرديموقفلتوقفپروژهراشكستيم،
كلسرمايهشركتنمايشگاههايبينالمللياصفهان
 40ميليارد تومان بود و 15درصد پروژه انجام شده بود
اما با افزايش س��رمايه شركت به بيش از 200ميليارد
تومان،حدود 220ميلياردتومانبرايپروژهنمايشگاه
هزينهشدهوطرحباكيفيتوسرعتپيشرفتكهدر
اينراستا 114ميلياردتومانازهزينهازسويشهرداري
و 83ميلياردتومانازطرفاتاقبازرگانياستانتامين
شد .وي گفت :به دنبال اين هستيم خودروها در شهر
كم شود چراكه هرچه خودرو كمتر شود تردد آسانتر
ميشود؛ همچنين اتوبوسهاي بازس��ازي شده وارد
چرخه ميش��ود كه در اي��ن زمينه طرح بازس��ازي
700اتوبوس را در دست اجرا داريم و قرارداد بازسازي
180اتوبوسمنعقدشدهو 150دستگاهبازسازيشده
بهعرصهخدمتميآيدكهدرشأنمردمخواهدبود.

پاكسازيبستررودخانهزايندهرود

مديركلهماهنگيونظارتبرخدماتشهريشهرداري
اصفهان گفت :در پي خش��كي رودخان��ه زايندهرود و
رويشمضاعفعلفهادربستررودخانهباحضوربيش
از 400نفر 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
ادارهارتباطاترسانهايشهردارياصفهان،بهزادحقاني
اظهار كرد :در پي خشك شدن رودخانه زاينده رود و به
دنبالآنخشكيعلفهايهرزدركفرودخانهعالوهبر
اينكهموجبنازيباييهايبصريشدهاست،متاسفانهدر
چندروزاخيرتوسطبرخيازافراددرچندنقطهازبستر
رودخانهاينعلفهابهآتشكشيدهوموجبمشكالتي
براي شهروندان و به ويژه تهديدي براي آثار تاريخي و
افزايشآلودگيهواشدهاست.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی  
شماره   9908219930176DT1

نوبت اول

شماره مجوز1399.4387

شرکتملیمناطقنفتخیزجنوبدرنظرداردکاالیموردنیازخودرامطابقجدولزیرازطریقبرگزاریمناقصهعمومیازمیانتولیدکنندگاندارای
تاییدیهپژوهشگاهصنعتنفتتامیننماید.
شمارهقلم

موضوعمناقصه

تعداد

شمارهتقاضا

1

پودر فروبار

1000کیسه

08-21-9930176

لذاکلیه شرکتهایی که فعالیت آنها مرتبط باش�رح کاال ی مورد درخواست می باشد می بایست ظرف مدت 14روز از تاریخ درج آگهی فراخوان با
مراجعهبهسایتاینترنتیذیلالذکر،نسبتبهاستخراجوتکمیل«فرمتعهدنامهارائهکاالمطابقبااستانداردهایشرکتملیمناطقنفتخیزجنوب»
و ارسال آن به همراه مدارک ومستندات الزم منطبق با موارد مندرج در جدول ارزیابی کیفی (برای معامالت بیشتر ازبیست برابرنصاب معامالت
متوسط) به آدرس پستی مندرج در فراخوان اقدام نمایند.
WWW.NISOC.IR
کسب و کار
مزایده و مناقصه
مدیریت تدارکات وامور کاال
فرم پرسش نامه ارز یابی
کسب حداقل نمره60در ارزیابی کیفی جهت تحویل اسناد مناقصه به فروشندگان سازندگان الزامی است .ضمنا مبلغ تضمین شرکت درمناقصه
730/000/000ریال می باشد.
آدرس پس�تی اهواز -کوی فدائیان اسالم (نیوساید )  -خیابان شهریور -مجتمع تدارکات وامورکاال ساختمان  - 102اداره تدارکات خرید کاالی
داخلی-واحدخریدهایعمومیاتاق 9کدپستی6113854579تلفن 061-341-24673درگاههایاینترنتیمرتبطجهترویتومطالعهشرایط
مناقصهوسایرمشخصاتفنیومقادیرکاال
WWW.SHANA.IR/ WWW.NISOC.IR/WWW.IETS.MPORG.IR
آدرساینترنتیجهتدسترسیبهاسنادومدارکمناقصه،آخرینمهلتتحویلپاکاتبهکمیسیونمناقصاتشرکتملیمناطقنفتخیزجنوب
وهمچنین تاریخ گشایش پاکات فنی ،متعاقبا به مناقصه گرانی که صالحیت دریافت اسناد و مدارک مناقصه را احراز نموده اند  ،به صورت مکتوب
اعالم خواهد گردید .

روابطعمومیشرکتملیمناطقنفتخیزجنوب

آگهی دعوت به افراز

نظر به اینکه آقای امید شجاعی برابر وکالتنامه شماره  1399.0729-12455دفترخانه -1277تهران از سوی موکل خویش خانم شبنم
عنایتی ،احدی از مالکین مش�اعی پالک یک فرعی از  43فرعی از یک -اصلی بخش  10ثبت نور برابر درخواس�ت وارده بشماره -11093
 1399.08.05تقاضای افراز حصه و سهمی مالکیتی ملک موکل خویش را ازکل ششدانگ پالک مذکور از این اداره نموده و از اعالم آدرس و
محل سکونت دیگر مالکین مشاعی اظهار بی اطالعی و عجز نموده ،لذا به استناد ماده -18آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء
بهمالکینمشاعیذیلبنامهای-1صدیقهنعیمی-2محمدباقردریایی-3محمدعلیفاضلی-4سالویاجاویداننژاد-5محمدرضانوری
اردستانی  -6هدایت گل کار  -7محمدرضا قاسمی  -8تهمینه درویش  -9جمال الدین ثوبی -10نگین فیصل  -11صنم اقدمی  -12بهرام
قاسمی -13علیاکبر دریایی -14شاهین فدوی-15ذبیحاله زاهدی-16امیر عابدینیمسلم آبادی-17محمدمحمدی-18فرشتهفالح
-19ش�ادی محمود زاده  -20محمود جابر وندی  -21پویا تقی بک لو  -22سید رضا گل پرور -23امیر علی فیصل -24جمال الدین ثوبی
-25محمدباقر دریایی  -26طاهره نوری  -27ش�هرام فروزان -28ثمین فیصل -29نیما تقی بک لو اخطار و ابالغ می گردد جهت انجام
عملیات افرازی راس س�اعت ده صبح یکشنبه مورخه  1399.09.09توسط نماینده و نقشه بردار این اداره صورت می گیرد در محل وقوع
ملک حضور بهم رسانید.بدیهی است عدم حضور مانع از اجرای عملیات افرازی نخواهد بود ..م الف19906781
تاریخ انتشار1399.08.17

صفر رضوانی گیلکالیی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظربهدستورمواد1و3قانونتعیینتکلیفاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمصوب1390.09.20برابررایشماره...139960310013007569
مورخ.1399.06.10هیاتقانونتعیینتکلیف.....موضوعمادهیکقانونمذکورمستقردرواحدثبتی....چمستان.......تصرفاتمالکانهوبالمعارض
متقاضی آقای/خانم...روح انگیز ش�ونکندی ....فرزند...علی . ...نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 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 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13آئین نامه
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصادق تا
در صورتیکه اشخاصذینفعبه آرای اعالمشده اعتراضداشتهباشندباید ازتاریخ انتشار اولین آگهیودرروستاها ازتاریخ الصاقدرمحلتادو
ماهاعتراضخودرابهادارهثبتمحلوقوعملکتسلیمورسیداخذنمایند.معترضبایدظرفیکماهازتاریختسلیماعتراضمبادرتبهتقدیم
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به
ارائهحکمقطعیدادگاهاستودرصورتیکهاعتراضدرمهلتقانونیواصلنگرددیامعترضگواهیتقدیمدادخواستبهدادگاهعمومیمحل
را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .م الف19906771
تاریخ انتشار نوبت اول 1399.08.17..تاریخ انتشار نوبت دوم1399.09.01

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک چمستان -عظیم توکلی

آگهی موضوع ماده3وماده 13آئیننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

براب�ر رای ش�ماره  139960310006012094مورخ  1399.07.14هیات اول موضوع قان�ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیشهرستاننورتصرفاتمالکانهوبالمعارضمتقاضیبنامآقای/خانمداریوش
رضایی فرزند قدرت اهلل در شش�دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس�احت  33.28مترمربع به پالک  17817فرعی از 4
اصلی واقع در نور مازندران بخش  10ثبت نور محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15روز در
روزنامهسراسریومحلیآگهیمیگردددرصورتیکهاشخاصذینفعبهآرااعالمشدهاعتراضداشتهباشندبایدازتاریخانتشار
آگهی تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند.معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم
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 مالکیت صادر خواهد شد .م الف19906774
تاریخ انتشار اول 99.08.17تاریخ انتشار دوم99.09.02

صفر رضوانی گیل کالیی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

سامانه پيامكي روزنامه تعادل

به شماره  30005320در دسترس شماست

مخاطبانعزيزميتوانند نظرها،انتقاداتو
پيشنهادهايخود درمورد مطالب مختلف روزنامه رابا
ذكرجزئياتبهاينسامانهپيامكنمايند.

ادامهازصفحهاول
ضرورت اعاده سهم ايران
در بازار نفت

وقتي صحبت ميكردند كامال مش��خص بود كه از سواد
كافيبرخوردارنيستند.اماباعبورازاينمقدماتبايدديد
تحوالت انتخاباتي امريكا و حضور بايدن از يك طرف چه
اثراتيدربازارنفتوازسويديگردرسهمايرانازاينبازار
خواهدداشت؟درواقعسهمايراندربازارنفتازسالهاي
ابتداييدهه 90خورشيديكهتحريمهاآغازشددرمسير
كاهش مستمر قرار گرفته است  .ضمن اينكه دولتهاي
ايران هم به خصوص در دوره احمدينژاد سرمايهگذاري
در حوزه نفت نكردهاند .احمدينژاد صدها ميليارددالر
پول نفت را كه قاعدتا ميبايست در مسير توسعه پايدار
و بلندمدت كشور سرمايهگذاري شود با ادعاي مضحك
آوردن به س��ر س��فرههاي مردم ،تلف ك��رد و هرگز هم
مشخص نشد كه چه بر س��ر 800الي900ميليارد دالر
درآمد نفتي ايران در8س��اله 84تا 92آمد؟ ايران در دهه
 60و 70ميالدي تقريبا5الي6درصد 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 .عمدهترين 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 سهمهاي از دست رفته كشورها سخت
است ،چه برسد به امروز كه ميزان توليد نفت در جهان به
100ميليون بشكه رسيده و عاليمي هم از بهبود اوضاع
وجودندارد،اعادهاينسهمازبازارهاينفتيبسياردشوار
(اگرنگوييممحال)است.ضمناينكهسرمايهگذاريهاي
الزمبرايرشدوب هروزآوريصنايعنفتيانجامنشدهاست.
مشكالت ايران طي س��الهاي اخير در بازار نفت ،باعث
شدهتابهتدريجسهمايراندربازارهايبينالملليكاهش
پيداكند.دولتهاينهمودهمنيزدرآمدهاينفتيراكه
بهطورطبيعيميبايستصرفسرمايهگذاريهايپايدار
كشور شود را با وعده آوردن به سفرههاي مردم در مسير
اتالفقرارداد.امروزهمدرفضايآكادميكوهمدراتمسفر
ميداني،مسالهاصليدرتعيينتوسعهيافتگيياعدمتوسعه
يافتگيجوامع،نرخكاپيتالُفرميشنيعنيانباشتسرمايه
به جيديپي است .از اين منظر اقتصاد ايران در مقايسه
با كشورهاي هم رده خود وضعيت بسيار نامناسبي دارد.
بنابراين معتقدم مهمترين ركني كه در ش��رايط جديد
بينالملليواساساهرزمانيبايددردستوركارقراربگيرد،
خارجكردندرآمدهاينفتيازبودجهوبازگرداندنآنبه
سمتپروژههايمولدوزيربنايياست.جراحيضروريكه
برخيافرادوجرياناتبهخاطرمنافعيكهدراقتصادآلوده
نفتيدارنددربرابرآنمقاومتخواهندكرد.

تفاوتبايدنوترامپبرايايران

قطعا ميتوان پيشبيني كرد كه اوضاع بهتر از دوران
ترامپميشوداما اينكهچقدر اينتغييرات محسوس
وجديباشد،بحثيجداگانهاست.قرارگرفتنايراندر
منطقهخاورميانه،باعثشدهتعاملامريكاباكشورمان
پيچيدگيهاي 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
امريكاعليهايراننيزدرتماماينسالهابركسيپوشيده
نيستواينكشورحتيدردورهبرجامنيزهرگزدستاز
خراب كاري و تداوم فشار بر ايران بر نداشت.از اينرو اگر
بايدنبخواهدماننداوبامابهسمتمذاكرهحركتكند،
بايد اين اختالفها را در نظر بگيريم و اگر بنا بر كاهش
تحريمها باشد ،بايد در جريان واقعيتهاي منطقه به
ان نگاه كنيم.ايران پيش از هرچيز بايد در داخل به اوج
قدرتخودبرسد.همراهيمردموحاكميت،هماهنگي
قوايتصميمگيرونهاييكردنتصميماتسرنوشتساز
براي ما بس��يار اهميت دارد .همانطور كه مقام معظم
رهبري اشاره كردهاند ،راهبرد ايران و مسيري كه آغاز
ك��رده تغيير نخواهد كرد و از اي��ن رو اين امريكاييها
هستند كه بايد قدرت ايران در منطقه را پذيرفته با در
نظرداشتنايناصلبهتغييردرشرايطفكركنند.ازاين
روميتواناينطورپيشبينيكردكهدرصورتنهايي
شدنپيروزيبايدن،باتوجهبهتجاربيكهازدورهحضور
او در دولت اوباما وجود دارد ،شرايط قدري بهتر خواهد
شد و در صورتي كه دموكراتها بتوانند اكثريت را در
مجالس سنا و كنگره به دست آورند ،امكان هماهنگ
كردن سياستهايشان وجود دارد اما اينكه توقع يك
معجزه و تحول جدي در كوتاهمدت داش��ته باشيم ،از
واقعيتهابهدوراستونيازبهگذشتزماندارد.

تحوالتامريكاوثباتنرخارز

ميتواندرخصوصبرنامهريزيهايبلندمدتاقتصادي
برنامهريزيكرد.اينكهايننرخارزيدرحولوحوشچه
رقمي بايد باشد ،نيازمند تحليل و ارزيابي دقيق است تا
مشخصشود،نرخواقعيارزدراقتصادايران20هزارتومان
استيا 15هزارتومانيا 10هزارتومانو...بعدازمشخص
شدننرخواقعيارزويجادثباتدراينبازاراستكهنوبتبه
ترسيمنقشهراهاقتصاديوتعييناولويتهاميرسد.يعني
مشخص شدن اينكه با درآمدهاي ارزي كه بعد از احياي
احتماليبرجامبرقرارميشود،چهبايدكرد؟اگرقراراست
اقتصاد ايران از سوءمديريتهاي ريشهدار خود رها شود،
همانطور كه رهبري هم اش��اره كردند بايد از يك طرف
سوءمديريتها و اش��كاالت در نظام تصميم سازيهاي
اقتصاديرادرمسيربهبودقراردهدوازسويديگراقتصاد
ايرانراازآسيبهاييچونانحصار،رانت،فساد،امضاهاي
طاليي و...خالي كند .بدون انجام اين اصالحات ضروري
اقتصادايرانحتياگرچندبرابرظرفيتشنفتهمبفروشد
و درآمد ارزي داش��ته باشد ،بازهم تغييري در مشكالت
ريش هداراقتصاديايجادنخواهدشد.درواقعگشايشهاي
بيروني چنانچه با اصالحات دروني همراه نشود ،تاثيري
در بهتر ش��دن وضعيت معيش��تي مردم ،رونق توليد و
بهبود محيطهاي كس��ب و كار نخواهد داشت.بنابراين
نرگانيهاييكهامروزكارشناساندرخصوصچشمانداز
ايندهتصميمسازيهاياقتصاديمطرحميكنند،برآمده
ازتجربياتياستكهپيشازايناقتصادومعيشتكشوررا
تحتتاثيرقراردادهاست.
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دنیایفناوری

دانش و فن

«تعادل»سياست ناشناخته نفتي دموكراتها را بررسي ميكند

هند با توسعه س��رويس پرداخت پول پيامرسان
واتسآپدراينكشورموافقتكرد.بهگزارشايسنا
به نقل از رويترز ،واتساپ كه بيش از ۴۰۰ميليون
كاربر در هند دارد و اين كشور بزرگترين بازارش
ي پرداخت گوگل،
محسوب ميشود با سرويسها 
سافتبانك،پيتيامموردحمايتعليباباوفونپي
والمارت به رقابت خواه��د پرداخت .واتسآپ كه
مق��رش در منلو پ��ارك كاليفرنياس��ت ،مدتها
در تالش براي عمل به الزام��ات رگوالتوري هند
ي ذخيرهس��ازي ديتا بود كه طبق
شامل معيارها 
ي مربوط ب��ه تراكنشها بايد در
آن هم��ه ديتاها 
داخل كش��ور نگهداري شود .ش��ركت «پرداخت
ملي هند» كه زيرس��اخت پرداخت  UPIرا اداره
ميكند ،در بيانيهاي اعالم كرد واتساپ ميتواند
س��رويس پرداخت خود را با حداكثر  ۲۰ميليون
كاربر مشترك اين خدمات توسعه دهد .واتسآپ
اين سرويس را اوايل س��ال  ۲۰۱۸با يك ميليون
كاربر بهطور آزمايشي راهاندازي كرده بود .مبادالت
آنالين ،وامدهي و كيف ديجيتالي با تالش دولت
هندبرايديجيتاليكردنمبادالتمالي،بهسرعت
رو به رشد هستند .بيش از ۱.۸ميليارد تراكنش در
سپتامبر از طريق  UPIانجام گرفت كه در مقايسه
با بيش از  ۱.۶ميليارد در آگوست افزايش داشت.

گرگ و ميش بايدن در بازار نفت ايران

نرگسرسولي|
انتخابات امريكا نيز در نوع خود شگفتيس��از شده است و
در حالي كه بس��باري از پيروزي مجدد جمهوريخواهان
صحبتميكردندظاهرانمايندهدموكراتهاتوسطمردم
آمريكابرگزيدهشدهوقراراستكاخسفيدتحتحاكميت
دموكراتهاادارهشود،هرچندكهتعداديازكارشناساندر
تحليلهايشاندرموردآيندهامريكاوارتباطباايرانمعتقدند
كهحضوربايدندركاخسفيدباوجوداعمالتحريمهاييكه
با امضاي كنگره عليه ايران اجرايي شده است موجب شده
تابايدنهمنتواندبهسرعتتاثيريدرآيندهارتباطباايران
داشته باشد و حداقل براي هر نوع تغييري درآينده برجام
منتظر گذر زمان باش��يم ،اما به هرحال نميتوان از تاثير
حضور بايدن بر راس دولت امريكا گذشت .هماكنون و در
طيروزهايگذشتهحضوربايدنبازارنفترامتحولكرده
استودوبارهقيمتهابهباالي ٤٠دالررسيدهاند.جوبايدن،
نامزد دموكرات ،براي ايران نماد تغيير وضع موجود است و
تصور ميش��ود در صورت پيروزي ،يا به برجام برميگردد
يا حداقل از سياست فشار حداكثري دست برميدارد .در
هركدامازايندوحالتاحتماالتحريمهاياينكشورعليه
ايران كم شود و شرايط بهبود پيدا كند .البته در بلندمدت
نه كوتاهمدت .اما به هر حال در طي روزهاي گذشته خبر
پيروزيبايدنتاثيرمثبتخودرابربازارهايداخليايراني
گذاردهودالربه ٢٦هزارتومانرسيدهوبهتبعآنطالوسكه
هم كاهش قيمت داشت .در همين حال بازار جهاني نفت
همافزايشيبودهوقيمتهارشدكردهاستكهشايددليل
آناعتقادبايدنبهتوجهبهتجديدپذيرهاوكاهشصادرات
نفتباشدكهقطعابازارنفتشيلآمريكارانيزمتاثرخواهد
كرد.بايدندرطيروزهايمبارزهانتخاباتياشازبازگشت
بهبرجامصحبتكردهدرصورتلغوتحريمهاييكجانبه
آمريكا ،ايران به سرعت توليد نفت خود را باال خواهد برد و
صادرات را افزايش ميدهد .در مقابل ساير توليدكنندگان
برايپرهيزازسقوطبيشترقيمتنفتمجبورميشوندتا
توليد خود را متناسب با س��هم ايران از بازارهاي صادراتي
تنظيمكنند.برخيتحليلگرانبراينباورندبرايبازارهاي
شكننده نفت ،نتيجه انتخابات يك خطر ديگر محسوب
ميش��ود و آن اين اس��ت كه احتمال دارد ايران كه يكي
از توليدكنندگان اصلي نفت در جهان اس��ت نقش خود
را در تج��ارت بينالمللي بازيابد .اين بدان معناس��ت كه
تحريمهاييكهدونالدترامپ،رييسجمهورآمريكااعمال
كرده و در هفتههاي اخير نيز تشديد شده است ،ميتواند
باالخره برداشته شود و راه بيش از  ۲ميليون بشكه در روز
صادرات نفت خام ايران باز شود .بانكهاي وال استريت از
جمله«گلدمنساكس»«،جيپيمورگان»و«آرپيسي
كپيتال» ،گفتهاند 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
ظرفيتتوليدحدود ۳.۸ميليونبشكهنفتدرروزرادارد.
بههررويبازاريكهطيماههاياخيربهدليلشيوعكرونا
يشدهاست،شايدپسازانتخاببايدنبا
دچارآسيبجد 
تحوالتيجديدهرچندكوچكوكوتاهمدتمواجهشود.
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 دموكراتها
راهبرد مشخصي در حوزه انرژي ارايه ندادند ولي با توجه
به اينكه بهصورت سنتي بيش��تر طرفدار انرژيهاي نو و
پاك هستنند ممكن اس��ت اصرار و تاكيدي كه ترامپ بر
استخراجانرژيبههرقيمتيداشترابهنوعيكناربگذارند

بزوس امسال  ۱۰ميليارد دالر
سهام فروخت

يا طرحه��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 نميتواند چندان جدي باشد،
به اين معنا كه اگر رييسجمهور دموكرات هم بيايد تا حد
زيادي همان استراتژيهاي انرژي را پيگيري ميكند.اين
تحليلگر حوزه انرژي درباره تاثير حضور بايدن بر مس��ند
رياستجمهورياياالتمتحدهبربازارانرژيايرانتصريح
كرد :آمدن بايدن تاثير قابل توجهي در صادرات نفت ايران
دستكم در كوتاهمدت ندارد ،زيرا اساسا اگر بايدن ساكن
كاخسفيدشودبهسرعتقادربهلغوتحريمهاييكهدولت
ترامپاعمالكرده،نيست.ترامپاكثرتحريمهاعليهايران
را به كنگره برده در نتيجه لغو آنها نياز به راي كنگره دارد و
شخصرييسجمهوربهتنهايينميتوانداقدامبهلغوآنها
كند ،اما در هر حال تركيب كنگره هم ممكن است تغيير
كند .اگر همچنان اكثريت با جمهوريخواهان باشد لغو
تحريمهادركنگرهدشوارخواهدبود،ضمناينكهبايدبايدن
هماعالمنكردهبهمحضسركارآمدنتحريمهايايرانچه
سرنوشتيخواهدداشت.وي تاكيدكرد:درهرحالبايدن
همصحبتازمذاكرهمجددميكند،امااينكهآيامذاكرهاي
صورت بگيرد ،چه زماني آغاز شود ،طرفين چه شرايطي را
بگذارندواينكهبهسرانجامبرسدياخيرقابلبحثوتحليل
جدي است .در نتيجه در كوتاهمدت تغييري در وضعيت
صادرات نفت ايران ايجاد نميشود و كماكان ايران ناگزير
اس��ت كه همان راههاي دور زدن تحريمها را براي فروش
نفتادامهدهد.
صبوري در تغييرات
در همين حال مرتضي بهروزيفر كارش��ناس بازار انرژي
هم با تاكيد بر اينكه انتخاب بايدن تغييري در توليد نفت
شيلآمريكانخواهدداشت،گفت:توليدنفتشيلآمريكا
تغييرينميكندزيرااستراتژيدولتآمريكاايناستكه
حداكثر اتكا را به توليد داخلي داش��ته و كمترين واردات
انرژيراداشتهباشند.ازهمينرو،توسعهذخايرنفتشيل
ادامهپيداخواهدكرد.اينكارشناسبازارانرژيافزود:اينكه
انتظارداشتهباشيمبايدنبهسرعتاستراتژيراتغييردهد

دور از ذهن است با اين حال دموكراتها به محيطزيست
اهميت بيشتري ميدهند 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
نبايدانتظارداشتكهقيمتهاتغييرپيداكند،تاكيدكرد:
اگرچه وضعيت مازاد عرضه وجود دارد اما اگر تحريم ايران
برداشتهشودبقيهاعضاياوپكپالسمجبورندجارابراي
نفتايرانبازكنندروسيهوعربستاننيازمندقيمتباالي
نفتهستندومجبورندبرايحفظقيمتهاتعاملعرضه
و تقاضا را حفظ كنند تا جا براي ايران و ليبي باز شود.وي با
اشارهبهاينكهاگرشيوعكرونابههمينمنوالباشد،قيمت
نفت تغيير چنداني نميكند ،افزود ۳۵:تا ۴۵دالر قيمت
متعادلياستكههممصرفكنندهوتوليدكنندهدرشرايط
كنوني از آن راضي هستند .به گفته بهروزيفر بعيد است
قيمتنفتدر ۶ماههاول ۲۰۲۱تغييريداشتهباشدمگر
اينكهدرمانموثريبرايكروناپيداشود.
چرخش آمريكايي
حميد حس��يني عضو اتحاديه صادركنندگان فرآورده
هاينفتيهممعتقداستباپيروزيبايدنقطعاچرخش
كامليدرسياستهايآمريكادرقبالنفتشاهدخواهيم
ب��ود .از آن جا ك��ه دموكراتها عالقهمندي بيش��تري
به مسائل زيس��ت محيطي نش��ان ميدهند بنابراين
پيشبيني ميش��ود آقاي بايدن در نخس��تين اقدامها
توسعه صنعت نفت ش��يل كه محيط زيست را به خطر
مياندازد متوقف كند؛ همچنين در بسياري از ميادين
همچونخليجمكزيككهبرداشتنفتمحيطزيسترا
به مخاطره مياندازد ،با وضع مالياتهاي جديد و افزايش
عوارض همراه خواهد شد بنابراين پيشبيني ميشود
توس��عه صنعت نفت در آمريكا كند و توليد آن كاهش
يابد.اين كارشناس نفتي ادامه ميدهد :با كاهش توليد
نفت آمريكا به نظر ميرسد عرضه نفت مازاد در بازارهاي
جهانيكاهشيافتهوبهتبعآنقيمتنفتنيزمتعادلتر
شود.حسينيدرخصوصتاثيرسياستهاينفتيآمريكا
بر صنعت نفت كشورمان هم گفت :در دوران تحريم نفت

ايران آمريكاييها با عرض��ه نفت مازاد خود به بازارهاي
سنتي نفت ايران همچون هند و چين تالش كردهاند تا
جاي ما را در بازار نفت بگيرند و از آنجايي كه نفت آمريكا
از نظر قيمتي مقرون به صرفهتر براي خريداران اس��ت
رقابتدراينبازارآنهاسختبود،اماباتغييرسياستهاي
نفتي و كاهش توليد نفت در آمريكا ميتوان اميدوار به
بازگشت بازارهاي نفت ايران بود.وي افزود :البته سياست
دموكراتها همكاري بينالمللي در زمينه تنظيم بازار
نفت و متعادل كردن عرضه و تقاضا را كاهش ميدهد و
از آن جا كه آمريكاييها نقش كمرنگتري 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
پايونيرنچرالريسورزآمريكاهمميگويد؛بازگشتآمريكا
بهتوافقهستهايدرپيپيروزيدموكراتهادرانتخابات
رياستجمهوري آمريكا خيلي نميتواند مايه نگراني در
سايه ش��رايط كنوني بازار جهاني نفت باشد.پيروزي جو
بايدن ،نامزد دموكرات انتخابات رياستجمهوري ،راه را
برايصادراتدوبارهنفتايراندرقالبتوافقهستهايباز
ميكنداماحداقليكسالطولخواهدكشيدكهشاهد
حصول توافق براي افزايش صادرات نفت ايران باش��يم.
ش��فيلد ادامه داد :بنابراين من انتظار دارم كه در اوايل يا
اواسط سال 2022ايران صادرات خود را به يك و نيم تا دو
ميليونبشكه در روزبرساند.وي البته مدعي شدكه ايران
هماكنوننفتخودراازطرقديگرنظيرعراقبهبازارعرضه
ميكند.شفيلدمعتقداستدرصورتيكهواكسنكرونادر
سالآيندهعرضهشدهوبهطورگستردهتوزيعشودتاسال
 2022تقاضاي نفت در بازار جهاني  8تا  9ميليون بشكه
در روز افزايش خواهد يافت و به صد ميليون بشكه در روز
خواهدرسيد.مديرعاملشركتنفتيپايونيرنچرالريسورز
آمريكا ،ميگويد بنابراين به نظر من اين مساله ميتواند
فضا را براي اوپك و اوپك پالس در راستاي جذب افزايش
صادراتنفتايرانفراهمكند.

صرف نظر از افزايش ورود ارز يا فروش نفت در صورت حضور بايدن ،مشكالت اقتصاد ايران بايد در داخل كشور حل شود

چشم اميد به كاهش فشار تحريمها و قيمت ارز

دراياالتمتحده،نامزدرياستجمهوريبااكثريتآراييكه
در روز انتخابات به دست ميآورد ،پيروز نميشود بلكه اين
آرايالكترالهستندكهرييسجمهوريراتعيينميكنند
وهرنامزديكهدستكم ۲۷۰الكترالكالجازمجموع۵۳۸
رايالكترالرابهدستآورد،رييسجمهوريخواهدبود.جو
بايدن ،نامزد دموكراتها تا روز جمعه ۲۶۴،راي الكترال به
دستآوردكهباپيروزيدرهركدامازايالتهايباقيمانده
پيروزانتخاباتخواهدشد.تاثيرپيروزيبايدندموكراتبر
ترامپجمهوريخواه،همينحاالهمبربازارهايارزيخود
رانشاندادهوقيمتارزدرروزهايگذشتهباكاهشمواجه
شده است ،همانطور كه بسياري از كارشناسان اقتصادي،
چنينتاثيريراحداقلبهصورتكوتاهمدتبربازارهايمالي
يدانستند.درساعاتاوليهپسازپايانرايگيري
محتملم 
درجريانانتخاباترياستجمهوريآمريكاجوبايدن،نامزد
حزب دموكرات در بسياري از ايالتهاي كليدي از دونالد
ترامپ،رييسجمهوريكنونياينكشوررايكمتريكسب
كرده بود .اما در ساعات و روزهاي بعد جو بايدن فاصله خود
را به طرز چشمگيري كاهش داد و به تدريج در ايالتهاي
كليديازدونالدترامپپيشافتاد.جوبايدنودونالدترامپ
همبرايغلبهبريكديگربهكسب ۲۷۰رايالكترالنيازدارند.
كلآرايالكترالدراغلبايالتهابهنامزديتعلقميگيرد
كهبيشترينرايرادرآنايالتكسبكردهاست.

تاثيرنتيجهانتخاباتآمريكا
درسرنوشتنفتايران
«تعادل» به بررسي توييتهايي كه در روزهاي گذشته،
فعاالن اقتصادي درباره تاثير انتخابات رياستجمهوري
آمريكابروضعيتاقتصاديكشورنوشتهاند،پرداخت.پدرام
س��لطاني عضو اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و كشاورزي
ايران ،نوش��ت :در انتخاب��ات  ۱۹۷۶آمريكا ،قيمت نفت
ايران در سرنوش��ت انتخابات آمريكا نقشآفرين بود و در
انتخابات۲۰۲۰آمريكا،نتيجهانتخاباتآمريكادرسرنوشت

موافقت هند با توسعه سرويس
پرداخت واتسآپ

نفت ايران.از آن زمان تاكنون قدرت اثرگذاري نفت ايران
افولاماقدرتاثرگذاريانتخاباتآمريكاصعودكردهاست.
مسعود خوانساري ،رييس اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و
كشاورزي تهران نيز با اشاره به پيروزي بايدن در انتخابات
رياس��تجمهوري آمريكا ،گفت :پيروزي بايدن منجر به
كاهش فشار تحريمها خواهد شد .در كوتاهمدت بازارهاي
مالي تحت تاثير قرار ميگيرند و كاهش نسبي قيمت ارز
محتمل است .اميدوارم با استفاده از تجربههاي گذشته و
پرهيزازتخيالت،برايحلمشكالتبدونفرصتسوزي
درجهتاصالحساختارياقتصادوديپلماسيخارجياقدام
كنيم.درصورتحضوراوشايددركوتاهمدتگشايشهايي
ازجنسورودبيشترارزبهكشوريافروشافزونترنفترخ
دهد ولي مشكالت اقتصاد ايران ساختاري است و بايد در
داخلكشورحلشود.سيامكقاسمي،كارشناسمسائل
اقتصادي اما در واكن��ش به پيروزي بايدن اظهار كرد :اگر
به انتخابات آمريكا فارغ از منافع شخصي و حتي مليمان
نگاه كنيم ،چيزهاي زيادي براي ياد گرفتن دارد.بايدن يا
ترامپ هيچ كدام اينجا را سوييس نميكنند ،اما ما غير از
عضوجامعهايران،عضويازجامعهجهانيهمهستيم،بايد
ببينيم چه چيزي به نفع آينده جهان است .ليبراليسم يا
پوپوليسم؟محمودصادقي،نمايندهسابقمجلسشوراي
اسالميدرتوييترنوشت:دراينكهجمهورياسالميايران
سياستخارجيمستقليداردومشكالتمابيشترريشه
در مشكالت داخلي ،بهويژه 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 بينالمللي
انتخابشود،درمناسباتماتأثيردارد،همترديدينيست.
نتيجهانتخاباتآمريكاهرچهباشد،نبايدموجبنزاعبين
جناحهاي 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
موفقيتتاريخيبرايكلنظامخواهدبود.

انتخاب ترامپ و پولي ش�دن كسري بودجه،
بدترينسناريواست
محمدصادقالحسيني،اقتصاددانايرانينيزدرتوييترنوشت:
بازارهاي ايران (بورس در پنج ماه اول و ارز تابهحال) بدترين
سناريوها(ترامپوپوليشدنكسريبودجه)رادريكسال
آيندهپيشخوركردهاندوبهاينجهتقيمتهادركلبازارهاي
دارايي از حدود تعادلي باالتر رفتند .از حاال به بعد هر اتفاق و
اقداممثبتدراقتصادايران(مثالفروشاوراقبيشترياافزايش
نرخبهره)يااتفاقمثبتخارجي(مثلانتخاببايدنياعدم
قبولنتايجتوسطترامپياتغييررفتاركشورهاباايرانب هدليل
شلشدنپايترامپ)سببتخليهبيشترحبابدربازارهاي
داراييميشود.برخيبرايحفظثروتموهوميشانكهدر
راليبازارهادراينيكسالخلقشد،حاضرندبدتريناتفاقات
دراقتصادكشوربيفتد:انتخابترامپ،عدمافزايشنرخبهره،
عدم فروش اوراق ،ك��ه اين دو مورد آخري به هم مرتبطند.
اين مكانيسم شكلگيري گروههاي زامبي در اقتصاد است.
شكلگيري گروههاي زامبي به اين بزرگي كه براي تحقق
سناريوهايخطرناكالبيعموميميكنندوازبدناميهم
نميترسند در تاريخ اقتصاد ايران كمسابقه است .اين زنگ
خطر بزرگي است كه دوستداران و دلسوزان ايران بايد به آن
توجهودربارهاشمطالعهكنند.اوهمچنينخاطرنشانكرد:
هر كدام از اين اتفاقات مثبت ميتواند در كوتاهمدت ،اثري
بسياربزرگوعجيب(وحتيبيشازحد)رويبازارهاداشته
باشد.مثالحدسمنايناستروزيكهبايدنانتخابشود،
نه روزي كه قس��م بخورد ،سبب س��قوط نرخ ارز به زير۲۰
هزار تومان خواهد شد.اثر فروش اوراق و نرخ بهره هم بسيار
باالس��ت .آينده ايران بسيار روشن و همزمان بسيار تاريك
است.دواقدامفروشاوراقوافزايشنرخبهره(سپسجدايي
بودجه ارزي از ريالي) ميتواند شروع تورمهاي پايين ايران
باشد.همانطوركهعدمفروشاوراقوسركوببهرهميتواند
شروعونزوئالييشدنباشد.منرويآيندهروشنايرانشرط
ميبندموتالشميكنم.

ازپيروزيكدامكانديدادرآمريكاخوشحال
شويم؟
ميثم هاشمخاني ،يكي ديگر از تحليلگران اقتصادي با
طرحاينسوالكهبايدازپيروزيترامپخوشحالبشويم
يابايدن؟درتوييترنوشت:بالحاظمنافع«جهاني»(بهويژه
در زمينه تبعيض نژادي ،تبعيض جنس��يتي و تخريب
محيط زيست) ،قطعا از انتخاب بايدن خوشحال ميشوم
وازانتخابترامپناراحت،امابهلحاظمنافعايران،مرددم
كه تفاوت خاصي بين بايدن و ترامپ باشد .زيرا مهمترين
نيازهاي ما براي تامين منافع ملي اقتصاديمان در حوزه
ي را
بينالمللي،اول اين اس��ت كه منافع مل��ي اقتصاد 
دقيق و شفاف تعريف كنيم ،دوم اينكه اهداف ديپلماسي
اقتصاديمانرادقيقامشخصكنيموباصراحتدرسطح
دنيا اعالم كنيم .سوم اينكه در راستاي اهداف ديپلماسي
اقتصاديمان ،از تعامل اقتص��ادي برندهبرنده با تكتك
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 تعجبآور نيس��ت ،در توييتر عنوان كرد :آنها هم
مانند رسانههايغربي،درپازل دموكراتهابودندوخوب
هم بازي كردند .در هر انتخاباتي ،عدهاي دوست دارند به
نامزدپيروزرايبدهند.ايننهادهاهمطوريخروجيدادند
كهاينقشراحساسكنندپيروزقطعيبايدناست.مساله
مهمما،عملكردداخليهاست،ازكارشناسانتامسووالن.
كساني كه تحليلهايش��ان عمدتا از ترجمه رسانههاي
جرياناصليغربوتحتتاثيرآناست.قبلازنتايج،بايدن
را پيروز قطعي با اختالف ميدانستند و كال فكر ميكنند
دموكراتها بهترند .دموكراتها با پنبه سر ميبرند ،تنها
تفاوتشانايناست.

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 سيانبيسي،
جفبزوس 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  ۴.۱ميليارد دالر فروخت،
هفته جاري بيش از  ۳.۱ميليارد دالر ديگر از سهام
شركتش را به فروش رس��اند و مجموع سهامي كه
در س��ال  ۲۰۲۰فروخت را به بيش از  ۱۰.۲ميليارد
دالر رس��اند؛ در حالي كه سال گذشته  ۲.۸ميليارد
دالر سهام فروخته بود .با وجود فروش اخير ،بزوس
همچنان سهام آمازون به ارزش حدود  ۱۷۰ميليارد
دالر را در اختي��ار دارد و ثروتمندتري��ن فرد جهان
شناخته ميش��ود .بزوس پيش از اين گفته بود هر
سال حدود يك ميليارد دالر از سهام آمازون را براي
تامينمالياستارتاپموشكي«بلواوريجين»خواهد
فروخت .مديرعامل آمازون در فوريه صندوق زمين
به ارزش  ۱۰ميليارد دالر را براي مبارزه با پيامدهاي
تغيي��رات جوي راهاندازي كرد كه به دانش��مندان،
يماليخواهدكرد.
فعاالنوسايرسازمانهاكمكها 

ادامهازصفحهاول
انقالب اقتصادي در راه است
گفتماني كه معتقد اس��ت اگر پول در اختيار فقرا
قرار بگيرد ،به دليل بيشتر و پسانداز كمتر ،رشد را
بيدوام ميكنند .بنابراين بر اساس اين مدل فكري
بايد سرمايه در اختيار اغنيا قرار بگيرد چون كمتر
هزينه ميكنند و بيشتر پس انداز يا سرمايهگذاري
ميكنند.اينتحليلها،اظهاراتچهرههايبرجسته
غرب اس��ت .چهرهاي مثل اوكان ب��ه عنوان يكي
از نظري��ه پردازان اين حوزه اي��ن مباحث را مطرح
ميكند.اما مش��كالت نظ��ام س��رمايهداري كه از
سالهاي 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 ،آيندهاي نخواهند داشت.
اساسا عنوان امس��ال اجالس داووس هم مبتني بر
ايده كلي مقابله با فقر شكل گرفته است .قبال گفته
ميش��د ،دولتها بايد روي ي��ك متغير اقتصادي
يعني رش��د ،تمركز كنند ،اما تحوالت جديد باعث
ش��ده تا متغير تازهاي به اين گزاره ،افزوده ش��ود.
بدين ش��كل كه عنوان ميش��ود مقوله «عدالت»
هم بايد در كنار «رشد» به عنوان يك نقطه كانوني
معرفي شود .اين يك انقالب بزرگ اقتصادي است
ك��ه از محيطهاي آكادمي��ك خارج ش��ده و وارد
اجالسهاي جهاني شده و در نهايت توسط سرمايه
داران به دولتها ديكته خواهد ش��د .ممكن است
اين پرسش مطرح شود كه نش��انههاي عيني اين
تحوالت چيست؟اخيرا83ميلياردبزرگ امريكايي
در نامهاي خطاب به دولتها به اين اشاره كردهاند،
بايد ماليات بيش��تري از آنها دريافت شوند.چرا كه
اگر اين كار انجام نش��ود ،ايده رشد پايدار و توسعه
همهجانبه 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 ميكنند) اين انتخاب درست و تنها انتخاب
درست است.انسانيت بسيار مهمتر از دارايي و پول
ماست».من از هموطنانم و فعاالن اقتصادي كشورم
خواهشميكنمبهايناقتضائاتتوجهكنند،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 ميگذرد .هرچند ارتباط با اتمسفر بيروني
يك ضرورت است اما كليد بهبود اوضاع در استفاده
از ظرفيتهاي داخلي است .بايد بدانيم ،غرب بسيار
عاقالنهتر از ما رفتار ميكند .شك نكنيد غرب اگر
ناچار به اين اعتراف نميشد اين موضوعات را مطرح
نميكرد .امروز غرب به اين درك رس��يده كه براي
پايدار شدن رشد بايد دامنه وسيعتري از شهروندان
را درگير رش��د و توس��عه كند .اما ايا مسووالنت و
تصميمسازان ايراني متوجه اين اقتضائات هستند؟

رويداد
گمرك به ادعاهاي بانك مركزي پاسخ داد

مناقشه ارزي
بر سر كاالهاي دپو شده

تع�ادل| بعد از حواش��ي اخير چندي پيش براساس
مصوبهستادهماهنگياقتصاديدولت،تصميماتيدر
رابطهباتسهيلترخيصكاالهايدپوشدهاخذشدكهدر
مهمترينموردآن،رفعموانعارزيترخيصكاالازمحل
ارز متقاضي صادراتي ،ارز اشخاص يا به صورت صادرات
مقابل واردات است .اما به دنبال اين موضوع پنج شنبه
بانك مركزي در اطالعيهاي عنوان كرد كه رويه واردات
كاال از محل «ارز متقاضي» (س��پرده ارزي متقاضي) از
ابتداي سال ۱۳۹۷وجود داشتهو تغييرجديدي در اين
فرآيندرخندادهاست.بانكمركزيهمچنينعنوانكرد
كهحدود ٢٠ميليارددالر«كدرهگيرياعالميه تأمين
ارز»صادركردهكهتاكنونحدوديكميليارددالرازموارد
فوقدرگمركاظهارنشدهاست«.بيشاز ۳۵۰ميليون
دالرعليرغماظهاركاالدرگمرك،منجربهترخيصكاال
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 ۲۰ميليارد دالري كدرهگيري از
سويبانكمركزيشد.
پاسخگمرك بهسهادعايبانك مركزي
بانك مركزي در اطالعيه جديد خود مدعي ش��ده كه
رويه واردات كاال از محل «ارز متقاضي» (سپرده ارزي
متقاضي)ازابتدايسال ۹۷وجودداشتهوتغييرجديدي
دراينفرآيندرخندادهاست.اينموضوعواكنشگمرك
رابهدنبالداشت.بهطوريكهمهردادجمالارونقيمعاون
فني گمرك در پاس��خ به اين ادعا اينگونه توضيح داده
ت پذيرفته گزينه «از
است« :براساس بررسيهاي صور 
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
اختياردادهشدهتانسبتبهترخيصاينكاالها،باتوجه
به درخواس��ت صاحب كاال ،ب��دون كد رهگيري بانك
اقدامنمايدتاهيچايستاييدرانجامتشريفاتگمركييا
ترخيص كاالها از گمرك حادث نگردد ».ارونقي اين را
همگفتهكهمكاتباتصورتپذيرفتهبابرخيبانكهاي
عامل ،بيانگر اين موضوع هست كه صاحبان كاال براي
اخذ كد رهگيري بانك ،صرفا اختيار قرارگيري در صف
تأمين ارز نيما را داشتهاند و حتي اجازهاي با درخواست
اين صاحبان كاال مبني بر تغيير رويه بانكي و استفاده از
رويه«براتبدونتعهد»نيزدادهنشدهوالبتهالزمبهذكر
استرويهبراتبدونتعهد،مستلزمتوديعتضامينالزم
وسايرشرايطمقرردراينخصوصميباشد .امادومين
ادعاي دوم بانك مركزي اين اس��ت كه از ابتداي س��ال
تا پايان مهر ماه ،اين بانك حدود  ٢٠ميليارد دالر «كد
رهگيري اعالميه تأمين ارز» صادر كرده كه به موجب
اطالعات و آمار ،تاكنون حدود يك ميليارد دالر از موارد
فوقدرگمركاظهارنشدهاست.معاون فنيگمركدر
واكنشبهاينادعانيزگفتهاست«:عليرغماينكهبراساس
مواد ۳۸و ۳۹قانونامورگمركي،وظيفهگمركاززمان
اظهاركاالبهاينسازمانصورتميپذيرد،امادرخواست
ميگ��ردد بانك مركزي به قيد فوريت نس��بت به ارايه
ليست اين كاالها به گمرك ايران اقدام كند تا پيگيري
الزمازسوياينسازمانوالزامصاحبانكاالجهتاظهار
كاالهابهگمركصورتپذيرد؛چراكهاگرچنينليستي
مقرونبهواقعيتباشدكهصاحبانكاالعليرغمداشتن
كدرهگيريبانكنسبتبهاظهاركاالهايخودبهگمرك
اقدامننمودهاند،هممراجعتحويلگيرندهكاالبايدبهقيد
فوريتنسبتبهاجرايمقرراتمتروكهاقدامكنندوهم،
اين اقدام صاحبان كاال از مصاديق احتكار كاال شمرده
ميش��ود كه بايد برخورد قانوني فوري از سوي مراجع
ذيربط با اين اشخاص صورت پذيرد ».ديگر ادعاي بانك
مركزيكهدرجديدتريناطالعيهخودبهآناشارهكرده
است،اينكه«بيشاز ۳۵۰ميليوندالركاالعليرغماظهار
كاال در گمرك ،منجر به ترخيص كاال نشده است ».اما
ارونقي در پاسخ به آن آورده است« :پيگيري و اقدام الزم
درخصوصكاالهاياظهارشدهدرگمرك،بهاينسازمان
مربوطميشود،بنابرايندرخواستميشوداينليست،
روز ش��نبه در اختيار گمرك قرار گيرد تا اگر صاحبان
كاال نسبت به ترخيص كاالهاي خود عليرغم صدور كد
رهگيريبانكمركزياقدامننمودهباشندعالوهبراجراي
فوريمقرراتمتروكه،ازارايههرگونه تسهيالتيبهاين
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
كاالجهتترخيصكاالهايخوددادهشود».

ادامهازصفحهاول
تحريمها و تصورات غيرواقعي

نخست آنكه بايد شرايط سياستگذاريهاي داخلي
بهسمتيبرودكهحمايتازتوليدبهعنوانيكاولويت
مهم در نظر گرفته ش��ود و دشواريها و معضالت در
مسير جذب سرمايههاي جديد كاهش يابد .از سوي
ديگر كاالهاي ايراني بايد به س��مت افزايش كيفيت
حركت كنند .اگر امروز به دلي��ل تحريمها ،واردات
كاالهاي جديد محدود ش��ده و فضا ب��راي فعاليت
كاالهايايرانيافزايشيافته،تازمانيكهكيفيتبهبود
پيدانكند،نميتوانانتظارداشتكهرقابتپذيريبراي
محصوالتايرانافزايشيابد.بهاينترتيبدرصورتي
كهمااولويتخودرادرداخلتعريفكنيموبهبازارهاي
ممكندسترسيداشتهباشيم،همظرفيتتوليدمان
باال خواهد رفت و هم برط��رف كردن نيازهاي مردم
تسهيلميشود.درچنينشرايطياگرتحريمهاباقي
ماند ،محدوديتها و فشار بر مردم ايران كمتر خواهد
شدواگرتحريمهاكناررفت،امكانجذبسرمايهگذار
خارجيبرايبهبودتوليدوحضوردربازارهايجهاني
برايگسترشصادراتبهوجودخواهدآمد.

صنعت،معدنوتجارت
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واگذاري اختيارات تنظيم بازار به وزارت جهاد كشاورزي تذكر رييسجمهور را در پي داشت

توافق فسادزاي دو وزير

تعادل|فرشتهفريادرس|
توافقدووزيربدونمشورتبادولتكاردستشانداد.هفته
گذش��ته وزراي صمت و جهاد كش��اورزي بر سر واگذاري
اختيارات تنظيم بازار محصوالت و نهادههاي كشاورزي به
وزارت جهاد به يك توافق رس��يدند؛ توافقي كه خيلي زود
منجربهواكنشرييسجمهورشد.درتذكرحسنروحاني
به «خاوازي» و «رزم حسيني» ،آمده است« :اين توافق بر
خالفمصوباتاستودووزيرنميتوانندنسبتبهمصوبات
شورايعاليهماهنگيياستاداقتصاديدولتتصميمگيري
كنند و موضوع در ستاد اقتصادي دولت مطرح شود ».حال
جدا از تذكر رييسجمهور ،تواف��ق صورت گرفته موجب
انتقادبخشخصوصينيزشدهاست.برخيفعاالناقتصادي
معتقدند،وزارتجهادكشاورزيبهدليلعدمموفقيتشدر
بحثتنظيمبازاردرگذشتهوهمچنينعملكردضعيفشدر
سامانهبازارگاه،مشكالتيرابرايتوليدكنندگانداموطيور
و بازار نهادههاي دامي ايجاد كرده ،از اين رو نميتواند گزينه
مناسبيبرايپذيرفتناينمسووليتباشد.فعاالناقتصادي
همچنينباانتقادازرفتاروزرايصمتوجهادكشاورزيكه
بدون حضور و مشورت با بخش خصوصي ،دست به چنين
توافقي زدند ،به «تعادل» ميگويند :اين سياست از اساسا
غلطوفسادزااستوراهبهجايينميبرد.ازنگاهآنهابهجاي
دنبالكردناينسياست،بايدبساطامضاهايطالييراجمع
كرد.فعاالناقتصاديمعتقدندكهسايزاينتوافقوآثاريكه
ميتواند 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
تصميمگيريدرسطوحباالترومداخلهدولتدارد.

جزيياتيكتوافقنامهبيندووزير
مردادماهسال 1398سرانقوادرمصوبهايبخشيازاختيارات
وزارتجهادكشاورزيدرحوزهتنظيمبازاررابهمدت 2سالبه
وزارتصنعت،معدنوتجارتواگذاركردند.ابتداتصميمبراين
بودكهشركتهايپشتيبانيامورداموبازرگانيدولتيايرانكه
درابتدايدولتيازدهموهمزمانبااجرايقانونانتزاع،بخشي
ازوظايفتنظيمبازارازوزارتصمتبهوزارتجهادكشاورزي
منتقلشدهبود،مجددابهوزارتصمتبرگردد.امادرگامهاي
بعديوبعدازتوافقاتيكهمياندووزيربانقشآفرينيقائممقام
وزير صمت در امور بازرگاني صورت گرفت ،مقرر شد تا تنها
ش��ركت بازرگاني دولتي ايران كه وظايف مرتبط با خريد و
ذخيرهسازيغالترابهعهدهداشت،بهوزارتصمتبپيوندد
و مجموعه شركت پشتيباني امور دام در اختيار وزارت جهاد
كشاورزيباقيبماند.اينمصوبهدرحاليهنوزبراياجرامهلت
قانوني دارد كه وزراي صمت و جهاد كشاورزي اخيرا در توافق
نامهاي كه امضا كرده و نسخهاي از آن را در اختيار معاون اول
رييسجمهورقراردادهاند،بهدنبالاينبودندتاوظايفتنظيم
بازار محصوالت كشاورزي را از وزارت صمت به وزارت جهاد
كشاورزيمنتقلكنند.درمتنتفاهمنامهبينوزرايصمتو
جهادكشاورزيآمدهاست:درراستاياجرايآييننامهاجرايي
قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي،
نامه مورخ ششم اسفندماه 1392همچنين درخواست وزير
جهاد كش��اورزي در نامه مورخ بيس��ت ويكم تيرماه1399
مبنيبردرخواستواگذاريمسووليتتنظيمبازارنهادههاي
كشاورزي و ضمن توجه به مصوبه شماره ۱۳۷۳۲مورخ دوم
مردادماه 1398رياستمحترمجمهوريوتصويبنامههيات
محترم وزيران در نامه مورخ بيست وچهارم مردادماه 1398
موارد ذيل فيمابين وزارت صنعت ،معدن و تجارت و وزارت
جهاد كش��اورزي مورد توافق قرار گرفت .اين تفاهمنامه در
 7بند تنظيم شده است كه به ش��رح زير است :ماده :۱عالوه

بر مسووليت تنظيم بازار نهادههاي دامي ،مسووليت تنظيم
بازار محصوالت نهايي مرتبط از جمله مواد پروتئيني مانند
«گوشتقرمز،گوشتمرغ،محصوالتلبنيوصنعتروغن
نباتي»بهعهدهوزارتجهادكشاورزياست؛ماده:۲مسووليت
تنظيمبازاركليهكاالهابهويژهمحصوالتكشاورزيوكاالهاي
اساس��ي مرتبط با اين بخش و مديريت كلي��ه امور مربوطه
ص��ادرات و واردات اين كاالها در چارچ��وب مقررات جاري
قانونتمركزوظايفواختياراتمربوطبهبخشكشاورزي،به
عهدهوزارتجهادكشاورزياست؛ماده:۳وظيفهبرنامهريزي
براي تأمين ،توليد و توزيع و امور مربوط به تعديل قيمت در
بازار بر عهده وزارت جهاد كشاورزي است؛ ماده :۴مسووليت
تأمين و حفظ ذخاير راهبردي كاالي منعقده در توافقنامه با
وزارت جهاد كشاورزي است؛ ماده  :۵كليه وظايف مرتبط با
فرآيند ثبت سفارش ،تخصيص و تأمين ارز براي نهادههاي
دامي ش��امل «ذرت ،جو ،كنجاله س��ويا و دانههاي روغني
وارداتي و ساير كاالهاي كش��اورزي گروه » 21-27بر عهده
وزارت جهاد كشاورزي است؛ ماده  :۶سازمان برنامه و بودجه
كشورنسبتبهابالغوتخصيصمنابعورديفهاياعتباريو
متفرقهامورمرتبطقانونتمركزوظايفواختياراتمربوطبه
بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي اقدام نمايد؛ ماده
 :۷بديهي اس��ت دستگاههاي اجرايي اين وزارتخانه از جمله
سازمانتوسعهتجارتايران،سازمانحمايتمصرفكنندگان
وتوليدكنندگان،سازمانصمتاستانيسراسركشوروشركت
مادرتخصصيبازرگانيدولتيايرانهمكاريالزمرادرزمينه
سياستهاوبرنامههاياجراييآنوزارتدرچارچوبوظايف
مربوطهبهعملخواهدآورد.
واكنشرييسجمهوربهتصميمدووزير
مطرحشدنچنينتوافقي،اماواكنشوتذكررييسجمهوري
رادرپيداشت؛چراكهدووزيرپسازامضايتفاهمنامه،موضوع
رابرايتاييدنهاييبهمعاوناولرييسجمهورارجاعميدهند.
اسحاقجهانگيريهمدريادداشتيباموضوع«تمركزدرامور
سياستگذاري،برنامهريزيويكپارچگيمديريتيدرتنظيم
بازارداخليمحصوالتونهادههايكشاورزي»،اينتفاهمنامه
رابهرييسجمهورارايهميدهد.امارييسجمهوردرپينوشتي
كهازسويمحمودواعظي،رييسدفتررييسجمهورخطاب
به محمد نهاونديان ،معاون اقتصادي رييسجمهور ارسال
شده؛ اعالم كرده است« :اين توافق بر خالف مصوبات است و
دووزيرنميتوانندنسبتبهمصوباتشورايعاليهماهنگي
ياستاداقتصاديدولتتصميمگيريكنند.موضوعدرستاد
اقتصاديدولتمطرحشود».دراينميان،برخيكارشناسان

توافقاتجديدهستند.غافلازاينكهتاواناينجمعبنديهاي
زودهنگاموتصميماتغيركارشناسيياكمكارشناسيشدهرا
فعاالناقتصاديميدهند.اينفعالاقتصاديدربخشديگري
از سخنان خود با بيان اينكه خيلي خوشبين به اين توافق و
پايداريآننيست،پيشنهادميكند:درحوزههاييكهبهبخش
خصوصي مربوط اس��ت ،بايد براساس قانون بهبود مستمر
محيط كس��ب و كار عمل كرد و فضا را براي گفتوگو با اين
بخشفراهمكرد.چراكهمجريتوافقاتصورتگرفتهازسوي
نهادهايدولتيوسياستگذار،فعاالنبخشخصوصياندكه
آثارمثبتومنفيچنينتصميماتيمتوجهآنهاخواهدشد.

معتقدند ،وزارت جهاد كش��اورزي كه اين روزها با عملكرد
ضعيفسامانهبازارگاه،مشكالتيرابرايتوليدكنندگاندامو
طيوروبازارنهادههايداميايجادكردهاست،ازپستنظيمبازار
يكبخشكوچكازمحصوالتكشاورزيبهخوبيبرنيامدهو
كارنامهدرخشانيرابهجاينگذاشتهاست.ازاينرو،واگذاري
اين مسووليت سياست درستي نيست و ميتواند مشكالت
عديدهايرارقمبزند.
انتقاد از وزير صمت
به منظور واكاوي توافق صورت گرفت��ه ميان وزارت صمت
و جهاد كش��اورزي به گفتوگو با برخي از فعاالن اقتصادي
پرداختيم.حسنفروزانفردعضوهياتنمايندگاناتاقتهران
در اين ب��اره به «تعادل» ميگويد :راي و تذكر رييسجمهور
در زمينه اين توافق ،اقدام درست و بجايي است؛ چراكه سايز
اين توافق و آثاري كه ميتواند 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 تصميمگيري در
سطوح باالتري دارد ومداخله دولت را ميطلبد .فروزانفرد با
بيان اينكه قانون انتزاع همواره در اين سالها محل مناقشه
بين بخش خصوصي و نهادهاي دولتي بوده اس��ت ،تصريح
ميكند :اينكه بخواهيم چنين قانون دردسرس��ازي را بدون
مشورت باكارشناس��ان و ذي نفعان آن ،دوباره برگردانيم و
اجرايي كنيم؛ به نظر ميرسد با وضعيتي كه بازارهاي داخلي
دارند ،سياس��ت درستي نباشد .فروزانفرد در ادامه ميگويد:
بازارهايي چون موادغذايي،كشاورزي صنايع تبديليو دامي
و ...اكنون در ش��رايط قرار ندارند ،بنابراين براي دستيابي به
چنين توافقي بايد جايگاهي براي صاحبان اين بخشها در
نظر گرفته ميشد و صداي آنها شنيده ميشد .اين درحالي
استكهبخشخصوصيدراينتوافقاساساديدهنشدهاست.
اين فعال اقتص��ادي در بخش ديگري از صحبتهاي خود با
انتقادازرفتاروزيرجديدصمتدراينزمينهبيان ميكند:به
نظرميرسدوزيرصمتبراساسجمعبنديهاييكهحاصل
كردند،دستبهچنيناقداميزدهاند.حالآنكهكهبايداجازه
ميدادند بر كار مس��لط ش��وند و با نظرخواهي از ذي نفعان
چنين تصميمي را اتخاذ ميكردند .فروزانفرد با بيان اينكه
اساساحكمرانيكشوردربحثتنظيمبازارراهرامرتبااشتباه
ميرود ،اظهار ميكند :آنچه در ماجراي تنظيم بازار و نظارت
بر آن مشهود است ،اين است كه وزراء ومديران مربوطه بدون
اينكهمنافعبازيگراناصلياينحلقههمانفعاالناقتصادي
بخشخصوصيهستند،دايمادرحالاتخاذتصميمگيريو

سياستهايفسادزااصالحشود
يكي ديگر از فعاالن اقتصادي كه بهش��دت اين توافق را زير
سوالميبرد،عليشريعتيعضوهياتنمايندگاناتاقايران
اس��ت .او درگفتوگو با «تعادل» ميگويد :اشكال اساسي
اينجاست كه وزارت صمت چند ماه بدون وزير و بالتكليف
ماندهبودوهمينامرموجبشدتادربحثتنظيمبازاردچار
مشكالت عديدهاي شويم .اما اشكال بعدي از نگاه اين فعال
اقتصادي اين است كه در ماههاي 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 مهمترين
عواقبيكهبالتكليفماندناينوزارتخانهوبيكفايتيدربحث
تنظيمبازاردرحوزهكاالهاياساسيرقمزد،رسوبكاالهادر
گمركاتكشوربود.همينمواردشرايطرابرايسوءاستفاده
برخيسودجويانفراهمكردوآنچهدراينميانازبينرفت،
سرمايههايمردمبود.امابهگفتهشريعتيآنچهكههماكنون
مورد مناقشه است بحث توزيع نهادهها 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 مسووليتهاي نظارتي را به وزارت جهاد كشاورزي واگذار
كند؛بهعبارتيديگربراساستوافقدووزير،نوعيتقسيمكار
بين دو وزارت صمت و جهاد كشاورزي صورت گرفته است.
ايندرحالياستكهوزارتجهادكشاورزيپيشترهمثابت
كرده كه توان كافي براي بحثهاي نظارتي و تنظيم بازار را
نداردودراينزمينهخيليموفقعملنكردهاست.شايديكي
ازداليليكهباعثشدمردادماهسالگذشتهقانوعانتزاعلغو
به وزارت صمت مسوول نظارت بر بازار شود ،همين امر بوده
باشد.امابنابهاظهاراتشريعتي،حالباوجودچنينمعضلي،
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
كارشناسيمصوبهشورايعاليهماهنگيياستاداقتصادي
راناديدهگرفتهاند؟اينفعالاقتصاديمعتقداستكهدنبال
كردنچنينسياستيازاساسغلطاستومنجربهشكست
خواهد شد .چراكه اگر قرار باشد نظارتها در سطح عرضه
باشد و با ورود نهادهاي نظامي شاهد بگير وببندها باشيم،
راه درستي را انتخاب نكردهايم .او ميگويد :اينكه بخواهيم
نظارتماندرسطحكشفانبارچندتنيمرغباشد،وبگوييم
فسادرخدادهوماباآنمبارزهكردهايم،روشاشتباهياست.
اوتاكيدميكندكهبايدسياستهايفسادزااصالحشود،نه
اينكهبهدنبالمعلولبرويموحوزهنظارترابيندووزارتخانه
تقسيمبنديكنيموبگوييمكاردرستهميناست.كاردست
ايناستكهامضاهايطالييراازبينببريم؛نهاينكهمسالهرا
ازسرخودمانبازكنيمواموررابهديگرانواگذاركنيم.ايندر
واقعپاككردنصورتمسالهاست.بابيانچنينانتقاداتيو
تذكررييسجمهوربهتوافقصورتگرفتهبينوزارتصمت
وجهاد كش��اورزي بايد منتظر ماند و ديد كه سرنوشت اين
توافقبهكجاميانجامد.

گزارش تحليلي تعادل از بازخوردهاي اقتصادي انتخابات امريكا

اقتصاد و بازار جهاني خواسته يا ناخواسته تحت تاثير مستاجر كاخ سفيد

در صورت پيروزي قطعي جو بايدن نهتنها از ش��دت جنگ
پيشبيني شده اقتصادي واشينگتن -پكن خواهد كاست
بلكهاحتماالآنرابهسويآرامشهمخواهدبود.
اينتحليلياستكهمديرمركزپژوهشهاياقتصاديقاهره
به رسانههاي اين كشور گفت و تاكيد كرد در صورت تمديد
حضوردونالدترامپدركاخسفيدشاهدكاهشمستمربهاي
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
مقابلهباايرانبودهاست.ايننتيجهگيريكهدريكپاراگراف
كوتاهاعالمشدهميتواندخالصهجمعبنديهايكارشناسان
مختلف جهان به ويژه كشورهاي منطقه را از بازخوردهاي
شكس��ت يا پيروزي ترامپ در انتخابات رياستجمهوري
امريكا آن هم در آس��تانه آخرين ساعات شمارش آرا نشان
دهد.نهتنهاطي 72ساعتاخيربلكهشايدازاوايلسالجاري
ميالدي و همزمان با شيوع ويروس كرونا ويروس گمانهزني
در رابطه رفتن يا بقاي دونالد ترام��پ و تاثيرات آن به جان
تحليلگران از جمله تحليلگران بازار سرمايه افتاده است .به
گفتهكارشناساندونالدترامپطيحدود 4سالزمامداري
خودبرامريكاخواستهياناخواستهچنانجنجاليوپرحاشيه
عملكردكهتاثيراتخودراازبازارهايداخليدروالاستريت
تا دورترين بازارهاي خاور دور وارد ميكند  .ش��ايد اگر ضلع
سوميرابخواهيمبهعنوانپراسترسترينطرفمنتظرنتايج
انتخاباتدركنارستادهايانتخاباتيبايدنوترامپمعرفي
كنيمبيترديدوالاستريتخواهدبود.
سپتامبر گذش��ته بود كه خبرگزاري بلومبرگ در تحليلي
اذعانكردانتخاباترياستجمهوريامريكاخطرناكترين
رخدادبربازارهايماليدرطورتاريخاست.بههرشكلتبعات
سياستهايهريكازدورقيباصلياينانتخاباتازيكسو
وهرجومرجيكهبهاحتمالقريببهيقينبعدازاعالمنتايج
قطعي آن سرتاسر امريكادرخود فروبرد آنهمدر سايه فلج
شدن نسبي اقتصاد به دليل مشكالت شيوع ويروس كرونا
ميتواندضربهمهلكيرابهبازارهايجهانيواردآورد.
يك كارشناس سرمايهگذاري 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
توسطبايدنچندانهمبزرگنخواهدبود.
او در رابطه با تاثيرگذاري اين تغيير و تحول در كاخ سفيد بر
بازاركشورهايمنطقههمبهشبكهالعربيهگفت:درصورتي
كه بانك مركزي امريكا نرخ بهره را پايين بياورد كشورهاي
عربي از جمله مص��ر هم به همان ميزان ن��رخ بهره خود را
كاهشخواهندداد.
اما در بخش بازاره��اي عربي هم آرام گرفتن جنگ تجاري
(امريكا) ميتواند اثرات مثبت خود را بر تمامي بازارهاي در
حالرشدازجملهبازارهايعربيداشتهباشداماتاثيراتمنفي
خ��ود را بر بخش نفتي وارد خواهد كرد.در اين حال روزنامه
الجريدهكويتهمدرتحليليدررابطهباميزانتاثيرگذاري
انتخابجوبايدنبراقتصادكشورهايشورايهمكاريخليج
فارس نوش��ت :در صورت ورود بايدن به كاخ سفيد اقتصاد
كشورهايشورايهمكاريخليجفارسباچالشهايجديد
مختلفيمواجهخواهدشد.
چالشهاييكهبهطورحتمباآنچهكهدردورهسلفشدونالد
ترامپ با آن مواجه ش��ده بود متفاوت است اگر طي 4سال

گذشتهشيخنشينهايحوزهجنوبيخليجفارسمجبوربه
تحملفشارهايروزافزونبرايتوليدحداكثرينفتبودندتا
مصرفكنندهامريكاييبنزينوبرقارزانتريندريافتكندو
چماقتصويبقانون«نواوپك»كهسازماناوپكراساختاري
انحصار طلب در بازار نفت دستهبندي ميكرد و در شرايطي
كهترامپبهشكلحداكثريازاختالفاتدرميانكشورهاي
شورايهمكاريبرايفروشهرچهبيشترسالحبهكشورهاي
منطقه سود ميبرد و كشورهاي شوراي همكاري را به رغم
كسربودجهومشكالتاقتصاديمجبوربهخريدمستمراز
امريكا ميكرد جو بايدن احتماال روشهاي ديگري را براي
فشاربراقتصاداينكشوردرپيشخواهدگرفت.
گرچه در وحله اول ميتواند اين پيروزي اوضاع كشورهاي
صادركنندهنفتاينمنطقهراتسهيلكندبهخصوصكهدر
چارچوبتوجهويژهاشبهمحيطزيستحمايتدولتيرااز
استخراجنفتصخرهايكاهشخواهددادواينكارهمبهنفع
كشورهاي شوراي همكاري كه نفت مهمترين منبع درآمد
آنهامحسوبميشودخواهدبود.يكيديگرازتاثيراتحضور
ترامپ در كاخ سفيد از ديدگاه اين روزنامه كويتي بازگشت
ايران به توافق هستهاي اس��ت كه در صورت انجام اين كار
تحريمهاينفتيعليهايرانبرچيدهشدهو 2ميليونبشكه

نفتاضافيهمدراختيارمصرفكنندگانقرارخواهدگرفت.
گرچهطاللابوغزالهانديشمنداقتصاديعربيتماميتاثيرات
تغييروتحولدرامريكاراصرفاسياسيتوصيفكردهوتاكيد
كردباتوجهبهاينكهسياستخارجيامريكابخشتاثيرگذار
برجهانعرباست،تصورنميكندتغييريدرسياستامريكا
در قبال جهان عرب پس اعالم نتايج انتخابات اين كشور به
وجودآيد.اوكهباشبكهروسيهاليومگفتوگوميكردگفت:
باتوجهبهآنكهاكثرمحورهايمناظرههايدونامزدانتخابات
حول محور مسائل داخلي بود تصور نميكند يپش از حل و
فصلمشكالتداخليجوبايدنبهسراغمسائلخارجيبرود.
اين تنها نظر كارشناس��ان عربي يا غربي نيست بلكه اولگا
والياووااستادياردانشگاهنووسييريسكهمبهرسانههاياين
كشور خبر داده بود از نظر روسيه استقرار و ثبات و حمايت
از رش��د اقتصاد جهاني مسالهاي بس��يار مهم براي اقتصاد
روسيه محسوب ميشود و پيروزي جو بايدن كه به عنوان
يك سياستمداري با ثبات محسوب شده و به دنبال ايجاد
تنشهاي سياسي در بازارهاي جهاني نيست دقيقا همان
شخصيتياستكهكشورهايجهاندرسايهبحرانويروس
كروناوتبعاتاقتصاديآنبهدنبالآنهستند.اماآياترامپو
طرفدارانشاجازهچنينثباتيرابهبازارهايامريكاوبهتبعآن
بهبازارهايجهانخواهندداد؟آيادرصورتاعالمپيروزيجو
بايدترامپكهبهرفتارهايجنجالبرانگيزخودمشهوراست
حاضرخواهدشدبهشكليكامالمسالمتآميزوبدونجنجال
كاخسفيدراترككند؟تاچهحدتهديدهاياينسرمايهدار
بزرگ امريكايي در رابطه با به تعطيلي كشاندن اقتصاد در
صورت پيروزي جو بايدن جدي است؟ صرف نظر از تاثيرات
روانيكه طيچند روزوچندهفتهاول اعالمنتايج انتخابات
ب��ازار جهاني را تحت تاثير خود قرار داده و موجب س��قوط
ارزش برخي از شاخصهاي جهاني يا باال رفتن برخي ديگر
ميشود،بهاعتقادكارشناسانتغييرسياستهاياقتصادي
براي كشوري همچون اياالت متحده حداقل نيمي از زمان
رياستجمهوريرييسجمهورجديد(رادرصورتانتخاب
شدن)خواهدگرفتامادرصورتادامهبقايترامپدرقدرت
بايدشاهدشتابيافتنسياستهايجنجالياووتسريعدر
تاثيراتحقيقيبراقتصادداخليوجهانيآنخواهيمبود.

ادامهازصفحهاول
كوه يخ!

بدي��ن ترتيب اين بخش از وزارت صمت منتزع ش��د .
طبقاينمصوبههياتوزيران،كليهاختياراتووظايف
و امور مربوط به سياستگذاري ،برنامهريزي ،نظارت و
ساير اقدامات در زمينه وارادت و صادرات و تنظيم بازار
محصوالتوكاالهايياساسينظيرگندموبرنجوگوشت
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 93به وزارت جهاد كشاورزي منتقل
شدهبوددرسال 98بارديگربهوزارتصمتبازگردانيده
شد تا در وضعيتي عجيب و متناقض سياستگذاري
امر محصوالت كش��اورزي در ي��ك وزارتخانه (جهاد
كشاورزي)ونهاد مجري يعني شركتبازرگانيدولتي
دروزارتخانهايديگر(صمت)قرارگيرد.اينشركتمادر
تخصصي،طبققانونيدرسال 68مكلفاستبهعنوان
مباشر خريد تضميني محصوالت كشاورزي (گندم،
برنج،روغن،شكر،گوشت،مرغو)...وخريدتوافقيمطابق
مصوباتشوراياقتصادعملكند.همينچندگانگيهااز
يكسوونيزبالتكليفيوزارتصنعت،معدنوتجارتو
تالشناكامچندبارهدولتبرايتشكيلوزارتبازرگاني
و تفكيك وزارت صمت ،س��بب گرديد تا وزراي اين دو
وزارتخانه كه بيش از هر شخص ديگري با نابهنجاري
و بيثباتي و عدم پيوند منسجم زنجيره توليد و توزيع
محصوالت كش��اورزي مواجهاند ،اقدام به توافق براي
تنظيماينرابطهنمايندواختيارتنظيمبازارمحصوالت
كش��اورزي را وزارت جهاد كش��اورزي بر عهده گيرد.
تصميميكهبهشدتبامخالفترييسجموريمواجه
وازطريقمعاوناقتصاديدولتدستورلغوآنصادرشد
كهاينخودپديدهايناگوارازعدمانسجاموچندگانگي
درهياتدولتاست.
در مجموع آنكه تا راهبرد و الگوي اقتصادي و صنعتي
دولت(خودكفايي،جايگزينيواردات،صادراتگرايي)
در قالبي روشن مدون و مصوب نشود وتا زماني كه در
چارچوب اين راهبردها ،نظام و تش��كيالت و ساختار
اداري در اي��ن حوزهها بازآرايي و تكليف وزارت صمت
مشخصنشود.
تا زماني كه در چارچوب تشكيالت و ساختار مصوب،
ارادهاي ب��راي اجراي صحيح اي��ن تصميمات وجود
نداش��ته باش��د متاس��فانه با بيثباتي و بالتكليفي
سياستگذاريهايميانوبلندمدتوامتناعامرتوسعه
مواجهايم و معيشت و تامين مايحتاج ضروري زندگي
مردمدچارسختيهايبيشازپيششدهوكمبودهاو
ياوارداتبيرويهوفسادهاورانتهاو...راتشديدخواهد
كرد .توافق دو وزير و مخالفت رييس دولت با آن ،تنها
كوهيخياستازبحرانيعميقتر!

حباب دالر و پيشخور كردن
تحوالت سياسي

قيمتهابهصورتغيرواقعيونامتناسبباواقعيتهاي
اقتصادي باال رفته است و در دو روز ميتواند نرخ دالر را
 4تا 7هزار تومان كاهش دهد .وقتي خبر دالر 22هزار
توماني و 25هزار توماني و سكه 11ميليون توماني در
رسانههامنتشرشد،بسياريمفهومحبابماليرابهتر
دريافت كردند كه سكه عمال  4ميليون تومان گرانتر
و دالر عمال  4تا  7هزار تومان گرانتر 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��فتهبازي را در شرايط نقدينگي
موجود ،تحريمها و واقعيتهاي ديگر حدود  15تا 17
هزارتومانبرآوردكردهاندومعتقدنددرصورتتشكيل
دولتبايدن،رفعبخشيازتحريمهاوبازگشتبهبرجام،
ميتوانانتظاركاهشهايبيشترراداشتواينحباب
سنگيندالروطالوسكهراكاهشداد.اكنونمشخص
نيس��ت كه حباب دالر تا چه اندازه است و آيا ميتوان
انتظارداشتكهبابازگشتامريكابهبرجامولغوتحريمها
به قيمت  15هزار تومان و 17هزار برگردد و  50درصد
قيمت خود را از دست بدهد و حداقل به ارديبهشت99
برگرددتامعيشتوفقروتورمورنجمردمراكاهشدهد
؟ يا خير .اما حداقل فاصله قيمت دالر در روزي كه 32
هزار تومان ش��د و امروز كه 25هزار تومان است 7هزار
تومان است يعني 20درصد قيمت دالر كاهش يافته و
ميتوان انتظار داشتكه 20درصد تورموگرانيوفشار
معيشتيكاستهشود.يعنيميتوانبهحبابحداقل7
هزارتومانيقيمتدالرپيبردكهاگرشرايطبهترشود
اين حباب احتماال تا 15هزار تومان نيز توان تركيدن و
سقوطقيمتهارادارد.بااينتوضيحروشناستكهاثر
نرخ دالر بر بسياري از قيمتها ،معيشت مردم ،مشكل
قدرتخريدوكاهشتوانخانوارهاعمالبهمعنايسود
سرشار براي سفته بازان و سوداگران است .اين حباب
ماليمنافعبسياريازافرادوشركتهاودالالنراتقويت
ميكندوهرعامليكهبتواندشفافيتوروابطخارجيرا
بهتركندعمالبهمعنايكاهشسوداگريوكاهشفشار
تورم بر مردم خواهد بود.برخي كارشناسان و خانوارها
اميدوارند كه در ماههاي آين��ده ،اين وضعيت كاهش
نرخهاتداومداشتهباشدتافشارمعيشتيوتورمكمتري
راشاهدباشندووقتيتنهاخبرپيشتازيميتواندارزش
 20درصد نرخ دالر را كاهش دهد ،به اين معني اس��ت
كه با اقدامات گستردهتر و از جمله روابط خارجي بهتر
ميتوان نرخ دالر را تا  50درصد و حتي بيشتر كاهش
داد و درد و رنج مردم را كمتر كرد.

اثر پروانهاي و انتخاب بايدن

بااينتوضيحاتمعتقدمنظامسياسيدرحوزهتصميم
سازيهاياقتصادينيازمند تجديدنظراساسياست
تامبتنيبرالگوهايكاراتربتوانتصويريازچشمانداز
آينده اقتصاد و معيشت مردم ارايه كرد .اما فشار اصلي
مجموعهايننوساناتاقتصاديكهتشريحشدمتاسفانه
برگردههايمردميتلنبارميشودكهاينروزهابانگاه
نگرانوخيرهتحوالتاياالتمتحدهرادنبالميكنند
تاشايدازدلاينتحوالتاندكيفشارمعيشتيازدوش
آنان برداشته شود .اما آيا گوش شنوايي براي شنيدن
اين دردها وجود دارد؟
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اجراي پايلوت طرح بيماريابي كرونا در منطقه  ۱۸تهران

چهره روز

تکمیل ظرفیت بهشت زهرا صحت ندارد!

مدیرعاملسازمانبهشتزهرا،تکمیلظرفیتاینآرامستانراتکذیبکرد.سعیدخالدراینبارهگفت:ازشهروندانمیخواهیمبهجای
توجهبهشایعات،بیشترشیوهنامههایبهداشتیرارعایتکنند.مدیریتشهریتهرانسعیکردهتمامتمهیداتالزمرابیندیشدکهمردم
درسازمانبهشتزهرا(س)مشکلینداشتهباشند.خالبابیاناینکهسازمانیبدونتعطیلیهستیم،تصریحکرد:تاکنونبیشاز ۵۰درصد
متوفیان کرونا در کشور در سایت بهشت زهرا (س) پذیرش شدهاند .او افزود :بهشت زهرا به مدت ۸ماه در بحران است و با برنامه ریزیهای
صورتگرفتهسعیکردیمکهازاینبحرانعبورکنیمومشکلیدراینزمینهنداریم،امادربحرانهستیم.همچنین تعطیلیسازمانبهشت
زهرا(س)بهدلیلخدمترسانیامکانپذیرنیست،چراکهروزانهبیشاز ۲۰۰فوتیبهبهشتزهرامنتقلمیشوند.
گپ و گفت

اخذ تست پي.سي.آر رايگان از افراد بيعالمت

مدير كل سالمت شهرداري تهران از
گزارش اجراي طرح پايل��وت بيماريابي افراد
مرتبط با مبتالي��ان كرونا در منطقه
 ۱۸تهران با همكاري وزارت بهداش��ت و دانشگاه
علوم پزش��كي ايران خبر داد .زينب نصيري درباره
برنامههاي جديد ش��هرداري مبن��ي بر بيماريابي
كرونا در محالت به ايلنا گفت :غربالگري در گذشته
از طريق سامانه  ۴۰۳۰انجام ميشد و همكاران ما
در شهرداري با وزارت بهداشت مشاركت ميكردند.
در همين رابطه ۲۴۱خانه سالمت به سامانه متصل
ش��ده و با مردم تماس ميگرفتن��د و فرآيندهاي
شناسايي را پيش ميبردند.
او ادام��ه داد :اما در آخرين تصميمي كه در س��تاد
كروناي كالنشهر تهران گرفته شده است ،مقرر شد؛
سياس��تهاي  Contact tracingدر ارتباط با
بيمارانافزايشيابد؛طيبرنامهريزيكهدرمجموعه
وزارت بهداشت اتفاق افتاده ،قرار است ،افرادي كه
عالئم دارند ،كساني كه تست كرونا دادهاند و نتيجه
آن مثبت شده و همچنين تا  ۶نفر از افراد مرتبط با
آنها توسط بيمارستانها و مراكز  ۱۶ساعته وزارت
بهداشت بررسي شوند.
نصيري افزود :يعني اگر فردي مبتال شد ،ارتباط فرد
مبتال با ۶نفر در محل كار و خانواده بررسي شود؛ بعد
از آن  ۶نفر ديگر در ارتباط با  ۶نفر اول شناس��ايي و
بيماريابي خواهند شد .مدير كل سالمت شهرداري
ته��ران با تاكيد بر اينكه اي��ن اتفاق كمك ميكند
تا ش��بكه ارتباطي كه هر فرد مبتال داش��ته است
شناسايي شود ،افزود :بعد از اين مرحله افرادي كه
با فرد مبتال در ارتباط بودهاند در نزديكترين مكان
به محل سكونت خود تست پي .سي .آر ميدهند.
او با اش��اره به اجراي پايلوت اي��ن طرح در منطقه
 ۱۸گفت :اين طرح به صورت پايلوت و به مدت دو
هفته انجام ميش��ود و از روز گذشته در منطقه ۱۸
تهران نيز اجراي آن آغاز شده است و همكاران ما در
مجموعهشهرداريتهراندرتوافقباوزارتبهداشت
ودانشگاهعلومپزشكيتهرانبهپايگاهدانشگاهعلوم
پزشكي ايران متصل شدند.
خبر

دشواري آموزش به
اوتيسميها در شرايطكرونا

معاون آموزشي ،برنامهريزي و توانبخشي سازمان
آم��وزش و پرورش اس��تثنايي از آمادگي مدارس
برايتدريسانفراديبهدانشآموزانداراياوتيسم
و كمتوان ذهن��ي خبر داد .مجي��د هداوند درباره
ايجاد برنامه گوياس��از براي دانشآم��وزان نابينا
روي اپليكشين شاد گفت :از زماني كه شبكه شاد
راهاندازي شده است ،مناسبسازيهاي مختلفي
در رابطه با دانشآموزان استثنايي داشتيم .او ادامه
داد :براي دانشآموزان آسيبديده بينايي يا نابينا
در حال پيگيري هس��تيم و براي آنها كتاب ،فايل
صوتي و فيلمه��اي آموزش��ي ميگذاريم كه هم
خانوادهها فيلمها را ببينند و هم دانشآموزان صدا
را بشنوند ،ولي اينها نياز به نرمافزاري دارند كه اين
نرمافزار گوياساز است .يعني همه فايلها را به صدا
تبديل ميكند كه از خرداد ماه در حال پيگري آن
هستيم .هداوند خاطرنش��ان كرد :كارگروههاي
مختلفيرويشبكهشادكارميكنندوماهممرتب
پيگيريم كه ببينيم آي��ا قابليت نصب اين نرمافزار
روي شبكه ش��اد وجود دارد يا خير؟ اگر اين اتفاق
بيفتد ،دانشآموزان مش��كل خاصي ندارند ،ولي
اگر اعالم كنند ،گوياس��از قابليت نصب روي شاد
را ندارد ،قطعا از پيامرس��انهاي داخلي اس��تفاده
ميكنيم ،چون بسياري از پيامرسانهاي داخلي
قابليت نصب را دارند .معاون آموزشي ،برنامهريزي
و توانبخشي سازمان آموزش و پرورش استثنايي
گفت :اگر در ش��بكه ش��اد وارد ش��ويد ،در بخش
محتواي اس��تثنايي ميبينيد ،محتواها ،كتابها
و فايلها را به صورت صوتي گذاش��تيم و اين افراد
با كمك خانوادهها ميتوانند اس��تفاده كنند ،ولي
اگر اي��ن نرمافزار راهاندازي ش��ود خود دانشآموز
بدون كمك خانواده راحت وارد ش��بكه ميشود و
كارهايش را انجام ميدهد .او در خصوص شرايط
آموزشدانشآموزاننابيناگفت:درحالحاضراين
دانشآموزان يا گروههاي مختلفي كه نيمه بينا يا
نابيناهستندازطريقپيامرسانهايخاصخوديا
از طريق معلمان ارتباط شان برقرار است و آموزش
ميبينند .هداوند گفت :ش��بكه شاد يك پلت فرم
خيليبزرگاستوبسترآنتازهفراهمشدهوقطعا
مشكالتي مثل راهاندازي ،سرعت اينترنت و ورود
به آن را خواهند داش��ت .در رابطه با دانشآموزان
استثنايي بحثمان فقط شبكه ش��اد نيست؛ ما از
همه استانها خواستهايم كه اطلس يادگيري هر
يك از دانشآموزان را تهيه و بررس��ي كنند كه آيا
يك دانشآموز ميتواند از شبكه شاد استفاده كند
يا خير؟ معاون آموزشي ،برنامهريزي و توانبخشي
سازمان آموزش و پرورش استثنايي اظهار داشت:
دانشآموزانكمتوانذهنيممكناستخودشان
نتوانندازشبكهشاداستفادهكنندودرمورداينافراد
گفتيمخانوادههايشاندرگيرشوند.

است ،چرا كه در جهان نيز با همين منطق بيماريابي و
شناسايي ارتباطات فرد مبتال انجام ميشود.
مديركلسالمتشهرداريتهراندرپاسخبهاينسوال
كهآياهزينهتستپي.سي.آردراينطرحرايگاناست؟
گفت:تستپي.سي.آربرايافراديكهوزارتبهداشت
باآنهاتماسميگيردتاتستدهند،رايگانخواهدبود.

اخذ تست پي.سي.آر رايگان از افراد
نصيري ادامه داد :در اين طرح پايلوت از ظرفيتهاي
ش��هرداري ،درمانگاهه��اي تخصص��ي ،مس��اجد
و ظرفيته��اي وزارت بهداش��ت اس��تفاده و طوري
برنامهريزيشدهاستكههرشهرونديبتواندسريعابه
مكانهايي كه تست پي .سي .آر را ميگيرند دسترسي
داش��ته باش��د و به نزديكترين محل سكونت خود
مراجعه كند .او اظهار داشت اين تست براي فردي كه
هيج عالئمي ندارد ،اما با يك بيمار كرونايي در ارتباط
بوده نيز انجام ميش��ود .بدين ص��ورت كه با او تماس
گرفته و درخواست ميشود تس��ت پي .سي .آر را در
مراكز پيش بيني شده انجام دهد و شهرداري نيز با در
اختيار گذاشتن فضاهاي فيزيكي به وزارت بهداشت
كمكميكندوازطرفينقشهپراكنشفيزيكياماكن
در منطقه ۱۸نقطهگذاري ميشود.
انجام تست در منازل
نصيري به انجام تست در منازل نيز اشاره كرد و گفت:
اگر فردي اعالم كند كه نميتواند به اين مراكز مراجعه
كند ،وزارت بهداشت اعالم كرده كه كادر درمان براي
گرفتن تست در منزل نيز حضور پيدا ميكند .او گفت:
شهرداري همه ظرفيتهاي لجستيكي مورد نياز را در
اختيار وزارت بهداشت قرار ميدهد ،و پس از بررسي
و بازخورده��ا ،نگاه اين اس��ت كه اين ط��رح در تمام
مناطق تهران طي ماه آينده توسعه پيدا كند .او با بيان
اينكه شهرداري در ارايه خدمات در سطح محلي تابع
سياستهاي وزارت بهداشت است ،گفت :اگر اين طرح
موفقيتآميز باشد ،در ميزان شيوع خيلي تاثيرگذار
جامعه

علت انتخاب منطقه۱۸
بهعنوانمنطقهپايلوت
نصيريدربارهعلتانتخابمنطقه ۱۸بهعنوانمنطقه
پايلوتگفت:درتصميموزارتبهداشتقرارشد،دانشگاه
ايراناينمسووليترابپذيردوايندانشگاهنيزبراساس
شاخصهاييكهداشتهمنطقه ۱۸راانتخابكردهاست.
اودربارهپيشنهادمجموعهسالمتشهرداريتهرانبراي
اجراي اين طرح در مناطق شهرداري گفت :نظر ما نيز
يكي از مناطق جنوبي پايتخت است ،چرا كه از مناطق
كم برخوردار هس��تند و در حقيقت سوبسيدي براي
ساكناناينمناطقخواهدبود.
آمار فوتيهاي كرونا در تهران
در باالترين حد خود قرار دارد
مديركلسالمتشهرداريتهرانگفت:وضعيتكرونا
در تهران اصال خوب نيست .در ماه اول شيوع كرونا ،آمار
مرگوميروافرادمبتالدربيمارستانهاخيليپايينتر
از آمار اي��ن روزها بود .در حالي كه ميزان حساس��يت
افراد در آن دوران بسيار بيشتر از اين روزها بود و ميزان
حساسيتوخودمراقبتيمردمبهميزانكاهششيوع
كمكميكرد.البتهكهسياستهايدولتنيزبهگونهاي
بود كه اين پيام را به مردم منتقل ميكرد كه ش��رايط
حساس است .نصيري ادامه داد :االن در وضعيت خيلي
حاديهستيموتعدادفوتيها،مبتاليانوبستريهادر
تهراندرباالترينحدخودقراردارد؛بيمارستانهاباتمام
ظرفيتكارميكنند،امامتاسفانهبهدليلطوالنيمدت
شدنحضورويروسميزانحساسيتچهدربينمردم
و چه در برنامهريزي كمتر شده و اين امر آمار مبتاليان و
فوتيهاراافزايشميدهدومجدداخواهشميكنماين
مسالهجديگرفتهشود.

كاهش آلودگي هوا بهدليل جو ناپايدار

مدير كل پيشبيني و هش��دار سريع
هواشناسي با اش��اره به اينكه هفته پر
بارشيرابرايكشورپيشبينيميكند،
به دليل جو ناپايدار ،از كاهش آلودگي
هوادرتهرانطيروزهايآيندهخبرداد.
صادقضياييانبااشارهبهسامان هبارشي
در كشور بيان كرد :سامان ه بارشي كه از
چند روز قبل وارد كشور شده بود ،ديروز
در استانهاي آذربايجان غربي و شرقي ،كردستان
گيالن و اردبيل بارشهايي را به همراه داش��ت كه
انتظار داريم اين سامانه فعاليت خودش را در كشور
ادامه دهد .مديركل پيشبيني و هش��دار س��ريع
هواشناسي گفت :دامنه بارشها براي فردا وسيعتر
خواهد شد ،به غير از استانهاي آذربايجان شرقي و
جنوبآذربايجانغربي،دراستانهاياردبيلگيالن،

زنجان ،همدان ،كرمانشاه ،كردستان و
حتي تا شمال استان خوزستان ،ايالم،
استان لرستان و همچنين بخشهايي
از استان قزوين بارشهايي را خواهيم
داش��ت .وي ادامه داد :در قسمتهاي
شمالي استان تهران و البرز بارش باران
را انتظار داريم كه براي روز يكشنبه (۱۷
آبان)اينسامانهادامهخواهدداشتودر
واقع هفته آينده هفتهاي پر بارش براي استانهاي
نيمه غرب و شمال غرب كشور خواهد بود .ضياييان
در رابطه با ش��هر تهران ،افزود :براي شهر تهران هم
با توجه به ش��رايطي كه ذكر كردم ،انتظار آلودگي
نميرود ،چون جو ناپايدار شده و از آن حالت سكون
خارج شده است بنابراين انتظار نداريم كه انباشت
آاليندهها به وجود بيايد.

مرگ ساعتي ۱۷نفر با كرونا دركشور
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بيمار ديگر را گرفت و به اين ترتيب شمار
جانباخت��گان بيماري در كش��ور به۳۷
هزار و  ۴۰۹نفر رسيد .سخنگوي وزارت
بهداشت با اعالم اين خبر گفت :مجموع
بيمارانكوويد ۱۹دركشوربه ۶۶۳هزارو
 ۸۰۰نفر رسيد .سيماسادات الري افزود:
خوش��بختانه تا كنون  ۵۰۹هزار و ۹۵۲
نفرازبيماران،بهبوديافتهوياازبيمارستانهاترخيص
ش��دهاند .او تاكيد كرد ۵۴۹۵ :نفر از بيماران مبتال به
كوويد ۱۹دروضعيتشديداينبيماريتحتمراقبت
قرار دارند .همچنين تا كنون پنج ميليون و  ۱۴۷هزار

و  ۲۴۹آزماي��ش تش��خيص كوويد۱۹
در كشور انجام ش��ده است .الري گفت:
استانهايتهران،اصفهان،قم،آذربايجان
شرقي،خراسانجنوبي،سمنان،قزوين،
لرستان ،اردبيل ،خوزستان ،كرمانشاه،
كهگيلويه و بويراحمد ،گيالن ،بوش��هر،
زنجان ،ايالم ،خراسان رضوي ،مازندران،
چهارمحال و بختياري ،البرز ،آذربايجان
غربي ،مركزي ،كرمان ،خراسان شمالي ،همدان ،يزد
و كردس��تان در وضعيت قرمز ق��رار دارند .همچنين
اس��تانهاي هرمزگان ،فارس ،گلستان و سيستان و
بلوچستاننيزدروضعيتنارنجيوزردقراردارند.

سال ۱۴۰۱هيچ سربازي بدون مهارت نخواهد بود

مش��اور عالي قرارگاه مهارت آموزي
سربازان نيروهاي مسلح اعالم كرد كه
تاپايانسال ۱۴۰۱هيچسربازيبدون
داشتن حداقل يك مهارت يا تخصص،
خدمت سربازياش به پايان نخواهد
رسيد .سردار موس��ي كمالي با اشاره
به گذشت سه سال از فعاليت قرارگاه
مهارتآموزيسربازاننيروهايمسلح
گفت :بحث مهارت آموزي س��ربازان يك مطالبه
جدي از سوي مقام معظم رهبري است كه رياست
ستادكل نيروهاي مسلح نيز به صورت جدي آن را
دنبال ميكند و قرارگاه نيز در همين راستا تشكيل
شده است .او با بيان اينكه سربازان به عنوان يكي
از اركان توان رزمي وبنيه دفاعي كش��ور هستند،
گفت :س��ربازان در برقراري نظم و امينت و دفاع از
كشور نقش پررنگي برعهده دارند و از اين رو الزم
است حمايتهاي الزم نيز از اين افراد انجام شده و
هرآنچه كه ميتوانيم در راس��تاي ارتقاي كيفيت

دوران خدمت س��ربازي انجام دهيم.
مش��اور عالي قرارگاه مهارت آموزي
سربازان نيروهاي مس��لح با تاكيد بر
اينكه سربازي با اقتدار در كشور دنبال
ميش��ود ،گفت در اين ميان مهارت
آموزي نيز يك رويكرد جديد اس��ت
كه بر اس��اس آن سرباز عالوه بر انجام
ماموري��ت و وظايف اصل��ي خود ،در
دوران خدمت يك مهارت ي��ا تخصصي جديد را
هم فرا گرفت��ه و براي آن گواه��ي معتبر دريافت
ميكند .او با بيان اينكه براي اين قرارگاه ماموريت
و چشماندازي پنج ساله در نظر گرفته شده است،
گفت :بنابراين طبق چش��مانداز و اهداف قرارگاه
بايد تا پايان سال  ۱۴۰۱مهارت آموزي براي تمام
سربازاننيروهايمسلحانجامشود.يعنيبهعبارتي
ديگرهيچسربازيدرنيروهايمسلحنخواهدبودكه
دستكميك مهارتيا تخصصنداشتهوازخدمت
ترخيص شود.

كرونا ،دستبرد به ميراث مازندران را دو برابر كرد

يگان حفاظت اداره كل ميراث فرهنگي ،گردش��گري
و صنايع دس��تي مازندران آمار دستگيري قاچاقچيان
عتيقه و حف��اران غيرمجاز در اين اس��تان را طي نيمه
نخست امس��ال ۲۴۴نفر اعالم كرد كه نسبت به مدت
مش��ابه س��ال گذش��ته افزايش  ۱۱۴درصدي دارد.
در نيمه نخس��ت سال گذش��ته ۱۱۴حفار غيرمجاز و
قاچاقچي اش��ياي عتيقه در مازندران دس��تگير شده
بودند .همچنين طبق گ��زارش جديد يگان حفاظت
ميراث فرهنگي مازندران ۲،هزار و ۴۴قلم انواع اشياي
تاريخي از جمله سكههاي قديمي اصل و تقلبي هم در
اينمدتازقاچاقچيانوحفارانغيرمجازكشفوضيط
شدكهبيشترازچهاربرابردورهمشابهپارسالاست۵۲.
باند قاچاق و حفاري اشياي عتيقه هم از اول فروردين تا
پايان شهريور امسال در جغرافياي مازندران شناسايي
و منهدم شد كه اين عدد نيز تقريباً ۲برابر نيمه نخست
سال قبل است .فرمانده يگان حفاظت ميراث فرهنگي
مازندرانبااعالماينكهشرايطكروناييامسالبرفعاليت
ميراث بانان اس��تان هم اثرگذاري ك��رد ،توضيح داد:
مجموعه دس��تگيريها ،انهدام باندها و كشف اشياي
عتيقه با انجام  ۳۱هزار و  ۳۹۵ماموريت محقق شد كه
به رغم كاهش  ۱۷درصدي نسبت به دوره مشابه سال

قبل،دستاوردبيشتريداشتهاست.سرهنگمحمدرضا
كرداندرپاسخبهاينپرسشكهافزايشدستگيريها،
كشفيات،انهدامباندقاچاقچيانوناكامگذاشتنحفاران
غيرمجاز چگونه با كاه��ش ماموريتهاي ميراث بانان
 ۲برابر ش��ده اس��ت ،گفت :آنچه باعث افزايش تعداد
دستگيريها و كشفيات يگان حفاظت شده ،گسترده
شدنچترحفاظتبااستفادهازمشاركتمردميبهويژه
درشرايطكروناييبودهاست.اويكيازچالشهايمهم
محيطبانانبرايمقابلهباحفارانغيرمجازوقاچاقچيان
ميراث مازندران را ثابت ب��ودن و محدويدت امكانات و
تجهيراتاعالمكردوافزودكهمشاركتمردميتوانست
تاحدودياثرگذاريايننقيصهراكاهشدهد.درمجموع
ميزانمشاركتاجتماعيمردممازندرانامسالبيشاز
 ۵۰درصد افزايش داشت و تعداد گزارشهاي مردمي از
 ۷۱۸مورد به يكهزار و  ۱۰۲مورد افزايش داشته است.
كردان علت افزايش مشاركت مردمي را ناشي از آگاهي
بيشتربومياننسبتبهاهميتميراثتاريخيوفرهنگي
خود و حساسيت بيش��تر براي حفاظت از آن دانست
و افزود :آگاه س��ازي بوميان توس��ط نيرويهاي يگان
حفاظتوارتباطمستمرييگانبامديريتهايمحلي
ماننددهياريهاوبسيجدراينزمينهبيشتريناثرگذاري

را داش��ت .كردان ش��يوع كرون��ا را در افزايش تحرك
قاچاقچيانوحفاراناشيايعتيقهموثردانستوگفت:
با شيوعاينويروسوكاهشجابهجايي مردم،بسياري
ازروستاهايييالقيوخوشنشينكهمقصداصلياغلب
حفاران اشياي تاريخي است با كاهش جمعيت رو به رو
شدند و اين وضعيت مناطق ييالقي و كوهستاني را به
حياطخلوتيبرايسوداگراناشيايتاريخيتبديلكرد
تابتوانندتحركاتخودرابيشتركنند.البتهخوشبختانه
باپيشبينيبهموقعاينوضعيت،توانستيمبااستفادهاز
همان مشاركت اجتماعي و در صحنه نگه داشتن مردم
بومي،مانعدستيابيسوداگراناشيايعتيقهبهاهدافشان
شويم.فرماندهيگانحفاظتميراثفرهنگيمازندران
بزرگترين دغدغه يگان حفاظت را كمبود تجهيزات و
نيرودانستوگفت:درحالحاضربرخيازنيروهاييگان
حفاظتازتجهيزاتشخصيبرايانجامماموريتهاي
خود اس��تفاده ميكنند .او با بيان اينكه نيروهاي يگان
حفاظت به كمتر از ۱۰۰نفر ميرسند ،افزود :مازندران
 ۷۵۰اثر ثبتي و ۲۵۰اثر در شرف ثبت دارد كه حفاظت
از اين تع��داد مي��راث تاريخي به ع�لاوه حفاريهاي
غيرمجاز شخصي كار بسيار دشواري براي تعداد اندك
ميراثبانانيگاناست

گپ و گفت

ديدگاه مديران در برخورد با مستند بايد اصالح شود

نماينده ايران در اسكار ميتواند يك فيلم مستند باشد
در ميان آثار مستندي كه شانس معرفي به اسكار
را دارند ،ميتوان از فيلمهايي كه در فستيوالهاي
داخلي و خارجي حضور چش��مگير داشتهاند ،ياد
كرد كه نگاهي انس��اني به ي��ك معضل اجتماعي
دارند .بابك بهداد ،مس��تند ساز در اين باره گفت:
ما وقتي درباره سياستهاي كلي پخش از سينما
و فيلم در عرصههاي جهان��ي صحبت ميكنيم،
منظورمان حضور سينماي مستند نيز بايد باشد
چراكه سينماي مستند بخش مهمي از هنر سينما
را شامل ميشود.
در تاريخ س��ينماي جهان و ايران نيز س��ينماي
مس��تند نقش بااهميتي را ايفا ك��رده و پا به پاي
سينماي داس��تاني جلو آمده اس��ت .او ادامه داد:
در ايران مس��تندهايي داش��تهايم كه با فيلمهاي
داس��تاني هم موضوع بودهاند ام��ا اهميت و تاثير
بيشتري داش��تهاند .به جرات ميتوانم بگويم كه
سينماي مس��تند در انتخاب موضوع و حتي فرم،
محتوا و تجربهگرايي در فيلم جسورتر از سينماي
داستاني است و به ش��كل درستتر و انسانيتري
به موضوعات��ي كه دغدغ��ه جهان امروز اس��ت،
ميپردازد.
اين مستندس��از با مقايسه بين سينماي داستاني
و مستند گفت :متاسفانه به لحاظ بودجه و توليد؛
س��ينماي مس��تند از اهميت كمتري نسبت به
سينماي داستاني برخوردارتر است اما اين سينما
ساختار بسيار درست و محكمي دارد و با زاويه ديد
متفاوت موضوعاتي را مطرح ميكند و به آن واكنش
نش��ان ميدهد كه به واقع معضالت بهروزيتري
براي انسان و جامعه امروز درگير آن است.
بهداد تاكيد كرد :با توجه به همه ويژگيهايي كه از
سينماي مستند عنوان كردم ،دليلي وجود ندارد
كه سينماي مستند شانسي براي معرفي به اسكار
نداشته باش��د .اگر قرار اس��ت در يك فستيوالي
نماينده سينماي ايران حضور داشته باشد چرا آن
نماينده نبايد فيلم مس��تندي باشد كه تاثيرگذار
است و مخاطب را به انديشيدن واميدارد.
نگاه اشتباه به سينماي مستند
او با بيان اينك��ه برخي از مديران به اش��تباه فكر
ميكنند سينماي مستند برادر كوچكتر سينماي
داستاني اس��ت ،اظهار كرد :اين نگاه اشتباه باعث
ميشود كه برخي مديران اهميت سينماي مستند
را به درس��تي درك نكنند و ب��راي آن بودجهها و
امكانات پايينتري از بودجه س��ينماي داستاني
در نظر بگيرند.
اين كارگردان تاكيد كرد :در حال حاضر سينماي
مس��تند چه به لحاظ فرم و ساختار و چه به لحاظ
مفهوم ،روايت و موضوعاتي كه به آن ميپردازد ،اين

قابليت را دارد كه در كنار سينماي داستاني به آن
توجه ش��ود و به عنوان نماينده ايران در اسكار نيز
حضور پيدا كند.
به��داد ادامه داد :در جش��نواره ملي فيلم فجر كه
سال گذشته برگزار شد ،تمام فيلمهاي داستاني
و مستند حاضر در جش��نواره را ديدم و به جرات
ميتوانم بگويم فيلمهاي مستند از اهميت باالتري
نسبت به فيلمهاي داس��تاني برخوردار بودند كه
بسيار هم درباره آنصحبت و نقد شد.
اصالح ديدگاه مديران سينمايي
او با بيان اينكه ديدگاه برخي از مديران سينمايي
در برخورد با سينماي مس��تند بايد اصالح شود،
خاطرنش��ان كرد :با اصالح اين ديدگاهها ميتوان
فرصت��ي ايجاد كرد تا س��ينماي مس��تند هم به
همان اندازه س��ينماي داس��تاني ارايه داده شود.
در بس��ياري از فس��تيوالها س��ينماي مستند با
سينماي داستاني رقابت ميكند و جوايزي را هم
ميگيرد .پس چرا سينماي مس��تند ايران نبايد
شانس معرفي به اسكار را داشته باشد در صورتي
كه اين ام��ر به راحتي ميتواند اتف��اق بيفتد .اين
مستندس��از با اش��اره به اينكه خانه سينما ظاهرا
نمايندگاني در هيات انتخ��اب معرفي فيلمها به
اسكار دارد ،اظهار كرد :اميدوارم امسال هم مانند
سال گذش��ته كه مرتضي رزاق كريمي ،نماينده
مستندسازان در هيات انتخاب معرفي فيلمها به
اسكار بود ،مستندسازان براي حمايت از سينماي
مستند حضور داشته باشند .بهداد با اشاره به اينكه
سازوكار مراسم اسكار بسيار پيچيده است ،عنوان
كرد :كساني كه عضو هيات انتخاب آثار براي مراسم

اسكار هستند بايد بدانند كه امسال نگاه اسكار به
س��مت چه موضوعاتي است و س��پس باتوجه به
ساختار ،روايت و فرم فيلمها آنها را انتخاب كنند.
در حقيق��ت بايد به فيلمهايي توجه كنند كه نگاه
انساني درستي دارند و باعث تغيير موقعيت و بهبود
شرايط جامعه ،كشور و انسانها شدهاند .او با اشاره
به اينكه فيلمهاي مستند بلند توليد شده امسال
ميتواند يكي از ش��انسها براي معرفي به اسكار
باش��د ،مطرح كرد :براي هيات انتخاب ،برگزيدن
فيلمها مسووليت بس��يار مهم و دقيقي است .در
ميان آثار مس��تندي كه شانس معرفي به اسكار را
دارند ،ميتوان از فيلمهايي كه در فس��تيوالهاي
داخلي و خارجي حضور چش��مگير داشتهاند ،ياد
كرد كه نگاهي انس��اني به ي��ك معضل اجتماعي
دارند اما همه اينها بستگي به نگاه ،انتخاب و سليقه
هيات انتخاب دارد.
برخي از فيلمهاي مس��تند بلن��د در ايران خوب
ديده شده و چندين جايزه نيز گرفتهاند .همچنين
حضور بينالمللي ،ساختار خوب و قصه مناسب از
ديگر امتيازهاي اين فيلمها محسوب ميشود .اين
كارگردان در پاسخ به اين پرسش كه يك مستند
با چه ويژگيهايي ميتواند شانس پذيرفته شدن
در اسكار را داشته باشد ،مطرح كرد :موضوعي كه
مستندس��ازان انتخاب ميكنند اگر نگاه انساني
داشته و مسالهاي باشد كه جهان درگير آن است
به عقيده من ش��رط اول يك فيلم خوب اس��ت.
همچنين وجود يك زاويه ديد خالقانه نس��بت به
موضوع و تالش براي ايجاد يك ساختار منسجم و
درست از ويژگيهاي يك مستند خوب است كه
ما در سينماي مستندمان داريم.

