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دست همكاري به سمت تمام قوا رفت و برگشت دالر  به كانال 28 هزار 
نرخ دالردرآخرين روز مهرماه

طالفروشي ها سكه را با اختالف يك ميليون تومان از مردم مي خرند 

رييس جمهور در جلسه هيات دولت عنوان كرد

رييس دفتر رييس جمهور: چرا برخي سكوت كرده اند؟

تحركاتبازارهادرآستانه13آبانچهميگويد؟

آياانحصاردرصنعتخودروشکستهوقیمتهاواقعیمیشوند؟

 تصميمات جديد 
سياستگذار خودرويی 

ماراتن انتخابات امريكا به روزهاي پاياني خود نزديك مي ش��ود 
و كمتر از دو هفت��ه تا روز انتخابات حس��اس اين كش��ور باقي 
مانده اس��ت. هرچند با توجه به قوانين انتخاباتي امريكا، فرايند 
راي گيري از چند روز قبل آغاز ش��ده و بر اس��اس آمارها، حدود 
30 ميليون امريكايي تاكنون به نامزد مدنظ��ر خود راي داده اند 
اما آنچه كه در نهاي��ت تعيين كننده خواهد ب��ود، روز انتخابات 
اين كش��ور در 13 آبان اس��ت. انتخابات فعلي از نظر سياسي در 
امريكا، يك��ي از تاريخي تري��ن انتخابات ها خواهد ب��ود. دونالد 
ترامپ، رييس جمهور فعلي اين كش��ور كه چهار س��ال قبل در 

كمال ش��گفتي، هيالري كلينت��ون را شكس��ت داد و به قدرت 
رس��يد، در س��ال هاي گذش��ته، يكي از عجيب ترين دوره هاي 
رياس��ت جمهوري اي��ن كش��ور را رق��م زده اس��ت. ترام��پ با 
سياست هاي خاص خود با هدف راضي نگه داشتن گروه حامي 

داخلي اش، در سياست هاي خارجي مسيري عجيب را طي كرد.
يكي از اصلي ترين ويژگي هاي دوره ترامپ، بدعهدي اين كشور 
در عمل توافقات و تعهدات بين المللي اين كش��ور در حوزه هاي 
مختلف بود، از توافقات محيط زيستي گرفته تا توافق برجام، كاخ 

سفيد تصميم گرفت با پشت پا زدن به تمام تعهدات بين المللي...

تورم انتظاري 
انتخابات 2020

 »تعادل«ايدهكاهشمیانگین
قیمتمسكنبه15میلیونتومانرا
بررسيميكند

دوكلمه 
حرف »آمار«
 با آقاي وزير

يادداشت-6يادداشت-5 يادداشت-4

يادداشت-7

شاه كليدي به نام مديريت منابع

كاهش كارايي وكال ممكن نيست !

قاتل هموطنان خود  نباشيددر مسير عقالنيت در بازارها
چش��م انداز آين��ده اقتصاد و 
معيشت كشور چگونه خواهد 
بود؟اين پرسشي است كه اين 
روزه��ا به تن��اوب در محافل 
اقتص��ادي و مجامع عمومي 
تكرار مي ش��ود و ض��رورت 
پاس��خگويي به آن احساس 
مي ش��ود.مدتي اس��ت ك��ه 
نوس��انات پي در پي و تالطمات ش��ديد تمام بازارها و 
نظام اقتصادي كشورمان را درگير كرده و باعث به وجود 
آمدن دامنه وسيعي از مشكالت اقتصادي و معيشتي 
شده اس��ت.تورم اعداد و ارقام باالي 40درصد را تجربه 
مي كن��د و نقدينگ��ي ركورده��اي ت��ازه اي را به ثبت 
مي رساند.نشانه هاي ركود در توليد مشاهده مي شود و 
سير صعودي قيمت ها تداوم دارد.در اين شرايط زماني 
مي توانيم به ماندن س��رمايه ها در بخش هاي مختلف 
اقتصادي اميدواريم باش��يم، كه يك ش��وك بزرگ در 
آن بخش به وج��ود آيد. روزگاري نه چندان دور س��ود 
س��پرده هاي بدون ريس��ك بانكي ح��دود ۲۲ درصد 
بود و بازدهي بخش مولد اقتص��اد به طور ميانگين 10 
درصد. اين كامال طبيعي و تاسف بار بود كه دارايي هاي 
سرمايه اي تبديل به نقد شوند و در سودهاي بي حاصل 
بانكي رسوب ش��وند. و ش��دند. دولت همه تالش خود 
را مي كرد تا با گرفتن ماليات از تولي��دات باقي مانده و 
فروش نفت بر ناكارآمدي نظام مالي س��رپوش بگذارد 
و اين درآمد نفت بود كه نقش يك مس��كن مقطعي در 
اقتصاد را ايفا مي كرد.   ادامه در صفحه 7

همزمان��ي خبر ابالغ س��ند 
امنيت قضايي از س��وي قوه 
قضاييه با خبر تأسيس اداره 
كل »نظ��ارت ب��ر وكال« در 
معاونت حقوقي قوه قضاييه 
ض��رورت بررس��ي اي��ن دو 
موضوع و تناقض و تعارض را 
مطرح كرده اس��ت.  واقعيت 
جامع��ه اي كه در آن همگي فارس��ي ح��رف مي زنند 
ام��ا كالم يكديگر را نمي ش��نوند، در بهترين وضعيت 
چيزي جز استقرار مس��تمر در نقطه صفر نيست؛ زيرا 
در كنار هر اقدام ارزشمندي شاهد يك تفسير شخصي 
خودسرانه هس��تيم! در كنار هر انديشه پويايي شاهد 
يك خودزني هس��تيم! كه مفهوم پيش��رفت و توسعه 
را براي نهاده��اي اجتماعي و يا س��ازمان هاي موجود 
مفهومي بعي��د مي كند و حركت روبه مدار توس��عه را 
غيرممكن كرده اس��ت. در چند روز گذش��ته »سند 
امنيت قضايي« كه در 1۶ مهرماه به امضاي رييس قوه 
قضاييه رسيده است، ابالغ ش��د. سند امنيت قضايي، 

حاوي ترسيم سياست هاي كلي مرتبط با تأمين امنيت 
قضايي شهروندان با رويكرد تحول نظام قضايي است؛ 
و بر رعايت و حفظ حقوق شهروندان نگاهي مترقي را 
به نمايش مي گذارد. درس��ت با انتشار اين خبر شاهد 
همزماني خبر ديگري از س��وي قوه قضاييه هستيم؛ 
معاون حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه آقاي حميد 
مصدق، با بيان اين خبر ك��ه اداره كل نظارت بر وكال، 
كارشناس��ان، مش��اوران و مترجمان رس��مي در اين 
معاونت تشكيل شده است، تصريح داشته كه دستگاه 
قضايي مصمم به اعمال حق قانوني خود و نظارت كارآمد 
در حوزه وكالت است! بنابراين در زمان واحد با اقدام قوه 
قضاييه در انتشار س��ند امنيت قضايي كه حاوي تاكيد 
بر اصل ش��فافيت، حق دادخواهي، حق انتخاب وكيل، 
اس��تقالل قضايي و ... هس��تيم؛ از س��وي معاونت قوه 
قضاييه خبر تش��كيل اداره كل نظارت بر وكال منتشر 
مي شود! كه با اصولي كه در سند امنيت قضايي، اسناد 
ديگر و قانون اساس��ي بارها مورد توج��ه و تصريح قرار 
گرفته اس��ت در تعارض واضح قرار مي گيرد. از آنجا كه 
هدف از ابالغ قوانين و مقررات، بخشنامه ها و طرح هاي 

نظارتي، بهبود فض��اي فعاليت، كس��ب وكار، افزايش 
به��ره وري در جامع��ه و افزايش اثرگ��ذاري نهادهايي 
مانند دادگس��تري اس��ت؛ لذا هر طرح و بخشنامه اي 
كه در تعارض با س��اير قوانين و بخشنامه ها باشد، عمال 
بهره وري و كارايي فعاالن جامع��ه را كاهش مي دهد و 
به برنام��ه اي غير اثرگذار و خنثي كننده س��اير طرح ها 
تبديل خواهد شد. سند امنيت قضايي بر شفافيت و حق 
انتخاب وكيل و اس��تقالل قضايي و افزايش اثرگذاري 
وكال و قض��ات در حفظ حقوق ش��هروندي تاكيد دارد، 
در حالي كه طرح نظارت بر وكال و كارشناس��ان، عمال 
فعليت آنها را در رش��د ش��فافيت و دادخواهي و حقوق 
شهروندي با تفس��ير ش��خصي و خالف قانون كاهش 
خواهد داد.  نمي توان از يك سو به استقالل قاضي، حق 
دادخواهي، ش��فافيت و بهبود عملكرد وكال و قضات و 
كارشناس��ان و نقش آنها در حفظ حقوق ش��هروندي 
اعتقاد داشت و از سوي ديگر، عملكرد وكال را به گونه اي 
تحت نظارت ق��رار داد كه مان��ع از اس��تقالل و بهبود 
عملكرد وكال شود و انگيزه آنها را با اقدامات خالف قانون 
در تير رس قرار داد.   ادامه در صفحه 7

آيا تا به حال ب��ه اين موضوع 
فكر كرده ايد، چرا هركس��ي 
در هر جاي��گاه و پوزيش��ني 
به خ��ود اج��ازه مي ده��د در 
خص��وص موض��وع كام��ال 
»اقتص��اد«  تخصص��ي 
اظهارنظر كند؟ چرا اين اندازه 
اظهارنظرهاي غيركارشناسي 
در خصوص موضوعات كامال تخصصي مثل بازار سرمايه، 
اقتصادكالن، صنعت و...در فضاي رس��انه اي و عمومي 
كشور ما باال است. شخصا معتقدم، مهم ترين دليل اينكه 
اين همه افراد به ظاهر»اقتصاددان« و »مديراقتصادي« و 
يا بهتر بگويم »اقتصاددان نما« و مديران »اقتصاددوست« 
در كش��ور وجود دارند، اين اس��ت كه اث��ر تصميمات 
اقتصادي خيل��ي زود نمايان نمي ش��ود و مدتي طول 
مي كشد تا اثر تصميمات اقتصادي بر مولفه هاي اصلي 
اقتص��اد تاثير بگذارد و در س��طح اقتص��اد كالن و خرد 
نمايان شود. به عبارت روش��ن تر زمان در حوزه تحليل 
موضوعات اقتصادي، كامال نسبي است. اظهارنظري كه 
در حوزه سياسي و اجتماعي و... به سرعت بازخوردهاي 
آني و فوري به وجود مي آورد در حوزه مسائل اقتصادي 
)بورس، صنعت، توس��عه، و...( در ساحت زماني ديگري 
متبلور مي شود. به خاطر همين رويكرد است كه يك روز 
يك دوست كشتي گير مي شود وزير اقتصاد مملكت، فردا 
روز، يك فرد غيرمتخصص مي شود رييس يك موسسه 
مالي و در هنگامه هاي ديگر، ساير نمونه هاي اينچنيني 
در اقتصاد سكان دار مي شوند.   ادامه در صفحه 6

يك تعطيالت ديگ��ر در راه 
است و قطعا باز هم قرار است 
جاده هاي كشور به خصوص 
جاده هايي كه به استان هاي 
مازن��دران و گي��الن خت��م 
مي ش��وند، ش��اهد حضور 
ماش��ين هايي  حداكث��ري 
باش��ند كه سرنشينانش��ان 
اصال خيال ندارند باور كنند كه بيماري كشنده اي به 
نام كرونا تمام جهان را فلج كرده و هر روز تعداد زيادي 
انس��ان را به كام مرگ مي فرس��تد. اما يك پيشنهاد 
براي آنهاي��ي كه باز هم در اين تعطيالت قصد س��فر 
دارند. اگر مي خواهيد به مسافرت برويد قبل از رفتن 
سري به يكي از بيمارستان هاي دولتي نزديك محل 
س��كونت خود بزنيد. يادتان باشد حتما پروتكل هاي 
بهداشتي را رعايت كنيد و با ماسك وارد بيمارستان 
ش��ويد. اول نگاهي به صورت خسته پرستاران و كادر 
درمان و پزش��كاني بيندازيد كه ساعت هاي متمادي 
در حال خدمت رساني به بيماران هستند و بعد هم اگر 
شد، اگر توانستيد و از جان ش��يرين خود نترسيديد 
س��ري به بخش هايي كه بيماران كرونايي را بستري 
كرده اند بزنيد. ش��ايد اين مثال هاي زنده كه البته در 
حال دست و پنجه نرم كردن با مرگ هستند، بتوانند 
به شما ثابت كنند كه خطر بس جدي و نزديك است. 
اما اگر اين ها هم شما را قانع نكرد ديگر چاره اي نيست. 
وقتي التماس هاي وزير بهداشت و متخصصان شما را 
از سفر رفتن منصرف نمي كند...  ادامه در صفحه 8

مجيد گودرزي

مريم دهقان

مريم شاهسمنديمحسن عباسي

يادداشت- 1

عمق واكنش هاي اقتصادي 
به تحوالت بين المللي

به نظر مي رس��د بعد از 
تحوالتي ك��ه در پهنه 
انتخابات اياالت متحده 
امريكا ايجاد شده و اكثر 
نظرس��نجي ها بايدن را 
در موقعيت مطلوب تري 

ارزيابي مي كنند...
ادامه در صفحه 3

محسن جليلوند

يادداشت- 2

 خطر روتوش آمارها
 در اقتصاد 

برخ��ي افراد به اش��تباه 
تصور مي كنند، نگفتن 
بخش��ي از حقيق��ت به 
معناي دروغگويي نيست 
و اگر بخشي از حقيقت را 
از مخاطب پنهان كنيم، 

مشكلي ايجاد   نمي كند.
ادامه در صفحه 7

ميثم  مهرپور

يادداشت- 3

 بازگشت به 
ظرفيت هاي داخلي

ن��گاه كالن��ي ك��ه به 
سياست هاي اقتصادي 
كشور وجود دارد تا حد 
تعيين كننده  زي��ادي 
مس��يري اس��ت ك��ه 
كشور در سال هاي بعد 

طي مي كند... 
ادامه در صفحه 6

مهدي تقوي
برنا  قاسمي/  ايسنا



ماراتن انتخابات امريكا به روزهاي پاياني خود نزديك 
مي ش��ود و كمتر از دو هفته تا روز انتخابات حساس 
اين كشور باقي مانده است. هرچند با توجه به قوانين 
انتخاباتي امريكا، فرايند راي گيري از چند روز قبل آغاز 
شده و بر اساس آمارها، حدود 30 ميليون امريكايي 
تاكنون به نامزد مدنظر خود راي داده اند اما آنچه كه 
در نهايت تعيين كننده خواهد بود، روز انتخابات اين 
كشور در 13 آبان است. انتخابات فعلي از نظر سياسي 
در امريكا، يك��ي از تاريخي ترين انتخابات ها خواهد 
بود. دونالد ترامپ، رييس جمهور فعلي اين كشور كه 
چهار سال قبل در كمال شگفتي، هيالري كلينتون را 
شكست داد و به قدرت رسيد، در سال هاي گذشته، 
يكي از عجيب ترين دوره هاي رياست جمهوري اين 
كشور را رقم زده است. ترامپ با سياست هاي خاص 
خود با هدف راضي نگه داشتن گروه حامي داخلي اش، 
در سياست هاي خارجي مسيري عجيب را طي كرد.

يكي از اصلي ترين ويژگي هاي دوره ترامپ، بدعهدي 
اين كشور در عمل توافقات و تعهدات بين المللي اين 
كش��ور در حوزه هاي مختلف بود، از توافقات محيط 
زيس��تي گرفته تا توافق برجام، كاخ س��فيد تصميم 
گرفت با پش��ت پا زدن به تمام تعهدات بين المللي، 

مسير تك روانه خود را پيگيري كند.
يكي از اصلي تري��ن تصميمات ترام��پ كه تاثيري 
مستقيم بر اقتصاد ايران گذاشت، خروج يكجانبه امريكا 
از برجام و بازگرداندن تحريم ها عليه ايران بود. توافق 
هسته اي ايران كه با شش كشور قدرتمند جهاني در 
دوره باراك اوباما به امضا رسيده بود، محدوديت هايي را 
در برنامه هسته اي ايران اعمال مي كرد و ضمن تضمين 
حق غني سازي در ايران، تمام تحريم هاي سازمان ملل 
عليه ايران را لغو مي كرد. در مدت حدودا دو ساله اجراي 
برجام كه البته در همان دوره نيز با سنگ اندازي هاي 
امريكا همراه بود، ايران توانست در كنار فروش نفت 
خود، تعداد قابل توجهي از سرمايه گذاران خارجي را 
به كشور بياورد و مسيري جديد براي توسعه اقتصادي 
را كليد بزند. در كنار آن، گزارش هاي آژانس بين المللي 
انرژي اتمي نيز در طول آن مدت، بارها اعالم كرد كه 
ايران به تمام تعهدات خود در چارچوب برجام عمل 
كرده است. با اين وجود ترامپ كه از ابتدا اين توافق را بد 
ناميده بود، در نهايت حكم خروج كشورش از برجام را 
امضا كرد تا تحريم هايي يك جانبه كه كاخ سفيد از آن 

به فشار حداكثري ياد مي كرد، اجرايي شود.
با وجود آنكه تمام كشورهاي مستقل جهان، اين اقدام 
امري��كا را رد كردند و اتحادي��ه اروپا، به عنوان متحد 
اس��تراتژيك امريكا نيز ضمن انتقاد جدي از برنامه 
جديد امريكا، اعالم كرد كه تمام توان خود را براي حفظ 
برجام به كار خواهد بست اما تهديدهاي كاخ سفيد و 
فعاليت بخش خصوصي در كشورهاي اروپايي، باعث 
شد، بسياري از سرمايه گذاران خارجي، عطاي ماندن 

در ايران را به لقايش ببخشند.

    بازگشت به عقب
با پايان يافتن دوره چهار س��اله ترامپ، بس��ياري از 
مخالفان سياسي او در امريكا بسيج شده اند تا به حضور 
اين فرد در كاخ سفيد پايان بدهند. مخالفان ترامپ كه 
در كنار دموكرات ها، از نخبه هاي دانشگاهي، فرهنگي 
و حتي تعدادي از جمهوري خواهان ميانه رو تشكيل 
شده، معتقدند دوره حكمراني ترامپ به ضرر امريكا 
تمام ش��ده و از همه مهم تر به وجهه اين كش��ور در 
فضاي بين المللي ضربه زده است، از اين رو بسياري از 
شعارهاي جو بايدن، رقيب ترامپ در انتخابات مربوط 
به بازگشت به سياست هاي اين كشور پيش از دولت 
فعلي است. يكي از اين برنامه ها به برجام بازمي گردد. 
بايدن بارها اعالم كرده كه در صورت پيروزي بار ديگر 
به برجام بازمي گردد. هرچند او نيز مانند ديگر سياست 
مداران امريكايي از اعالم سياست خصمانه عليه ايران 
ابايي ندارد اما او كه در دوره اوباما، معاون رييس جمهور 
بود، به برجام اعتقاد دارد و معتقد است، بايد با ايران از 

طريق ديپلماسي رفتار كرد.
اين سياست بايدن هرچند در نگاه نخست مي تواند 
براي ايران جنبه اي مثبت داشته باشد اما در نهايت، 
ابهام هاي فراوان��ي دارد. يك طرف اي��ن بازي ايران 
خواهد بود. دولت پيمان ش��كن امريكا، پيش از اين 
يك بار ثابت كرده كه امكان آن را دارد كه بدون هيچ 
منطقي، زير تمام تعهدات خود بزند و از اين رو منطق 

ايران با اين سوال مواجه خواهد بود كه اگر بناست بار 
ديگر توافقي صورت گيرد، چه تضميني وجود دارد كه 
دولت فعلي يا دولت هاي بعدي امريكا زير تعهدات خود 
نزنند؟ از سوي ديگر، اقتصاد ايران در سال هاي گذشته 
زيان هاي زي��ادي را تحت تاثي��ر تحريم هاي امريكا 
متحمل شده و اگر بناست بايدن به شرط پيروزي، به 
برجام بازگردد، امريكا چقدر حاضر خواهد بود، جبران 

اين خسارت ها را در دستور كار خود قرار دهد؟
در كنار آن، دش��مني امريكا در به شهادت رساندن 
سردار قاسم سليماني، كه با تاييد نهادهاي بين المللي 
عملي تروريس��تي خوانده ش��د، راه را بر آغاز دوباره 
مذاكرات بسته است. در امريكا نيز اگر بناست تضميني 
بيش از امضاي رييس جمهور در كار باشد، بايد به تاييد 
مجلس سنا برسد كه در اختيار جمهوريخواهان است 
و بايدن براي گرفتن تضمي��ن در داخل امريكا نيز با 

مشكل مواجه خواهد بود.

   تورم انتظاري
صرف نظر از تمام اين مسائل، ترامپ تداوم ديپلماسي 
را به بن بس��ت رس��انده و صرف ورود باي��دن به كاخ 
س��فيد مي تواند يخ مذاكرات را آب كند و همين امر 
براي اقتصاد ايران مي تواند نشانه اي مثبت تلقي شود. 
در روزهاي گذش��ته با توجه به پيش��تازي بايدن در 
نظرس��نجي ها، تورم انتظاري در ايران تفاوت مسير 

داده اس��ت. افت قيمت در بازارهايي مانند س��كه و 
ارز، هرچند همچنان روند سينوس��ي دارد مي تواند 
نشانه اي از اميد به تغيير شرايط باشد. در شرايطي كه 
از يك سو رييس كل بانك مركزي مي خواهد بهبود 
ش��رايط بازار را به عملكرد نهاد زيرنظر خود ارتباط 
دهد، ادعايي كه با توجه به تالطمات ماه هاي گذشته 
در بازارهاي مختلف اثبات خالف آن ساده تر خواهد 
بود و از س��وي ديگر رييس مجلس نيز پيگيري هاي 
خود و برگزاري جلس��ات با مقامات اقتصادي را علت 
بهبود ش��رايط مي دان��د، به نظر مي رس��د الاقل در 
عرصه عمل تفاوت خاصي در اقتصاد ايران رخ نداده 
و احتماال تورم انتظاري نقش كليدي را در اين حوزه 
ايفا مي كند. همانطور كه در سال هاي ابتدايي دولت 
روحاني، با توجه به اميد جامعه به توافق هس��ته اي، 
قيمت ها كاهشي ش��د و روند افزايش قيمت متوقف 
شد، به نظر مي رسد در روزهاي اخير نيز بازارها به اميد 
ايجاد تغييري جديد در انتظار نتيجه انتخابات امريكا 
در روز 13 آبان است. هرچند رييس جمهور پيش بيني 
ناپذير امريكا، حتي قبول شكست خود در انتخابات را 
نيز تاييد نكرده اما در صورت پيروزي بايدن مي توان 
به فصل جديدي از مذاكرات و ديپلماسي اميدوار ماند 
و در اي��ن چارچوب، در كنار تحليل گران سياس��ي، 
فعاالن اقتصادي به انتظار نتيجه انتخابات كاخ سفيد 

باقي مانده اند.
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ظريف: بايد انتخاب كنيم
وزير خارجه كشورمان گفت: مي توانيم انتخاب كنيم 
كه يا اسير گذشته باقي مانده و عدم ثبات و تنش ادامه 
يابد يا اينكه با همكاري يكديگر صلح، امنيت، ثبات و 
شكوفايي را براي همگان برگزينيم.به گزارش ايسنا، 
محمد جواد ظريف با قرار دادن لينك سخنراني اش 
در جلسه شوراي امنيت پيرامون اوضاع در خليج فارس 
در صفحه توييترش در توييتي به زبان عربي نوشت: 
مي توانيم انتخاب كنيم كه يا اسير گذشته باقي مانده 
و عدم ثب��ات و تنش ادامه يابد ي��ا اينكه با همكاري 
يكديگر صلح، امنيت، ثبات و شكوفايي را براي همگان 
برگزينيم. اين انتخاب بايد براي همه بديهي باش��د.

وزير خارجه پس از سخنراني اش در شوراي امنيت، 
اين توييت را به زبان انگليس��ي هم منتشر كرده بود.

محمدجواد ظريف، وزير امورخارجه كش��ورمان در 
نشست ش��وراي امنيت كه به رياس��ت الوروف وزير 
خارجه روس��يه و با حضور وزيرخارجه چين و تعداد 
ديگري از وزرا برگزار شد با اشاره به پويش صلح هرمز 
اظهار داشت: اين ابتكار متكي به مسووليت هر كشور 
در منطقه براي تضمين صلح، ثبات و رفاه همسايگان 
و انتفاع همگان از آن است.وزير امور خارجه كشورمان 
اظهار داش��ت: تجويزهاي غلطي چون خريد امنيت 
از ديگران، به دس��ت آوردن امني��ت در ازاي ناامني 
همسايگان و كسب هژموني منطقه اي مسبب عواقب 
ناگواري شده اس��ت.ظريف همچنين افزود: حضور 
غير مشروع امريكا با ۷۶00 مايل فاصله از سواحلش 
دس��تاوري نداش��ته جز ترور بزدالنه شهيد سپهبد 
قاس��م سليماني، دش��من ش��ماره 1 داعش توسط 
رييس جمهور امريكا.وزير امور خارجه در ادامه افزود: 
شايد كس��ي بتواند با پول پيچيده ترين تسليحات را 
بخرد اما حقيقت اين است كه امنيت و ثبات خريدني 
نيست. ما نياز به همكاري جمعي توسط كشورهاي 
منطقه براي ايجاد گفت وگوي فراگير و ايجاد امنيت 
ش��بكه اي در منطقه داريم. در غير اين صورت براي 
نسل ها درگير هرج و مرج خواهيم بود. رييس دستگاه 
ديپلماسي كشورمان افزود: ما نياز به تغيير پاراديم 
بنيادين در منطقه خود بر اساس بازتنظيم آگاهانه و 
شناسايي ضرورت ايجاد امنيت و ترتيبات همكاري 
منطقه اي داريم. ما نياز به يك منطقه قوي داريم كه 
توهمات هژمونيك به وسيله يك قدرت- منطقه اي 
يا جهان��ي- را بزدايد. يك منطقه قوي نيازمند ثبات 
سياسي و سرزميني رشد يافته در منطقه دارد. يك 
منطقه قوي كه در آن تمام همسايگان خويشتنداري 
راهبردي را تمرين كنند. ظريف در بخش ديگري از 
سخنان خود اظهار داشت: ما نگراني ها و گاليه هاي 
خود را داريم. ايرانيان هرگز ۸ س��ال جنگ تحميلي 
را كه در آن متجاوز به طور كامل توس��ط همسايگان 
حمايت مالي مي شد را فراموش نمي كنند.وزير امور 
خارجه در پايان اظهار داشت: معتقديم كه يك رهيافت 
جديد منطقه اي بايد نتيجه تعامالت جمعي ما باشد. 
رييس جمهور روحاني ايده هاي اوليه ايران را با تمام 
رهبران كشورهاي ساحلي خليج فارس به اشتراك 
گذاشت و آنها را دعوت كرد كه اين ايده ها را غني كنند 

و در اجراي آنها مشاركت داشته باشند.

 واعظي:
چرا برخي سكوت كرده اند؟

رييس دفتر رييس جمهور گفت: مجلس جايگاه بااليي 
دارد و مورد احترام است و دولت با مجلس تعامل مي كند، 
اما تعدادي از نمايندگان به جاي قانونگذاري وارد مسائل 
حاشيه اي شدند و سعي در انحراف افكار عمومي دارند.

به گزارش ايسنا، محمود واعظي در حاشيه جلسه هيات 
دولت در جمع خبرنگاران درباره هجمه به دولت پس 
از اظهارات رييس جمهور درباره صلح امام حس��ن)ع( 
اظهار كرد: كساني كه برداشت غلطي از اين صحبت ها 
كردند بايد خود را اصالح كنند. رييس جمهور در شب 
شهادت امام حسن)ع(، درباره اين امام صحبت كردند 
و به يكي از مسائلي كه اشاره كرد، صلح امام بود؛ البته 
رييس جمهور اين موضوع را وارد مسائل سياسي كشور 
نكرد، اما اشكال جايي است كه عده اي تفسير سياسي 
كردند از اين صحبت ها.وي ادامه داد: متاسفم كه امروز 
الفاظي از افرادي مي شنويم كه در گذشته از دشمنان 
خود در خارج كشور مي شنيديم. طبيعي است كه امريكا 
و اس��راييل با اين ادبيات صحبت كنند، اما هيچ وقت 
تهديد به مرگ و اعدام رييس جمهور يا فحاش��ي در 
ادبيات برخي مسووالن كشور اينگونه نبوده است و من 
متعجبم چرا برخي سكوت كرده اند. در حالي كه حتما 
بايد اعتراض به اين صحبت ها نش��ان داده شود.وي با 
بيان اينكه ما در دولت اين صحبت ها را به كليت مجلس 
مرتبط نمي دانيم اظهار كرد: مجلس جايگاه بااليي دارد 
و مورد احترام است و دولت با مجلس تعامل مي كند، اما 
تعدادي از نمايندگان به جاي قانونگذاري وارد مسائل 
حاشيه اي شدند و سعي در انحراف افكار عمومي دارند 
و مي خواهند موجب شكاف مجلس و دولت شوند كه 
ما بايد در اين زمينه هوشيار باشيم. من به آنها توصيه 
مي كنم اگر مخالف دولت هم هس��تند ادب و اخالق 
اس��المي را رعايت كرده و فحاشي نكند.رييس دفتر 
رييس جمهور در ادامه درباره داليل كاهش قيمت ارز 
خاطرنشان كرد: ما همواره گفته ايم اين قيمت ها واقعي 
نيست، دولت مخالف افزايش قيمت ارز بوده و در برابر 
آن مقاومت كرده اس��ت. بارها رييس جمهور در ستاد 
اقتصادي دولت به رييس بانك مركزي دستور داده است 
كه براي كاهش و واقعي كردن قيمت دالر تالش كند. از 
اسفند سال گذشته تا خرداد امسال صادرات غير نفتي 
ما متوقف شد و صادرات نفتي كه هم به حداقل رسيده 
است؛ اما خوشبختانه صادرات دوباره از سر گرفته شده 
و ارزهاي حاصل از صادرات هم در حال بازگشت است. 
ارز به سامانه نيما بازگشته و پول هاي مسدود شده ما در 
خارج از كشور باز شده است. برخي عوامل سياسي هم 
موجب شده قيمت ها كاهش يابد البته كاالهايي كه با 
افزايش قيمت ارز قيمت آنها افزايش يافته هم بايد به 
قيمت واقعي خود برگردند. اعتقاد ما اين است كه بايد 

قيمت ارز و سكه به قيمت واقعي خود برگردد.

تصميم گيري براي تعطيالت
بر عهده ستاد كروناست

رييس سازمان اداري و استخدامي گفت: اعالم تعطيلي 
ادارات تهران بر عهده ستاد ملي كرونا است.

جمش��يد انصاري در گفت وگو با ايسنا، در خصوص 
مرجع تصميم گيري درباره تعطيل��ي ادارات تهران 
تاكيد كرد: اعالم تعطيلي هيچ ارتباطي به س��ازمان 
اداري استخدامي ندارد، بلكه مرتبط به ستاد ملي كرونا 
است و اگر ستاد مقابله با كرونا تهران پيشنهادات خود 
را به ستاد ملي بدهد، اين موضوع در آن ستاد بررسي 
مي ش��ود.وي با اشاره به فراهم بودن امكان دوركاري 
كاركنان ادارات خاطرنشان كرد: در دولت مصوبه اي 
در زمينه ش��رايط دوركاري كاركن��ان دولت وجود 
داشت كه پس از شيوع كرونا اصالحاتي در آن انجام و 
به دستگاه ها ابالغ شد. تنها شرطي كه در اين مصوبه 
وجود دارد، فراهم بودن زيرس��اخت انجام دوركاري 
در دس��تگاه مربوطه است.رييس س��ازمان اداري و 
استخدامي درباره مرجع تشخيص وجود زيرساخت 
دوركاري در دس��تگاه ها نيز گف��ت: در هر وزارتخانه 
و نه در ادارات كل، كميته اي در اين زمينه تش��كيل 
شده است و دستگاه هاي تابعه هر وزارتخانه بر اساس 

سياست هاي ابالغي كميته مربوطه عمل مي كند.
انصاري اظهار كرد: برخي تصميمي كه در فروردين 
اتخاذ ش��د و بر اس��اس آن حضور يك سوم كاركنان 
كاهش يافت را ب��ا دور كاري اش��تباه مي گيرند. در 
فروردين ماه صحبتي از دوركاري نبود بلكه ستاد ملي 
كرونا اعالم كرد كه تعطيل شوند و خود اين ستاد نيز 

درباره پايان آن تصميم گيري كرد.

مركز آمار را زيرسوال نبريد
نصيري،  معاون طرح هاي آماري و آمارهاي ثبتي مركز 
آمار   به شرايط خاص اين مركز و بازتاب هاي آمارهاي 
منتشره اش��اره كرد و گفت: همواره مركز آمار مظلوم 
واقع شده است و گاهي وقتي مخاطبان درك مناسبي 
از آمار نداشته و با وضعيت روز مقايسه مي كنند، نسبت 
به اعداد و ارقام منتش��ره مركز آمار واكنش نشان داده 
و ما را بازخواس��ت مي كنند.وي با بيان اينكه حتي در 
سطح مديران كشور هم اين موضوع ديده مي شود كه 
نسبت به آمارهاي منتشره مركز آمار واكنش مناسبي 
ندارند، گفت: طي س��ال هايي كه در مركز آمار بوده ام 
شاهد بودم كه بارها از جانب مسووالن از استاندار گرفته 
تا وزير يا مردم بازخواست شده ايم. در حالي كه انتشار 
هر آماري ممكن است يك بار دولت پسند بوده و از نگاه 
مردم جالب نباشد يا اينكه برعكس مردم پسند باشند و 
دستگاه هاي اجرايي آن را مورد استقبال قرار ندهند و در 
هر حالت اين مركز آمار است كه مذمت مي شود.نصيري 
با بيان اينكه چالش هاي آماري فقط خاص ايران نيست 
و در همه جاي دنيا توليد آمار با واكنش هاي متفاوتي 
مواجهه است، ادامه داد: اين در شرايطي است كه مركز 
آمار در چارچوب قانون و براس��اس داده هاي آماري و 
استانداردهاي بين المللي حركت كرده و آن چه را كه 
ارايه مي دهد، داده هايي است كه براساس شرايط روز 
جامعه اتفاق افتاده و فقط آن را منعكس مي كند.وي 
افزود: مركز آمار تصويري از آنچه رخ داده را به صورت 
بي ط��رف ارايه مي كند؛ به طوري كه انگار عكس��ي از 
وضعيت آماري مي گي��رد و در اختيار مخاطبان قرار 
مي دهد اما در اينكه محتواي آن عكس زشت است يا 
زيبا هيچ دخالتي ندارد و اين موضوعي اس��ت كه بايد 
در اذهان عمومي درك مناس��بي از آن وجود داش��ته 
باشد و مركز آمار را زير سوال نبرند. اين در حالي است 
كه نمي توان آمار اعالمي را تنها بر مبناي آنچه مشاهده 
مي شود ارزيابي كرد. مثال اگر يك نفر دو فرزند بيكار 
دارد و مركز آمار از كاهش نرخ بيكاري خبر داده نسبت 
به اين موضوع واكنش نشان مي دهد در حالي كه آمار 
شخصي نيست و متوسطي از آن چه در حال رخ دادن 
است، خواهد بود.نصيري در ادامه بر دنباله روي مركز 
آمار ايران از استانداردهاي جهاني تاكيد كرد و افزود: ما 
همواره در اغلب شاخص ها و آمارگيري ها در چارچوب 
استانداردهاي جهاني حركت مي كنيم كه از جمله آن 
مي توان به آمار نيروي كار، هزينه، درآمد يا شاخص هاي 
اقتصادي حساب هاي ملي اشاره كرد.اين مقام مسوول 
در مركز آمار همچنين به جريان نوين سازي در حوزه 
آماري اشاره كرد و توضيح داد: ما در ايران با وجود اينكه 
قانون تاسيس مركز آمار داريم اما قانون آمار نداريم و اين 
خود يكي از چالش هاي موجود است كه البته اليحه آن 
تدوين ش��ده و در كميسيون اجتماعي دولت در حال 
بررسي است تا بتوان آن را در مجلس به تصويب رساند.

وي افزود: بحث تدوين سياست هاي كلي آمار نيز مورد 
توجه است كه در كميته آمار مجمع تشخيص مصلحت 
نظام در حال تدوين بوده و اميدواريم مصوب شود كه در 
توليد يكپارچه آماري بسيار موثر است و تا حدي بحث 
موازي كاري را منتفي مي كند.نصيري با اشاره به موضوع 
حكمراني داده ها گفت: اين مساله بسيار مورد توجه است 
و حتي نهاد رهبري آن را پيگيري مي كنند كه بتوانيم 
در رابطه با ساماندهي داده ها حركت كنيم. حكمراني 
داده ها به عنوان پيش نياز حكمراني شايسته است و 
اين در حالي است كه متاسفانه در حال حاضر تمامي 
پايگاه هاي داده به يكديگر متصل نيستند و اين معضل 
بايد حل و فصل شود.نصيري يادآور شد: در حوزه آمار 
رسمي، فهرست آمار رسمي كشور تدوين شده كه البته 
اوليه است و هر سال مي تواند اقالم جديدي به آن اضافه 
شود كه بيش از ۴00 متغير در آن قرار دارد و مي تواند در 
مسير توسعه استاندارد در آمار حركت كند.وي گفت: 
چارچوب كيفيت آماري نيز ابالغ شده و دستگاه ها بر 
مبناي آن به صورت اس��تاندارد بايد آمار را ارايه كند.

آمارهاي ثبتي موضوع ديگر مورد اشاره اين مقام مسوول 
در مركز آمار اس��ت كه در اين رابطه گفت: ما در تغيير 
رويكردي كه در جمع آوري داده ها داش��تيم به سمت 
افزايش آمارهاي ثبتي حركت كرده تا بتوانيم بيشتر 
آمار را از طريق تلفن يا اينترنت و با استفاده از فناوري 
اطالعات دريافت كنيم. بر همين اساس، سرشماري 
عشايري بر مبناي سرشماري ثبتي مبنا انجام خواهد 

شد كه به زودي از آن رونمايي مي شود.

تحركات بازارها در آستانه 13 آبان چه مي گويد؟

رييس جمهور در جلسه هيات دولت عنوان كرد: 

تورم انتظاري انتخابات 2020

دست همكاري به سمت تمام قوا دراز مي كنيم
روحاني با بي��ان اينكه مردم مي دانند ما در مش��كالت 
هستيم يادآور شد: ما دو دست بيشتر نداريم كه با يك 
دس��ت با تحريم و با يك دست با كرونا مبارزه مي كنيم؛ 
بنابراين نبايد به جنجال ها و حاشيه ها اعتنا كنيم. مردم 

هم شرايط را به خوبي مي دانند.
به گزارش ايس��نا، حجت االس��الم و المسلمين حسن 
روحاني در جلس��ه هي��ات دولت با اش��اره ب��ه برخي 
حاش��يه هاي اخير اظهار كرد: ما امروز بايد وظيفه خود 
را رفع مشكالت مردم بدانيم و همه از ما انتظار دارند به 
عنوان دولت در ميدان باش��يم. ما بايد ريال و ارز و كاال و 
خدمات را تامين كنيم و مي گوييم دولت در صحنه است 
و قواي ديگر هم بايد ب��ه آن كمك كنند كه مي كنند و 
همكاري ها بايد بيش��تر ش��ود.وي افزود: در اين اوضاع 
ممكن اس��ت مواردي پيش بيايد كه فرد، جناح، حزب 
يا رسانه اي حرفي بزند و حاشيه ايجاد كند كه بايد از آن 
بگذريم و وارد حاشيه نشويم. مردم و رسانه ها هم به برخي 
از نكات حاشيه اي توجه نكنند ما نماينده مردم هستيم و 
مردم پاي صندوق آمده اند و به ما راي داده اند. حتي وزرا 
هم با واس��طه مردم كه توسط رييس جمهور و مجلس 
انتخاب مي ش��وند منتخب مردم هستند و همه ما بايد 
خادم مردم باشيم.روحاني با بيان اينكه مردم مي دانند ما 
در مشكالت هستيم يادآور شد: ما دو دست بيشتر نداريم 
كه با يك دس��ت با تحريم و با يك دست با كرونا مبارزه 
مي كنيم؛ بنابراين نبايد به جنجال ها و حاشيه ها اعتنا 

كنيم. مردم هم شرايط را به خوبي مي دانند.
رييس جمهور ادامه داد: ما با اختالف به جايي نمي رسيم 
و بايد با وحدت، يكپارچگي، همدلي و هم افزايي پيش 
برويم. دولت بدون مجلس، قوه قضاييه، نيروهاي مسلح 
و صدا و سيما و بخش خصوصي و بدون مردم نمي تواند 
كاري كن��د. ما نياز به هدايت رهب��ري، حمايت مردم و 
وحدت و اتحاد داريم.رييس جمهور همچنين تاكيد كرد: 
ما باز هم دست همكاري به سوي همه قوا دراز مي كنيم. 
مي دانم روزهاي سختي را پشت سر مي گذاريم و ترديد 
ندارم كه ملت ما در اين جنگ اقتصادي تحميلي مثل ۸ 

سال دوران دفاع مقدس پيروز ميدان خواهد بود.
روحاني در بخش ديگري از صحبت هاي خود با اش��اره 
به برداشته ش��دن تحريم تسليحاتي ايران خاطرنشان 
كرد: يكشنبه كه تحريم تسليحاتي ما برداشته شد فقط 
به اين معني نيست كه ما مي توانيم تسليحات بخريم يا 
بفروشيم بلكه مهم تر اين است كه منطق، حق، حقيقت، 
قانون و عقالنيت در مقابل زور و قلدري به پيروزي رسيد. 

امريكايي ها سال ها تالش كردند ملت ايران را از حقوقش 
محروم كنند و ما نشان داديم بايد به حقمان برسيم چرا 
كه ملت ايران بايد در هر زمينه اي آزاد باش��د و مثال اگر 

خواست سالح بخرد يا بفروشد.
رييس دولت دوازدهم با بيان اينكه يكش��نبه مشخص 
شد توطئه هاي امريكا در طول اين ۴ سال ناموفق بوده 
است، خاطرنشان كرد: امريكايي ها از آغاز دولت جديد 
خود به دنبال بر هم زدن برج��ام بودند. آن هم نه اينكه 
تنها خودشان خارج ش��وند، بلكه تمام تالش شان اين 
بود كه كاري كنند همه دس��ته جمعي از برجام خارج 
شوند. آنها مي خواستند در مقاطع مختلف شوراي حكام 
و آژانس را با توطئه خود و رژيم صهيونيستي وادار كنند 
قطعنامه اي عليه ما صادر كنند، اما موفق به اين كار نشدند 
و ترامپ ناچار ش��د به تنهايي از برجام خارج ش��ود.وي 
افزود: ما بايد تاريخ را درست و دقيق تحليل كنيم. همه 
اميد امريكايي ها اين بود كه بعد از آنها ما هم بالفاصله از 
برجام خارج شويم تا همه قطعنامه ها عليه ما برگردد. در 
اينجا تدبير نظام و حاكميت بسيار مهم بود و ما سياست 
پيچيده اي را در پيش گرفتيم. ما از تعهدات برجامي خود 
كاستيم اما اين كار را بس��يار حساب شده و قدم به قدم 
انجام داديم. به گونه اي كه دوست و دشمن نتوانست از 
كار ايران ايرادي بگيرد و هيچ كسي نتوانست بگويد كه ما 

خالف قوانين بين المللي كاري را انجام داده ايم.
روحاني در ادامه يادآور شد: روزهايي در اين كشور گذشته 
است كه حتي دوستان ما نتوانستند از ما حمايت كنند در 
آن زمان حتي همين روسيه و چين، نمي توانستند حامي 
ما باشند وحتي ناچار شدند به صف دشمنان بروند، اما 
نظام اين شرايط را فراهم كرد كه دوستان ما بتوانند در 
كنار ما فعال شوند و حتي دشمنان اروپايي كنار ما قرار 
بگيرند.رييس جمهور با اشاره به اينكه آنچه در مرداد و 
شهريور و روز پاياني شهريور پيش آمد در تاريخ سازمان 
ملل بي نظير بوده است عنوان كرد: شما يك بار را نشان 
بدهيد خواسته در سازمان ملل كاري بكند و موفق نشده 
است اما اين بار اين اتفاق افتاد و امريكا منزوي شد حتي 
رييس شوراي امنيت به خواسته امريكا اعتنا نكرد و نامه 
امريكا را دردستور كار قرار نداد و هم رييس و هم اعضاي 

شوراي امنيت از ما حمايت كردند.
وي در بخش ديگري از صحبت ه��اي خود اظهار كرد: 
ما مي دانيم كه مردم در فش��ار و سختي هستند و فشار 
اقتصادي روي آنهاس��ت اما مردم باي��د موفقيت هاي 
سياسي را هم در سطح جهان بدانند و حتي ممكن است 

اين موفقيت ها مرهمي بر آالم مردم باشد تا ببينند دولت با 
قدرت و تحرك چه اقداماتي انجام داده است. يكي از موارد 
سخنان امام كه فرمود امريكا هيچ غلطي نمي تواند بكند 
در همين ايام بود و امريكا همه توان خود را به كار برد اما 
نتوانست كاري كند.وي اضافه كرد: ملت ما در اين زمينه 
موفقيت بزرگي در سياست خارجي كسب كرد و همه ما 
بايد ممنون باشيم. ما در هر جا كه پيروز شده ايم زماني 
بوده كه همه اركان نظام در كنار هم و ملت يكپارچه با هم 
بودند و هدايت هاي رهبري ما را در مسير درست هدايت 
كرده است. اين موفقيت ها بدون اين موارد امكان پذير 
نبوده و ما از مردم بزرگ مان كه در همه مقاطع حمايت 

كردند تشكر و در برابر عظمت شان تواضع مي كنيم .
رييس جمهور با تبريك هفته نيروي انتظامي اظهار كرد: 
من از نيروي انتظامي تشكر مي كنم كه در اين مدت پاي 
كار بود و با وجود اينكه وظايف زيادي براي تامين امنيت 
كشور، امنيت مرزها، مبارزه با مواد مخدر و جرايم سايبري 
به عهده دارد و به عنون ضابط قوه قضاييه وظايف سنگيني 
دارد در مبارزه با ويروس كرونا هم در كنار ما بوده است.وي 
افزود: امروز جرايمي كه براي مقابله با كرونا تعيين شده به 
خاطر توجه بيشتر مردم به اين موضوع است وگرنه مقصود 
پول گرفتن از مردم نيست. من مي دانم كه نيازمندي ما 
براي كمك ممكن است بيشتر باشد و نيروي انتظامي و 
بسيج هم پاي كار هستند كه ان شاء اهلل از اين خطر عبور 
خواهيم كرد.رييس دول��ت دوازدهم در بخش ديگري از 
صحبت هاي خود با يادآوري 29 مهر با عنوان روز صادرات 
خاطرنشان كرد: امروز صادرات غيرنفتي براي ما بسيار مهم 
است. دشمنان ما خيلي تالش كردند تا جلوي صادرات مهم 
ما را بگيرند. اما تنوع صادرات ما مانع از موفقيت آنها شد. 
دشمن در توطئه ۴ س��اله اي كه سه سال است آن را اجرا 
مي كند حتما شكست خورده و نمي تواند آن را ادامه دهد.

رييس جمه��ور در ادامه تصريح كرد: اينكه در انتخابات 
امريكا چه كسي پيروز شود براي ما مهم نيست چرا كه 
هر كسي بيايد ناچار است در برابر ملت ما تسليم شود آنها 
مي خواستند ملت ما را به زانو در بياورند و نظام را تسليم 
كنند اما ما تسليم نمي شويم و آنها گروهي هستند كه 
بي ترديد دير يا زود تسليم مي شوند. وي ادامه داد: اينكه 
در سامانه نيما 2۴0 ميليون دالر ارز عرضه مي شود معني 
آن حركت صادرات ماست. طبق آمار وزارت اقتصاد در 
دولت هاي نهم و دهم مجموعه صادرات غير نفتي 1۷1 
ميليارد دالر ب��وده و در دولت هاي يازدهم و دوازدهم تا 
امروز 301 ميليارد دالر بوده است كه اميدواريم تا پايان 

اين دولت صادرات غير نفتي ما حدود دو برابر صادرات 
در ۸ سال دولت قبل باشد. اين نشان حركت بزرگي است 
و ما در جهش دوم پتروش��يمي قرار داري��م و در آينده 
شاهد جهش سوم آن خواهيم بود. در فوالد، آلومينيوم و 
مس هم اين پيشرفت ها صورت گرفته كه نشان مي دهد 

مي توانيم فعال تر از گذشته باشيم. 
روحاني اضافه كرد: در همين صادرات غيرنفتي دشمن 
با وجود اينكه ما را با مش��كالت بزرگ��ي مواجه كرد اما 
نگذاشتيم دش��من در اين حركات نادرست خود پيروز 
ش��ود.رييس جمهور با بيان اينكه در اين مدت اقدامات 
خوبي براي كمك به كساني كه حقوق ثابت دارند صورت 
گرفته است، اظهار كرد: به خاطر تورم كساني كه حقوق 
ثابت دارند مشكالت ش��ان بيشتر مي ش��ود. ما دو قدم 
مهم براي رفع اين مش��كالت برداشتيم يكي همسان 
س��ازي حقوق بازنشستگان با ش��اغلين براي كارگران 
عزيز بود كه مجموعا در م��رداد حقوق 3 و نيم ميليون 
نفر افزايش يافت. ديروز هم براي بازنشستگان كشوري، 
معلمين و اقشار ديگر كه يك و نيم ميليون نفر مي شدند 
همسان س��ازي صورت گرفت و متوسط حقوق آنها ۷۷ 
درصد افزايش يافت. كه در اين شرايط سخت اقتصادي 
كمك خوبي است تا تحت فشار و زحمت نباشند.رييس 
دولت دوازدهم همچنين تاكيد كرد: رسانه ها همان گونه 
كه مشكالت را بيان و نقد مي كنند خدمات را هم تبيين 
كنند. به طور مثال ما فردا در بخش مسكن افتتاح هايي 
خواهيم داشت و مردم شاهد طرح هاي خوبي در مسكن 
ملي خواهند بود. هر پنجشنبه مردم ما با موجي از تالشها 
و فداكاري ها مواجه خواهند بود كه اين نش��ان مي دهد 
در حال حركت و تالش هستيم.روحاني بيان كرد: ما در 
ماه هاي اوليه امسال خيلي در سختي بوديم و ديديد در 
مس��ائل ارز يا تامين كاال فشارهايي وارد شد؛ چرا كه در 
فروردين و اسفند حدود دو ماه و نيم صادرات ما با مشكل 
مواجه شد اما بعد از آن گشايش هايي حاصل شد و هفته 

گذشته صادرات ما نسبت به سال قبل افزايش يافت.
رييس جمهور در پايان اظهاركرد: ما ديروز در جلس��ه 
اقتصادي تصميماتي درباره نحوه مصرف ارز گرفتيم و 
تقسيم كاري بين بانك مركزي و وزارت صمت صورت 
گرفت كه بسيار مهم بود و در جلسات هفته آينده آن را 
تكميل مي كنيم و مردم شاهد مشكالت كمتري باشند 
من ش��ش ماهه دوم س��ال را بهتر از قبل مي بينم البته 
همچنان كرونا و فشار دشمن را داريم ولي همين ماه مهر 

نشان داد كه شرايط ما بهتر خواهد شد.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
پس از يك دوره دو روزه كاهش نرخ دالر تا كانال 27 
هزار تومان، روز چهارشنبه 30 مهر 99 بار ديگر قيمت 
دالر از ساعات ظهر به بعد با افزايش مواجه شد و قيمت 
دالر بار ديگر ابتدا به مرز 28 هزار تومان رسيد سپس 
تا 28800 تومان افزايش يافت و به طور ميانگين بين 
28500 تا 28800 تومان در نوسان بوده است. صبح 
چهارشنبه قيمت دالر با قيمت 27 هزار و 500 تومان 
شروع به معامله كرد اما به تدريج قيمت آن باال رفت و به 
28800 تومان رسيد و فعاالن بازار پيش بيني كرده اند 
كه روز پنجشنبه با قيمت 29 هزار تومان معامله شود. 
همچنين يورو 33600، پوند 38 هزار، درهم 8160، 
لير تركيه 3650، ي��وآن 4400 و دالر كانادا 22 هزار 

تومان داد و ستد شد. 
در بازار طال و س��كه نيز با اعالم اونس جهاني طال به 
قيم��ت 1918 دالر و قيمت دالر 28800 تومان، هر 
گرم ط��الي 18 عيار 1 ميلي��ون و 332 هزار تومان، 
مظنه مثقال 17 عيار 5 ميلي��ون و 770 هزار تومان، 
سكه جديد 14 ميليون و 250 هزار، سكه طرح قديم 
13 ميليون، نيم سكه 7 ميليون و 600 هزار، ربع سكه 
4 ميليون و 950 هزار تومان، سكه گرمي 2 ميليون و 
600 هزار تومان معامله شد. اما طالفروشان سكه را با 
قيمت هايي يك ميليون تومان كمتر از نرخ فروش خود 
از مردم خريداري مي كنند و به بهانه كاهش قيمت ها، 

قيمت پاييني را براي خريد اعالم كرده اند.
فع��االن ب��ازار ارز مي گوين��د: قيم��ت ه��ر دالر در 
صرافي هاي بانكي روز )چهارشنبه( به 28 هزار تومان 
رس��يد. صرافي هاي بانكي هر دالر را 28 هزار تومان 
فروختند، اين در حالي است كه نرخ خريد دالر در اين 
صرافي ها با اختالف حدود دو هزار توماني 25 هزار و 

620 تومان اعالم شده است.
قيمت فروش يورو نيز در صرافي هاي بانكي 33 هزار 
و 100 تومان اعالم ش��د. نرخ خريد يورو نيز 30 هزار 
و 720 تومان درج ش��د. نرخ ارز در بازار در حالي روند 
كاهشي گرفت كه پيش از اين كارشناسان بارها درباره 
ريسك سرمايه گذاري در اين بازار به خريداران هشدار 
داده بودند و ريزش هاي قيمتي در دوره هاي گذشته 
را گواه بر نامطمئن بودن اين بازار براي سرمايه گذاري 

دانسته بودند.
در دو روز اخير عده اي از مردم به تكاپو افتاده و به خاطر 
جلوگيري از زيان و احتمال كاهش بيشتر، طالي خود 
را در بازار مي فروشند، طالفروشي ها نيز كه تا سه روز 
پيش بابت خريد ربع س��كه مبلغ 5 ميليون تومان و 
بيش از آن پرداخت مي كردند ربع سكه را 3 ميليون و 
850 هزار تومان مي خرند و اين قيمت با قيمت قبلي 
خريد از مردم بيش از 1 ميلي��ون و 500 هزار تومان 
تفاوت دارد. طالفروش��ي ها س��كه را با اختالف يك 
ميليون تومان از مبل��غ فروش از مردم مي خرند و آن 
را به قيمت 4 ميليون و 800 هزار تومان مي فروشند. 
برخي كارشناسان مي گويند در شرايط كاهش شديد 
قيمت ها، به فروش��ندگان اجحاف زيادي مي شود و 
خريدار با فاصله قيمتي زياد و س��ود زياد براي خود، 

دارايي مردم از جمله طال و ارز را خريداري مي كند.
 برخ��ي فعاالن ب��ازار مي گوين��د كه اين نوس��انات 
نشان دهنده آن است كه بازار واكنش سريع به تزريق 
ارز و طال نشان داده اما به تدريج مشخص شد كه عرضه 
طال و ارز به حدي نيست كه بتواند تغييرات زيادي در 
كوتاه مدت ايجاد كند و كاهش نرخ ها به زمان بيشتري 
نياز دارد و عالوه بر عرضه طال و ارز توسط بانك مركزي، 
در انتظار شرايط با ثبات اقتصادي، تحوالت خارجي 
و سياسي اس��ت. براين اساس بازار منتظر است تا اثر 
اصلي تحوالت بر شاخص هاي ارز و طال و سهام را بعد 
از نتايج انتخابات امريكا نشان دهد و اگر بايدن پيروز 
شود، براي چند هفته نرخ ها با كاهش مواجه خواهد 
شد و بازار ارز و طال و سهام بهتر خواهد بود سپس به 
روند با ثباتي خواهد رسيد. البته بايد ديد كه تحوالت 
بعد از انتخابات امريكا تا چه حد گسترده خواهد بود و تا 
چه حد مي تواند روي شاخص هاي اصلي اقتصاد يعني 
درآمد ارزي حاصل از نفت و صادرات، تجارت خارجي و 

واردات، تقاضا و عرضه ارز، انتظارات تورمي و وضعيت 
تحريم ها اثرگذار باشد.  برخي صاحب نظران معتقدند 
كه با توجه به روند افزايشي 3 سال اخير قيمت ها و نرخ 
ارز، تنها تحولي مي تواند روي نرخ ارز اثرگذار باشد كه 
يا درآمد ارزي از محل فروش نفت و آزاد سازي پول هاي 
ايران را به همراه داشته باشد يا امريكا به برجام برگردد. 

    پيش بيني كاهش قيمت  ارز 
در روزهاي آينده

يك فعال بازار ارز ضمن مثبت خواندن تاثير اقدامات 
اخير بر بازار ارز، وضعي��ت اين بازار در روزهاي آتي را 

كاهشي پيش بيني مي كرد. 
يك صراف، گفت: اقداماتي چون افزايش سقف خريد 
در بازار متشكل ارزي، عرضه روزانه 50 ميليون دالر 
در اين بازار، س��فر رييس كل بانك مركزي كشور به 
عراق براي آزادسازي منابع، شنيده شدن اخبار مثبت 
درباره آزادسازي منابع كشور در كره جنوبي و افزايش 
ساعت كاري در صرافي هاي بانكي و بازار متشكل ارزي 

سينگال هاي مثبتي به بازار ارز منتقل كردند.
وي افزود: در حال حاضر در صرافي ها بيش��تر فروش 
ارز ص��ورت مي گيرد و تقاضايي براي خريد آن وجود 
ندارد. همچنين، عرضه در بازار ارز بس��يار مناس��ب 
است . دليل اينكه مردم تمايلي براي خريد ارز ندارند 
اين است كه س��رمايه گذاري در اين بازار را پرريسك 
مي دانن��د.  اين فعال بازار ارز در ادامه پيش  بيني كرد 
كه در روزهاي آينده بازار روند كاهشي پيدا مي كند، 
زيرا ميزان بيش��تري از ارزهاي صادراتي برگش��ته و 
عرضه در سامانه نيما و بازار اسكناس مناسب است. در 
دو روز گذشته روند بازار كاهشي بوده اما در اينكه تمام 
صرافي ها كاهش قيمت داشته اند، برخي از صرافي هاي 
بانكي چون صرافي بانك ملي قيمت هاي باالتري را 
درج كرده است كه اين امر سينگال افزايش قيمت به 
بازار منتقل مي كند و نمي گذارد روند كاهشي ادامه 
پيدا كند.  وي در پايان در پاسخ به اينكه چرا با وجود 
اينكه تقاضايي براي عرضه هايي كه بانك مركزي در 
بازار انجام مي دهد و تقاضاي��ي براي آن وجود ندارد، 
همچنان اين عرضه ها ادام��ه دارد؟ گفت: از آنجا كه 
در س��اير بازارها چون بازار كاالها و خدمات حتي اگر 
تقاضايي در اين بازارها وجود نداش��ته باشد، عرضه 
صورت مي گي��رد، عرضه ارزهاي بان��ك مركزي به 
عنوان بازارساز ادامه مي يابد. زيرا، اين حجم از عرضه 
نشان دهنده وضعيت مناسب و مطلوب منابع ارزي در 
كشور است كه سيگنال مثبتي به بازار منتقل مي كند. 
در س��اعات صبح چهارشنبه، با اعالم قيمت دالر 28 

ه��زار و 200 تومان، ي��ورو 33 ه��زار و 700 تومان و 
درهم امارات 8 هزار و 30 تومان، مظنه هر مثقال طال 
5 ميليون و 507 هزار، قيمت طالي 18عيار هر گرم 
يك ميليون و 271 هزار تومان، قيمت دالر 28 هزار و 
200 تومان و قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 
14 ميليون و 300 هزار تومان و قيمت سكه طرح قديم 
13 ميليون تومان، نيم س��كه بهار آزادي 7 ميليون و 
600 هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي 4 ميليون و 800 
هزار تومان و سكه گرمي 2 ميليون و 600 هزار تومان 
معامله شد. گفتني اس��ت، قيمت طال، سكه و ارز در 
بازار طي روزهاي نخست ابتداي هفته جاري نسبت به 
روزهاي قبل با افزايش همراه شده اند كه يكي از داليل 
اصلي اعمال تحريم هاي مجدد برخي بانك هاي ايراني 
است، جو رواني حاكم در بازار ارز موجب شده تا بار ديگر 
نوسانات شديد قيمتي در بازار به وجود  آيد و دالر نيز از 

سد قيمتي 30 هزار تومان عبور كند.
در هفته هاي اخير، تشديد نوسانات ارزي موجب شد 
تا بازارساز تصميم جدي براي مديريت عرضه و تقاضا 
بگيرد و برهمين اساس عالوه بر افزايش عرضه در بازار 
با برداشتن سقف فروش در سامانه نيما، از سرگيري 
فروش ارز س��هميه اي و كاهش اختالف دالر در بازار 
رسمي و آزاد و البته آزاد شدن فروش ارز پتروشيمي ها 
در صرافي هاي مجاز مقدمات كاهش نوسانات قيمتي 
را در بازار ارز فراهم كرد.  بانك مركزي همچنين اعالم 
كرده از روز دوشنبه 21 مهرماه نيز روزانه 50 ميليون 
دالر اسكناس وارد بازار خواهد كرد ضمن اينكه سقف 
خريد بانك ها و صرافي ها در بازار متشكل ارزي را به 

500 هزار دالر افزايش داده است.
فعاالن ب��ازار پيش بيني مي كنند با ورود 50 ميليون 
دالر در بازار و افزايش س��قف خريد صرافي ها در بازار 
متش��كل، قيمت ارز كاهشي ش��ود كمااينكه بعد از 
اجراي اين سياست طي چند روز قيمت دالر حدود 4 

هزار تومان كاهش يافت.
با افزايش قيمت ارز در بازار آزاد، قيمت خريد و فروش 
ارز در صرافي هاي بانكي نيز افزايش يافت؛ قيمت دالر 
براي اولين بار طي روز يكشنبه 20 مهر در صرافي هاي 
بانكي وارد كانال 31 هزار تومان شد؛ فعاالن بازار براين 
باورند كه رشد چشم گير قيمت طال و ارز و دالر واكنش 
هيجاني بازار به اق��دام جديد امريكا بود كه 18 بانك 
ايراني را در ليست تحريم هاي ثانويه خود قرار داد.اما 
از يكي دو روز گذش��ته با آغاز سير نزولي قيمت ها در 
بازار ارز، قيمت خريد و فروش ارز در صرافي هاي بانكي 
نيز كاهشي شد ولي همچنان با نوسان همراه است. 
قيمت دالر در صرافي هاي بانكي با افزايش نسبت به 

قيمت هاي پاياني روز كاري قبل 27 هزار و 800 تومان 
تعيين شده است. 

قيمت فروش دالر در صرافي ها با افزايش نس��بت به 
قيمت هاي پاياني روز كاري قبل 27 هزار و 800 تومان 
و قيمت خريد دالر نيز 25 هزار و 620 تومان درج شد. 
ضمن اينكه قيمت فروش يورو نيز با افزايش نسبت 
به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل معادل 32 هزار و 
900 تومان و قيمت خريد يورو 30 هزار و 720 تومان 
تعيين شده است. در بازار آزاد نيز قيمت دالر و يورو كه 
روز سه شنبه و صبح چهارشنبه نزولي بود در ساعات 
عصر چهارشنبه با نوسان همراه شد و به تدريج قيمت 
دالر به 28800 تومان سپس به 29 هزار تومان رسيد. 
تشديد نوسانات ارزي موجب شد تا بازارساز تصميم 
جدي براي مديريت عرضه و تقاضا بگيرد و برهمين 
اس��اس عالوه بر افزايش عرضه در بازار با برداش��تن 
سقف فروش در س��امانه نيما، از سرگيري فروش ارز 
س��هميه اي، آزاد ش��دن فروش ارز پتروشيمي ها در 
صرافي هاي غيربانكي و كاهش اختالف دالر در بازار 
رس��مي و آزاد مقدمات كاهش نوسانات قيمتي را در 
بازار ارز فراهم كرد.اما از يكي دو روز گذش��ته با آغاز 
سير نزولي قيمت ها در بازار ارز، قيمت خريد و فروش 
ارز در صرافي هاي بانكي نيز كاهشي شد ولي از عصر 
چهارشنبه قبل بارديگر نوسان در بازار ارز زياد شده 
است. گفتني است، با افزايش بيش از 3 هزار توماني 
قيم��ت ارز در صرافي هاي بانك��ي و كاهش اختالف 
قيمت ارز بازار آزاد و رسمي، بانك مركزي ممنوعيت 
فروش ارز س��هميه اي را به هر كارت ملي برداش��ت؛ 
بنابراين صرافي ها به هر كارت ملي يك بار در س��ال 
2200 دالر ارز س��هميه اي مي فروشند. پيش از اين 
با دستور بانك مركزي فروش ارز سهميه اي موقتًا در 

صرافي هاي بانكي متوقف شده بود

   طال باالي 1915 دالر
در حالي كه خوش بيني نسبت به احتمال دستيابي 
به توافقي بر س��ر بس��ته محرك مالي جديد قبل از 
انتخابات رياست جمهوري امريكا موجب تحت فشار 
قرار گرفتن ارزش دالر شده و اشتها براي خريد طال 
را باال برده است، قيمت فلز زرد شاهد افزايش بود.  به 
گزارش رويترز، قيم��ت هر اونس طال امروز با 0.46 
درصد افزايش به 1915 دالر و 75 س��نت رس��يد. 
قيمت طال به باالترين رقم يك هفته گذشته رسيده 
بود. قيمت فلز زرد در معامالت آتي براي تحويل در 
ماه دسامبر با 0.27 درصد افزايش به 1920 دالر و 

60 سنت رسيد.
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پيش بيني بانك مركزي 
از كمبود بازار بين بانكي

بانك مركزي در مهلت تعيين شده از طريق سامانه 
بازار بين بانكي پنج س��فارش فروش اوراق بدهي 

دولتي از طرف دو بانك  دريافت كرد.
به گزارش رواب��ط عمومي بانك مرك��زي، پيرو 
اطالعي��ه روز دوش��نبه 28 مهرم��اه 1399 در 
خصوص موضع بانك مركزي در عمليات بازار باز، 
اين بانك در مهلت تعيين ش��ده از طريق سامانه 
بازار بين بانكي پنج س��فارش فروش اوراق بدهي 

دولتي از طرف دو بانك  دريافت كرد.
با توجه ب��ه پيش بيني بانك مرك��زي از كمبود 
نقدينگي در ب��ازار بين بانك��ي همچنين فاصله 
گرفتن نرخ س��ود موزون بازار از نرخ سود هدف، 
بانك مركزي اوراق پيش��نهادي را در مجموع به 
ارزش 2.0 ه��زار ميليارد ريال خري��داري كرد. 
معامالت مربوط به اين عمليات توسط كارگزاري 
بانك مركزي در روز چهار شنبه 30 مهر ماه انجام 
شد.  ذكر اين نكته ضروري است كه بانك مركزي 
در چارچوب مديريت نقدينگي م��ورد نياز بازار 
بين بانك��ي ريالي، عمليات بازار ب��از را به صورت 
هفتگي اجرا مي كن��د. موضع اين بانك )خريد يا 
فروش اوراق بدهي دولتي( براس��اس پيش بيني 
وضعيت نقدينگي در ب��ازار بين بانكي و با هدف 
كاهش نوس��انات نرخ ب��ازار بين بانكي حول نرخ 
هدف، از طريق انتش��ار اطالعيه در س��امانه بازار 
بين بانك��ي اعالم خواهد ش��د. متعاقب اطالعيه 
ياد شده، بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي 
مي توانند در راستاي مديريت نقدينگي خود در 
بازار بين بانكي، نس��بت به ارس��ال  سفارش ها تا 
مهلت تعيين شده از طريق سامانه بازار بين بانكي 

اقدام كنند.

ارز ديجيتال ايراني بايد توسط 
دولت و بانك مركزي توليد شود

يك كارشناس فناوري هاي نوين گفت: تنها نهادي 
كه مي تواند درباره ارزهاي ديجيتال نظر بدهد، بانك 
مركزي است و ارز ديجيتال مي تواند توسط دولت 
و بانك مركزي توليد شود و حتي مي توان اسم آن 
را »ايران كوين« مانند »بيت كوين« گذاشت كه آن 
هم مي تواند يا با ارزش ثابت يا با ارزش متغير توسط 

بانك مركزي مديريت شود.
چند س��الي اس��ت كه پاي ارزه��اي ديجيتال به 
معادالت اقتصادي گش��وده شده اس��ت. دنياي 
مرموزي از ارقام و اعداد كدگذاري شده بر بستري 
موس��وم به بالك چين كه مي توان داد و ستدهاي 
مالي را روي آن انجام داد بدون آنكه پاي ديگران به 
ميان بيايد. اين دنياي جديد كه به دنياي رمزارزها 
شناخته مي شود، داراي مزايا و مخاطراتي است كه 
بايد بيش از پيش آنها را شناخت و جدي گرفت. چرا 
كه بسياري از كارشناسان در كنار بدبيني هايي كه 
به اين ارزهاي ديجيتال دارند، اما خوشبيني هايي 
هم براي آن متصورند؛ مثل اينكه با تحوالت سريع 
در جهان و احتمال فراگير شدن ارزهاي ديجيتال تا 
چند سال آينده، اين امكان وجود دارد كه پول هاي 
ملي كشورها تحت الشعاع قرار گرفته و در نتيجه به 

نابودي سلطه دالر بينجامد.
فرهاد اينالويي، كارش��ناس فناوري هاي نوين در 
گفت وگو ب��ا ايِبنا در اين باره گف��ت: ارز ديجيتال 
در مقابل ارز رسمي كشورها مطرح است و ما بايد 
سياست خود را در اين رابطه كامال مشخص كنيم 
كه آيا ما اين ارزها را به رسميت مي شناسيم يا خير؟

وي با بيان اينكه »ما الجرم به س��مت و س��ويي 
خواهيم رفت كه ارزهاي ديجيتال را به رسميت 
خواهيم ش��ناخت« ادامه داد: پرس��ش اينكه ارز 
ديجيتال در كش��ور ما توس��ط كدام نهاد بايد به 
رسميت شناخته شود، به نظر مي آيد تنها نهادي 
كه مي تواند روي آن نظر بدهد بانك مركزي است. 
اينالويي در پاس��خ به اين س��وال كه آيا مي توان 
اميدوار بود كه اين فناوري ه��ا و تكنولوژي هاي 
بع��د از آن در ايران بتواند كارب��رد واقعي به ويژه 
در خنثي كردن تحريم ها داش��ته باشند؟ اظهار 
كرد: از نظر من، پاسخ اين سوال منفي است. چرا 
كه مبادالت در س��طح باال كامال رصد مي ش��ود. 
اگرچ��ه ارز ديجيتال يك ارز متمركز اس��ت و در 
ش��بكه برخط مبادله و توليد مي شود، اما وقتي 
عدد مبادالت بزرگ مي شود كامال شفافيت دارد 
و قابل رصد اس��ت.ذهنيتي كه ما از ارز ديجيتال 
داريم آن است كه هيچ كسي آن را رصد نمي كند، 
اما اين داده ها كامال به درستي و با دقت باال قابل 
رصد است و تنها متولي متمركز ندارد. وي با اشاره 
به اينكه بانك مركزي بايد از هم  اكنون براي اين 
دنياي جديد خود را آماده كند، افزود: به رسميت 
شناختن اين نوع ارزها از مهم ترين كارهايي است 
كه بانك مركزي مي تواند انجام دهد.در اين مورد، 
بحث توليد و استخراج ارز كه توسط افراد مختلف 
و با هزينه هاي مختلف مي تواند انجام شود به نظر 
مي آيد اين كار بس��يار مناسب است، اگر ما آن را 
به رسميت بشناسيم. اين كارشناس بانكي يادآور 
شد: در صورت رس��ميت دادن به اين حوزه، هم  
اكنون ماينرهاي ما مي توانستند ماين انجام داده، 

استخراج كرده و ارز ديجيتال ايجاد كنند.
وي نمونه س��اده اي از ارز ديجيتال را مثال آورد و 
گفت: من مثالي در اين مورد به ش��ما مي زنم كه 
ارز ديجيت��ال حتما نبايد از يك الگوريتم پيچيده 
كامپيوتري برخوردار باشد، بلكه مثال فرض كنيد 
شما در باشگاه مشتريان بانكي عضو هستيد و آن 
بانك به شما يك امتيازي به خاطر عضويت در آن 
باشگاه مي دهد كه آن امتياز آنقدري مقبوليت دارد 
كه مي تواند در باشگاه بانك هاي ديگر و شركت هاي 
ديگر و بين توليدكنندگان ديگر و در سيستم دولتي 
مورد پذيرش واقع شود كه اين خود ارزي ديجيتال 

محسوب مي شود.

 جزييات ۴ مصوبه مهم 
شوراي پول و اعتبار

شوراي پول و اعتبار در مصوباتي جداگانه با افزايش 
سقف مانده تسهيالت سرمايه در گردش واحدهاي 
تولي��دي، تخصيص منابع بانكي ب��ه اولويت هاي 
دو بخش صنع��ت و مع��دن و مس��كن، افزايش 
سقف تسهيالت اشتغالزايي روستاييان و افزايش 
تسهيالت ساخت و خريد مسكن نخبگان موافقت 
كرد. به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، شوراي 
پول و اعتبار در يكهزار و س��يصد و دومين جلسه 
مورخ 99.7.29 خود به رياست عبدالناصر همتي، 
در راس��تاي حمايت از توليد، ب��ه ويژه برنامه هاي 
كارگروه رف��ع موانع جهش توليد، س��قف مانده 
تسهيالت سرمايه در گردش اعطايي به بنگاه هاي 
توليدي را تا 90 درصد فروش س��ال گذشته آنها 
افزايش داد. شوراي پول و اعتبار همچنين به منظور 
هدايت و تخصيص منابع بانكي به اولويت هاي دو 
بخش صنعت و معدن و مسكن و در راستاي تحقق 
جهش توليد، مقرر كرد تا سقف 500 )پانصد( هزار 
ميليارد ريال منابع بانكي براي پرداخت تسهيالت 
از طريق سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت و تا 
سقف 200 )دويست( هزار ميليارد ريال به منظور 
پرداخت تس��هيالت به بخش مسكن )ساخت( از 
طريق س��امانه وزارت راه و شهرس��ازي در اختيار 

واحدهاي مرتبط با اين دو بخش قرار گيرد. 
افزايش سقف فردي تسهيالت قرض الحسنه براي 
توانمندسازي و توسعه اشتغال در مناطق روستايي 
و محروم كش��ور به مبلغ 200 )دويست( ميليون 
ريال با مدت بازپرداخت حداكثر 7 سال ديگر مصوبه 
ش��وراي پول و اعتبار در راستاي مساعدت به رفع 

مشكالت روستاييان بود. 
در پاي��ان به پيش��نهاد بانك  مرك��زي  جمهوري 
 اسالمي  ايران، س��قف فردي تسهيالت ساخت و 
خريد مسكن نخبگان و استعدادهاي برتر از مبلغ 
دو ميليارد ريال به سه ميليارد ريال افزايش يافت. 
شايان ذكر است كه دوره بازپرداخت اين تسهيالت 
20 ساله و بر اساس نرخ هاي مصوب شوراي پول و 

اعتبار خواهد بود.

پايان  عمر دالر
ي��ك اقتصاددان معتقد اس��ت: ممكن اس��ت در 
كوتاه مدت انتخابات دموكراتيك براي بازار سهام 
خوب باش��د، اما عمر دالر به س��ر رسيده است.به 
گزارش راشاتودي، به گفته پيتر شيف، اقتصاددان 
از آنجا كه بازارها به موازات رياست جمهوري امريكا 
شروع به رقابتي تازه مي كنند، به نظر مي رسد كه 
آنها برنده شدن بايدن را به عنوان يك عامل مثبت 

براي بازار سهام در نظر مي گيرند.
رييس جمهور ش��دن دونالد ترامپ به دليل آنچه 
انجام مي داد، براي س��هام صعودي بود، اگر بايدن 
ب��ه خنثي كردن هم��ه اينها و افزاي��ش ماليات و 
مقررات بيشتر تهديد كرده بود، شما فكر مي كنيد 

وال استريت آن را منفي مي دانست.
شيف در مورد بهترين سناريوي بانك مركزي امريكا 
براي بازارهاي سهام صحبت كرد، كه متعلق به حزب 
دموكرات است. با اين نتيجه، مطمئناً افزايش ماليات 
شركت ها و همچنين خط قرمز قانوني بيشتري با 
كنترل كامل دموكرات ها وجود دارد. شيف معتقد 
است كه هيچ يك از اينها براي اقتصاد مفيد نيست، 
اما دليل اينكه بانك مرك��زي امريكا از اين نتيجه 
راضي اس��ت اينكه احتمااًل به معناي بيش��ترين 
محرك مالي است. وي گفت: كل رونق بازار سهام 
مصنوعي است. وي موافقت مي كند كه سناريوي 
گسترده دموكرات ها حداقل در كوتاه مدت ممكن 
اس��ت براي بورس خوب باش��د، اما مي گويد اين 
بدترين نتيجه ممكن براي امريكا و دالر است. عمر 
دالر رو به پايان اس��ت و اي��ن قطعًا بدترين نتيجه 
براي دالر اس��ت. مارك موبيوس هشدار مي دهد، 
در صورت رقابت در نتايج انتخابات اياالت متحده، 
بازارهاي سهام به طرز چشمگيري سقوط خواهند 
كرد. به گفته اين اقتصاددان، هر كاري كه موجب 
كند ش��دن عملكرد دولت شود، مثبت است. زيرا 

دولت مي خواهد به اقتصاد آسيب برساند.

 ارزش بيت كوين
از 1۲ هزار دالر گذشت

ارزش بيت كوين 2.7 درصد در روز س��ه شنبه در 
نيويورك افزايش يافت و به 12052 دالر رس��يد. 
اين باالترين رقم معامله بيت كوين از دوم سپتامبر 
تا ح��اال بوده اس��ت.به گزارش بلومب��رگ، ارزش 
بيت كوين ب��راي اولين بار طي يك ماه گذش��ته 
از 12 هزار دالر گذش��ت و س��طح كلي��دي را كه 
تحليلگران عقيده دارند زمينه براي صعود بيشتر 
آن را فراهم مي كند، پش��ت س��ر گذاشت.ارزش 
اين پول ديجيتال 2.7 درصد در روز سه شنبه در 
نيويورك افزايش يافت و به 12052 دالر رس��يد. 
اين باالترين رقم معامله بيت كوين از دوم سپتامبر 
تا حاال بوده است. سيمون پيترز، تحليلگر پلتفرم 
سرمايه گذاري ايتورو گفت: »قبل از اينكه به فكر 
افزايش بيشتر ارزش بيت كوين باشيم، بايد آن را 
براي مدت بيشتري باالي 12 هزار دالر نگه داريم. 
بعد سرمايه گذاران مي توانند هدف بعدي 14 هزار 

دالر را در نظر بگيرند.«
در شرايطي كه بيت كوين در كل سال بي ثبات بوده، 
يك سري عوامل مثبت طي هفته هاي اخير از آن 
حمايت كرده اس��ت. بيت كوين همواره در زمان 
سقوط بازار سهام امريكا عملكرد خوبي از خود نشان 
داده است. اريك ديموت، يكي از موسسان و مدير 
ارشد بيت پاندا، مي گويد: »ما شاهد افزايش قابل 
توجه ورود موسس��ات به بازار ارز مجازي بوده ايم. 
سرمايه زيادي در دسترس است كه وارد بازار مالي 

سنتي نمي شود.«

نرخ ۲۸ هزار توماني دالر در آخرين روز مهرماه

طالفروشي ها سكه را با اختالف يك ميليون تومان از مبلغ فروش از مردم مي خرند 

رفت و برگشت دالر به كانال 28 هزار 

عمق واكنش هاي اقتصادي به تحوالت بين المللي
 ش��اخص هاي اقتصادي ايران از جمل��ه قيمت ارز هم 
نش��انه هايي از تعدي��ل احتمالي و خروج از اين فش��ار 
اقتصادي بروز داده اند كه منش��أ تحليل هاي متنوعي 
شده است. اينكه بازارها نسبت به تحوالت بين المللي 
واكنش هاي مثبت يا منفي ارايه مي كنند، امر پذيرفته 
شده اي اس��ت كه گريزي از آن نيست، اما اينكه برخي 
تصور مي كنند، انتخاب بايدن مشكالت ريشه دار اقتصاد 
كش��ور را به يك باره حل خواهد كرد، برآمده از منطق 
تحليلي نادرستي است كه در ادامه مي تواند خطرناك 
هم باشد. حتما نسل هاي قبلي ايرانيان به خاطر دارند 
در دهه 60خورش��يدي بعد از امض��اي قطعنامه 598 
تكانه ه��اي بزرگ��ي در تعديل قيم��ت ارز در ايران رخ 
داد و باعث ش��د بسياري از س��وداگران و تازه به دوران 
رس��يده هايي كه جيب هاي خود را در دوران جنگ پر 
ك��رده بودند، دارايي خود را از دس��ت بدهن��د و به مرز 
ورشكستگي برسند. سياس��ت هايي كه در زمان ذيل 
عنوان »تعديل س��اختاري« از آنها ياد مي شد. مبتني 
بر اين نمونه تاريخ��ي برخي افراد پيش بيني مي كنند 
كه يك چنين تكانه هايي ممكن اس��ت بعد از انتخاب 
بايدن نيز در فضاي اقتصادي كشورمان به وقوع بپيوندد 
و باعث كاهش بيش از 70درصدي قيمت ارز ش��ود. اما 

همان طور كه قطعنامه 598 باعث نش��د تا مش��كالت 
ريشه دار اقتصاد و معيشت كش��ور حل شود، تحوالت 
برآمده از روابط بين الملل، انتخ��اب احتمالي بايدن و 
احياي دوباره برجام نيز گرهي از هزار توي مش��كالت 
اقتصادي و معيشتي كشور باز نخواهد كرد.چرا؟ براي 
اينكه بخش قابل توجهي از مشكالت اقتصاد ما داخلي 
است. اقتصاد ايران از يك بيماري مزمن رنج مي برد و تا 
زماني كه اين مرض و بيماري درمان نشود، اقتصاد ايران 
به اهداف توسعه اي خود دست پيدا نخواهد كرد.گروهي 
از كارشناسان اقتصادي به اين نكته اشاره مي كنند كه 
برخي تحوالت ارزي كشور برآمده از رويكردي است كه 
دولت براي جبران كسري بودجه خود در پيش مي گيرد، 
به اين صورت كه بع��د از افزايش نرخ ارز براي مدتي ارز 
را از گاوصندوق بانك مركزي به خانه هاي مردم منتقل 
مي كند. در مرحله بعد دوباره برخي فضاسازي ها صورت 
مي گيرد تا قيم��ت ارز در داالن طولي قرار بگيرد، بعد 
دوباره همان ارزهايي كه از گاوصندوق بانك مركزي به 
امانت به مردم سپرده شده بود، دوباره به محل اصلي خود 
در گاوصن��دوق بانك مركزي بازمي گردد. در اين ميان 
هم بخشي از نيازهاي بودجه اي دولت حل خواهند شد. 
البته نمي توان آثار رواني تحوالت خارجي را منكر شد. 

اين تحوالت بدون ترديد تبعات خود را در شاخص هاي 
اقتصادي كشور ما خواهد گذاشت، اما منجر به توسعه 
كشور نخواهد شد. برجام هرگز نخواهد توانست، مشكل 
انحصارات در اقتصاد ايران را حل كند، از گسترش روابط 
رانتي جلوگيري كند و نظام يارانه اي معيوب كش��ور را 
اصالح كند.برجام نمي تواند شكاف طبقاتي گسترده اي 
كه بر معيشت مردم سايه انداخته را پوشش دهد. آنچه 
كه تصوير واقعي اقتصاد و معيشت ايران را ارايه مي كند، 
درآمد سرانه واقعي كشور است. من به عنوان يك معلم 
دانشگاه، نهايتا 6 الي 7 ميليون درآمد دارم كه تبديل اين 
رقم به ريال اينقدر نازل است كه ارزش حساب و كتاب 
هم ندارد. در حالي كه يك كارگر س��اده در كشورهاي 
توس��عه يافته، 5هزار دالر درآمد دارد. اين اعداد و ارقام 
اس��ت كه وضعيت واقعي اقتصاد كشور را در مواجهه با 
ساير كشورها مشخص مي كند. براي درك فاصله اي كه 
با توسعه داريم بايد اين مقايسه هاي تطبيقي را بيشتر 
انجام دهيم تا عمق مشكالت اقتصادي و معيشتي مردم 
بيشتر براي مسووالن تصميم ساز روشن شود. از سوي 
ديگر بايد توجه داش��ت كه حتي در صورت راي آوردن 
بايدن هم به س��رعت مس��ائل حل نخواهد شد.ترامپ 
حداقل 7ماه ديگر س��كان هدايت را در اختيار خواهد 

داش��ت. بايدن در 100 روز اول فقط به اقتصاد داخلي 
امريكا خواهد پرداخت. يعني تا اواخر بهار بايدن اساسا 
به موضوعي جز اقتصاد امريكا فكر نخواهد كرد. ضمن 
اينكه هرچند باي��دن اعالم كرده به برجام بازمي گردد، 
اما نگفته گه چطور به اين توافقنامه بازخواهد گشت.به 
نظر مي رسد در كنار آيتم هايي كه پمپئو به عنوان شرط 
براي ارتباط با ايران اعالم كرده، بايدن حقوق بشر را هم 
به آن اضافه خواهد كرد. در كنار اين موارد اساسا انتخابات 
سال آينده ايران هم در تعيين مسير آينده اثرگذار است. 
تجربه ثابت كرده كه حضور برخي رويكردهاي افراطي 
در س��اختار اجرايي ايران، پروسه گفت وگو با غرب را با 
تاخير مواجه مي كند. بنابراين برخالف برخي تحليل هاي 
خوش بينانه و شايد كمي سطحي، معتقدم كه اقتصاد 
ايران آرام آرام مهياي يك��ي از بزرگ ترين چالش هاي 
خود در طول تاريخ معاصرش خواهد ش��د. چالشي كه 
براي پشت سر گذاشتن آن نيازمند اصالحات ضروري در 
بخش هاي مختلف اقتصادي، مديريتي و تقنيني هستيم. 
اصالحاتي كه تجربه ثابت كرده بدون يك الگوي مشخص 
و پذيرفته ش��ده براي توس��عه و به كارگيري مجموعه 
ظرفيت هاي كشور در يك فضاي شفاف هرگز به وقوع 

نخواهند پيوست.

ادامه از صفحه اول



رقيه  ندايي| 
بازار سرمايه تابستان داغي پشت سر گذاشت و در نهايت 
با قرمزپوشي به كار خود پايان داد. شاخص بازار سرمايه 
در شهريورماه افت 6.3 درصدي را در كارنامه خود ثبت 
كرد و با اين افت به كار خود پايان داد. با يك نگاه اجمالي 
به وضعيت شركت هاي كارگزاري در آخرين ماه تابستان 
مشخص مي ش��ود كه 109 ش��ركت كارگزاري داد و 
ستدي 463 هزار ميليارد توماني را داشتند. با اينكه بازار 
سهام در دو ماه نخست سال جاري روند نزولي را داشته 
اما در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته رشدي بيش 
از 6 برابر را داشته است كه اين رشد ناشي از حمايت هاي 
همه جانبه مسووالن و دولتي ها اس��ت. در آخرين ماه 
تابستان قيمت اغلب س��هامي موجود در بازار كاهش 
داش��ت و بازار س��هام ركود عمده اي را تجربه كرد و در 
نسبت به ماه گذش��ته خود يعني مردادماه كاهش 33 
درصدي داد و ستدي را به ثبت رسانيد. با اين عدد و رقم ها 
و مقايس��ه ها مي توان گفت كه كارگزاري ها رشد قابل 
توجه درآمدي را داشته اند با اينكه سازمان بورس كمي 
محدوديت براي درآمد آنان ايجاد كرد اما در مقايسه با 
سال هاي گذشته رشد و جهش درآمد خوبي را داشته اند. 
با اينكه ميزان درآمد شركت هاي كارگزاري ها افزايش 
يافته است اما؛ هنوز هم انتقادات به عملكرد اين شركت ها 
ادامه دارد در عملكرد برخي از كارگزاري ها محدوديت 
ديده مي ش��ود و اين ش��ركت ها در روزهاي خوب بازار 
ناگاه متوقف مي شوند و سهامدار نمي تواند هيچ خريد و 
فروشي انجام بدهد و در نهايت پس از گذشت يك روز 
مديران اين كارگزاري ه��ا تنها به اطالعيه عذرخواهي 
بسنده مي كنند. با وجود كرونا و دغدغه هاي كاري مردم 
اغلب سعي دارند كه معامالت خود را به صورت آنالين 
انجام دهند و بررسي هاي آمار و اطالعات كارگزاري ها در 
آخرين ماه تابستان نشان مي دهد كه بيش از 72 درصد از 
كل ارزش معامالت اين ماه به معامالت آنالين تعلق دارند 
و 28 درصد از مردم معامالت خود را به صورت حضوري 
انجام مي دهند. بدين ترتيب در شهريورماه ارزش خريد 
و فروش و معامالت آنالين شركت هاي كارگزاري به 334 
هزار و 456 ميليارد تومان رسيد و 28 درصد باقي مانده 
نيز ارزشي 128 هزار و 933 ميليارد توماني در كارنامه 
خود ثبت كردند. بر اساس آمارهاي موجود شركت هاي 
كارگزاري بازار سرمايه به تكفيك فعاليت در بازار هاي 
اوراق بهادار و صندوق هاي معامله نشان دهنده اين است 
كه اين نهادهاي مالي در ششمين ماه تابستان درآمدي 
در آستانه 3 هزار و 396 ميليارد تومان در خريد و فروش 
اوراق در بازار بدهي داش��ته اند و در حوزه اوراق مشتقه 
نيز درآمدي اي��ن كارگزاري ها به بيش از 156 ميليارد 
و 440 ميليون تومان رسيد. همچنين 46 هزار و 139 
ميليارد توم��ان از ارزش خريد و ف��روش كارگزاري ها 
در ماه ش��هريور متعلق ب��ه خريد و ف��روش و معاله در 
صندوق هاي سرمايه گذاري در بازار سهام است. ميزان 
حجم معامالت كارگزاري ها در سال جاري با مقايسه با 
سال هاي گذشته در رقمي بسيار باالتر قرار گرفت و رشد 
عميقي را در كارنامه خود به ثبت رسانيد. استقبال بازار 
سرمايه افزايش عمق را براي بورس پديد آورد و موجبات 
افزايش حجم و معامالت و قيمت سهام را در بر داشت 
و باعث شد كه در آمد كارگزاري ها خود به خود افزايش 
يابد و باالترين حد ممكن برسد. حال اگر به وضعيت اين 
روزهاي بازار س��هام توجه كنيم متوجهه مي شويم كه 
ميزان درآمد كارگزارها به حد قابل توجهي در مقايسه با 
ماه هاي ابتداي سال نزول داشته است. با توجه به اينكه 
شركت هاي كارگزاري تنها حلقه ارتباطي سهامداران با 
سامانه معامالت در بازار سهام هستند، بنابراين سازمان 
ب��ورس بايد قوانيني را در راس��تاي بهبود عملكرد اين 
ش��ركت ها اتخاذ كند. درست كه كارگزاري ها در بحث 
آموزش بسيار فعال هستند و اغلب كارگاه هاي آموزشي 
در حوزه آموزش بورس برگزار مي كنند و در سايت خود 
تحليل هاي رايگان براي سهامداران قرار مي دهند اما؛ با 
توجه به هجوم انبوهي از سهامداران به بازار سرمايه الزم 
است كه اين ميزان از آموزش ها افزايش يابد و سازمان 
بورس به كمك كارگزاري بيايد و در كنار يكديگر ميزان 
آموزش هاي بورس��ي را به باالترين حد خود برس��اند. 
كارگزاري ها بايد به س��هامداران جدي��د خود آموزش 
دهند كه بهترين راهكار سرمايه گذاري براي افراد كم 
تجربه و با ميزان وقت كم، صندوق هاي  سرمايه گذاري 
هستند و سرمايه گذاري اين نوع افراد در بورس عاقبت 
خوشي نخواهد داشت و بهتر است به صورت بلندمدت 

و ميان مدت در اين صندوق ها سرمايه گذاري كنند. اگر 
افراد در اين صندوق ها سرمايه گذاري كنند ميزان سود 
كارگزاري ها افزايش پيدا مي كند و ديگر شاهد روزهاي 
طوالني س��رخ پوش��ي بورس به علت رفت��ار هيجاني 
س��هامداران نخواهيم بود. ميزان افت بازار سرمايه در 
مقايسه با ماه هاي گذشته بورس بسيار قابل توجه بود 
و اين افت ناش��ي از آموزش ناصحيح اس��ت اين بدان 
معناست كه سازمان بورس و كارگزاري ها آموزشي در 
خصوص روند بازار ارايه نكرده اند و برخي از سهامداران 
جديد الورود به بازار بر اين نظرند كه بورس هميشه بايد 
سبزپوش باشد و توانايي تحمل روزهاي قرمز را ندارند بر 
اين اساس در روزهاي سرخ پوشي بازار اقدام به فروش 
سهام خود مي كنند و در نتيجه با زيان عمده موجبات 
قرمزپوش شدن بازار را بيش از پيش فراهم مي كنند پس 
بهترين راهكار كارگزاري ها ب��راي افزايش درآمد خود 
آموزش بيشتر به سهامداران است و اركان بازار سرمايه 

نيز بايد فعاليت خود را در اين خصوص افزايش دهند. 

   كارگزاري هاي برتر
بررسي آمارها نشان مي دهد كه كارگزاري مفيد رتبه 
نخس��ت در ارزش خريد و فروش س��هام و معامالت 
آنالين را دارا بود و اين رتبه مي تواند ناشي از تبليغات 
درست و به موقع اين ش��ركت كارگزاري باشد. ارزش 
معامالت در كارگزاري مذكور در آخرين ماه تابستان 
يعني ش��هريور 91 هزار و 633 ميليارد تومان معادل 
با 19.8 درصد از كل بود ك��ه 87 هزار و 638 ميليارد 
تومان كه 95.6 درصد است مربوط به معامالت آنالين 
و باقي مانده آن در رابطه ها خريد و فروش هاي معمول 
بازار بود. اين كارگزاري در حدود 26 درصد از معامالت 
آنالين بازار سرمايه را به خود اختصاص داده بود كه اين 
مورد تنها ناشي از تبليغات درست و به موقع است. رتبه 
دوم متعلق به كارگزاري آگاه است كه طي شهريور ماه 
48 هزار و 700 ميليارد تومان يعني 10.5 درصد از كل 
خود معامالت را به خود اختصاص داد و 44 هزار و 581 
ميليارد تومان آن از سمت و سوي معامالت آنالين و باقي 
مانده آنكه معادل 4 هزار و 132 ميليارد تومان مي شود از 
طرف معامالت معمول بازار سرمايه بوده و اين كارگزاري 
تنها 13.3 درصد از كل معامالت آنالين را در بازار سهام 
بر عهده داشته است. رتبه هاي بعدي كارگزاري هاي 
برتر به ترتيب متعلق به شركت هاي »كارگزاري مبين 
سرمايه«، »كارگزاري بانك پاس��ارگاد«، »كارگزاري 
فارابي« است و بيشترين خريد و فروش هاي معمول 
بازار سهام با 6 هزار و 537 ميليارد تومان به كارگزاري 
بانك پاسارگاد اختصاص دارد. اما؛ كارگزاري »پارس 
نمودگر« با داد و ستد 5.6 ميليارد توماني كم درآمد ترين 
و ضعيف ترين كارگزاري آخرين ماه تابستان شناخته شد 
و كارگزاري هاي »آبتين استاك« و »شاخص سهام« نيز 
به عنوان كارگزاري هايي بودند كه فعاليت و درآمد كمي 
داشتند و در پايان ترين قسمت ليست كارگزاري ها قرار 

گرفتند. همچنين اين دو كارگزاري يعني شاخص سهام 
و كارگزاري آبتين استاك به ترتيب خريد و فروش هايي 
درحدود 26.7 ميليارد تومان و 33.4 ميليارد تومان در 

كارنامه خود به ثبت رساندند.

      شهريور پايان سال مالي كارگزاري ها نيست
محمد عطايي مدير نظارت بر كارگزاران سازمان بورس و 
اوراق بهادار در گفت وگو با بورس نيوز در خصوص وضعيت 
كارگزاري ها بيان كرد: سال مالي كارگزاري ها متفاوت است 
و سال مالي برخي شركت هاي كارگزاري، پايان شهريور ماه 
اس��ت. ضمن اينكه قراردادهاي شركت هاي كارگزاري با 
بانك ها در مورد خط هاي اعتباري، دقيقا مشابه هم نيست 
و زمان قرارداد هر كارگزاري با بانك با قرارداد كارگزاري هاي 
ديگ��ر از نظر زماني احتماال متفاوت اس��ت. ضمن اينكه 
بعضي كارگزاري هاي بزرگ در زمينه معامالت اعتباري 
چندان فعال نيستند. بنابراين نمي توان با قاطعيت گفت 
دليل ريزش امروز بازار سرمايه، تسويه معامالت اعتباري 
كارگزاري ها بوده است. وي افزود: البته در چند سال اخير 
بارها در چنين ايامي، چنين موضوعي مطرح شده و بارها 
هم گفته ايم كه سال مالي تمام كارگزاري ها پايان شهريورماه 
نيست. روندهاي بازار تحت تاثير متغيرهاي مختلفي است 
كه هر كدام هم وزني دارند و نبايد فقط بر يك متغير، مانور 
داد. عطايي در ادامه گفت: حساب تضمين معامالت اعتباري 
بر اساس 50 درصد ارزش آن سهم در پرتفوي سهامداران 
است و طبق بررسي هايي كه قبال صورت گرفته، اعتبارات 
بر اس��اس 50 درصد ارزش س��هم در بعضي بورس هاي 
جهاني هم تجربه شده است. اين ميزان )50 درصد اعتبار( 
كامال منطقي است و حتي در صورت نوسان منفي بازار، 
ريسك هاي احتمالي پوشش داده خواهد شد. عطايي در 
پاسخ به بعضي انتقادات سهامداران در رابطه با دليل عدم 
تسويه حساب كارگزاري ها در زمان پرداخت وجه سهامدار 
بعد از فروش س��هم، اظهار كرد: كارگزاري ها نمي توانند 
بالفاصله بعد از فروش سهم توسط سهامدار و درخواست 
وجه، پول را به حساب سهامدار واريز كنند. وجه فروش به 
حساب شركت سپرده گذاري مركزي واريز شده و بعد از آن، 
به حساب كارگزاري ها واريز شده و سپس كارگزاري ها، وجه 
را به حساب سهامداران انتقال مي دهند. اين فرآيند زمان بر 
بوده و دليل واريز به حساب سهامداران كارگزاري ها بعد از 

دو روز معامالتي )يا پرداخت T+2( همين است.

    سقوط 142 كانالي در چند روز اخير
بازار سرمايه در آخرين روز كاري خود يعني چهارشنبه 
افت هفت هزار و 18 واحدي معادل با درصد را تجربه كرد 
و به ارتفاع يك ميليون و 412 هزار واحد رسيد و شاخص 
كل ه��م وزن نيز افت 0.3 درصدي را داش��ت. ارزش كل 
معامالت خرد در بازار سهام از مرز 10 هزار و 550 ميليارد 
توم��ان عبور كرد و حقيقي هاي بازار ني��ز در حدود 600 
ميليارد تومان نقدينگي از بازار خارج نمودند. براين اساس 
آخرين قيمت 111 نماد در بورس سه درصد نسبت به روز 

گذشته افزايش قيمت داشته و 368 نماد نيز كاهش بيش 
از سه درصدي قيمت را دارا بوده اند. همچنين نمادهاي 
»فملي«، »آريا«، »پترول«، »شگويا« در ليست نمادهاي 
پر بازديد قرار گرفتند.  حقوقي ه��ا در روز مذكور بيش از 
580 ميليارد تومان وارد بازار سهام كردند و اين اشخاص 
16 درصد يعني هزار و 600 ميليارد تومان سهام خريدند 
و مازاد خريد آنان حدود شش درصد از كل معامالت بازار 
بود. حقوقي ها اغلب خريدار سهم ها در گروه هاي »فلزات 
اساس��ي«، »فرآورده هاي نفتي« و »بانك و موسس��ات 
اعتباري« بودند البته امروز اقبال نس��بت به گروه »بانك 
و موسسات اعتباري« بيش از پيش بود و اغلب سهم هاي 
اين گروه سبزپوش شدند. در اين بين حقيقي ها نيز نسبت 
به گروه هاي »محصوالت شيميايي«، »استخراج كانه هاي 
فلزي« اقبال نشان دادند. گفتي است كه حقوقي ها اغلب 
س��هم هاي »وتجارت«، »فملي« و »ش��بندر« بودند و 
حقيقي ها نيز اغلب به سمت و سوي سهم هاي »كدما«، 
»پترول« و »نوري« رفتند. روز گذشته نيز افزايش سهام 
حقيقي ها در 51 نماد و افزايش سهام حقوقي ها در 114 
نماد به بيش از يك ميليارد تومان رسيد و همچنين تغيير 
مالكيت حقيقي ها 280 ميليارد تومان و تغيير مالكيت 
حقوقي ها نيز 830 ميليارد تومان بود.  افزايش س��رمايه 
100 درصدي »آريا« از محل س��ود انباشته به تصويب 
هيات مديره اين شركت رسيد و شركت »داروسازي كوثر« 
نيز برنامه افزايش س��رمايه 233 درصدي از محل سود 
انباشته داشته و پس از اين اعالم اين تصميم با رشد 4.9 
درصدي قيمت سهام و صف خريد رو به رو شد. همچنين 
شركت »هلدينگ خليج فارس« مجمع خود را برگزار و 
افزايش 100 درصدي سرمايه از دو محل و 34.8 تومان 
براي سود براي هر سهم اين شركت مقرر شد. روز گذشته 
نماد »فوالد« منفي بود اما؛ نماد »فملي« مثبت شد دليل 
اين موضوع تاثير افزايش قيمت مس بر روي نماد »فملي« 
در بازار سهام بود و نماد مذكور نيز تاييديه افزايش سرمايه 
خود را گرفته و اين موضوع نيز تاثير عمده بر روي مثبت 
شدن »فملي« دارد ولي قيمت جهاني مس تاثير بيشتري 

روي مثبت شدن اين سهم دارد.

     تثبيت وضعيت بورس
محمدباقر قاليباف، رييس مجلس ش��وراي اسالمي با 
اشاره به جلس��ات مجلس با وزراي اقتصادي كابينه و 
نشست غيرعلني امروز با وزير صمت، گفت: تصميمات 
جديدي در حوزه قيمت گ��ذاري، تأمين و توزيع كاال 
صورت گرفت و اطمينان داريم كاهش نرخ ارز و تثبيت 
بورس ادامه خواهد يافت. نماين��ده مردم تهران، ري، 
شميرانات، اسالمش��هر و پرديس در مجلس شوراي 
اسالمي خاطرنشان كرد: در سه روز گذشته نيز با وزراي 
اقتصادي جلساتي داشتيم كه با تصميماتي كه در اين 
جلسات گرفته شد، مطمئن هستيم شاهد تداوم كاهش 
نرخ ارز و تثبيت بورس خواهيم بود كه در فرصت مناسب 

توضيحات آن را نيز به اطالع مردم مي رسانيم.
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عرضه محصوالت در بورس
با فرايندي جديد

محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي 
مجل��س گفت: قيمت گ��ذاري در ح��وزه فوالد با 
توجه به لزوم اتخاذ تصميمات مناس��ب در حوزه 
قيمت گذاري چرخه هاي كااليي در كشور و حمايت 
از فعاالن اقتصادي در اين نشس��ت مورد بررس��ي 
ق��رار گرفت. وي ادام��ه داد: موضوعي كه اخيرا در 
بحث قيمت گذاري فوالد مطرح شده، موجب بروز 
اشكاالتي در كشور شد و ما اين مساله را با مجموعه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در ميان گذاشتيم 
تا قيمت گذاري در اين حوزه م��ورد بازنگري قرار 
بگيرد و خوشبختانه توافق هاي خوبي با وزير صمت 
حاصل شد. نماينده مردم كرمان و راور در مجلس 
بيان كرد: مجلس شوراي اسالمي و اركان نظام بايد 
كمك كنند تا قيمت گذاري دستوري كنار رود، زيرا 
هر نوع قيمت گذاري دس��توري جز ايجاد رانت و 
فساد در كشور حاصل ديگري ندارد و اساسا مجلس 
و كميس��يون اقتصادي با قيمت گذاري دستوري 
مخالف هستند، براي كمك به فعاليت هاي اقتصادي 
در كشور بايد اجازه دهيم تا مكانيزم هاي قانوني در 
بحث قيمت گذاري دنبال شود.پورابراهيمي تصريح 
كرد: براساس قانون در صورت ورود يك كاال به بازار 
بورس بايد از چرخه قيمت گذاري خارج شود و نكته  
دوم سقف قيمت هايي اس��ت كه بايد براي رعايت 
حقوق مصرف كنندگان در كشور مورد توجه قرار 
گي��رد. به طور مثال اگر ما در كش��ور از مزيت هاي 
سنگ آهن برخوردار هستيم بايد محصوالت نهايي 
فوالدي كه مردم اس��تفاده مي كنن��د هم قيمت 
كمتر يا به اندازه قيمت هاي جهاني باش��د. رييس 
كميس��يون اقتصادي مجلس ادامه داد: متاسفانه 
در شرايط كنوني اين موضوع رعايت نمي شود، در 
چرخه فرآيند اقتصادي كشور متاسفانه مواد اوليه 
معادل يك دوم قيمت و با انرژي و كارگر ارزان ارايه 
مي شود اما قيمت نهايي محصول كه دست مردم 
مي رسد، 20 درصد باالتر از قيمت هاي وارداتي است. 
سقف قيمت ها بايد از سوي وزارت صمت به نحوي 
تعيين شود كه متناسب با مزيت هاي نسبي موجود 
در كشور و حداكثر برابر با قيمت هاي جهاني باشد 
و اين قابل قبول نيست كه باالتر از قيمت كاالهاي 
وارداتي باشد. وي اظهار كرد: ما نمي توانيم بخشي از 
عمليات قيمت گذاري در حوزه فرآيند عرضه و تقاضا 
را مشخص كنيم و س��اير فرآيندها را انجام ندهيم 
به طور مثال قيمت گذاري در حوزه س��نگ آهن، 

شمش، گندله سازي و ... بايد انجام شود.
 پورابراهيمي گفت: خوش��بختانه توافقاتي در اين 
محورها با مجموعه وزارت صمت ش��كل گرفت و 
اين موضوع ب��ه ما كمك خواهد كرد تا روند عرضه 
محصوالت در بازار بورس با فرآيند جديدي انجام 
شود.رييس كميس��يون اقتصادي مجلس افزود: 
اميدواريم با سياست گذاري جديد وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و توافق هاي صورت گرفته و آخرين 
توافق ما در بحث ش��ركت هاي صادراتي در بورس 
شاهد اتفاقات مثبتي در كشور باشيم. وي اظهار كرد: 
براساس آخرين توافقات انجام شده و با پيگيري هاي 
مجلس مقرر شده، بانك مركزي محدوديت هاي 
ناشي از صادرات را براي شركت هاي صادراتي به ويژه 
شركت هايي كه فعاليت هاي بورسي دارند را بردارد تا 
ما بتوانيم امكان صادرات در برابر واردات را عملياتي 
كنيم و از اين طريق با ارايه حواله هاي صادراتي به 
صادر كنندگاني كه از طريق ثبت س��فارش اقدام 
مي كنند، موجب انگيزه در صادركنندگان خواهد 
ش��د و اميدواريم اي��ن اقدامات در تنظي��م بازار و 
افزايش ظرفيت هاي توليد و سودآوري شركت ها 
و ظرفيت هاي صادراتي به نحوي موثر واقع شود تا 
در هفته هاي آينده ش��اهد ثبات مناسبي در حوزه 
اقتصادي باشيم. رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
بيان ك��رد: در خصوص كاالهاي اساس��ي دو نگاه 
وجود دارد، يك نگاه ادامه توزيع كاالهاي اساس��ي 
با ارز 4200 توماني است اما شرايط ميداني نشان 
مي دهد كه مردم هيچ سودي از تخصيص اين ارز به 
كاالهاي اساسي تا به امروز نبرده اند. به زباني ساده 
عمال ارز ارزان در اختي��ار دولت قرار گرفته ولي به 
دليل ناكارآمدي در حوزه واردات، توزيع و نظارت بر 
قيمت ها، كاالهاي اساسي با قيمت گران به دست 

مردم رسيده است.
 نماينده مردم كرمان و راور تصريح كرد: ساماندهي 
سيستم هاي نظارتي مي تواند كاالهاي اساسي را با 
قيمت واقعي به دست مردم برساند. اگر اين اتفاق رقم 
نخورد ما ساالنه بيش از 100 هزار ميليارد در اقتصاد 
كشور رانت توزيع مي كنيم كه بر قيمت كاالهاي 
اساس��ي تاثيري ندارد. راه ديگر اين است كه ما به 
جاي تخصيص ارز اين منبع را از طريق سرانه هاي 
مصرف در حوزه كاالهاي اساسي به مردم دهيم كه 
به عدالت نيز نزديك تر است. پورابراهيمي ادامه داد: 
يكي از چالش هاي ارز 4200 توماني فقط اين نيست 
كه مردم كاالي گران مي خرند، بلكه توليد كشور را 
نيز دچار چالش كرده است، زيرا امكان رقابت و توليد 
را با واردات كاال از توليد كنندگان سلب كرده است. 
براي كمك به توليد و مصرف كننده بايد بازنگري 
در تخصيص ارز 4200 توماني انجام شود و مجلس 
طرح دو فوريتي را با استفاده از نظرات كارشناسي در 
اين مورد آماده كرده و ان شاء اهلل پس از طي مراحل 

قانوني وارد عرصه اجرا خواهد شد.
 وي درباره آخرين اقدامات كميس��يون اقتصادي 
مجلس در خصوص جاماندگان سهام عدالت اظهار 
كرد: ما از هفته هاي اول مجلس كار خود را در اين 
مورد آغاز و چندين جلسه با دستگاه هاي متولي در 
اين حوزه برگزار كرديم. براساس اطالعات ما حدود 
20 ميليون نفر از كساني كه در زمان عرضه سهام 
عدالت در س��ال هاي 1384 و 1385 مالك سهام 
عدالت شدند، جزو شش دهك پايين درآمدي كشور 
محسوب نمي شدند، يعني 20 ميليون از جمعيت 

كم درآمد كشور از سهام عدالت محروم شده اند. 

قيمت گذاري دستوري
در بورس منتفي شد

سيدرضا شهرس��تاني، عضو هيات مديره انجمن 
توليدكنندگان فوالد اظهار داشت: در اين جلسه 
اج��راي دس��تورالعمل وزارت صنع��ت منتفي 
شد و در عوض قرار ش��د عالوه بر شمش فوالد، 
محصوالت فوالدي نيز در بورس كاال عرضه شود. 
وي با بيان اينكه وزارت صنعت نمي داند كه بازار 
فوالد را بايد به چه صورت هدايت كند، به همين 
دليل دستورالعملي تدوين كرد كه بر اساس آن 
به صورت دس��توري قيمت مصرف كننده نهايي 
پايين باشد گفت: در حالي كه اين دستورالعمل 
فقط رانت بين فروش ف��والد در بورس و قيمت 
مصرف كنن��ده نهاي��ي را به هم��راه دارد. ضمن 
اينكه تجربه نش��ان داده كه اف��رادي كه فوالد را 
بيش از 25 درص��د پايين تر از قيمت هاي واقعي 
از بورس خريداري كرده اند فقط 6 درصد آن را به 
صورت محص��ول در بورس عرضه كرده اند. عضو 
هيات مديره انجمن توليدكنندگان فوالد اظهار 
داشت: برنامه وزارت صنعت اين بود كه براي فوالد 
قيمت هاي دس��توري لحاظ كند كه نمايندگان 
مجلس با اين موضوع مخالفت كردند و در جلسه 
امروز مجلس با وزير صنعت، اين موضوع منتفي 
شد. در عين حال مقرر شد همه توليدات زنجيره 
فوالد در بورس كاال عرضه شود. وي تأكيد كرد: 
اين اتفاق عالوه بر ايجاد شفافيت باعث مي شود 
تا فوالد م��ازاد مص��رف داخل نيز صادر ش��ود. 
شهرستاني در مورد زمان مقرر براي عرضه همه 
محصوالت فوالدي در بورس نيز گفت: بايد اين 
موضوع در كميس��يون هاي مربوطه بررس��ي و 

برنامه ريزي شود.

افزايش نقدشوندگي 
در سهام بورسي

موس��ي احمدي؛ تحليلگر بازارهاي مالي ضمن 
بيان بازار س��هام در روزهاي اخير اگرچه با روند 
منفي و خروج بخش��ي از پول مواج��ه بوده، اما 
مديريت شرايط به نحوي بوده كه بر نقدشوندگي 
برخي از سهم ها افزوده شده است اظهار داشت: 
ايج��اد س��ازوكارهايي همچ��ون اوراق اختيار 
فروش تبعي، الزام بازارگرداني براي س��هم ها و 
تدوي��ن آيين نامه هاي مورد نياز در زمينه حفظ 
ثبات ب��ازار و صيانت از حقوق س��رمايه گذاران 
از جمله موضوعاتي بوده اس��ت ك��ه در صورت 
اجراي صحي��ح و فرهنگ س��ازي مناس��ب به 
همراه ارتقاي سطح س��واد مالي سرمايه گذاران 
همچنان مي تواند آثار مناس��بي در پي داش��ته 
باش��د. اين كارشناس بازار س��رمايه افزود: بازار 
س��رمايه س��ال جاري را با رونده��اي متفاوتي 
پشت س��ر گذاشته اس��ت؛ در ابتداي سال روند 
صعودي را ش��اهد بوديم، در ميانه تابستان افت 
بازار را پش��ت سر گذاشتيم و در روزهاي اخير با 
فروكش كردن ريزش ها، نوسانات بازار همراه با 
افزايش نقدشوندگي سهم ها را تجربه مي كنيم . 
وي اظهار داشت: با نگاهي به آمار تعداد كدهاي 
معامالتي متوجه مي ش��ويم ك��ه تعداد كدهاي 
معامالت��ي صادرش��ده از ابتداي س��ال تاكنون 
از ح��دود پنج ميلي��ون به ح��دود 20 ميليون 
كدمعامالتي رس��يده كه البته متوسط تعداد و 
رقم معامالت هر كد در ماه هاي اخير چندان باال 
نبوده است . به نحوي كه مثال در مرداد ماه از نظر 
تعدادي حدود 10 معامله و از نظر ريالي نيز كمتر 

از پنجاه ميليون تومان را نشان مي دهد. 
احمدي ادامه داد: همچنين مقايس��ه مشاركت 
سرمايه گذاران در عرضه هاي اوليه در چند سال 
اخير نش��ان دهنده اين اس��ت كه اين مشاركت 
از حدود 200 ه��زار كد معامالت��ي به حدود 6 
ميليون كد معامالتي رس��يده است كه با فرض 
فعال بودن ح��دود نيمي از كده��اي معامالتي 
مي ت��وان فرض گرفت كه ح��دود 3 ميليون كد 
معامالتي فعال در بازار وجود دارد. اين كارشناس 
بازار سرمايه توضيح داد: با توجه به اينكه عمده 
اين اشخاص در س��ال جاري وارد بازار سرمايه 
شده اند لذا با كاهش آمار ش��اخص كل، با زيان  
مواجه ش��ده اند و بخش��ي از خروج پول از بازار 
سرمايه و رفتارهاي هيجاني مربوط به اين بخش 
است كه با فرصت شناسي سهامداران عمده در 
فروش سهام خود در نقاط اوج تشديد مي شود. 
به گفته احمدي، در حال حاضر با تغيير تركيب 
سرمايه گذاران موجود در بازار شاهد اين موضوع 
هستيم كه ديگر آن سبك هاي تحليل گذشته از 
ابعاد مختلف بنيادين و تكنيكال مبين وضعيت 
بازار نبوده و الزم است عوامل رفتاري ديگري نيز 
در تحليل بازار مدنظ��ر قرار گيرد. وي افزود: در 
نقطه مقابل، وضعيت بازارهاي موازي حاكي از 
رشد قيمتي است و با افزايش بازده در اين بازارها 
شاهد ورود احتمالي بخشي از پول خارج شده در 
اين بازارها هستيم. موضوعاتي از قبيل تغييرات 
نرخ ارز دالر، مكانيزم ماشه، نرخ تورم و افزايش 
قيمت ها و انتخابات امريكا از جمله مواردي بوده 
ك��ه در كوتاه مدت بر پيچيدگي ش��رايط و عدم 
اطمينان بازار افزوده است. احمدي خاطرنشان 
كرد: ادامه اين عدم اطمينان مي تواند بر ريسك 
سيس��تماتيك ب��ازار اضافه كن��د و در صورت 
ش��فاف تر ش��دن پارامترهاي فوق و ب��ه تعادل 
رسيدن بازارهاي موازي مي توان شاهد بازگشت 
تدريجي بخش��ي از پول هاي خارج شده و رشد 
آرام آرام بازار باشيم. وي افزود: به نظر مي رسد با 
بهبود شرايط و بازگشت اعتماد عمومي مي توان 
در ميان مدت، ش��اهد بهب��ود تدريجي اوضاع 
باشيم. در اين ميان ايجاد سازوكارها و ابزارهايي 
براي مديريت آثار هيجانات فروش سهامداران 

خرد نيز مي تواند مفيد باشد.

كدام كارگزاري ها به واسطه تبليغات سود بيشتري داشتند 

داغي تابستان با سود كارگزاري ها گره خورد

تورم  عامل تاثيرگذار  بر بورس
بازار س��رمايه اغلب روزهاي 
قرم��زي را تجرب��ه مي كند و 
قرم��زي را مي توان ناش��ي از 
فشار فروش بر اغلب سهم هاي 
موجود در بازار دانست زماني 
كه فشار فروش در بازار افزايش 
مي بايد بايد يك نوع حمايت 
از بازار صورت مي گيرد براي 
مثال؛ اين حمايت مي تواند از سوي صندوق توسعه ملي 
باشد. البته نوع و زمان حمايت از بازار نيز مهم است اين 
بدان معناست كه حمايت بايد در زمان مشخص شده و 
در زمان نياز بازار انجام شود يعني اين حمايت در زماني 
صورت گيرد كه اشخاص حقيقي قيمت سهم را ارزنده 
تشخيص دهند و بعد از ارزندگي حمايت ها از سهم و بازار 
صورت گيرد و بازار كليت خود را حفظ كند. با اينكه روز 
گذشته خريدهايي در بازار صورت گيرد اما ميزان نقدينگي 
وارد شده در بازار بسيار محدود بود و به اندازه نبود كه بتواند 
بازار را به طور كامل سبزپوش كند و باتوجه به استراتژي 

كه اين روزها بازار به خودگرفته و سعي دارد كه تا زمان 
انتخابات امريكا به صورت نقد باشد ترجيح بازار اين است 
كه اغلب فروشنده باشد. البته مشكل ديگر اين است كه 
بيشتر استراتژي هاي موجود در بازار همسو و يك دست 
شده است و اكثريت سهامداران و فعالين بازار در تالش اند 
كه براي انتخابات امريكا سهام خود را نقد كنند چراكه بر 
اين نظرند كه بازار نوسان را تجربه كرده زيرا پيروز شدن 
دونالد ترامپ يا جوبايدن هريك سياست هاي عمده اي 
براي بازار پديد م��ي آورد. بنابراين ب��راي اينكه بازار در 
مقطع انتخابات رياست جمهوري امريكا نقد باشد اغلب 
سهامداران به شكل فروشنده در بازار ظاهر مي شوند و 
تالش خريداران اغلب فايده چنداني ندارند و صف هاي 
فروش بر بازار غالب مي شود. علت اصلي صف هاي فروش 
استراتژي نقد شدن سهام سرمايه گذاران است در نتيجه 
فروشنده در بازار زياد است و سهامداران كمي در نقش 
خريدار ظاهر مي ش��وند اما؛ با توجه ب��ه ميزان صف ها، 
صف هاي فروش بر صف هاي خريد غالب مي شود. در اين 
حال اكثر سهم هاي بازار به قيمت مناسبي رسيده اند و 

برخي از سهام موجود در بازار بر مبناي دالر 20 هزار توماني 
در بازار معامله مي شوند و اگر فرض بر اين موضوع بگيريم 
كه جو بايدن پيروز انتخابات مي شود دالر به پايين تر از 20 
هزار تومان سقوط نمي كند و در نتيجه بازار در اين روزها به 
پايين حد خود و به قولي به كف رسيده است اما؛ براي حفظ 
اين وضعيت بازار نيازمنديم نقدينگي در بازار هستيم و اين 
نقدينگي مي تواند از صندوق توسعه بازار يا صندوق تثبيت 
بازار با توجه براي اين ن��وع از صف هاي فروش و اين نوع 
سهام شناور در بازار پول هاي تدارك ديده شده توسط اين 
دو صندوق كفايت بازار را نمي دهد و متاسفانه يك درصد 
از صندوق توسعه ملي تاكنون به صندوق تثبيت تزريق 
نشده است و اگر اين پول در بازار تزريق مي شد مي توانست 
آخرين روز كاري بازار را متعادل تر كند. همچنين صعودي 
شدن بازار سرمايه مشروط به چند موضوع كالن است كه 
با يكديگر رابطه دارند براي مثال؛ اگر بايدن پيروز انتخابات 
امريكا شود باتوجه كه برگشت به برجام را اعالم كرده است 
و مذاكره با وي مي تواند روند كاهشي دالر را پديد آورد و 
بازار سهام هنوز مشخص نشده است كه بر دالر چند هزار 

توماني اق��دام به معامله كند چراكه گاهي  اقتصاد ايران 
دچار شوك هاي عظيمي مي شود براي نمونه دالر از مرز 
32هزار تومان به راحتي به كمتر از 27 هزار تومان رسيد 
اين درحالي اس��ت كه اتفاق سياسي خاصي در بازار رخ 
نداده است. حال اگر يك شوك ديگر در بازار ديده شود 
بانك مركزي كف قيمتي ب��راي ارز و دالر تعيين كرده 
است؟ بازار سرمايه منتظر مي ماند تا پايين ترين قيمت 
دالر را در بازار به دست آورد و پس از مطمئن شدن از اين 
موضوع به محاسبات اون كف به مبادله سهام مي پردازد. 
در نتيجه يكي از مهم ترين مولفه براي روند صعودي بازار 
نرخ دالر اس��ت. يكي ديگر از موضوعات نرخ سود بانكي 
بوده كه آيا روند افزايشي به خود مي گيرد يا روند كاهشي؟ 
موضوع قيمت گذاري دستوري نيز مهم است و بايد منتظر 
ماند و ديد كه آيا قرار است محدوديتي براي قيمت گذاري 
محصوالت در بورس رخ دهد؟ همچنين انتظارات تورمي 
بازار نيز مهم است و مي توان گفت تمامي رشد بازار سرمايه 
به تورم بستگي دارد زيرا تورم بزرگ ترين مولفه تاثيرگذار 

بر اقتصاد است.

يادداشت

احمد  اشتياقي



گروه راه وشهرسازي|
اگر چه در گزارش هاي ماهانه از تحوالت بازار مسكن تهران، 
ميانگين قيمت هر متر مربع واحد مسكوني براي هر يك 
از مناطق 22 گانه پايتخت محاسبه مي شود، اما ميانگين 
قيمت هر متر مربع ملك براي كل شهر تهران نيز محاسبه 
و اعالم مي شود. طي 6 ماهه نخست سال جاري، تحت تاثير 
نوسان هاي اقتصادي، ميانگين قيمت هر متر مربع مسكن 
در تهران با حدود 50 درصد تورم به باالي 24 ميليون تومان 
رسيده است. مساله اي كه گويا به مذاق مسووالن وزارت راه 
و شهرسازي خوش نيامده است و هر از گاه تالش مي كنند 
در البه الي اظهارات و تحليل هاي خود از بازار مسكن تهران 
و همچنين در حالي كه آمارهاي مس��كن را از مردادماه 
حبس كرده اند، در پناه استدالل هاي آماري، اين ميانگين 
را تقليل دهند و عامل افزايش شديد قيمت مسكن را به 
يكي دو منطقه تهران محدود كنند. در همين چهارچوب، 
محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي در تازه ترين اظهارات 
خود گفته است: »اگر قيمت معامالت مسكن در مناطق 
يك و سه را در نظر نگيريم، ميانگين هر متر مربع در تهران 
به زير ۱5 ميليون تومان مي رسد.« اسالمي كه در يك برنامه 
تلويزيوني سخن مي گفته، به درستي به مساله نوسان هاي 
اقتصادي و اثرگذاري آن روي بازار مسكن نيز اشاره كرده 
است. روزنامه تعادل طي پنج سال گذشته همواره با استناد 
به پژوهش هاي اقتصادي انجام ش��ده در مراكز معتبري 
همچون مركز پژوهش هاي مجلس، گزارش كرده است 
كه بازار مسكن در اين سال ها، بيش از اثرپذيري از عوامل 
دروني بازار، از عواملي بيروني بازار همچون تورم، نرخ ارز و ... 
اثر پذيرفته است و از همين رو، حبس آمار يا ارايه تفسيرهاي 
متفاوت از آمارهاي اين بازار، در واقعيت حاكم بر بازار مسكن 
تغييري ايجاد نمي كند و مسووالن اقتصادي كشور اوال بايد 
در سطح كالن اقتصاد با اتخاذ سياست درست و دقيق و 
علمي، نه تنها بازار مسكن كه كليه بازارها را از التهاب خارج 
كنند و در مرحله با استمداد از ساير طرح هاي تجربه شده 
در كشورهاي پيشرفته مانند مسكن اجتماعي، اجاره داري 
حرفه اي، ليزينگ و ... زمينه هاي خانه دار شدن خانوارهاي 

جوان را فراهم آورند.

    نقد آماري به اظهارات وزير راه
آنچه وزير راه درباره حذف آمارهاي منطقه يك و سه 
تهران و كاهش ميانگين متوسط قيمت هر متر مربع 
مس��كن به ۱5 ميليون تومان گفته و پي��ش از او نيز 
معاونش اعالم كرده، در ظاهر از نظر علم آمار درس��ت 
به نظر مي رس��د، اما واقعيت اين است كه از دقت الزم 
برخوردار نيس��ت. اول اينكه حذف ه��ر گونه »داده« 
به اصطالح »پرت« از آمارها مس��تلزم انجام محاسبه 
انحراف استاندارد )معيار( براي تشخيص و شناسايي 
اين دسته از »داده« ها است. از اين رو، معلوم نيست كه 
اظهارات مقام هاي مسوول در وزارت راه از اين پشتوانه 
محاس��باتي برخوردار هس��ت يا نه؟ و آيا قيمت هاي 
معامله ش��ده در منطقه يك، سه و حتي منطقه دو در 
زمره »داده هاي پرت« به شمار مي روند يا نه؟ نكته دوم 
اينكه مجموع سهم معامالت انجام شده در مناطق يك 
و دو و س��ه تهران، بيش از ۱5 درصد از حجم معامالت 
مسكوني در مناطق 22 گانه تهران را به خود اختصاص 
مي دهند. حال سئوال اين است كه آيا مي توان با حذف 
اين سهم از كل معامالت ملكي پايتخت، صورت مساله 

تورم مسكن )و به اعتقاد برخي از كارشناسان حبابي 
بودن قيمت هاي ملك( و به عبارتي ش��رايط برآمده 
از چندين دهه سياس��ت هاي غلط اقتصادي را انكار 
كرد؟ نكته سوم اينكه نوع آمارهاي مسكن كه منتشر 
شده و مي شود، آمارهاي توصيفي هستند و شرايط و 
واقعيت هاي موجود بازار را توصيف مي كنند و بي گمان 
حذف بخشي از اين آمارها به معني پنهان كردن يا ناديده 
گرفتن بخشي از واقعيت هاي اقتصادي و اجتماعي است. 
از س��وي ديگر، آمارهاي توصيفي صرفا واقعيت هاي 
موصوف خود را بيان مي كنن��د و نتايج حاصل از يك 
نمونه آماري را نمايندگي نمي كنند و نمي توان نتايج 
حاصل از آمارهاي توصيفي را به جامعه بزرگ تر و اصلي 
تعميم داد. در اين شرايط بديهي است كه قيمت مسكن 
در ساير مناطق تهران يا ساير شهرها، صورت تعميم 
يافته قيمت مسكن در منطقه يك پايتخت نيست، بلكه 
حاصل اثرپذيري از ش��اخص هاي كالن اقتصاد است. 
در يك مثال ساده اين مس��اله روشن مي شود. فرض 
كنيم، آن طور كه وزير راه گفته است، قيمت مسكن در 
مناطق شمالي تهران را از محاسبات آماري حذف كنيم 
و ميانگين قيمت هر متر مربع مس��كن در تهران طي 
شهريور امسال، ۱5 ميليون تومان باشد. در همين حال، 
اگر به حدود 30 ماه قبل بازگرديم، يعني به آستانه زمان 
آغاز دور تازه نوسان هاي تورمي و ارزي، شاهد خواهيم 
بود كه متوس��ط قيمت هر متر مربع مسكن در تهران 
)بدون حذف قيمت ملك در مناطق ش��مالي تهران( 
5 ميليون و 530 هزار تومان )حدود ۱0 ميليون تومان 
ارزانتر از متوسط قيمت مورد قبول وزير راه( بوده است. 
اين اختالف ۱0 ميليون توماني متوسط قيمت هر متر 
مربع مسكن در تهران طي 30 ماه هيچ توجيه آماري 

ندارد، بلكه توجيه و توضيح اقتصادي مي طلبد. 

    وعده اي كه عملي نشد
اگر چه مس��ووالن وزارت راه و شهرسازي وعده داده 
بودند كه در ابتداي مهرماه آمار مسكن در كل كشور 
را منتش��ر كنند، اما مهر ماه هم تمام ش��د و اين قول 
عملي نشد. به گزارش »تعادل«، اسالمي در 2۸ مرداد 
امسال در برنامه گفت وگوي ويژه خبري و به مناسبت 
هفته دولت از صدور دس��تور خود به معاونت مسكن 
و س��اختمان وزارت راه و شهرسازي براي عدم انتشار 
آمار مذكور، خبر داد. او در اين برنامه تلويزيوني اظهار 
كرد: »من به معاونت مس��كن وزارت راه و شهرسازي 
ه��م گفته ام؛ گفتم بيخود اس��ت اي��ن اطالعاتي كه 
منتشر مي ش��ود؛ گفتم تا آن را منتشر نكنند و دامن 
نزنيم؛ نمي گويم اين اطالعات، بيخودي اس��ت.« به 
گفته محمود محمودزاده معاون مسكن و ساختمان 
وزارت راه و شهرسازي، از نظر اسالمي، اطالعات بازار 
مسكن سبب شده تا هم در مناطق مختلف پايتخت كه 
قيمت ها متفاوت است، مردم از متوسط قيمت مسكن 
در كل تهران پيروي كنند و هم در ساير شهرها نيز به 
تبعيت از پايتخت، شاهد افزايش قيمت مسكن باشيم. 
از همين رو، اس��المي خواهان عدم انتشار اطالعات 
مذكور ش��ده است. مصطفي قلي خس��روي رييس 
اتحاديه مش��اوران امالك تهران نيز با نظر وزير راه و 
شهرسازي همسو است. او در واكنش به اظهارات وزير 
راه گفته بود: يكي از داليل اصلي افزايش قيمت مسكن، 
ارايه دايم آمار و گزارش قيمت هاست؛ برخي رسانه ها و 
سايت هاي فروش امالك هم به آن دامن مي زنند. بر اين 
اساس، آمار مربوط به تحوالت بازار مسكن تهران طي 
مرداد در روزهاي نخس��ت شهريور از سوي وزارت راه 
منتشر نشد. با اين حال، بانك مركزي نه تنها آمار مرداد 
كه در نيمه شهريورماه، براي نخستين بار آمار دو هفته 

اول بازار مسكن پايتخت را منتشر كرد. همچنين بانك 
مركزي در نخس��تين روزهاي مهر ماه، آمار تحوالت 

مسكن در شهريورماه را نيز منتشر كرد. 

    آمار خام گمراه كننده است
همزمان معاون اسالمي اعالم كرده بود، قرار است كه وزارت 
راه و شهرسازي نيز آمار تحوالت مسكن در كل كشور -  نه 
فقط بازار مس��كن تهران- براي ماه هاي مرداد و شهريور 
را منتشر كند اما تاكنون منتشر نشده است. محمودزاده 
اس��تدالل كرده بود كه اگر قيمت هاي درست و صحيح 
را اعالم كنيم در بازار مسكن راهنماست، اما اگر فقط آمار 
خام را منتشر كنيم طبيعي است كه گمراه كننده خواهد 
بود، به عنوان نمونه در شهر تهران متوسط قيمت مسكن را 
بيست و چند ميليون تومان اعالم مي كنند، اما از نظر علمي 
وقتي از يك جامعه اي مي خواهيم آماري را استخراج كنيم 
بايد بخشي را كه قيمت غيرطبيعي دارد خارج كنيم. اگر 
در تهران عدد منطقه يك را از متوسط قيمت مسكن خارج 
كنيم، متوسط قيمت مسكن پايتخت به ۱0 تا ۱5 ميليون 
تومان خواهد رس��يد. او افزوده بود: بر اساس بررسي هاي 
صورت گرفته در 7 استان كشور )در شهرهاي مركز استان( 
متوس��ط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني )طي مرداد 
99( زير 5 ميليون تومان بوده است. در ۱9 استان متوسط 
قيمت مسكن زير ۱0 ميليون تومان، در 2 استان باالي ۱0 
ميليون و زير ۱5 ميليون تومان و فقط در يك استان )شهر 
تهران( متوسط قيمت مسكن باالي 20 ميليون تومان 
بوده است. او با تأكيد بر اينكه در 26 استان كشور متوسط 
قيمت مسكن زير ۱0 ميليون تومان است، اضافه كرده بود: 
اگر براي اين استان ها متوسط گيري كنيم، متوسط قيمت 
مسكن كش��ور 24 ميليون تومان نيست بلكه ۱0 تا ۱2 

ميليون تومان خواهد بود.
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ضرورت تعطيلي تهران و انتقال 
بيماران كرونايي به ساير شهرها

عضو ش��وراي ش��هر تهران از معكوس شدن روند 
مهاجرت در پايتخت به دليل ش��رايط كرونا خبر 
داد و گفت: وضعيت تهران به لحاظ كرونا به سمت 
خطرناك شدن پيش رفته و تعطيلي شهر ضرورت 
دارد. حسن خليل آبادي، عضو شوراي شهر تهران در 
گفت وگو با فارس، درباره وضعيت كرونا در پايتخت، 
اظهار كرد: تهران به لحاظ فوتي هاي ناشي از كرونا 
طي روزهاي گذش��ته بيش��ترين آمار را داشته و 
بدترين وضعيت را به لحاظ شيوع كرونا در پايتخت 

شاهد بوده ايم.
وي با بيان اينكه وضعيت تهران به لحاظ ش��يوع 
كرونا بسيار نگران كننده است، گفت: در صورتي كه 
تمهيدات ويژه و عاجل جهت مقابله با اين بيماري 
اتخاذ نش��ود وضعيت به س��مت خطرناك  شدن 
پيش خواهد رفت. تجمع هاي خانوادگي و حضور 
كارمندان در ادارات به موضوع شيوع كرونا دامن زده 
است و تجربه اسفند سال گذشته نشان مي دهد كه 
اگر تعطيالت در پايتخت به صورت جامع اجرايي 
شود شاهد كاهش آمار ابتال به كرونا خواهيم بود. به 
دليل تعطيالت نوروز در ارديبهشت آمار متوفيان 
به كرونا به كمتر از ۱0 نفر رس��يد و اگر اكنون هم 
تعطيالت سراسري اعالم شود زنجيره كرونا قطع 
خواهد شد. خليل آبادي گفت:  هر چند كه شرايط 
مالي و اقتصادي بسياري از خانواده ها مناسب نيست 
ولي اكنون موضوع جان مهم تر از مساله اقتصاد است 
و هر يك نفري كه به دليل كرونا در كشور جان خود 
را از دست مي دهد تبعات بيشتري براي خانواده و 
جامعه دارد و در آينده با سوگ هاي انباشته شده و 
مش��كالت مضاعف و در هم تنيده مواجه خواهيم 
شد. وي تصريح كرد: در پاييز و زمستان و هر سال 
تعطيالت 5 تا 6 روزه به دلي��ل آلودگي هوا اتخاذ 
مي شد كه مي توانيم امسال نيز اين تعطيالت را به 
همه ادارات و اصناف تأمين دهيم تا وضعيت كرونا 
بهبود يابد. عضو شوراي شهر تهران اعالم كرد: آمار 
متوفيان كرونا در تهران افزايش يافته و در دوشنبه 
هفته جاري ۱60 نفر در بهشت زهرا )س( به دليل 
كرونا تغسيل و تدفين شدند. خليل آبادي گفت: آمار 
متوفيان كرونا در تهران باالتر از متوسط كشوري 
اس��ت چرا كه تهران جمعيت بيشتري را در خود 
جاي داده و ي��ك در هم تنيدگي دارد و برخي هم 
قبال براي درمان كرونا از شهرستان ها به تهران آمده 
بودند و همين باعث افزايش آمار متوفيان ناشي از 

كرونا در پايتخت بوده است.

افزايش آلودگي هوا
در كالن شهرها به مدت 5 روز

كارشناس پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي 
گف��ت: از پنجش��نبه اول آبان تا دوش��نبه هفته 
آين��ده افزاي��ش غلظ��ت آالينده هاي ج��وي در 
شهرهاي صنعتي و پرجمعيت پيش بيني مي شود. 
اميرحس��ين نقش��ينه در گفت وگو با ف��ارس در 
تش��ريح آخرين وضعيت جوي كش��ور بيان كرد: 
روز پنجش��نبه ۱۱ آبان در اس��تان هاي ساحلي 
خزر، خراسان شمالي، ش��مال خراسان رضوي و 
روز جمعه در ارتفاعات خراسان شمالي و خراسان 
رضوي بارش پراكنده داريم. كارشناس پيش بيني و 
هشدار سازمان هواشناسي گفت: روزهاي پنجشنبه 
و جمعه هفته جاري در شمال شرق كشور كاهش 
نسبي دما پيش بيني مي شود. نقشينه اظهار كرد: 
در سه روز آينده در نوار شرقي كشور و شرق كرمان 
و هرمزگان در برخي ساعات وزش باد شديد و گرد 

و خاك خواهيم داشت.

بازگشت زيرپوستي قيمت مسكن 
به آگهي هاي مجازي

چند روزي است كه برخي كاربران امكان مشاهده 
قيمت مسكن در آگهي هاي اينترنتي فروش ملك 
را پيدا كرده اند كه اين اقدام انتقاد برخي نمايندگان 
را در پي داش��ته و خواهان برخورد دستگاه قضايي 
شده اند. به گزارش ايس��نا، از ارديبهشت امسال به 
دنبال نوسانات قيمت در بازارها دادستاني، مديران 
س��ايت هاي اينترنت��ي را از درج قيمت مس��كن و 
خودرو منع كرد. هرچند در مواردي اپليكيشن ها و 
سايت ها امكان مشاهده قيمت را از طرقي همچون 
آگهي هاي نشاندار فراهم كردند كه بعدا متوقف شد. 
اما طي چند روز گذشته مجددا در مواردي بعضي 
كاربران امكان مشاهده قيمت در آگهي هاي فروش 
مسكن را پيدا كرده اند كه انتقاد نمايندگان مجلس 
را در پي داشته است. در اين خصوص احمد جباري، 
عضو هيات رييسه كميسيون عمران مجلس با بيان 
اينكه درج قيم��ت در آگهي هاي اينترنتي خريد و 
فروش مسكن تخلف است، گفته است: دستگاه قضا 
و پليس فتا بايد با سايت هاي متخلف برخورد جدي 
كنند. برخي فعاالن بازار مسكن كه با ممنوعيت درج 
قيمت مسكن در فضاي مجازي موافقند، از داليل 
ايجاد التهاب در بازار مسكن را تغيير لحظه به لحظه 
قيمت از سوي برخي كاربران سايت هاي اينترنتي 
عنوان مي كنند. در مقابل، مخالفان اين ممنوعيت 
مي گويند عدم ش��فافيت، جدا از آنك��ه بازار لطمه 
مي زند منجر به دردسرهاي تماس براي متعاملين 
ش��ده اس��ت. از طرف ديگر آمارها نش��ان مي دهد 
برداش��تن قيمت از آگهي ها تاثير چنداني در بازار 
نداشت و از ارديبهشت ماه تاكنون متوسط قيمت 
مس��كن در تهران حدود 50 درص��د افزايش يافته 
است. براي جلوگيري از ايجاد آگهي توسط كاربران 
بدون هويت، اواخر شهريورماه، دادستاني طي نامه اي 
كسب و كارهاي اينترنتي فعال در حوزه نيازمندي 
خودرو و مس��كن را موظف كرد تا كاربران خود را از 

اول مهر ماه از طريق سامانه امتا احراز هويت كنند.

افت 80 درصدي
درآمدهاي صنعت هوايي كشور

سياوش اميرمكري مديرعامل شركت فرودگاه ها 
و ناوبري هوايي ايران بر جذاب كردن فضاي كشور 
جهت بازگش��ت پروازهاي بين الملل��ي و افزايش 
ترافيك پروازي تأكيد كرد و گفت: اميدواريم با عمل 
به شعار ايمني، امنيت و سالمت، شاهد رشد و توسعه 
فعاليت ها در چارچوب برنامه ها و اهداف راهبردي 
شركت باشيم. به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و 
شهرسازي، سياوش اميرمكري، مديرعامل شركت 
فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در مراسم  روز جهاني 
كنترلرهاي ترافيك هوايي با اش��اره به جايگاه ويژه 
كنترلرهاي ترافيك هواي��ي در صنعت هوانوردي 
گفت: طي سال جاري به دليل وجود بحران كرونا با 
كاهش آمار پروازهاي داخلي و عبوري روبرو بوديم؛ 
به  طوري كه با بررسي ها و تحليل هاي صورت گرفته 
توسط ايكائو، صنعت هوانوردي تا سال هاي 2023 يا 
2024 به شرايط سال 20۱9 برمي گردد. اميرمكري 
افزود: به عنوان يك ش��ركت درآم��د- هزينه اي، با 
كاهش شديد درآمدها بايد هزينه ها را مديريت كرده 
و به دليل تحريم هاي همه جانبه در تأمين تجهيزات و 
سيستم ها با استفاده از توان توليد داخلي اقدام كنيم. 
وي گفت: در حال حاضر با كاهش ۸0 درصدي درآمد 
هوانوردي مواجه هستيم و بايستي خانواده بزرگ 
شركت، شرايط دشوار و محدوديت هاي تحميلي را 

بيش از گذشته درك كنيم.

دولت كمك مالي به حوزه ورزش 
شهرداري تهران  نداشته است

شهردار تهران گفت: دولت تاكنون كمك مالي به 
حوزه ورزش شهرداري تهران نداشته است.

به گزارش ايسنا، پيروز حناچي با حضور در مجموعه 
تخصصي تيراندازي پرديس��ان، شاهد بازي هاي 
بومي و محلي، تكواندو، تيراندازي، دوچرخه تريال، 
شوت دارت، تنيس روي ميز، سپك تاكرا و ... بود. 
در اين ميان، ش��هردارتهران خود نيز با برداشتن 
اس��لحه، تيراندازي كرد و با پرتاب دارت، سيبل را 

مورد هدف قرار داد. 
تيراندازي با كمان از ديگر فعاليت هاي ورزش��ي 
آق��اي ش��هردار بود كه پ��س از تماش��اي ورزش 
زورخان��ه اي صورت گرفت. در اين جش��نواره كه 
با مشاركت س��ازمان ورزش ش��هرداري تهران و 
حضور »محمدرضا جوادي يگانه« معاون فرهنگي 
و اجتماعي ش��هرداري تهران، »امير محس��ني« 
مديرعامل س��ازمان ورزش و »حس��ن رحماني« 
ش��هردار منطقه 2 برگزار شد، گروه هاي مختلف 
ورزش��ي به اجراي حركات مهيج ورزشي و انجام 
بازي هاي بومي محلي با رعايت كامل پروتكل هاي 
بهداش��تي پرداختند. ش��هردارتهران در پاسخ به 
اينكه اماكن ورزش��ي ش��هرداري تهران در زمان 
كرونا به حالت تعطيل و نيمه تعطيل در آمده اند، آيا 
جبران خسارتي از سوي دولت در اين حوزه صورت 
گرفته است؟ گفت: در اين باره دولت كمك مالي و 
ريالي به شهرداري نداشته است. »پيروز حناچي« 
همچنين با حضور در جشنواره ورزشي منطقه 2 با 
اشاره به ورزش هاي بومي و محلي و ورزش هايي كه 
به تازگي به محدوده بازي هاي ليگ و بين المللي 
اضافه شده اند، افزود: برنامه ورزشي امروز حركت 
نماديني بود كه در شرايط كرونايي بايد بتوانيم با 
ورزش و نشاط، قدري از روحيه خمود شهروندان را 
در شرايط قرنطينه بازسازي كنيم. وي در خصوص 
اختصاص فضاي باز بوستان هاي پايتخت به ورزش 
همگاني ادامه داد: ش��هرونداني كه قبل از شيوع 
ويروس كرونا در س��الن ها و باش��گاه هاي ورزشي 
شهرداري ورزش مي كردند، در حال حاضر اين فضا 
را براي اين افراد فراهم كرده ايم تا بتوانند به فضاي 
ورزش��ي باز گردند. حناچي در خصوص وضعيت 
سالمت مردم در ش��هر تهران اظهاركرد: زندگي 
با عارضه هايي همچون كم تحركي همراه اس��ت 
كه به تبع آن چاقي، ديابت، فش��ارخون و افزايش 
وزن به عنوان يك تهديد تلقي مي شود كه راه حل 
اين موضوع هم پر تحركي اس��ت كه البته شرايط 
كرونايي اين موضوع را حادت��ر كرده كه با رعايت 
فاصله و پروتكل ها، مي توان بخشي از اين نقيصه 
را جبران كرد.  به گفته ش��هردارتهران، تحرك به 
دنبال خود نشاط آوري دارد و شرايط كرونايي فعلي 
ني��ز در عين تهديد اين فرصت را ب��راي ورزش به 

وجود آورده است.  
بر اس��اس گزارش روابط عمومي س��ازمان ورزش 
شهرداري تهران، حناچي در خصوص اينكه اماكن 
ورزش��ي ش��هرداري تهران در زمان كرونا به حالت 
تعطيل و نيمه تعطيل درآمده اند، خاطرنشان كرد: 

در اين باره دولت كمكي به شهرداري نداشته است.

»تعادل« ايده كاهش ميانگين قيمت مسكن به 15 ميليون تومان را بررسي مي كند

دو كلمه حرف »آمار«

نوسازي بافت فرسوده بهتر از انتقال پايتخت
علي بيت اللهي، رييس بخ��ش زلزله مركز تحقيقات 
راه، مس��كن و شهرسازي اگرچه گزينه جديدي براي 
جابه جاي��ي پايتخت مطرح مي كن��د، اما هزينه هاي 
نوس��ازي تهران را از انتقال پايتخت كمتر مي داند. به 
گزارش مهر، در فاصله سال هاي 96 تاكنون كه زلزله 
تهران با منشأ گسل شهريار در ساعات آخر شب 29 آذر 
96، بسياري از مردم را آواره خيابان ها كرد تا هفته قبل 
كه اين بار گسل شمال ش��رق تهران در دماوند، سبب 
لرزاندن پايتخت شد، بارها موضوع ساماندهي يا انتقال 
پايتخت و همچنين نوسازي بافت هاي فرسوده مطرح 
شده اس��ت. مراكز تحقيقاتي، پژوهشي و دانشگاهي 
متعدد و رسمي و وابس��ته به نهادهاي حاكميتي نيز 
تاكنون گزارش هاي مختلفي درباره امكان يا عدم امكان 
جابه جايي پايتخت و مركز اداري-سياسي كشور منتشر 
كرده اند كه بعضًا ب��ا موافقت يا مخالفت همراه بوده يا 
راهكارهايي براي بهينه سازي كيفيت زندگي در تهران 

مطرح شده است.

    دستور روحاني براي انتقال پايتخت
با اين حال، آنچه بيش از همه در روزهاي اخير خبرساز 
شد و گزينه جابه جايي پايتخت را بار ديگر بر سر زبان ها 
انداخت، نامه ق��رارگاه س��ازندگي خاتم االنبيا)ص( به 
رييس جمهور مبني بر توانايي اي��ن نهاد عمراني براي 
انتقال پايتخت به شهري ديگر بدون تحميل هزينه به 
دولت و س��پس ارجاع اين نامه از س��وي رييس جمهور 
ب��ه وزير راه و شهرس��ازي به عنوان دبير ش��وراي عالي 
ساماندهي و انتقال پايتخت بود. موضوعي كه اگرچه فعال 
با س��كوت مقامات دولتي و وزير راه و شهرسازي مواجه 
شده، اما ابوالفضل ابوترابي عضو ناظر مجلس در شوراي 
عالي ساماندهي پايتخت آن را تأييد كرد ولي از ذكر نام 
گزينه هاي جايگزيني با تهران به عنوان پايتخت به دليل 
ايجاد رانت هاي متعدد ب��راي زمين خواران، خودداري 
كرد؛ هرچند كه پايتخت شدن احتمالي اصفهان را هم 

تكذيب كرد.

    پرند؛ شهر بودن زلزله؟
يكي از شهرهايي كه هم در نزديكي تهران است و هم 

اراضي گسترده اي براي ساخت و ساز دارد كه قابليت 
جانش��يني پايتخت را در خود جاي داده باشد، شهر 
جديد پرند در 30 كيلومتري جنوب غربي است. محمد 
اسالمي وزير راه و شهرسازي در بازديدي كه زمستان 
97 در نخس��تين ماه هاي حض��ورش در وزارت راه و 
شهرسازي از شهر جديد پرند داشت، با ادعاي برخي 
مقامات محلي اين ش��هر جديد كه پرند را تنها ش��هر 
بدون زلزله ايران مي ناميدند، مخالفتي نكرد. پيش از 
اين نيز بارها برخي مقامات محلي، از شهر جديد پرند 
در جنوب غرب تهران به عنوان تنها شهر بدون گسل 
كش��ور و گزينه احتمالي انتقال مركز اداري-سياسي 
كشور ياد كرده بودند. اما نقشه هاي لرزه شناسي سازمان 
زمين شناس��ي، اين ادعا را رد مي كند؛ اين شهر را دو 
گس��ل با قدرت لرزه زايي باال به نام هاي »رباط كريم« 
و »كوشك نصرت« فرا گرفته اند. هر چند كه دومي به 
استان قم نزديك تر است تا جنوب غربي استان تهران؛ 
اما در هر صورت آسودگي خيال از عدم وقوع زلزله در 

اين منطقه را مشوش خواهد كرد.

    سمنان؛ گزينه مورد عالقه ۲ رييس جمهور
مركز اس��تاني كه زادگان دو رييس جمهور است، به 
دليل عاليق شخصي آنها، معموالً محتمل ترين گزينه 
براي انتقال پايتخت از دولت نهم به بعد مطرح مي شود؛ 
هر چند كه موضوعاتي چون نزديكي به تهران، داشتن 
اراضي باير در جنوب اين شهر، همجواري با دو استان 
خوش آب و هواي مازندران و گلستان در شمال اين 
استان، قرار گرفتن در مسير ُپر تردد از غرب و جنوب 
به مشهد و برخي داليل ديگر، براي توجيه اين گزينه 
ياد مي ش��ود. اما نه مشكل گس��ل و زلزله خيز بودن 
اين شهر حل شده و نه مشكل كم آبي؛ به خصوص كه 
موضوع انتقال آب از درياي خزر به اين اس��تان كه با 
دستور و پيگيري شخص رييس جمهور مطرح شده، 
با مخالفت گسترده طرفداران محيط زيست به دليل 
نابودي جنگل هاي شمال كشور در اثر انتقال آب به اين 
شهر مواجه شد؛ مشكلي كه در صورت انتقال پايتخت، 
با ابعاد پيچيده تري روبرو شده كه چاره اي براي رفع آن 

در كوتاه مدت وجود ندارد.

    نوسازي بافت فرسوده مقدم بر جابه جايي 
پايتخت

بسياري از كارشناسان معتقدند هزينه هاي ساماندهي 
بافت ه��اي ناكارآم��د و فرس��وده پايتخت و نوس��ازي 
ساختمان ها و مقاوم سازي آنها در برابر زلزله، به مراتب از 
هزينه جابه جايي پايتخت كمتر است. شايد نمونه بسيار 
كوچ��ك آن، اجراي موفق طرح مقاوم س��ازي خانه هاي 
روس��تاهاي اس��تان كرمان به عنوان يكي از استان هاي 
داراي گسل هاي با قدرت لرزه زايي باال، در برابر زلزله است 
كه سبب شد تا زلزله بهار امسال در شمال استان كرمان، 
علي رغم قدرت نسبتاً باالي آن، تلفاتي نداشته و خسارات 
مالي آن نيز به حداقل برسد. اين در حالي است كه موافقان 
انتقال پايتخت، موفق بودن اجراي آن در تركيه )استانبول 
به آنكارا(، پاكستان )كراچي به اسالم آباد(، كانادا )ونكوور به 
اتاوا( و چند كشور ديگر شرقي يا غربي را يادآور مي شوند. 
مخالفان نيز با رد ادعاي موفق بودن جابه جايي پايتخت در 
كشورهاي مذكور، معتقدند مشكالت گسترده كراچي و 
استانبول هنوز پابرجاست و حتي مالزي دو سال پس از 

انتقال پايتخت از كواالالمپور به پوتراجايا، بار ديگر مجبور 
ش��د از تصميم قبلي عدول و كواالالمپور را مجددا مركز 

اداري-سياسي خود اعالم كند.

    گسل ها همه مناطق كشور را احاطه كرده اند
در همين زمينه، علي بيت اللهي در گفت وگو با خبرنگار مهر 
درباره گزينه هاي احتمالي انتقال پايتخت اظهار داشت: 
معموالً يكي از گزينه هايي كه مطرح مي شود، كالن شهرها 
و ش��هرهاي بزرگ اس��ت در حالي كه كالن شهرهاي ما 
با مش��كالت متعددي روبرو هس��تند؛ اگر بخواهيم اين 
شهرها را پايتخت كنيم، اوالً جمعيت تهران كم نمي شود 
و ثانيًا جمعيت اين شهرها افزايش مي يابد. وي افزود: اگر 
دولت قصد انتقال پايتخت را داش��ته باشد، قرار نيست 
س��اختمان هاي موجود در تهران تخريب ش��وند؛ بلكه 
قرار است وزارتخانه ها و س��ازمان ها در پايتخت جديد با 
ساخت و ساز گسترده احداث شوند كه هزينه بااليي دارد؛ 
س��اختمان هاي باقي مانده هم در تهران، جاذب سريع 

جمعيت هستند و جمعيت تهران كمتر نمي شود.
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شوراي عالي فضاي مجازي در طرح كالن و معماري 
ش��بكه ملي اطالعات كه از سوي دبير اين شورا ابالغ 
شده است، بيش از همه چيز بر تامين سيستم عامل 
داخلي امن تلفن همراه و استقرار خدمات پايه كاربردي 
با اولويت پيام رسان اجتماعي و موتور جست وجوي 
داخلي تاكيد كرد و همچنين وزارت ارتباطات مكلف 
شده عالوه بر اينكه بستر ايجاد جويشگر ملي را فراهم 
كند، پيام رس��ان ها را نيز تا رس��يدن به ظرفيت ۵۰ 

ميليون كاربر فعال توسعه دهد.
پس از برگزاري جلسات متعدد درباره معماري نهايي 
شبكه ملي اطالعات، ش��وراي عالي فضاي مجازي 
كش��ور از ابالغ ط��رح كالن و معماري ش��بكه ملي 
اطالعات پس از تصويب در جلسه ۶۶ شوراي عالي 
فضاي مجازي كشور به منظور اجرا توسط نهادهاي 
متولي خبر داد. تحقق اس��تقالل كش��ور، كاهش 
وابس��تگي و جلوگيري از دست  اندازي بيگانگان در 
فضاي مجازي، تامين نيازهاي عمومي مردم و ايجاد 
زيست بوم متناسب با فرهنگ اسالمي ايراني منوط 
به تحقق ش��بكه ملي اطالعات، مس��تلزم فعاليت 
نظام مند و فراگير در تقويت، س��اماندهي و توسعه 
محتوا و خدمات كاربردي فضاي مجازي اس��ت. در 
اين سند كه به صورت عمومي در دسترس است، به 
اين نكته اشاره شده كه معماري و كاركرد شبكه ملي 
اطالعات بر اس��اس نيازمندي هاي خدمات محتوا 
طراحي مي ش��ود و عملكرد آن تاثير مستقيمي بر 
ارتق��اي كيفيت خدمات و محتوا خواهد داش��ت و 
از سوي ديگر، تقويت، س��اماندهي و توسعه محتوا 
و خدم��ات كاربردي فضاي مجازي در پيش��رفت، 
ارتق��ا و كاربردي تر ش��دن ش��بكه مل��ي اطالعات 
اهميت دارد. اين ابالغيه خط مش��ي هاي حاكم بر 
شبكه ملي اطالعات را برشمرده است: درون زايي و 
خوداتكايي، برون نگري، فرصت سازي، بازدارندگي، 
پاي��داري و ت��اب آوري در مقابل ان��واع تهديدات، 
حكمراني يكپارچه و منعطف، روزآمدي، نوآوري و 
آينده نگري، مشاركت فعال ذي ربطان، توسعه سبز و 

سالمت محور از جمله اين خط مشي است.

  اهداف عملياتي شبكه ملي اطالعات 
تا سال 1400

در ابالغيه شوراي عالي فضاي مجازي اهداف راهبردي 
و عملياتي در اف��ق 14۰4 نيز مورد توجه قرار گرفته 
است؛ دستيابي به جامعه اي پيش رو و اخالق محور، 
ارتقا جايگاه و كسب سهم مناسب از اقتصاد ديجيتال، 
فراهم سازي زمينه هاي حكمراني صالحانه در فضاي 
مجازي، اس��تقرار نظام جامع و فراگير در سطح ملي 
براي امن س��ازي خدمات و زيرساخت هاي حياتي، 
حضور جريان س��از و هدفمند در عرصه هاي ملي از 
جمله اين اهداف اس��ت. س��ند ابالغي شوراي عالي 
فضاي مجازي ب��راي اهداف عملياتي ش��بكه ملي 
اطالعات تا س��ال 14۰۰ بر چند مح��ور مهم تاكيد 
كرده است. پوشش 8۰ درصدي دسترسي پهن باند 
ثابت خانوارها با سرعت دسترسي 2۵ مگابيت برثانيه 
و پوشش صددرصد جمعيت كشور براي دسترسي 
به پهن باند س��يار با سرعت متوس��ط 1۰ مگابيت بر 
ثانيه، مزيت بخشي اقتصادي و تعرفه گذاري رقابتي 
در دسترسي به خدمات كاربردي و محتواي داخلي 
به ميزان حداقل دو برابر و دسترسي به خدمات پايه 
كاربردي ش��بكه ملي اطالعات به ميزان حداقل سه 
برابر رقباي خارجي و در نهايت مزيت بخشي كيفي 
در دسترس��ي به خدمات و محتواي داخلي به ميزان 
پنج برابر نسبت به خدمات محتواي خارجي، امكان 
اتصال حداقل 1۰ درصد كاربران با دستري مبتني بر 
نسل جديد ارتباطات، ايجاد حداقل سه قطع مركز داده 

در س��ه استان، تامين يك سيستم عامل داخلي امن 
تلفن همراه، ايجاد گذرگاه هاي ايمن داخلي از جمله 
مواردي است كه بايد تا پايان سال 14۰۰ در شبكه ملي 

اطالعات عملياتي شود.
در ادامه اين سند اهداف عملياتي خدمات كاربردي، 
اهداف عملياتي سالم سازي محتوا و امنيت خدمات 
و اهداف عملياتي محتوا نيز اعالم ش��ده است. بنابر 
اعالم ش��وراي عالي فضاي مجازي كميسين تنظيم 
مق��ررات، وزارت ارتباط��ات، وزارت صمت، معاونت 
عملي و فناوري رياست جمهوري، مركز ملي فضاي 
مجازي، وزارت ام��ور خارجه، وزارت اطالعات، مركز 
مديريت راهبري افت��ا، قوه قضايي��ه، وزارت دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح از جمله نهادهايي هستند 
كه اقدامات كالن عملياتي شدن شبكه ملي اطالعات 
تنها با همكاري آنها شدني است. در اين ميان وزارت 
ارتباطات بيشترين مسووليت را در حوزه شبكه ملي 

اطالعات دارد.

  سهم ۲0 درصدي سيستم عامل داخلي
در بازار گوشي هوشمند

در اين طراحي با تاكيد بر مصوبات گذش��ته، وزارت 
ارتباطات مكلف ش��ده عالوه بر اينكه بس��تر ايجاد 
جويش��گر ملي را فراهم كند، پيام رس��ان ها را نيز تا 
رسيدن به ظرفيت ۵۰ ميليون كاربر فعال توسعه دهد. 
در اين طرح كالن تاكيد ش��ده كه حداقل 2۰ درصد 
از سهم بازار گوشي تلفن همراه هوشمند با سيستم 
عامل داخلي توس��ط توليد كنندگان داخلي تامين 
شود. توليد گوشي تلفن همراه در اين طرح به عنوان 
يك اكوسيس��تم در نظر گرفته ش��ده است؛ چرا كه 
عالوه بر اشاره به سيستم عامل ملي به ايجاد و توسعه 
مرورگر بومي و پلتفرم هاي داخلي كه روي اين بستر 
فعاليت مي كنند نيز توجه شده است. در اصل طراحان 
فقط به ايجاد يك شاخه توجه نكرده اند؛ بلكه در نظر 
دارند طي يك دوره زماني تقريبا پنج س��اله )تا سال 
14۰4( ع��الوه بر اينكه امكان��ات توليد تلفن همراه 
داخلي فراهم مي شود، سيستم عامل استفاده شده 
روي آن نيز داخلي باشد و مرورگر و موتور جست وجو 
و پيام رسان هاي فعال روي آن نيز بومي باشند. از سويي 

تاكيد شده است كه خدمات بومي و نقشه مكاني به 
گونه اي توسعه يابد كه پلتفرم هاي فعال براي ناوبري از 
سيستم هاي بين المللي از جمله GPS مستقل باشند.

داستان توليد گوش��ي ملي و سيستم عامل ملي از 
جمله طرح هايي است كه حداقل در يك دهه گذشته 
بارها توس��ط وزارت ارتباط��ات دولت هاي مختلف 
مطرح و نمونه هايي از آن نيز وارد بازار شده است. اما 
داستان توليد گوش��ي و سيستم عامل بومي زماني 
جدي شد كه دو سال پيش اپل به دليل تحريم هاي 
بين المللي ارايه خدمات خود ب��ه كاربران ايراني از 
طريق اپ استور را محدود كرد. همزماني اين اتفاق 
با شروع تحريم هاي امريكا عليه چين و تالش هواوي 
براي ايجاد سيستم عاملي مستقل از گوگل، تالش 
ايران براي توليد گوش��ي همراه با سيس��تم عامل 
بومي را وارد ف��از جديدي كرد. هر چند كه تا كنون 
اقدام عمل��ي در اين زمينه ص��ورت نگرفته و توليد 
گوشي هاي بومي در حد خبر و انتشار عكس هايي از 
آن در فضاي مجازي باقي مانده؛ اما به نظر مي رسد 
با توجه ب��ه اينكه اين موضوع به ص��ورت مجدد در 
طراحي كالن و معماري شبكه ملي اطالعات مورد 
توجه قرار گرفته اس��ت مورد توجه سياست گذاران 

اين حوزه است.

  ارايه خدمات دولتي بر بس�تر پلتفرم هاي 
داخلي

از ديگر موضوعاتي كه در اين بخش قابل توجه است، 
قرارگيري زبان فارس��ي به عن��وان زبان پيش  فرض 
در 8۰ درصد خدمات و تجهيزات هوش��مند همراه 
است. موضوعي كه به نظر مي رسد بسيار مورد توجه 
طراحان اين معماري كالن قرار گرفته، ارايه خدمات 
مس��تقل بر بستر ش��بكه هاي داخلي است از همين 
رو در طراحي كالن شبكه ملي اطالعات پيش بيني 
شده كه ارايه تمامي خدمات دولتي شامل سالمت، 
تجارت، آموزش، قضايي، گردش��گري، حمل و نقل 
و انتظامي از طري��ق پلتفرم هاي داخلي در اين طرح 
پيش بيني شده است. هر چند طي سال هاي گذشته 
پلتفرم هاي داخلي براي ارايه خدمات شكل گرفته اند 
اما با تاكيد بيشتر طراحان اين طرح روي اين موضوع 

به نظر مي رسد كه سياس��ت گذاران در نظر دارند تا 
اين خدمات نه فقط از طريق اينترنت بلكه بر بس��تر 
شبكه ملي اطالعات ارايه شود. البته طراحان شبكه 
ملي اطالعات فقط روي گس��ترش پلتفرم ها در بازار 
داخلي تاكيد نكرده اند؛ بلكه وزارت ارتباطات را مكلف 
كرده اند كه در توسعه پلتفرم ها به گونه اي حركت كند 
كه حداقل دو پلتفرم يا سكوي ارايه خدمات عالوه بر 
اينكه 2۰ درصد از كاربران منطقه را كسب مي كنند 
بازار جهاني را نيز بتوانند تا سال 14۰4 به دست آورند. 
اين پيش بيني فقط مختص به پلتفرم هاي ارايه دهنده 
خدمات داخلي نيست، بلكه طراحان بر ايجاد پلتفرم ها 
و سكوهاي ارايه محتواي داخلي و اشتراك گذاري فيلم 
نيز تاكيد كرده اند. طبق پيش بيني هاي صورت گرفته 
بايد طي چند س��ال آينده پلتفرم هايي براي نمايش 
و اش��تراك گذاري فيلم و ويدئو ايجاد ش��وند كه 1۰ 

ميليون كاربر فعال داشته باشند. 

   خدمات پلتفرمي با تعرفه مناسب و نه رايگان
يك��ي از موضوعاتي كه در اين طراح��ي كالن به آن 
اشاره ش��ده، موضوع كارمزدي اس��ت كه براي ارايه 
خدمات از مردم از طريق پلتفرم ها بايد دريافت شود. 
در اصل اشاره شده كه نبايد اين سرويس ها به صورت 
رايگان به مردم ارايه ش��ود؛ بلكه بايد از طريق تعرفه 
مناسب در اختيار كاربران و متقاضيان آن قرار گيرد. 
اما فقط ارايه خدمات نيست كه مورد توجه طراحان 
معماري كالن ش��بكه مل��ي اطالعات ق��رار گرفته؛ 
چرا كه آنان بر توس��عه زيرس��اخت ها و دسترس��ي 
تمامي مردم به ش��بكه پهن باند اشاره كرده اند. طبق 
پيش بيني هاي صورت گرفته وزارت ارتباطات بايد تا 
سال 14۰4پوشش 8۰ درصدي دسترسي پهن باند 
ثابت خانوارها با متوس��ط س��رعت دسترس��ي 2۵ 
مگابيت برثانيه و پوشش صددرصدي جمعيت كشور 
براي دسترسي پهن باند سيار با سرعت متوسط 1۰ 
مگابيت بر ثانيه را فراه��م كند. طبق پيش بيني هاي 
صورت گرفته وزارت ارتباطات براي توسعه پهن باند 
بايد به گونه اي عمل كند كه هزينه ساالنه دسترسي 
پهن باند خانگي به حداكثر دو درصد س��رانه درآمد 

ناخالص ملي برسد.
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شكايت 11 ايالت امريكا
عليه گوگل

وزارت دادگستري امريكا و 11 ايالت اين كشور به اتهام 
نقض قوانين آنتي تراست از گوگل شكايت كرده اند. به 
گزارش مهر به نقل از اسكاي نيوز، وزارت دادگستري 
امريكا به جرم نقض قوانين آنتي تراست )ضدانحصار( 
و اس��تفاده از ابزار هاي غيرقانوني ب��راي حفظ قدرت 
انحصاري از آلفابت )شركت مادر گوگل( شكايت كرده 
است. اتهامات مذكور توسط وزارت دادگستري و 11 
ايالت مطرح شده و مواردي مانند حفظ انحصار قدرت 
به طور غيرقانوني در بازار س��رويس جست وجو هاي 
عمومي را در برمي گيرد. در متن ش��كايت نامه آمده 
است: »دو دهه قبل گوگل به عنوان يك استارت آپ نوپا 
با استفاده از روشي نوين براي جست وجو در اينترنت 
به شركت محبوب س��يليكون ولي تبديل شد. اما آن 
شركت اكنون ناپديد ش��ده است. گوگل امروز به يك 
دروازه انحصاري براي اينترنت تبديل ش��ده و يكي از 
ثروتمندترين ش��ركت  هاي جهان به حساب مي آيد. 
ارزش ب��ازاري آن ه��زار ميليارد دالر اس��ت و درآمد 
ساالنه اش نيز بيش از 1۶۰ ميليارد دالر است. اكنون به 
خاطر مشتريان، تبليغ كنندگان و تمام شركت  هايي كه 
به اقتصاد اينترنتي وابسته هستند، زمان آن فرا رسيده 
تا عملكرد ضدرقابتي گوگل متوقف شود و دوباره رقابت 
احيا شود.« به نظر مي رسد اين بزرگ ترين شكايت طي 
دو دهه اخير است و كارشناسان آن را با پروند هاي كه 
در سال 1۹۷4 ميالدي عليهAT& T تنظيم شده بود، 
مقايسه مي كنند. در نتيجه پرونده شكايت مذكور اين 
اپراتور مخابراتي مجبور شد تا زيرمجموعه هاي خود 

را تجزيه كند.

ممنوعيت همكاري با هواوي 
در سوئد

سوئد همكاري با شركت   هاي هواوي و زدتي اي را جهت 
توسعه شبكه اينترنت 5G ممنوع كرد. به گزارش مهر 
به نقل از آسوشيتدپرس، سوئد همكاري با شركت   هاي 
چيني هواوي و زد تي اي براي توسعه شبكه اينترنت 
نسل پنجم را ممنوع مي كند. اين درحالي است كه يكي 
از مقامات امنيتي اين كشور، چين را تهديدي بزرگ 
خوانده است. سازمان پست و مخابرات سوئد اعالم كرد 
چهار اپراتور موبايل كه براي توسعه شبكه نسل پنجم 
اينترنت با يكديگر رقابت مي كنند، نبايد از تجهيزات 
هواوي يا زد تي اي استفاده كنند. همچنين طبق بيانيه 
اين س��ازمان اپراتور هاي موبايلي كه تصميم دارند از 
زيربناي فعلي ارتباطات براي شبكه هاي 5G استفاده 
كنند، بايد بخشي از تجهيزات هواوي يا زد تي اي كه در 
آنها تعبيه شده را حذف كنند. اين در حالي است كه 
هواوي از قانون جديد س��وئد اظهار تعجب و نااميدي 
كرده است. سوئد جديدترين كشوري است كه حضور 
هواوي را در توس��عه زيربناي نس��ل پنجم اينترنت 
در كش��ور خود ممنوع مي كند. اين تصميم احتماال 
تنش   هاي ميان چين و كش��ور هاي غربي و امريكا را 
تشديد مي كند. در حال حاضر مقامات امريكا مشغول 
البي كردن با كش��ور هاي اروپايي هستند تا آنها را از 
همكاري با هواوي منصرف كنند. از سوي ديگر چنين 
ممنوعيتي عليه هواوي، فرصتي براي شركت سوئدي 
اريكسون و نوكيا فنالند فراهم مي كند تا كسب وكارشان 

را گسترش دهند.

تلويزيون لوله شونده به بازار آمد
تلويزيون لوله شونده ال جي با قيمت 8۷ هزار دالر در 
كره جنوبي براي فروش عرضه شد. به گزارش مهر 
به نقل از ديلي ميل، شركت ال جي كه دو سال قبل 
تلويزيون لوله شونده را رونمايي كرده بود، باالخره 
آن را با قيمت 8۷ هزار دالر براي فروش عرضه كرد. 
 Signature OLED R اين تلويزيون ۶۵ اينچي
در كره جنوبي عرضه ش��ده و نمايش��گري با قطر 
س��ه ميلي متر و انعطاف پذير دارد كه مانند پرده 
پروژكتور لوله مي شود و داخل يك قاب آلومينيومي 
قرار مي گيرد. مي توان فقط قسمتي از اين نمايشگر 
با وضوح 4K را از قاب خارج و باز كرد. به اين ترتيب 
كاربر نمايشگر كوچك تري با اطالعاتي مانند زمان 
و وضعيت آب و هوا را مشاهده كند. همچنين كاربر 
مي تواند نمايش��گر را بيش��تر باز كند تا فيلم  هاي 

اولتراوايد را تماشا كند.

تمديد دوركاري كارمندان 
آمازون براي ۶ ماه

آمازون طي بيانيه اي ب��ازه دوركاري كارمندانش 
را ش��ش ماه افزاي��ش داد و اعالم ك��رد كارمندان 
اين ش��ركت كه دوركارهس��تند، مي توانند تا ماه 
ژوئن 2۰21 ميالدي به همين شيوه فعاليت خود 
را ادامه دهن��د. به گزارش مهر به نق��ل از رويترز، 
شركت آمازون روز گذشته اعالم كرد كارمنداني 
كه دوركار بوده اند، مي توانند تا پايان ماه ژوئن سال 
آينده همچنان با همين روش به فعاليت خود ادامه 
دهند. اين درحالي است كه قبال آمازون دوركاري 
كارمندان خود را تا م��اه ژانويه تاييد كرده بود. اما 
با توجه به بيانيه جديد، زمان بازگشت كارمندان 
آم��ازون به دفاتر به دليل ش��يوع ويروس كرونا به 
تعويق افتاده است. س��خنگوي آمازون در بيانيه 
ايميلي نوشت: »كارمنداني كه هم اكنون وظيفه اي 
برعهده دارند كه از خانه قابل انجام است، مي توانند 
تا پايان ژوئن 2۰21 ميالدي به همين ش��يوه به 
فعاليت ادامه دهند.« امتداد بازه دوركاري كارمندان 
اين شركت در حالي اعالم مي شود كه كمتر از سه 
هفته قبل اعالم كرد 1۹ هزار نفر از كارگران آن در 
سال جاري به كوويد1۹ مبتال شده اند. همچنين در 
اين اواخر برخي از مقامات و اتحاديه هاي كارگري 
ادعا كرده بودند آمازون با باز نگه داشتن انبار هايش 
طي همه گيري كوويد1۹ سالمت كارمندانش را 

به خطر مي اندازد. 

در مسير عقالنيت در بازارها
اين افراد اين پست هاي كليدي را به دست مي آورند، 
چون تبعات تصميمات غيركارشناسي شان نه به 
س��رعت بلكه در امتداد زمان��ي بلندتر ظهور پيدا 
مي كن��د. تجربه هم ثابت ك��رده هر موضوعي كه 
در اين كش��ور دچار گذشت ايام شود از ناخودآگاه 
جمعي ايراني��ان پاك مي ش��ود. آنها تصميماتي 
مي گيرند و اثرش چند سال بعد خودش را در اقتصاد 
نشان مي دهد. آن موقع يا اين مديران اصال سر كار 
نيستند يا بي عرضگي و سوءنيت خود را بر گردن 
عوامل خارجي مي  اندازند. اما بسياري از رشته هاي 
ديگر اينگونه نيستند. شما فرد غيرمرتبط در رشته 
پزش��كي نمي بينيد.چرا كه قطع يك رگ، اشتباه 
فورا موجب مرگ بيمار مي شود و در لحظه مشخص 
مي شود كه پزشك اشتباه كرده است. همين شرايط 
در رشته هاي ديگر هم وجود دارد. خلبان، وكال و 
... همگي در حيطه تخصصي خود درس خوانده و 
تجربه كس��ب كرده اند در آن حوزه ها بي نظمي و 
مشكالت به مراتب كمتري نسبت به حوزه اقتصاد 
وج��ود دارد. حرف و تصميم غيركارشناس��ي هم 
فورا تشخيص داده مي ش��ود.در يك تيم ورزشي 
بالفاصله تصميمات اشتباه نمايانگر مي شود و در 
نتايج تيم ورزش��ي خود را نش��ان مي دهد. اما در 
اقتصاد يك چنين واكنش هاي فوري رخ نمي دهد. 
اتمسفر اقتصادي، فضاي صبر است و جايگاه تدبير.
در يك چنين شرايطي مدتي است كه برخي افراد 
و جريانات بر افزايش س��ود بانكي اصرار مي كنند، 
پديده  اي كه اساسا اقتصاد امروز كشور را به وضعيت 
كنوني رسانده است.اين در حالي است كه در تشريح 
چرايي اين تصميم اعالم شده به به دليل مهار تورم 
اين تصميم قرار است گرفته شود.يعني تورمي كه 
داليل بروز آن، موضوعات ديگري اس��ت به جاي 
ريشه يابي و حل مشكل تورم، قرار است با افزايش 
سود بانكي به صورت موقت پايين آورده شود. اين 
كار مثل اين مي ماند كه يك پزشك براي بيماري 
سرطان، استامينوفن تجويز كند. بدون ترديد اثرات 
و تبعات اين افزايش سود بانكي هم چند ماه بعد در 
اقتصاد كشور نمايان مي ش��ود. دوره و هنگامه اي 
كه ديگر مسووالن تصميم ساز فعلي جاي خود را 
به گروه ديگري از مديران داده اند.به نظر مي رسد 
رويكرد برخي مديران اقتصادي بس��يار مخرب و 
خطرناك اس��ت. پديده اي بسيار خطرناك كه در 
حال وارد ساختن ضربات كاري بر نظامات اقتصادي 
بازارهاست. هرچه زودتر بايد جلوي اين تصميمات 
گرفته شود وگرنه ش��ركت هاي توليدي كشور و 
بازارهاي مهم اقتصادي آس��يب هاي دامنه داري 
را از اين نوع تفكرات غيركارشناسي خواهند ديد. 
معتقدم اين تصميمات را مي توان در راستاي تحريم 
داخلي طبقه بندي ك��رد. اميدوارم نهادهاي ناظر 
زودتر ورود كنند و جلوي اين نوع تصميم  سازي هاي 
اقتصادي را بگيرند تا حداقل بيشتر از اين اقتصاد 
كش��ور از بين نرود. نبايد فراموش كرد بازارهايي 
از جنس بورس در زمره ثروت هاي بين النس��لي 
ق��رار مي گيرند، بنابراين مس��ووالن ب��ه گونه اي 
تصميم سازي نكنند كه يك زمين سوخته از بورس، 

صنعت، صادرات و... تحويل نسل آينده شود.

بازگشت به  ظرفيت هاي داخلي
هر قدر اين نگاه بر مبناي پايه هاي مس��تحكم تر و 
قابل اتكاتر بنا شود، رس��يدن به اهداف اقتصادي 

كشور در آينده نيز تسهيل خواهد شد.
آنچه در سال هاي گذش��ته بر اقتصاد ايران رفته، 
بهترين نمونه براي اين فرضيه است. دولت فعلي 
در س��ال هاي ابتدايي آغاز به كار خود، بخش قابل 
توجهي از ظرفيتش را به مسائل ديپلماتيك و بهبود 
روابط با كشورهايي مانند امريكا بنا گذاشت. با به 
نتيجه رسيدن به مذاكرات و اجرايي شدن برجام، 
ديديم كه بهبودي نسبي در شرايط اقتصادي كشور 
خود را نش��ان داد و در نهايت رشد اقتصادي قابل 
قبولي شكل گرفت اما با توجه به اينكه همزمان با 
اين بهبود شرايط، دغدغه ها و نگراني هاي داخلي 
مورد توجه قرار نگرفتند و در واقع فراموش شدند، با 
بازگشت تحريم ها، دشواري هاي اقتصادي جديدي 
خ��ود را نش��ان داد. روي كار آمدن رييس جمهور 
معلوم الحال امريكا، باعث ش��د تمام رشته هاي ما 
در برجام پنبه شود و اين موضوع باز هم نشان داد 
كه نبايد تمام تخم مرغ هايمان را در يك سبد قرار 
دهيم. بلكه در كنار تالش براي بهبود روابط، مسائل 
داخلي را ني��ز بايد پيگيري كنيم. در اين ش��كي 
وجود ندارد كه برطرف كردن بخشي از مشكالت 
داخلي كش��ور، نياز به بهبود روابط با كش��ورهاي 
خارجي دارد اما در كنار آن استفاده از ظرفيت هاي 
داخلي نيز بسيار مهم خواهند بود. ايران با توجه به 
ويژگي هاي جغرافيايي و زيرساختي، كشوري است 
كه ظرفيت بااليي در بهبود مسائل اقتصادي دارد. 
در كنار ظرفيت هاي بالقوه موجود در اقتصاد ايران، 
ما امروز نيروي انساني متخصص و آشنا با علم روز 
نيز بسيار زياد داريم. بايد تالش شود به جاي تكيه 
بر سياس��ت هاي غلط و نادرست گذشته كه بارها 
ضعف خود را نشان داده اند، راهي براي استفاده از 
توان اين افراد پيدا كنيم. در صورت مشورت گيري 
با نيروه��اي متخص��ص و برنامه ريزي هاي كالن 
در حوزه ه��اي مختلف، مي توان اميدوار بود كه در 
كنار بهبود شرايط اقتصادي فعلي، براي آينده نيز 
طرح ها و برنامه هاي جدي وجود داشته باشد. امروز 
يكي از اصلي ترين فش��ارهايي كه بر اقتصاد ايران 
وارد مي شود، بي برنامگي در حوزه هاي كالن است 
و اين موضوع چه بر فعاالن اقتصادي و چه بر اقشار 
مختلف مردم، اثر منفي مي گذارد. با استفاده از اين 
ظرفيت هاي داخلي مي توان اين مشكل را نيز حل 
كرد و با نشان دادن ظرفيت ها به جامعه، اميدسازي 
كرد، هرچند بايد تمام اين مسائل و ظرفيت ها، در 

كنار يكديگر ديده شوند.

در طرح كالن و معماري شبكه ملي اطالعات، پيام رسان ها ظرفيت ۵۰ ميليون كاربر فعال را دارند

تكاليفوزارتارتباطاتبرايبوميسازيپلتفرمها

هوش مصنوعي هنوز براي شركت ها منفعت مالي نداشته است
ه��وش مصنوعي معموال از طري��ق يادگيري تحت 
نظارت انسان فعاليت مي كند و راهكارهاي تازه اي 
به انس��ان مي آموزد، اما زماني حداكثر قابليت هاي 
هوش مصنوعي عملي خواهد شد كه اين تكنولوژي 
به صورت مستقل فعاليت كند. به گزارش پيوست، 
تحقيقاتي بين المللي روي بي��ش از ۳۰۰۰ مدير و 
مصاحبه با مجريان و دانش��مندان نش��ان داده كه 
 )AI( اكثر شركت ها از قابليت هاي هوش مصنوعي
استفاده مي كنند اما هنوز هوش مصنوعي منفعت 
مالي چنداني براي آنها نداشته است. اين تحقيق كه 
در مطالعه توسعه تاثير هوش مصنوعي با يادگيري 
سازماني از سوي گروه مشاوره بوستون و با همكاري 
 MIT بخش بررس��ي مديريت اس��لون از دانشگاه
منتشر شده است نشان داد كه تنها يك مورد از هر 1۰ 
شركت به واسطه هوش مصنوعي به منافع قابل توجه 
مالي دست پيدا كرده اند. براين اساس كاربرد هوش 
مصنوعي در صنايع مختلف در حال افزايش است و 
به تدريج شركت هاي بيشتري از هوش مصنوعي در 
زمينه استراتژيك و كاهش خطر استفاده مي كنند. 
اين محققان دريافتند كه ۵۷ درصد از شركت ها يا 
نمونه اي آزمايشي از هوش مصنوعي دارند يا از هوش 
مصنوعي اس��تفاده كرده اند. اين آمار به ميزان قابل 
توجهي نسبت به س��ال 2۰18 افزايش يافته است، 
در آن س��ال تنها 44 درصد از شركت ها آزمايش يا 
اس��تفاده از هوش مصنوعي را گزارش كرده بودند. 
امروز بيش از نيمي از پاس��خ دهندگان )۵۹ درصد( 
يك اس��تراتژي هوش مصنوعي را گزارش كرده اند 
كه نسبت به آمار ۳۹ درصدي سال 2۰1۷ افزايش 
چشمگيري داشته است. يكي از شركت هايي كه در 

اين گزارش به آن اشاره ش��ده، پورشه توليدكننده 
خودروي آلماني اس��ت كه از هوش مصنوعي براي 
تصميم گيري هاي پيچيده توليد وابسته به منطقه 
جغرافياي��ي اس��تفاده مي كند تا عرض��ه و تقاضا را 
در ش��هر هاي جهان متعادل كن��د. در اين گزارش 
ماتياس اولبريچ مدير ارشد اطالعاتي پورشه اعالم 
مي كند كه اين ش��ركت چطور با استفاده از هوش 
مصنوعي پيكربندي خودرو ه��ا را از بين ميليون ها 
گزينه احتمالي مشخص كرده و روانه بازار مي كند. 
مولف اين گزارش اشاره مي كند تغيير تقاضا و شرايط 
قانوني باعث ش��ده تا پيش بيني هاي دقيق و مداوم 
اهمي��ت بااليي پيدا كند. براي مثال پورش��ه اعالم 

كرده است كه بايد قابليت تقسيم محصوالت مناسب 
براي بازار هاي مناسب را با استفاده از هوش مصنوعي 
بهبود بخشد. در حالي كه آموزش هوش مصنوعي 
با نظارت انس��اني نيازمند حضور و مشاركت انسان 
اس��ت اما مولفان عقيده دارن��د كه هوش مصنوعي 
قادر به ارايه گزينه هايي است كه انسان ها هنوز آن 
را بررس��ي نكرده اند. اين پيشنهادها پس از آن ارايه 
مي شوند كه آموزش تحت نظارت اوليه پايان يافته و 
هوش مصنوعي به صورت مستقل شروع به يادگيري 
مي كند. ب��راي مثال اين گ��زارش توضيح مي دهد 
كه مهندسان س��ازنده اپليكيشن  تاكسيراني ليفت 
)lyft( چگونه با طراحي يك الگوريتم درآمد خود را 

با مطابقت عرضه و تقاضاي بازار به حداكثر رساندند. 
در اين گزارش اليزابت استون نماينده علمي سابق 
ليفت مي گوي��د كه اين الگوريتم درخواس��ت هاي 
ارايه ش��ده و تمامي تحركات سيس��تم را در جايي 
كه راننده قرار دارد ارزيابي كرده و به همين واسطه 
درآمد را به حداكثر مي رس��اند. استون مي گويد كه 
متخصصان داده ها در شركت ليفت با آزمايش بيشتر 
دريافتند كه هوش مصنوعي الگوريتمي را شناسايي 
كرده اس��ت كه نرخ درخواست سفر كاربران پس از 
بازكردن اپليكيشن را بهبود مي بخشد. او مي گويد كه 
وجود انسان ها در اين چرخه براي بررسي و آزمايش 
اهداف احتمالي براي الگوريتم هاي ياديگري ماشيني 
ضروري است. با تركيب دانشي كه انسان ها از تجارت 
مورد نظر دارند با قدرت محاسباتي هوش مصنوعي 
ش��ركت ليفت توانست يكي از ش��اخص هاي مهم 
استراتژيك خود را بهبود بخشد. اين تغيير بسياري از 
فعاليت هاي تجاري اين شركت از جمله عمليات هاي 
اجرايي، اهداف درآمدي، مديريت عملكرد و بازاريابي 
را تحت تاثير قرار داد. اين مطالعه همچنين درمورد 
هوش مصنوعي مس��ووليت پذير نيز از شركت هاي 
مورد مطالعه س��وال كرده اس��ت. هوش مصنوعي 
مس��ووليت پذير عالوه بر متريك ها و شاخص هاي 
رايج آماري موضوعاتي همچون اخالق و پيش��رفت 
انس��اني را نيز مد نظر قرار مي دهد. بيش از دو سوم 
اين شركت ها )۷2 درصد( پاسخ دادند كه استراتژي 
هوش مصنوعي مسووليت پذير باعث افزايش مزاياي 
مالي حاصل از هوش مصنوعي شده است و ۶2 درصد 
از آنها معتقد بودند كه اس��تفاده از هوش مصنوعي 

خطر عملياتي آنها را كاهش داده است.



تعادل |
تصمیمات جدیدی برای قیمت گذاری خودرو در راه است؛ 
وزیر صمت پس از نشس��ت با بهارستانی ها در تازه ترین 
اظهارات خود، از تصمیمات جدید خودرویی سخن گفته 
اس��ت. علیرضا رزم حسینی، با بیان اینکه در حال حاضر 
بازار خودرو در انحصار دو شرکت خودروساز دولتی است 
که کیفیت پایین بوده و قیمت ها مناسب نیست، تاکید 
کرده که بازار خودرو باید به س��مت رقابتی شدن برود و 
ش��رکت های توانمند در حوزه خودروسازی به بازار ورود 
پیدا کنند تا از این طریق با شکستن انحصار، فضای کشور 
در حوزه خودرو باز ش��ود.  وزیر صمت همچنین با بیان 
اینکه قیمت های دس��توری، صنعت خودرو کشور را با 
زیان هنگفت روبرو کرده، گفته اس��ت که با توجه به نوع 
قیمت گذاری، شاهد سه نوع قیمت مصوب، تمام شده و 
قیمت بازار هستیم. در شرایط فعلی باید نقدینگی موجود 
به سوی بخش های مولد کشور هدایت و عطش بازار خودرو 
به شکل موثری کنترل شود. برهمین اساس به نظر می 
رسد که  سیاستگذار خودرویی به دنبال توزیع عادالنه و 
از بین بردن تقاضای کاذب در بازار خودرو است. سیاستی 
که به نظر می رسد، از مسیر تغییر در مرجع قیمت گذاری 
و آزادسازی  یا به عبارتی واقعی کردن قیمت ها می گذرد. 
از این رو، وزارت صمت با همکاری با کمیس��یون صنایع 
و معادن مجلس در تالش اس��ت تا مدل و فرمولی برای 
ساماندهی بازار خودرو تدوین کند که به گفته خودشان،  
تا از یک س��و خودروسازان دچار زیان و ضرر نشده و سود 
منطقی به دس��ت آورده و بتوانند در پلت فرم های جدید 
سرمایه گذاری کنند و از سوی دیگر نحوه عرضه به گونه ای 
 باشد که س��رمایه های س��رگردان وارد این بازار نشده و

 انگیزه ای برای سوداگری در بازار ایجاد نشود.

    اقدامات جدید خودرویی 
پس از التهاب��ات بازار خ��ودرو، واقعی ک��ردن تقاضا در 
بازار خودرو ایجاد عدال��ت در توزیع مورد توجه  متولیان 
خودرویی قرار گرفته است. برهمین اساس وزارت صمت 
به دنبال این است که تقاضای کاذب در بازار محدود کند. 
البته به گفته برخی از کارشناسان اتخاذ  چنین سیاستی 
از مسیر حذف قیمت گذاری خودرو می گذرد.  بااین حال 
به نظر می رس��د »تغییر مرجع قیمت گ��ذاری و واقعی 
کردن قیمت ها« از اولویت های وزارت صمت باش��د. در 
همین حال،  وزیر صنعت، مع��دن و تجارت در تازه ترین  
جلسه مشترک خود با نمایندگان مجلس شورای اسالمی  
نیز بر این موضوع که باید شرایط برای عبور از انحصار دو 
شرکت بزرگ خودروس��ازی و افزایش تولیدات با هدف 
رقابت پذیری محصوالت خودرویی در سطح بازار فراهم 
شود، تاکید کرده است.  علیرضا رزم حسینی،  در این جلسه،  
اولویت نخست وزارتخانه را حمایت ویژه واحدهای توانمند 
و افزایش تولیدات رقابتی در حوزه خودرو کشور دانسته 
و گفته است که تقویت شرکت هایی که توانمندی الزم 
در این عرصه را دارند در دستور کار است تا بتوان انحصار 
موجود را از بین برد. از همین رو، کارگروه مشترکی بین 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت و کمیس��یون صنایع و 
معادن مجلس شورای اسالمی برای بررسی موضوعات 
مهمی همچون خودرو تش��کیل ش��ده و به زودی طرح 
مشترکی برای ساماندهی بازار خودرو ارائه خواهیم کرد. 
 البته رزم حسینی، ابراز امیدواری کرده که با توجه به اهداف 
تعیین ش��ده در طرح مش��ترک دول��ت و مجلس برای 

ساماندهی تولید و بازار خودرو،  وضعیت بازار خودرو بهبود 
یابد و از این وضعیت نابسامان موجود بتوان عبور کرد.  

    به دنبال مدل جدید برای قیمت گذاری
درهمین حال، مع��اون امور صنای��ع وزارت صمت طی 
روزهای گذشته در اظهاراتی عنوان کرد پس از پیگیری 
تداوم تولید در خودروسازی ها، وزارت صمت نحوه عرضه 
خودرو به بازار را پیگیری می کند که برای تحقق این مهم 
برنامه ای تحت عنوان »عدال��ت در توزیع و واقعی کردن 
تقاضا« تدوین شده است. بنابه گفته مهدی صادقی نیارکی 
، مقرر است تا پایان سال ۱۵۳ هزار دستگاه خودرو با تحویل 
سه ماهه، )ماهانه حدود ۲۵ هزار دستگاه( در برنامه فروش 
فوق العاده خودروس��ازان به بازار عرضه شود تا بخشی از 
تقاضای بازار پاسخ داده شود. او همچنین در گفت وگوی 
خود با خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه فاصله حاشیه بازار 
و قیمت های مصوب توسط شورای رقابت ناشی از نقدینگی 
و سوداگری است و این امر موجب رشد چشم گیر قیمت 
خودرو شده است، عنوان کرده که این موضوع در طرحی 
که در کمیس��یون صنایع و معادن مجلس تحت عنوان 
طرح س��اماندهی و تحول بازار خودرو در دست بررسی 
دارد، پیگیری می شود، ما نیز پیشنهادات مشخصی مانند 
عایدی سرمایه و گسترش پایه های مالیاتی جدید داریم 
تا خودرو به دس��ت مصرف کننده واقعی به عنوان کاالی 
مصرفی بادوام برسد. او در عین حال این راهم گفته است که  
با همکاری با کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تالش 
هستیم مدل و فرمولی برای ساماندهی بازار خودرو تدوین 
کنیم تا از یک سو خودروسازان دچار زیان و ضرر نشده و 
سود منطقی به دس��ت آورند تا بتوانند در پلت فرم های 
جدید سرمایه گذاری کنند و از سوی دیگر نحوه عرضه به 
گونه ای باشد که سرمایه های سرگردان وارد این بازار نشده 

و انگیزه ای برای سوداگری در بازار ایجاد نشود.

    جزییات آزادسازی قیمت خودرو
از سوی دیگر،  مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت در 
گفت وگویی با »ایلنا«، درباره آزادسازی قیمت خودرو و ارائه 
آن در بورس کاال گفته است: از زمانی که مجلس طرحی 
تحت عنوان »تحول در صنعت خودرو و بازار« تدوین کرد 
و با حضور نهادهای مختلف بررسی شد، مکانیسم مورد 
نظر این بود که خودروس��ازها خارج از بورس کاال نتوانند 
خودرو عرضه کنند. قرار بود شورای رقابت یک قیمت پایه 
تعیین کند بعد در بورس و تحت رقابت، کشف قیمتی شود 
و به فروش برود. مبلغی که به خودروسازها می رسد همان 
قیمت پایه است و قرار بود ما به التفاوت نیز به یک صندوق 
واریز شود که اهدافی برای آن مشخص کرده بودند. برای 
مثال بخشی از آن به توسعه  ناوگان حمل و نقل عمومی یا 
وام به خودروسازها برای توسعه محصول اختصاص داده 
شده بود.  بنابه اظهارات سهیل معمارباشی، این طرح در 
پنج جلسه بررسی شد و موارد اصالحی از سوی نهادهای 
مختلف مطرح و قرار ش��د پس از اصالح��ات الزم، برای 
گرفتن نظر نهایی ارسال شود. هفته گذشته جلسه بررسی 
طرح در کمیسیون صنایع برگزار شد، چون رای نیاورد به 

کارگروه بازگشت تا موارد مطروح اعمال شود.
به گفته او، اگر قرار باش��د در این طرح هم شورای رقابت 
قیمت دهد، االن هم که شورای رقابت قیمت می دهد که 
با این قیمت ایران خودرو ۵0-40 میلیون تومان و سایپا 
40 میلیون تومان روی هر خودرو ضرر می کنند. بنابراین 
مشکلی از خودروساز حل نخواهد کرد. مصرف کننده هم 
در این وضعیت با قیمت باالتری خ��ودرو را می خرد و به 
نفع او هم نیست. لذا ما طرحی را مطرح کرده ایم که نه به 
نفع مصرف کننده و نه به نفع تولیدکننده است. فقط ما به 
التفاوت قیمت به جای جیب دالل به یک صندوق می رود 
که برایش برنامه ریخته می ش��ود. راهگش��ای مسائل و 
مشکالت صنعت خودرو نخواهد بود. از این رو بنابه اظهارات 

این مقام مس��وول در وزارت صمت،  درخواست شده که 
طبق ضوابط تعیین قیمت سازمان حمایت، هیات مدیره  
شرکت ها قیمت پایه را تعیین کند ولی سازمان حمایت 
نظارت کند که این ضوابط رعایت شود، طوری باشد که 

حداقل خودروساز ضرر نکند.

    جزییاتی از همکاری خودرویی با روس ها 
او از ادامه مذاکرات با روسیه برای همکاری خودرویی 
نیز خبر داده و گفته اس��ت: مذاکرات طوالنی انجام 
ش��ده و هنوز در دست پیگیری اس��ت. نه قراردادی 
برای این همکاری بس��ته و نه همکاری لغو شده در 
دست پیگیری است و گزارشی مبنی بر  توقف آن به 
ما داده نش��ده است. به گفته او،  احتمال شروع پروژه 
وجود دارد و منوط به این اس��ت که طرفین به توافق 
برسد. معمارباشی درباره آخرین وضعیت واحدهای 
احداث شده خودروسازی ها در جمهوری آذربایجان 
و س��نگال هم بیان کرده که بر اساس تکالیفی که بر 
عهده  خودروسازان گذاشته شد، واحدهایی در خارج 
از کشور ایجاد و سرمایه گذاری کردند که البته در مورد 
توجیه فنی و اقتصادی به درستی کارشناسی نشده 
است.  به گفته او،  واحد آذربایجان به خوبی کار می کند 
و همکاری خوبی شکل گرفته است. اما در مورد سنگال 
به موانعی از جمله مشکالت حقوقی با طرف سنگالی 
برخورده که ش��رکت ایرانی در حال پیگیری است. 
بطوریکه در زمان افتتاح واحد متوجه شدند برق منطقه 
پاسخگوی آن نبود و حتی برق کل شهر از مدار خارج 
شده است، االن این واحد فعال نیست. مدیرکل صنایع 
حمل و نقل وزارت صمت در ادامه بیان کرده که  واحد 
سنگال مشکالت اساسی دارد که باید پیگیری شود، 
پروسه طوالنی شده امابگونه ای باشد که خواسته های 

اقتصادی شرکت ایرانی نیز تامین شود.  
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كاهش كارایي
وكال ممكن نیست !

اگر اعتقاد به ش��فافیت و دادخواهي داریم و به 
دنب��ال افزای��ش كارایي عملكرد دادگس��تري، 
قضات و وكال و كارشناسان هستیم نباید با سایر 
برنامه ها از جمله نظارت بر وكال و كارشناس��ان 
بصورت غیرعلمي، اثرگذاري سند امنیت قضایي 

را كاهش دهیم.
اثرگذاري سند امنیت قضایي و افزایش كارایي 
قض��ات و وكال نباید با كاهش انگی��زه و كارایي 
آنها از طریق نظارت هاي غیر قانوني  غیراصولي 

خنثي شود.
صاحب نظ��ران حقوق��ي و اقتص��ادي، همواره 
بر ای��ن نكته تاكی��د كرده اند كه ب��راي كاهش 
تخلفات قانوني و تعداد پرونده هاي قضایي، باید 
قوانین و مقررات و فضاي كسب وكار اقتصادي 
و فعالیت هاي جامعه به گونه اي اصالح شود كه 
اثرگذاري قوانین را تقویت كرده و موجب افزایش 
بهره وري وكارایي جامعه ش��ود تا انگیزه فعاالن 
جامعه را براي تقویت شفافیت افزایش دهد. این 
نگاه، فعالیت وكال، قضات را با افزایش بهره وري و 
كارایي و تقویت انگیزه همراه مي كند تا در ایجاد 
شفافیت، دادخواهي و دفاع از حقوق شهروندي، 
انگیزه هاي الزم را داشته باشند. براین اساس باید 
پذیرفت كه براي حفظ حقوق شهروندي، افزایش 
كارایي و به��ره وري و اثرگذاري فعاالن حقوقي 
و دادگس��تري، باید از یك سو انگیزه فعاالن این 
حرف��ه را تقویت كرد و احس��اس تعل��ق آنها به 
جامعه و فضاي دادخواهي افزایش داد و از سوي 
دیگر، از آنها كمك گرفت تا حقوق شهروندي و 
حق دادخواهي و شفافیت را تقویت نمایند تا از 
این طریق به كاهش مش��كالت قضایي جامعه و 

تخلفات قانوني كمك كرد.
 ولیكن متاس��فانه به اقداماتي خ��الف قانون و 
تشكیل اداره اي با تفسیر هاي شخصي و دلخواه از 
سوي مرجع حاكمیت قانون دقیقا با اعمال فشار 
براي حركت روبه عقب روبرو هس��تیم كه قطعا 

مخالف سند امنیت قضاییي تازه تاسیس است.
آنچه با نظر به قوانین وضع شده مشخص است، 
اداره كل نظارت بر وكال كه معاونت حقوقي قوه 
قضاییه خبر از تش��كیل ناگهاني آن را مي دهد، 
با اس��تناد به قوانی��ن موج��ود از جمله »الیحه 
اس��تقالل كانون وكالمصوب۱۳۳۳« و »قانون 
كیفیت اخذ پروانه وكالت دادگس��تري مصوب 
١٣٧٦« مخالف متن صریح قوانین اس��ت و در 
تشكیل آن قانون گریزي دیده مي شود. بنابراین 
پای��ه »امنیت قضایي« ك��ه »حاكمیت قانون« 
اس��ت با تفس��یرهاي ش��خصي و موضع گیرانه 
نق��ض گردیده و مرجع��ي كه در گام نخس��ت 
موظف به حاكمیت قانون است برخالف قوانین 

در حركت است.
چنانچه یك جامعه پر از اسناد و قوانین مكتوبي 
گ��ردد كه در اج��را م��ورد توجه و اعتن��اد قرار 
نمي گیرند و شاهد اقدامات متعارض از سازمان 
و نهادهایش باش��یم بدین معنا است كه جامعه 
در نقطه صفر در بهترین نگاه قرار دارد و به مرور 
مردم جامعه چون میان گفتار، نوشتار و عملكرد 
سیستم حاكم همخواني نمي بینید شكاف خود 
را با نهادهاي امنیتي و سازمان هاي قانوني بیشتر 
و بیش��تر دیده، در نتیجه به جاي توسل به نهاد 
قضاییي از روش هاي دیگري استفاده مي كنند 
كه ای��ن جایگزیني تضعیف امنی��ت عمومي را 
به هم��راه دارد و جامع��ه به جاي توس��عه رو به 

عقب ماندگي و در جازدن حركت مي كند.
بارها و بارها، س��ال ها و س��ال ها گفته ش��د كه 
وكیل و قاضي دو بال فرش��ته عدالت هس��تند 
كه اگر هر كدام قصوري مرتكب ش��وند عدالت 
مخ��دوش مي ش��ود. تضمین عدال��ت قضایي 
مس��تلزم وجود مولفه هایي اس��ت ك��ه از آنها 
به عنوان ش��اخصه هاي تحق��ق عدالت قضایي 
یاد مي ش��ود و یكي از ش��اخصه هاي اساس��ي 
براي تحق��ق عدال��ت قضایي، مس��تقل بودن 
قاض��ي و وكیل دادگس��تري به عن��وان دو بال 
فرش��ته عدالت اس��ت كه بدون این اس��تقالل، 
 تحق��ق دادرس��ي عادالن��ه عم��ال امكان پذیر 

نخواهد بود.
استقالل قاضي در صدور راي به این معني است 
كه قاضي، در مقام اتخ��اذ تصمیمات قضایي از 
هیچ مقامي دستور نمي گیرد و تابع تصمیمات 
مقامات مافوق خویش نبوده و راي مستقل قاضي 
اس��ت كه بر مبناي ادله و مستندات موجود در 
پرونده و به واس��طه استدالل قاضي، صادر شده 
است؛ در اینجا وكیل غیر مس��تقل و وابسته به 
دس��تگاه قضایي نخواهد توانست نقش اساسي 
و مح��وري خویش را در دفاع از ش��هروندي كه 
 در فرآیند یك دادرس��ي قضایي گرفتار ش��ده

 ایفا كند.
از این رو براي تحقق یك دادرسي عادالنه، وجود 
قاضي و ق��وه قضاییه مس��تقل و وكیل و كانون 
وكالي دادگستري مس��تقل اجتناب ناپذیر و از 
فاكتورهاي اساس��ي عدالت قضایي اس��ت و در 
صورت نقض اس��تقالل هر یك از این دو نهاد یا 
نقض اس��تقالل هر یك از متصدی��ان امر قضا و 
دفاع، نباید امیدي به تحقق دادرسي هاي عادالنه 
و منصفانه و تبلور عدالت قضایي داشت. ولیكن 
باز مي بینیم در هراقدامي، سیاستي غیر علمي 
براي نفي اس��تقالل وكیل اعمال مي شود كه در 
اصل تحقق دادرس��ي عادالنه كه منشأ عدالت و 

امنیت در جامعه است را هدف قرار داده است.
بنابراین تشكیل اداره كل »نظارت بر وكال« براي 
نظارتي وس��یع بر مبناي تفس��یرهاي شخصي 
اقدامي خالف س��ند امنیت قضایي است كه به 
نوعي ایجاد امنیت را كه از اهداف آن اس��ت غیر 

اثرگذار و ناكارآمد مي نماید.

خطر روتوش آمارها  در اقتصاد 
واقع آن اس��ت در پیش گرفتن یك چنین رویكردي در 
حوزه هاي مدیریتي و تصمیم س��ازي مي تواند بس��یار 
خطرناك باشد. از سوي دیگر باید قبول كنیم كه اساسا هر 
دولتي تالش مي كند تا تصویر ارایه شده از سوي خود را با 
روتوش و اشكل و شمایل بهتري به مخاطب ارایه كند.در 
این میان، عباراتي كه وزیر راه و شهرسازي در خصوص 
كنار گذاشته شدن قیمت مس��كن مناطق ۳ و ۱ تهران 
از آمارها و كاهش متوس��ط قیمت تهران به ۱۵ میلیون 
تومان، مطرح كرده اند در واقع نوعي آمارس��ازي و پاك 
كردن صورت مساله است.مانند افرادي كه تصور مي كنند 
اگر بخش��ي از حقیقت را پنهان كنند ایرادي ندارد. این 
رفتارها زماني بروز مي كند كه ساختارهاي مدیریتي در 
جوامع مختلف قادر به مهار نوسانات و كاهش میانگین 
قیمت مسكن و بهبود شاخص هاي اقتصادي نیستند و 
بنابراین بخشي كه بیشتر اثر را در تورم مسكن گذاشته 
است را عمال حذف مي كنند. مانند این است كه یكسال 
نرخ عمومي تورم را كه تحت تاثیر برخي اقالم خاص مثل 
مواد خوراكي و مسكن و... است با تغییر سال پایه و...حذف 
شوند و بعد نرخ تورم اعالم و گفته شود كه تورم كشور مثال 
40درصد اس��ت به غیر از مواد خوراكي! به نظر مي رسد 
مس��ووالن اقتصادي، زماني كه از پِس حل مشكل مهار 
تورم و تكانه هاي اقتصادي برنیامده اند و از سوي دیگر روند 
گراني بخش مسكن همچنان تداوم دارد، براي اینكه تصویر 
مطلوب تري از عملكرد خود ارایه كنند دست به یك چنین 
آمار سازي هایي مي زنند.جالب اینجاست حتي اگر همین 
۱۵میلیون تومان اعالم شده از سوي آقاي وزیر هم مالك 
تحلیل ها قرار بگیرد، باز هم گویاي تورم بسیار باال در این 
بخش است و معناي آن این است یك جوان ایراني اگر در 
تمام طول سال، سخت كار كند و هیچ خرجي در حوزه 
پوشاك، خوراك، حمل و نقل و...انجام نهد، باز هم در پایان 
سال تنها مي تواند به اندازه ۲متر مسكن در تهران پول پس 
انداز بكند. عموما زماني سازمان ها، نهادها و مراكز آماري 
به این سمت مي روند كه افزایش قیمت ها از كنترل خارج 
مي شود و در راس��تاي آرام تر كردن فضاي رواني جامعه 
دست به یك چنین اقدامي مي زنند. هرچند ممكن است 
نمونه هایي از این نوع رفتارها در دولت هاي قبلي هم سابقه 
داشته باشد اما بازتاب زیادي در جامعه نداشته است.البته 
در برخي برهه ها ممكن است برخي آمارهاي غیرضروري 
را منتشر نكنند، اما به خاطر ندارم كه مثال آمار تورم، رشد 
قیمت مس��كن و ...دستكاري شده باش��د. مساله اي كه 
دولت هاي مختل��ف در خصوص آمارهاي تورم در پیش 
مي گرفتند، مرتبط با تغییر س��ال پایه است . بر اساس 
عرف سال پایه هر ۵سال یك بار تغییر پیدا مي كند. مثال 
س��ال پایه 8۵، ساله پایه 90 و سال پایه 9۵ تغییراتي در 
تحلیل هاي آماري ایجاد شده است.این فرآیند مرتبط با 
این دولت یا دولت قبلي نیست و دولت ها معموال با تغییر 
س��بد مصرفي خانوارها، سال پایه را نیز تغییر مي دادند. 
معتقدم این موضوعات را نباید سیاس��ي دید، كاري كه 
دولت ها انجام مي دهند، معموال این است كه یا آمارها را 
دیر اعالم مي كنند، یا سال پایه را دچار تغییر مي كنند تا 
از منظر رواني، آرامش بیشتري در بازار حاكم شود.در این 
مورد خاص هم فكر مي كنم، وزیر راه و شهرسازي به دنبال 
بهبود تصویر عملكردي خود و وزارتخانه ش��ان بوده اند، 
وگرنه واقعیات آماري چیزي نیستند كه بتوان با فضاسازي 
آنها را پنهان كرد.هرچند ساختارهاي مدیریتي تالش 
مي كنند تا با برخي اعداد و ارقام آماري بازي كنند، اما باید 
بدانیم براي مردم عادي، واقعیت هاي آماري نه در اعداد و 
ارقام ارایه شده توسط مسووالن بلكه در مواجهه عیني با 
قیمت ها، متبلور مي شود. مردم به سادگي متوجه مي شوند 
كه آیا وضعیت مسكن بحراني است یا نه؟ آیا قیمت اقالم 
مصرفي، ركورد زده یا نه؟ ونمونه هاي دیگري از این دست 
كه ایرانیان هر روز باید با ان روبه رو شوند.بنابراین مسووالن 
این سرزمین اگر به دنبال این هستند تا عملكرد مطلوبي 
از آنها در حافظه عمومي مردم به یادگار بماند باید تالش 
كنند تا مش��كالت را به صورت زیربنایي و بنیادین حل 
كنند، نه با استفاده از اعداد و ارقامي كه نمي توان زیاد روي 

استنادشان حساب باز كرد.

شاه كلیدي به نام مدیریت منابع
تصمیم سازان حتي گاهي مجبور مي شدند براي نجات 
بانك ها و موسسات مالي پایه پولي را گاهي تا ۱00 هزار 
میلیارد تومان افزایش دهند. در شرایط فعلي اما اوضاع 
اقتصادي پیچیده تر شده اس��ت. در مقابل سود ۱0۵ 
درصدي و حتي باالتر جهش هاي قیمتي مسكن، دیگر 
حتي سپرده هاي بدون ریسك بانكي هم جذابیت خود 
را از دست داده اند. و وقتي كسي مي تواند در یك سهم 
حدود ۷00 درصد در مدت زمان كوتاهي سود كند یا از 
طریق داللي خودرو سودهاي كالني درو كند یا با داللي 
در بازار سكه بیشتر سود كند، چرا باید بانك را انتخاب 
كند. حال كه نوسان بورس فروكش كرده ما مانده ایم و 
صدها رابطه اقتصادي بین شاخص ها كه توجیه ندارند. 
معموال پزش��كان زماني از درمان با ش��وك اس��تفاده 
مي كنند كه دیگر قلب ضربان ندارد. حاال این ش��وك 
درماني ش��ده است درمان اقتصادي ما و دولت امیدوار 
است این شوك ها از طریق افزایش نرخ سود بانكي تورم 
افسارگسیخته را مهار كند. مردم باید بدانند از مجموع 
هزاران هزار میلیارد تومان سرمایه گذاري در طال و ارز 
حتي یك ریال هم ارزش افزوده نصیب اقتصاد نمي شود. 
این حجم عظیم سرمایه گذاري حتي مشكلي هم از تورم، 
ركود و بیكاري حل نمي كند. مس��كن هم همینطور 
است. سرمایه گذاري هاي عظیم در بخش مسكن هم 
در بلندمدت دردي از اقتصاد كشور دوا نمي كند.  ایران 
سرمایه كم ندارد.اما بدون تردید در خصوص مدیریت 
منابع كاستي هاي فراواني در اقتصاد ایران وجود دارد. 
چرا كه هدایت سرمایه ها در كشور به گونه اي است كه هم 
بر مشكالت موجود مي افزاید هم عرصه را به تولید تنگ 
مي كند. تصمیم سازي هاي اشتباه مدیریت اقتصادي 
بازدهي تولی��د و بازدهي بخش واقعي را غیراقتصادي 
كرده و باعث شده تا جهت گیري هاي سرمایه اي كشور 
به جاي بخش مولد به سمت سوداگري میل كند. پرسش 
كلیدي این اس��ت كه آیا روزهاي روشن اقتصاد ایران 
سرانجام روز و روزگاري دوباره از راه خواهد رسید؟پاسخ 
قطعا مثبت است اما یك حاشیه بر این بله باید نوشت و 
آن اینكه تا زماني كه مدیریت منابع در كشور بر اساس 
اصول اقتصادي تنظیم نشود، امكان دستیابي به اهداف 

از پیش تعیین شده بسیار اندك خواهد بود. 

آیا انحصار در صنعت خودرو  شکسته و قیمت ها واقعی می شوند؟ 

تصمیمات جدید سیاستگذار خودرویی 

رییس اتاق اصناف ایران تشریح كرد 

مشكالت تشكل ها در حوزه تامین اجتماعي
رییس اتاق اصناف ایران با اش��اره به روحیه تعامل گراي 
مصطفي س��االري، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعي 
گفت: هیات رییسه اتاق اصناف ایران، یكشنبه همین هفته 
جلسه اي با مدیرعامل و معاونان سازمان تامین اجتماعي 
داشتند كه این جلس��ه را موفقیت آمیز و مثبت ارزیابي 
مي كنیم. تا پیش از این، اصناف در اجالس هیات نمایندگان 
اتاق اصناف ایران میزبان مدیران این سازمان بوده اند اما پس 
از ۷ دوره از هیات رییسه اتاق اصناف ایران، این نخستین بار 
بود كه چنین نشستي در این سازمان برگزار شد. بنابراین 
راه هاي تعامل گشوده شده است كه امیدواریم این روش 
ادامه داشته باشد. سعید ممبیني در گفت وگو با خبرنگار 
پایگاه اطالع رساني اتاق اصناف ایران بیان كرد: به اذعان 
مدیران سازمان تامین اجتماعي، حدود 8۵ درصد اصناف 
لیست بیمه اي را به طور مرتب و ماهانه ارایه مي كنند كه این 
امر، قانون مداري و انظباط كارفرمایان صنفي را مي رساند. 
در مقابل الزم است تا سازمان تامین اجتماعي نیز همین 
اهتمام را پیگیري مطالبات اصناف داشته باشد. وي افزود: 

خانواده بزرگ اصناف در 4 حوزه تولیدي، توزیعي، خدماتي 
و خدمات فني با مشكالت زیادي رو برو هستند كه برخي 

از این مشكالت بدون همكاري دولت رفع شدني نیست.
ممبیني اظهار كرد: در حوزه قوانین كار و بیمه، مشكالت 
اصناف مربوط به قوانین و بخش نامه هاي سازمان تامین 
اجتماعي است كه در تالشیم با افزایش تعامل و راه اندازي 
كارگروهي مشترك با این سازمان، از این مشكالت بكاهیم 
یا به آنها پایان دهیم. رییس اتاق اصناف ایران گفت: بخشي 
از مطالبات ما در خصوص تقویت بنگاه هاي كوچك است 
كه مي توانند اشتغالزایي را توسعه دهند. امروز به واسطه 
شیوع كرونا ش��اهد كاهش تمایل افراد به كارفرمایي در 
حوزه اصناف هستیم  و این یك هشدار است كه نباید از نظر 
دولت به ویژه سازمان تامین اجتماعي مغفول بماند. اصناف 
و این سازمان دردهاي مشتركي دارند كه كاهش تمایل به 
كارفرمایي در حوزه اصناف یكي از این دردهاي مشترك 
اس��ت. وي افزود: مدیرعامل سازمان تامین اجتماعي در 
جلسه اي كه داش��تیم، اصناف را از شركاي این سازمان 

دانست. اگر تمایل به كارفرمایي در اصناف كاهش یابد، در 
واقع دولت شانس دریافت حق بیمه از مشاغلي را از دست 
مي دهد كه بدون  هزینه سرباري بر دولت ایجاد شده و اداره 
مي شوند. این در حالي است كه دولت هزینه هاي كالني 
براي ایجاد شغل در حوزه هاي صنعتي پرداخت مي كند. 
بنابراین حمایت از كارفرمایان صنفي و كمك به تقویت 
رابطه كارگر و كارفرما در حوزه اصناف یكي از انتظارات ما 
از تامین اجتماعي است. ممبیني بیان كرد: در این راستا، 
دولت باید از توسعه كسب و كارها حمایت كرده و قوانین 
را اصالح كند. به طور مثال عدم حمایت قوانین بیمه اي از 
افزایش تعداد كارگر در واحدهاي صنفي مشكل بزرگي 
است كه تنها از سوي دولت رفع مي شود. مواردي از جمله 
توس��عه كارگاه هاي زیر ۵ نفر كه مشمول معافیت سهم 
كارفرما هستند مي تواند زمینه افزایش سطح اشتغال در 
بنگاه هاي صنفي را به همراه داشته باشد. همچنین رویكرد 
سه جانبه گرایي در ساختار و در مدیریت تامین اجتماعي با 
استفاده از ظرفیت تشكل هاي كارگري و كارفرمایي توامان 

مورد انتظار است. وي تصریح كرد: اصالح فهرست مشاغل 
مورد حمایت قانون در خصوص پرداخت حق بیمه كارفرما 
از سوي دولت نیز یكي از اموري است كه باید بدان رسیدگي 
شود. برخي از مشاغلي كه در سال هاي گذشته مشمول این 
قانون شده اند در گذر زمان تغییر شكل یافته یا از بین رفته اند 
و دیگر كاربردي در جامعه ندارند. بنابراین الزم است تا این 
فهرست به روزرساني شود. وي در ادامه تاكید كرد: الزم است 
تا بدانیم مشكالت اصناف در حوزه تامین اجتماعي منحصر 
به واحدهاي صنفي نیست و اتحادیه ها و اتاق هاي اصناف 
نیز در این باره مشكالتي پیرامون حسابرسي، پیمانكاري و 
… دارند. همه این موارد و مشكالت تنها با تعامل موثر بین 
اصناف و سازمان تامین اجتماعي قابل حل است. رییس اتاق 
اصناف ایران اعالم كرد: اصناف و سازمان تامین اجتماعي 
تاكید بر ایجاد كارگروهي مش��ترك دارن��د كه به زودي 
برقرار مي شود. در این كارگروه مي توان به صورت ماهانه به 
تبادل نظر، تصمیم گیري و گزارش دهي پرداخت تا نتیجه 

تصمیمات و اقدامات دو طرف مشخص شده و ابتر نماند. 

صادركنندگان كارتن خواب چگونه در عرصه تجارت ظاهر شدند؟
رییس كمیسیون تسهیل تجارت و توس��عه صادرات اتاق 
بازرگاني تهران، بروز سوءاستفاده در حوزه صادرات كاالهاي 
غیرنفتي و بازنگرداندن ارز را نتیجه اعمال سیاس��ت هاي 
نادرس��ت در ح��وزه كالن و همچنی��ن فق��دان نظارت و 
اهلیت سنجي توسط تشكل هاي مربوط مي داند كه باعث 
مي شود زمینه سوءاستفاده از افراد ناآگاه كه هیچ گونه سابقه 
تجاري ندارند در حوزه صادرات فراهم شود. محمد الهوتي، 
معتقد است كه بخشي از این اتفاقات ناشي از این است كه افراد 
بدون اهلیت سنجي وارد حوزه تجارت  مي شوند و هیچ گونه 
نظارتي بر عملكرد آنها صورت نمي گیرد. محمد الهوتي درباه 
سخنان روزگذشته رییس بانك مركزي درباره ااینكه۲۵0 
صادر كننده بدهكار به قوه قضاییه معرفي شده اند كه ۷0 نفر 
از آنها كارتن خواب هستند، همچنین به ارایه توضیحاتي 
پرداخت و گفت: در سراس��ر كش��ور حدود ۲0 هزار كارت 

بازرگاني در حوزه صادرات فعالیت  مي كنند كه بالغ بر ۱۲ هزار 
كارت مربوط به استان تهران است. در چنین حجم گسترده اي 
از تعداد كارت ممكن است سوءاستفاده هایي نیز صورت گیرد. 
در واقع، مقایسه تعداد كارت هاي كه از آن سوءاستفاده صورت 
گرفته، نسبت به تعداد انبوهي از كارت هاي فعال شاید عدد 
قابل توجهي را نش��ان ندهد؛ اما از آنجا كه صادرات با ارقام 
بزرگي با این كارت هاي اجاره اي صورت گرفته، نگراني هایي 
ایجاد شده است. اگرچه، این نگراني، تعمیم این مساله به كل 
صادركنندگان را توجیه نمي كند. چرا كه به گفته رییس كل 
بانك مركزي، صادركنندگاني هستند كه تا امروز ۲6 میلیارد 
دالر ارز به چرخه اقتصادي كشور بازگردانده اند و خود ایشان 
هم تاكید داشت كه این عدد قابل توجه است و باید قدردان 
صادركنندگان بود. او در بخش دیگري از سخنان خود افزود: 
در گذشته فرار مالیاتي در واردات گسترده بود و مثال معروف 

آن همان پیرزني اس��ت كه ۷00 پورشه وارد كرده. در واقع، 
همواره پش��ت این افراد، كساني هس��تند كه پوششي كار 
 مي كنند و این مساله به ضعف اجراي قوانین باز مي گردد. یعني 
افرادي هستند كه چه در بخش واردات و چه حال در بخش 
صادرات تحت پوشش دیگران فعالیت  مي كنند تا شناسایي 
نشوند. او با بیان اینكه »این مسائل به دلیل نبود شفافیت در 
شناسایي افراد توسط ابزارهاي مدرن و عدم ایجاد بسترهاي 
مناسب براي اظهار درآمد فردي آحاد جامعه رخ  مي دهد«، 
ادامه داد: ضعف در بخش نظارت، منجر به وارد آوردن فشار 
به فعاالن اقتصادي شناسنامه دار كشور نیز  مي شود. نكته اي 
كه وجود دارد این است كه پدیده فرار مالیاتي در واردات به 
یك باره در بخش صادرات ظهور  مي كند. اما به محض آنكه 
كارت ه��ا در بخش واردات، رتبه بندي ش��ده و از كارت ها با 
رتبه پایین 4 درصد مالیات عملكرد به صورت علي الحساب 

مالیات در گمرك دریافت  مي شود، به شدت فرار مالیاتي و 
سوءاستفاده از كارت هاي بازرگاني در بخش واردات كاسته 
 مي شود. الهوتي افزود: در مقابل اما افراد در بخش صادرات 
بدون رتبه بندي، تنها با یك تعهد آنالین در گمرك و البته 
بدون اهلیت سنجي آزادانه فعالیت  مي كنند و كارت ها بدون 
سقف ارزش صادراتي در اختیار آنها قرار  مي گیرد. طبیعي 
است كه با چنین شرایطي سوءاستفاده رخ  مي دهد. او ادامه 
داد: مسائل مربوط به صادرات از دو جنبه باید مورد توجه قرار 
گیرد؛ نخست، تقدیر و تشكر از صادركنندگاني كه ۲6 میلیارد 
دالر ارز به كشور وارد كرده اند و بعد برخورد با متخلفان. جنبه 
دیگر، اعمال سیاس��ت هاي صحیح و نظ��ارت دقیق مانند 
آنچه در بخ��ش واردات رخ داد. یعن��ي رتبه بندي كارت ها 
توسط وزارت صمت و تایید اهلیت توسط تشكل هاي بخش 

خصوصي نیز باید اعمال شود. 
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خبرروز

مرگ ۵۰۰ هزار نوزاد در جهان به خاطر آلودگي هوا
هواي آلوده سال گذشته ميالدي )۲۰۱۹( به مرگ ۵۰۰ هزار نوزاد در جهان منجر شد. قرار گرفتن در معرض آالينده هاي موجود در هوا براي 
جنين مضر است و مي تواند باعث زايمان زودرس يا تولد نوزاد با وزن پايين شود. اين عوامل با مرگ و مير باال در ميان نوزادان ارتباط دارد. نزديك 
به دو سوم از ۵۰۰ هزار مورد مرگ و مير نوزادان با هواي آلوده داخل خانه به ويژه احتراق سوخت جامد مانند سوزاندن چوب براي آشپزي مرتبط 
است. كارشناسان سالمت از سال ها پيش درباره تاثير هواي آلوده بر افراد مسن و بيماران هشدار داده اند اما در مورد تاثير آلودگي بر جنين به 
تازگي تحقيقاتي انجام گرفته است. مشخص نيست در اين مرحله چه مكانيزمي اتفاق مي افتد اما عاملي وجود دارد كه باعث كاهش رشد جنين 
و در نهايت پايين بودن وزن هنگام تولد مي شود. يك پيوند اپيدميولوژيك وجود دارد كه در چندين مطالعه در چند كشور نشان داده شده است.

كتابخانه

درباره كتاب »ژاپن و ظهور يك ابرقدرت بزرگ اقتصادي«
»دنيس ب. اسميت« يكي از نويسندگان معروف كتاب هاي اقتصادي در كتاب »ژاپن و ظهور يك ابرقدرت بزرگ اقتصادي« به چند و چون 
اوج گرفتن اقتصاد ژاپن پرداخته است. اينكه سياست هاي نظامي ژاپن در دوران بعد از جنگ از سوي متحدان آن كشور و خصوصا امريكا 
بسيار خطرناك و زيان آور تلقي مي شد. بعد از زمان جنگ، قانون اساسي ژاپن، آن كشور را غيرنظامي اعالم كرد درحالي كه تا سال ۱۹۵۰ 
شالوده نيروهاي مسلح ژاپن كاماًل از هم پاشيده بود. از آن زمان به بعد، هزينه هاي دفاعي آن كشور هرگز تا حدي بيش از يك درصد از درآمد 
ناخالص ملي افزايش پيدا نكرد. اما در قبال ثروت ملي ژاپن، اين يك درصد به معناي آن است كه نيروهاي دفاع از ژاپن )نام قانوني نيروهاي 
مسلح ژاپن( به خوبي مسلح شده باقي ماند. ژاپن يك ابرقدرت نظامي به شمار نمي آيد، اما در مقابل به يك عامل مهم در موازنه قدرت آن هم 

در اقيانوس آرام و جهان بدل شده است. فناوري خيره كننده ژاپن به آن كشور امكان آن را مي دهد تا به يك قدرت هسته اي تبديل شود.

میراثنامه

رييس پاي��گاه ميراث جهاني ش��هر تاريخي يزد و 
مسوول كميسيون عمراني شوراي شهر يزد از اجراي 
طرحي توسعه  محور شامل طرح ساماندهي و مرمت 
معابر و كوچه هاي تاريخي يزد خبر داد. محس��ن 
عباسي هرفته گفت: شعاع نفوذ اين طرح مستمر، هر 
ساله به فراخور اعتبار ساالنه شهرداري توسعه خواهد 
يافت. شبكه بافت معابر تاريخي يكي از مهم ترين 
اركان شهر تاريخي يزد محسوب مي شود كه مرمت 
و س��اماندهي آن از اهميت بااليي برخوردار است. 
او از طرح رسيدگي به معابر بافت تاريخي در قالب 
مرمت و ساماندهي ياد كرد و گفت: اين طرح مدتي 
است كه توسط شهرداري يزد در حال جريان است، 
از طرفي ش��عاع نفوذ اين طرح مستمر، هر ساله به 
فراخور اعتبار ساالنه شهرداري توسعه خواهد يافت. 
اين مسوول در مورد جزئيات اين طرح، تصريح كرد: 
كف سازي، جداره سازي و مرمت و بازسازي عناصر 
سازه اي و س��ايه انداز كوچه هاي بافت هاي تاريخي 
مانند ساباط ها، تويزه ها و پش��ت بندها در دستور 
كار اين طرح قرار گرفته است. عباسي هرفته كوچه 
مس��جد تبريزيان را يكي از موارد اجراي اين طرح 

مرمتي و ساماندهي اعالم كرد و گفت: اين معبر يكي 
از مسيرهاي پر تردد بافت تاريخي محسوب مي شود 
كه سال ها مورد بي توجهي و بعضا تخريب قرار گرفته 
بود و وضعيت مناسبي نداشت. همچنين اجراي اين 

طرح در محدوده مطرح شده منجر به بازگشت اين 
كوچه تاريخي به حال��ت اصيل خود بوده تا يكي از 
كوچه هاي مهم اين ش��هر تاريخي حدفاصل بازار 

قديمي شهر و محله مهم سهل ابن علي اعاده شود.

گسترش مرمت بافت تاريخي يزد

»درهراگه«كرماندرجنوبشرقيرفسنجانقرارداردومانندكالجنيدركويرطبسويزد،يكدرهباديوارههايفرسايشيافته،بلندومخوف
بودهكهجريانآبدرمیانآنقرارداردوبابماجراجويياست.شايددرنگاهاولاينطوربهنظرميرسدكهطرحهاونقشهايايجادشدهروي
آنهابهدستبشرانجامشدهوليدرواقعايندستهنرمندطبیعتبودهكهبهزيباييهرچهتمامترديوارههايعظیمدرهرافرسايشدادهونقش
انداختهاست.ظاهرترسناكوپررمزورازوهمچنینتغییرآبوهواييمحسوسوناگهانيكهدردلكويروگرمايسوزانآن،دروندرهآبو
هواييبهاريومطبوعدارد،موجبشدهكهمردمبوميپايافسانههايجنوپريرابهدرهراگهكرمانهمبكشند.جالباستبدانیدكهدرهراگه

سومینژئوپاركطبیعيايراناستكهحدود20كیلومترامتداددارد.

مرزپرگهر

هنر

يك نس��خه كمياب از نخس��تين كتاب مجموعه »هري پاتر« نوشته »جي.
كي.رولينگ«، در يك حراجي به قيمت ۶۰ هزار پوند فروخته شد. به گزارش 
روزنامه اينديپندنت، يك نسخه كمياب از چاپ اول كتاب »هري پاتر و سنگ 
جادو« در حراجي هانسونز به دو برابر رقم تخميني چكش خورد. اين كتاب 
به پدري انگليسي تعلق داشت كه پس از مهاجرت به لوكزامبورگ از آن براي 
آموزش زبان انگليسي به سه فرزندش استفاده مي كرد. او اين كتاب را حدود 
۱۸ ماه پس از آنكه در ژوئن س��ال ۱۹۹۷ چاپ شد، خريداري كرده بود. اين 
كتاب توسط كارشناسان حراجي هانسونز ۳۰ هزار پوند قيمت گذاري شد اما 
در نهايت به قيمت استثنايي ۶۰ هزار پوند به فروش رفت. فروشنده ناشناس 
كتاب در نظر دارد از پول به دست آمده براي بازپرداخت وام هاي دانشجويي 
دخترش استفاده كند. ماه مه امسال )ارديبهشت- خرداد ۹۹( نسخه مشابهي 
از اين كتاب كه يك معلم از ميان وس��ايل دورريز پيدا كرده بود، به قيمت ۳۳ 

هزار پوند فروخته شد.

 فروش نسخه كمياب »هري پاتر« 
به قيمتي باورنكردني

هنر

كيومرث مرادي از اجراي آنالين پرفورمنس »آنتيگونه« در ۲ روز آخر هفته خبر 
داد. اين مدرس و كارگردان تئاتر گفت: در شرايط فعلي، جامعه به خصوص جامعه 
جواني كه من برايش��ان نقش معلم را عهده دار هستم نياز به اميد و انگيزه دارند و 
متاسفانه بسيار تلخ و نگران كننده است كه در اين وضعيت هيچ برنامه اي براي تئاتر 
وجود ندارد. او افزود: از اين رو و در جهت تحقق بخش��يدن به اين شعار كه »تئاتر 
همواره زنده است« تصميم گرفتم نمايشنامه مشهور »آنتيگونه« اثر سوفوكل را به 
صورت پرفورمنس و به شكل زنده پنجشنبه و جمعه اول و دوم آبان ماه در صفحه 
اينستاگرام خودم و تئاتر مستقل تهران اجرا كنم. اجراگر اين پرفورمنس نيز خودم 
خواهم بود. كارگردان نمايش »شكلك« تصريح كرد: بزرگ ترين هدف من از اين 
كنش اجتماعي اين اس��ت كه اعالم كنم تئاتر همچنان زنده است و اميد را براي 
جوانان تئاتري و مخاطبان اين هنر حفظ كنم از همين رو اين پرفورمنس به صورت 
رايگان به مخاطبان عرضه خواهد شد. پرفورمنس »آنتيگونه« اول و دوم آبان ماه 

ساعت ۲۱ در فضاي اليو اينستاگرام اجرا خواهد شد.

پرفورمنس »آنتيگونه«
 آنالين اجرا مي شود

جامعه

روند افزايش بيماران بستري در بيمارستان ها 
مع��اون درم��ان وزارت بهداش��ت از 
افزايش روند بستري در بيمارستان ها 
خبر داد. قاس��م ج��ان بابايي گفت: 
خوشبختانه تا پايان امسال نيز ۱۱ هزار 
تخت بيمارستاني در كشور به ظرفيت 
تخت ها اضافه خواهد ش��د . او افزود: 
عدم رعايت پروتكل هاي بهداش��تي 
توسط برخي از هموطنان باعث شده 

كه برخ��ي از افراد ك��ه اين پروتكل ه��ا را رعايت 
مي كنند، به ويروس كرونا مبتال شوند. همچنين 
ش��كل جديد ابتال به ويروس كرون��ا، خانوادگي 
است و موارد زيادي از ابتالي خانوادگي داريم كه 
همزمان در بيمارستان ها بستري هستند، بنابراين 
خواهشي كه از همه مردم داريم اين است كه افراد 
مبتال به ويروس كرونا در صورتي كه عالئم خفيف 
دارند، در منزل استراحت كنند، البته بايد شرايط 

قرنطينه را در من��زل رعايت كرده تا 
اعضاي خانواده به ويروس كرونا مبتال 
نشوند. در قرنطينه رعايت ويژه انجام 
دهيد به خصوص اگر افراد س��المند 
يا داراي بيم��اري زمينه اي در منزل 
باش��ند. جان بابايي بيان كرد: ميزان 
بيماران بدحال در هنگام مراجعه به 
بيمارس��تان بيشتر ش��ده كه يكي از 
داليل آن، مراجعه ديرهنگام به بيمارستان خواهد 
بود، بخش زيادي از بيماران با درمان مناسب خوب 
مي شوند، اما بايد به موقع مراجعه كنند تا درمان را 
به موقع دريافت كنند و نسبت به فصل هاي بهار و 
تابستان، بيماران در حال حاضر بدحال تر هستند، 
البته ميزان پذيرش در بيمارستان ها نسبت به هفته 
گذشته بهتر شده كه اميدواريم با مراعات بيشتر 

مردم با روند كمتر بستري مواجه شويم.

وضعيت محدوديت هاي ترافيكي جاده ها در تعطيالت
كش��ور  ه  ا ر پلي��س  نش��ين  جا
محدوديت ه��اي ت��ردد در جاده هاي 
كشور در تعطيالت پيش رو را تشريح 
كرد. سرهنگ ايوب ش��رافتي درباره 
محدوديت هاي ترافيكي در محورهاي 
كشور اظهاركرد: درباره محدوديت هاي 
ترافيكي و ممنوعيت سفر تا اين لحظه 
هيچ محدوديت و ممنوعيتي براي تردد 

خودروهاي سواري و منع س��فر در جاده ها اعمال 
نشده است. او افزود: البته در تعطيالت پيش رو هيچ 
تصميمي براي ارايه تسهيالت تردد به خودروها در 
جاده هاي ش��مالي نخواهيم داشت و براين اساس 
هيچ يك از جاده هاي كشور به منظور سهولت تردد 

و تخليه س��ريع بار ترافيك يك طرفه 
نخواهد شد. جانشين پليس راه كشور 
درب��اره محدوديت هاي اعمال ش��ده 
براي موتورسيكلت ها و وسايل نقليه 
سنگين در تعطيالت پيش رو نيز گفت: 
يكس��ري محدوديت ها از چهارشنبه 
۳۰ مهر ماه تا دوشنبه پنجم آبان ماه 
براي تردد موتور س��يكلت ها و وسايل 
نقليه سنگين اعمال ش��ده كه بر اين اساس تردد 
موتور سيكلت از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۳۰ 
مهرماه تا ساعت ۶ صبح روز دوشنبه پنجم آبان ماه 
در محورهاي كرج - چالوس، هراز، فيروزكوه و محور 

تهران - سمنان - مشهد و بالعكس ممنوع است. 

كرونا جان ۳۱۲  نفر ديگر را در ايران گرفت
با ف��وت ۳۱۲ بيمار ديگ��ر مبتال به 
كرونا در ۲۴ س��اعت گذشته، شمار 
جانباختگان بيم��اري كوويد۱۹ در 
كش��ور به ۳۱ هزار و ۳۴۶ نفر رسيد و 
۳۱ استان همچنان در وضعيت قرمز 
يا هش��دار كرونا هستند. سخنگوي 
وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزشكي خوش��بختانه تاكنون ۴۳۸ 

ه��زار و ۷۰۹ نف��ر از بيم��اران، بهبود يافت��ه يا از 
بيمارستان ها ترخيص شده اند. همچنين ۴۸۶۱ 
نفر از بيم��اران مبتال به كووي��د۱۹ در وضعيت 
ش��ديد اين بيماري تحت مراقبت ق��رار دارند و 
تاكنون چهار ميليون و ۵۹۹ هزار و ۵۵۴ آزمايش 
 تشخيص كوويد۱۹ در كش��ور انجام شده است. 
س��يما س��ادات الري افزود: اس��تان هاي تهران، 
اصفهان، قم، آذربايجان شرقي، خراسان جنوبي، 

س��منان، قزوين، لرس��تان، اردبيل، 
خوزستان، كرمانش��اه، كهگيلويه و 
بويراحمد، گيالن، بوش��هر، زنجان، 
ايالم، خراس��ان رض��وي، مازندران، 
چهارمح��ال و بختي��اري، الب��رز، 
آذربايجان غربي، مرك��زي، كرمان، 
خراس��ان ش��مالي، هم��دان، يزد و 
كردستان در وضعيت قرمز قرار دارند 
و استان هاي هرمزگان، فارس، گلستان و سيستان 
و بلوچس��تان نيز در وضعيت نارنج��ي و زرد قرار 
دارند. الري درباره وضعيت كرونا در اس��تان يزد 
گفت: پس از خيز شديد اسفند ۹۸ و عبور از خيز 
ضعيف تر از مرداد امسال، از اواسط شهريور نمودار 
موارد بستري و ابتال در اين استان مجدد افزايشي 
شد و با شيب تندي در حال امتداد است. هم اكنون 
تمام شهرهاي استان يزد در وضعيت قرمز هستند. 

ادامهازصفحهاول

 قاتل هموطنان خود 
نبا شيد

 و حت��ي ديدن حال و روز بيم��اران كرونايي 
بستري در بيمارس��تان ها هم در شما ذره اي 
شك براي گذراندن تعطيالت در سواحل خزر 
به وجود نمي آورد، باور كنيد شما قطعا مشكل 
داريد و بايد به روانشناس مراجعه كنيد. چون 
اين بي مباالتي هاي شما تنها جان خودتان را 
به خطر نمي اندازد. ش��ما با اين كار به راحتي 
مي توانيد عامل انتقال ويروس و بيمار ش��دن 
افراد ديگري باشيد كه سيستم ايمني بدنشان 
در شرايط مناسبي قرار ندارد. شما مي توانيد 
كامال آگاهانه باعث مرگ يك نفر ديگر بشويد 
و خوشحال باشيد كه نه قصاصي در كار است 
و نه طناب داري! اينك��ه اخبار مرگ و ميرها 
و افزايش روزاف��زون ابتال به ويروس كرونا در 
كش��ور هر روز رو به افزايش است، نمي تواند 
مانع از اين شود كه ش��ما به مسافرت برويد، 
قطعا نمي توانيد خود را انس��اني بدانيد كه از 
لحاظ روحي و رواني سالم است. مگر مي شود 
به يك انسان هش��دار داد كه جانش در خطر 
اس��ت اما او هيچ واكنشي در اين باره نداشته 
باش��د و به زندگي ع��ادي خ��ود ادامه دهد. 
عموم��ا افراد وقتي مي دانن��د كه خطر جاني 
در كمين آنهاس��ت احتي��اط مي كنند. اصال 
از قديم گفته اند احتياط ش��رط عقل اس��ت. 
پس كسي كه جانب احتياط را نگه نمي دارد، 
نقصان��ي در عق��ل و منطق خ��ود دارد. واقعا 
مس��افرت رفتن چقدر مي تواند براي كساني 
كه مي دانند ممكن اس��ت به بيماري مرگبار 
كرون��ا مبتال ش��وند، مهم باش��د. البته وقتي 
در ش��رايط كنوني كه بين دو كشور همسايه 
جن��گ اس��ت و تع��دادي از هموطنانمان به 
مرزها مي روند و جنگ تماش��ا مي كنند و در 
برخي مواقع براي يك طرف اين مخاصمه كه 
البته پر از خونريزي و اس��تفاده از صالح هاي 
واقعي هورا مي كشند، ترسيدن از كرونا شايد 
كمي مضحك به نظر برس��د. اين مش��كالت 
جامعه شناختي مسائلي نيست كه به راحتي 
از كن��ار آن بگذري��م. واقعا بايد اه��ل فن به 
ميدان بياين��د و دراين ب��اره تحقيق كنند و 
نظر كارشناسي بدهند. كساني هستند كه در 
اين وضعيت كرون��ا مجبورند براي لقمه ناني 
جان خود را به خطر بيندازند و از خانه بيرون 
بيايند، بر اين افراد نمي توان خرده گرفت، اما 
آنها كه مسافرت مي روند، كساني هستند كه 
بايد م��ورد مطالعه قرار بگيرند تا ريش��ه اين 
بي تفاوتي نسبت به جان خود و ديگران در آنها 
بررسي شود. شايد بتوان راهي براي رفع اين 
همه بي مسووليتي پيدا كرد. خالصه كه سعي 

كنيم قاتل هموطنان خود نباشيم.
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زنگ هشدار فرونشست زمين به صدا در آمده است

بحران ملي در اصفهان
تعادل| مساحتي بالغ بر ۸ هزار و ۳۲۰ 
كيلومتر مربع از اراضي استان اصفهان با 
گستردگي زياد دچار فرونشست شده و 
اين درحالي است كه گستردگي اراضي درگير، در ۳ سال 
اخير نزديك به ۳ برابر شده است؛ اين اعداد درحالي اعالم 
مي شود كه بنا به گفته كارشناسان زمين شناسي بسياري 
از بناهاي استراتژيك استان در اين مناطق واقع شده و 
حتي محدوده هاي شهري اصفهان، نرخ فرونشست بيش 
از ۱۸ سانتيمتر در سال را تجربه مي كند. بنا به گزارشي 
كه از سوي سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني 
كشور ارايه شد، فرونشست در دشت هاي نجف آباد، مهيار 
شمالي، مهيارجنوبي، كاشان، گلپايگان، برخوار، اصفهان، 
اردستان، نطنز و فالورجان به صورت خطرناكي مشاهده 
شده و آنچه كه مشخص است، فشار بر منابع آب در اثر 
تراكم جمعيت، صنايع و يا كشاورزي همراه با دوره هاي 
خشكس��الي و عدم تغذيه متعادل، باع��ث بروز پديده 

فرونشست زمين در گذر زمان شده است.

    كشت نابجا در اصفهان
در اي��ن جلس��ه عليرضا ش��هيدي رييس س��ازمان 
زمين شناس��ي و اكتشافات معدني كش��ور با انتقاد از 
مديريت و كشت نابجاي محصوالت كشاورزي در اين 
استان از كاشت درخت هاي پسته در استاني كه با كمبود 
آب در رنج است و با فرونشست دشت هاي خود دست و 
پنجه نرم مي كند، گله كرد و خواستار تعامل بيشتر ميان 
وزارت نيرو و وزارت جهادكشاورزي و مديريت مصرف 

منابع محدود آب و نوع تعيين الگوي كشت شد.

     جلوگيري از پيشرفت فرونشست
حاجي دليگاني نماينده مردم شاهين شهر نيز در ادامه 
با اعالم اين موضوع كه با توج��ه به ابعاد خطرناكي كه 
فرونشست استان اصفهان به خود گرفته، به اين پديده 
بايد با ديدي كامال ملي نگاه كرد، آن را معضلي فراتر از يك 
استان و يك منطقه  دانست. اين نماينده مجلس شوراي 
اسالمي از كارشناسان سازمان زمين شناسي و اكتشافات 
معدني كشور و ساير ارگان هاي ذيربط اين موضوع دعوت 
كرد تا با حضور در جلس��ات كميسيون هاي تخصصي 

مجلس و در صورت لزوم حضور در صحن علني مجلس، 
راهكارهاي خود را جهت جايگزين كردن كشت برخي 
محصوالت و معيشت جامعه درگير به منظور جلوگيري از 

پيشرفت فرونشست در اين استان را ارايه دهند.

     بحران در راه است
كارشناسان مخاطرات سازمان زمين شناسي و اكتشافات 
معدني كشور نيز، با بيان اينكه فرونشست در تمام دنيا 
يك پديده  زمين شناسي بوده و براي آن نيز در تمام دنيا 
راهكارهاي زيادي ديده شده است، خواهان توجه بيشتر 
مسووالن عمراني به توصيه هاي زمين شناسان شدند. 
به نظر مي رسد با مطالعات گسترده  و هشدارهايي كه 
سازمان زمين شناسي و اكتش��افات معدني كشور در 
خصوص فرونشست استان اصفهان داده اند و تهيه نقشه 
فرونشست اين اس��تان ازسوي سازمان مذكور درسال 
گذشته و جلسات پي درپي زمين شناسان با مسووالن 
استاني، اين مساله از فازشناسايي و بيان مساله گذر كرده 
و مي بايست هرچه سريعتر راهكارهايي براي كاسته شدن 

بحران در اين منطقه لحاظ شود.

    فرونشست اصفهان نيازمند نگاه ملي است
از سوي ديگر مديركل مديريت بحران استانداري 
اصفهان گفت: الزم اس��ت كه به پديده فرونشست 
در اين استان با توجه به ابعاد و تبعات گسترده آن به 
عنوان يك مساله ملي نگاه شود. منصور شيشه فروش 
افزود: استان اصفهان از سال هاي گذشته با پديده 
كاهش سطح سفره هاي آب زيرزميني و فرونشست 
زمين مواجه ش��ده و توس��عه بهره برداري از منابع 

آب زيرزميني در ۲۷ دش��ت آن ممنوع اس��ت. او با 
بيان اينكه در نقاط بحراني مانند دشت مهيار در هر 
س��ال س��طح آب هاي زيرزميني يك متر اُفت پيدا 
مي كند، خاطرنشان كرد: ميزان فرونشست زمين در 
اين منطقه در هر سال ۱۳ سانتيمتر است. مديركل 
مديريت بحران استانداري اصفهان با اشاره به اينكه 
پديده فرونشست به تدريج خسارت ايجاد مي كند، 
اظهار داشت: در زمان حاضر دشت هاي مختلفي مانند 
مهيار، ُبرخوار، اصفهان، كاشان و گلپايگان تحت تاثير 

اين پديده قرار گرفتند.
شيشه فروش با تاكيد بر اينكه براي مقابله با اين پديده 
و كاهش اثرات و مخاطرات آن الزم است كه نهادهايي 
مانند وزارت نيرو و سازمان زمين شناسي كشور به اين 
موضوع به صورت يك مساله ملي نگاه كنند، تصريح 
كرد: درخواست ما از وزارت نيرو اين است كه اين پديده 
در اصفهان را در شوراي حفاظت از منابع آب به عنوان 
يك مساله ملي مطرح و پيگيري كند و برنامه عملياتي 

و كاربردي براي پيشگيري از آن تدوين كند.
او با بيان اينكه الزم است سازمان زمين شناسي كشور 
نيز پديده فرونشست زمين در اصفهان را به صورت 
ملي پيگيري كند، اضافه كرد: بدون شك استمرار 
جريان آب در رودخانه زاينده رود يكي از راهكارهاي 
موث��ر براي جلوگيري از فرونشس��ت زمين در اين 
استان اس��ت. مدير كل مديريت بحران استانداري 
اصفهان با بيان اينكه همچنين بايد نسبت به تشكيل 
قرارگاه دايمي براي ايجاد طرح هاي تعادل بخشي 
مصرف آب اقدام شود، اضافه كرد: در اين قرارگاه ها 
بايد كنترل برداشت آب از دشت هاي ممنوعه و نصب 
كنتورهاي هوشمند در چاه هاي آب پيگيري و اجرا 
شود. مديركل مديريت بحران استانداري اصفهان با 
بيان اينكه سازمان جهاد كشاورزي اصفهان نيز براي 
مقابله با پديده فرونشس��ت زمين مكلف به توسعه 
روش هاي نوين آبياري، ترويج كش��ت گلخانه اي و 
محصوالت كم آب بر و اختصاص تسهيالت كم بهره 
به كشاورزان در اين زمينه شده است، خاطرنشان كرد: 
روش هاي نوين آبياري تا كنون در حدود ۱۲۰ هزار 

هكتار از اراضي استان اجرا شده است.

گزارش
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