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نيـازاقتـصادايـران

رفت و برگشت دالر بهكانال 28هزار
طالفروشيها سكه را با اختالف يك ميليون تومان از مردم ميخرند

رييسجمهور در جلسه هيات دولت عنوان كرد

دست همكاري به سمت تمام قوا
رييس دفتر رييسجمهور :چرا برخي سكوت كردهاند؟
صفحه 2

صفحه 3

تحركات بازارها در آستانه  13آبان چه ميگويد؟

تورمانتظاري
انتخابات2020

ماراتن انتخابات امريكا به روزهاي پاياني خود نزديك ميش��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
رايگيري از چند روز قبل آغاز ش��ده و بر اس��اس آمارها ،حدود
 30ميليون امريكايي تاكنون به نامزد مدنظ��ر خود راي دادهاند
اما آنچه كه در نهاي��ت تعيينكننده خواهد ب��ود ،روز انتخابات
اين كش��ور در  13آبان اس��ت .انتخابات فعلي از نظر سياسي در
امريكا ،يك��ي از تاريخيتري��ن انتخاباتها خواهد ب��ود .دونالد
ترامپ ،رييسجمهور 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��الهاي گذش��ته ،يكي از عجيبترين دورههاي
رياس��تجمهوري اي��ن كش��ور را رق��م زده اس��ت .ترام��پ با
سياستهاي خاص خود با هدف راضي نگه داشتن گروه حامي
داخلياش ،در سياستهاي خارجي مسيري عجيب را طي كرد.
يكي از اصليترين ويژگيهاي دوره ترامپ ،بدعهدي اين كشور
در عمل توافقات و تعهدات بينالمللي اين كش��ور در حوزههاي
مختلف بود ،از توافقات محيط زيستي گرفته تا توافق برجام ،كاخ
سفيد تصميم گرفت با پشت پا زدن به تمام تعهدات بينالمللي...

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

دوكلمه
حرف «آمار»
با آقاي وزير

يادداشت4-

شاهكليديبهناممديريتمنابع

چش��مانداز 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 ميش��ود و ض��رورت
مجيدگودرزي پاس��خگويي به آن احساس
ميش��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
ميكن��د و نقدينگ��ي ركورده��اي ت��ازهاي را به ثبت
ميرساند.نشانههاي ركود در توليد مشاهده ميشود و
سير صعودي قيمتها تداوم دارد.در اين شرايط زماني
ميتوانيم به ماندن س��رمايهها در بخشهاي مختلف
اقتصادي اميدواريم باش��يم ،كه يك ش��وك بزرگ در
آن بخش به وج��ود آيد .روزگاري نهچندان دور س��ود
س��پردههاي بدون ريس��ك بانكي ح��دود  ۲۲درصد
بود و بازدهي بخش مولد اقتص��اد بهطور ميانگين ۱۰
درصد .اين كامال طبيعي و تاسفبار بود كه داراييهاي
سرمايهاي تبديل به نقد شوند و در سودهاي بيحاصل
بانكي رسوب ش��وند .و ش��دند .دولت همه تالش خود
را ميكرد 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
ادامهدرصفحه7
اقتصاد را ايفا ميكرد.

يادداشت5-

در مسير عقالنيت در بازارها

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 ميده��د در
خص��وص موض��وع كام�لا
«اقتص��اد»
تخصص��ي
محسنعباسي اظهارنظر كند؟ چرا اين اندازه
اظهارنظرهايغيركارشناسي
درخصوصموضوعاتكامالتخصصيمثلبازارسرمايه،
اقتصادكالن ،صنعت و...در فضاي رس��انهاي و عمومي
كشور ما باال است .شخصا معتقدم ،مهمترين دليل اينكه
اينهمه افرادبه ظاهر«اقتصاددان» و «مديراقتصادي» و
يابهتربگويم«اقتصادداننما»ومديران«اقتصاددوست»
در كش��ور وجود دارند ،اين اس��ت كه اث��ر تصميمات
اقتصادي خيل��ي زود نمايان نميش��ود و مدتي طول
ميكشد تا اثر تصميمات اقتصادي بر مولفههاي اصلي
اقتص��اد تاثير بگذارد و در س��طح اقتص��اد كالن و خرد
نمايان شود .به عبارت روش��نتر 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 ميآورد در حوزه مسائل اقتصادي
(بورس ،صنعت ،توس��عه ،و )...در ساحت زماني ديگري
متبلور ميشود .به خاطر همين رويكرد است كه يك روز
يكدوستكشتيگيرميشودوزيراقتصادمملكت،فردا
روز ،يك فرد غيرمتخصص ميشود رييس يك موسسه
مالي و در هنگامههاي ديگر ،ساير نمونههاي اينچنيني
ادامهدرصفحه6
دراقتصادسكاندارميشوند.

يادداشت6-

قاتلهموطنانخود نباشيد

يك تعطيالت ديگ��ر در راه
است و قطعا باز هم قرار است
جادههاي كشور به خصوص
جادههايي كه به استانهاي
مازن��دران و گي�لان خت��م
ميش��وند ،ش��اهد حضور
مريمشاهسمندي حداكث��ري ماش��ينهايي
باش��ند كه سرنشينانش��ان
اصال خيال ندارند باور كنند كه بيماري كشندهاي به
نام كرونا تمام جهان را فلج كرده و هر روز تعداد زيادي
انس��ان را به كام مرگ ميفرس��تد .اما يك پيشنهاد
براي آنهاي��ي كه باز هم در اين تعطيالت قصد س��فر
دارند .اگر ميخواهيد به مسافرت برويد قبل از رفتن
سري به يكي از بيمارستانهاي دولتي نزديك محل
س��كونت خود بزنيد .يادتان باشد حتما پروتكلهاي
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 ساعتهاي متمادي
در حال خدمترساني به بيماران هستند و بعد هم اگر
شد ،اگر توانستيد و از جان ش��يرين خود نترسيديد
س��ري به بخشهايي كه بيماران كرونايي را بستري
كردهاند بزنيد .ش��ايد اين مثالهاي 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 اينها هم شما را قانع نكرد ديگر چارهاي نيست.
وقتي التماسهاي وزير بهداشت و متخصصان شما را
ازسفررفتنمنصرفنميكند ...ادامه در صفحه8

يادداشت7-

كاهش كارايي وكال ممكن نيست !

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
مريمدهقان
مطرح كرده اس��ت .واقعيت
جامع��هاي كه در آن همگي فارس��ي ح��رف ميزنند
ام��ا كالم يكديگر را نميش��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��ازمانهاي موجود
مفهومي بعي��د ميكند و حركت روبه مدار توس��عه را
غيرممكن كرده اس��ت .در چند روز گذش��ته «سند
امنيت قضايي» كه در  ۱۶مهرماه به امضاي رييس قوه
قضاييه رسيده است ،ابالغ ش��د .سند امنيت قضايي،

حاوي ترسيم سياستهاي 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 ميگذارد .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
ميشود! 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 ميگيرد .از آنجا كه
هدف از ابالغ قوانين و مقررات ،بخشنامهها و طرحهاي

نظارتي ،بهبود فض��اي فعاليت ،كس��ب وكار ،افزايش
به��رهوري در جامع��ه و افزايش اثرگ��ذاري نهادهايي
مانند دادگس��تري اس��ت؛ لذا هر طرح و بخشنامهاي
كه در تعارض با س��اير قوانين و بخشنامهها باشد ،عمال
بهره وري و كارايي فعاالن جامع��ه را كاهش ميدهد و
به برنام��هاي غير اثرگذار و خنثيكننده س��اير طرحها
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 .نميتوان 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 گونهاي
تحت نظارت ق��رار داد كه مان��ع از اس��تقالل و بهبود
عملكرد وكال شود و انگيزه آنها را با اقدامات خالف قانون
ادامهدرصفحه7
در تير رس قرار داد.

محسنجليلوند

به نظر ميرس��د بعد از
تحوالتي ك��ه در پهنه
انتخابات اياالت متحده
امريكا ايجاد شده و اكثر
نظرس��نجيها بايدن را
درموقعيتمطلوبتري
ارزيابيميكنند...
ادامه در صفحه3

يادداشت2 -

خطر روتوش آمارها
در اقتصاد

برخ��ي افراد به اش��تباه
تصور ميكنند ،نگفتن
بخش��ي از حقيق��ت به
معنايدروغگويينيست
و اگر بخشي از حقيقت را
از مخاطب پنهان كنيم،
مشكليايجادنميكند.
ادامه در صفحه7

يادداشت3 -

بازگشتبه
ظرفيتهايداخلي

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

صفحه 7

عمق واكنشهاي اقتصادي
بهتحوالتبينالمللي

ميثم مهرپور

صفحه 2

تصمیمات جدید
سیاستگذار خودرویی

يادداشت1 -

برنا قاسمي /ايسنا

مهديتقوي

ن��گاه كالن��ي ك��ه به
سياستهاي اقتصادي
كشور وجود دارد تا حد
زي��ادي تعيينكننده
مس��يري اس��ت ك��ه
كشور در سالهاي بعد
طيميكند...
ادامه در صفحه6

سياست
ظريف :بايد انتخاب كنيم

وزير خارجه كشورمان گفت :ميتوانيم 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 سخنرانياش
درجلسهشورايامنيتپيراموناوضاعدرخليجفارس
در صفحه توييترش در توييتي به زبان عربي نوشت:
ميتوانيم انتخاب كنيم كه يا اسير گذشته باقي مانده
و عدم ثب��ات و تنش ادامه يابد ي��ا اينكه با همكاري
يكديگرصلح،امنيت،ثباتوشكوفاييرابرايهمگان
برگزينيم .اين انتخاب بايد براي همه بديهي باش��د.
وزير خارجه پس از سخنرانياش 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
همسايگانوكسبهژمونيمنطقهاي مسبب عواقب
ناگواري شده اس��ت.ظريف همچنين افزود :حضور
غير مشروع امريكا با  ۷۶۰۰مايل فاصله از سواحلش
دس��تاوري نداش��ته جز ترور بزدالنه شهيد سپهبد
قاس��م سليماني ،دش��من ش��ماره  ۱داعش توسط
رييسجمهور امريكا.وزير امور خارجه در ادامه افزود:
شايد كس��ي بتواند با پول پيچيدهترين تسليحات را
بخرد اما حقيقت اين است كه امنيت و ثبات خريدني
نيست .ما نياز به همكاري جمعي توسط كشورهاي
منطقه براي ايجاد گفتوگوي فراگير و ايجاد امنيت
ش��بكهاي در منطقه داريم .در غير اينصورت براي
نسلهادرگيرهرجومرجخواهيمبود .رييسدستگاه
ديپلماسي كشورمان افزود :ما نياز به تغيير پاراديم
بنيادين در منطقه خود بر اساس بازتنظيم آگاهانه و
شناسايي ضرورت ايجاد امنيت و ترتيبات همكاري
منطقهاي داريم .ما نياز به يك منطقه قوي داريم كه
توهمات هژمونيك بهوسيله يك قدرت -منطقهاي
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 نگرانيها و گاليههاي
خود را داريم .ايرانيان هرگز  ۸س��ال جنگ تحميلي
را كه در آن متجاوز بهطور كامل توس��ط همسايگان
حمايت مالي ميشد را فراموش نميكنند.وزير امور
خارجهدرپاياناظهارداشت:معتقديمكهيكرهيافت
جديد منطقهاي بايد نتيجه تعامالت جمعي ما باشد.
رييسجمهور روحاني ايدههاي اوليه ايران را با تمام
رهبران كشورهاي ساحلي خليج فارس به اشتراك
گذاشت و آنها را دعوت كرد كه اين ايدهها را غني كنند
و در اجراي آنها مشاركت داشته باشند.

واعظي:
چرا برخي سكوت كردهاند؟

رييسدفتررييسجمهورگفت:مجلسجايگاهبااليي
داردومورداحتراماستودولتبامجلستعاملميكند،
اماتعداديازنمايندگانبهجايقانونگذاريواردمسائل
حاشيهايشدندوسعيدرانحرافافكارعموميدارند.
بهگزارشايسنا،محمودواعظيدرحاشيهجلسه هيات
دولت در جمع خبرنگاران درباره هجمه به دولت پس
از اظهارات رييسجمهور درباره صلح امام حس��ن(ع)
اظهاركرد:كسانيكهبرداشتغلطيازاينصحبتها
كردند بايد خود را اصالح كنند .رييسجمهور در شب
شهادت امام حسن(ع) ،درباره اين امام صحبت كردند
و به يكي از مسائلي كه اشاره كرد ،صلح امام بود؛ البته
رييسجمهوراينموضوعراواردمسائلسياسيكشور
نكرد ،اما اشكال جايي است كه عدهاي تفسير سياسي
كردند از اين صحبتها.وي ادامه داد :متاسفم كه امروز
الفاظي از افرادي ميشنويم كه در گذشته از دشمنان
خوددرخارجكشورميشنيديم.طبيعياستكهامريكا
و اس��راييل با اين ادبيات صحبت كنند ،اما هيچوقت
تهديد به مرگ و اعدام رييسجمهور يا فحاش��ي در
ادبياتبرخيمسووالنكشوراينگونهنبودهاستومن
متعجبمچرابرخيسكوتكردهاند.درحاليكهحتما
بايد اعتراض به اين صحبتها نش��ان داده شود.وي با
بياناينكهمادردولتاينصحبتهارابهكليتمجلس
يدانيماظهاركرد:مجلسجايگاهباالييدارد
مرتبطنم 
ومورداحتراماستودولتبامجلستعاملميكند،اما
تعدادي از نمايندگان به جاي قانونگذاري وارد مسائل
حاشيهاي شدند و سعي در انحراف افكار عمومي دارند
و ميخواهند موجب شكاف مجلس و دولت شوند كه
ما بايد در اين زمينه هوشيار باشيم .من به آنها توصيه
ميكنم اگر مخالف دولت هم هس��تند ادب و اخالق
اس�لامي را رعايت كرده و فحاشي نكند.رييس دفتر
رييسجمهور در ادامه درباره داليل كاهش قيمت ارز
خاطرنشانكرد:ماهموارهگفتهايماينقيمتهاواقعي
نيست ،دولت مخالف افزايش قيمت ارز بوده و در برابر
آن مقاومت كرده اس��ت .بارها رييسجمهور در ستاد
اقتصاديدولتبهرييسبانكمركزيدستوردادهاست
كهبرايكاهشوواقعيكردنقيمتدالرتالشكند.از
اسفندسالگذشتهتاخردادامسالصادراتغيرنفتي
ما متوقف شدو صادراتنفتيكههمبهحداقلرسيده
است؛اماخوشبختانهصادراتدوبارهازسرگرفتهشده
و ارزهاي حاصل از صادرات هم در حال بازگشت است.
ارزبهسامانهنيمابازگشتهوپولهايمسدودشدهمادر
خارج از كشور باز شده است .برخي عوامل سياسي هم
موجب شده قيمتها 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
قيمتارزوسكهبهقيمتواقعيخودبرگردد.

2

پنجشنبه اول آبان  5 1399ربيعاالول  1442سال هفتم شماره Thu. Oct 22. 2020 1785

اقتصادکالن

ايـران

تحركات بازارها در آستانه  13آبان چه ميگويد؟

رييسسازماناداريواستخداميگفت:اعالمتعطيلي
ادارات تهران بر عهده ستاد ملي كرونا است.
جمش��يد انصاري در گفتوگو با ايسنا ،در خصوص
مرجع تصميمگيري درباره تعطيل��ي ادارات تهران
تاكيد كرد :اعالم تعطيلي هيچ ارتباطي به س��ازمان
ادارياستخداميندارد،بلكهمرتبطبهستادمليكرونا
استواگرستادمقابلهباكرونا تهرانپيشنهاداتخود
را به ستاد ملي بدهد ،اين موضوع در آن ستاد بررسي
ميش��ود.وي با اشاره به فراهم بودن امكان دوركاري
كاركنان ادارات خاطرنشان كرد :در دولت مصوبهاي
در زمينه ش��رايط دوركاري كاركن��ان دولت وجود
داشت كه پس از شيوع كرونا اصالحاتي در آن انجام و
به دستگاهها 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��تگاهها نيز گف��ت :در هر وزارتخانه
و نه در ادارات كل ،كميتهاي در اين زمينه تش��كيل
شده است و دستگاههاي تابعه هر وزارتخانه بر اساس
سياستهاي ابالغي كميته مربوطه عمل ميكند.
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 ميگيرند .در
فروردين ماه صحبتي از دوركاري نبود بلكه ستاد ملي
كرونا اعالم كرد كه تعطيل شوند و خود اين ستاد نيز
درباره پايان آن تصميمگيري كرد.

تورم انتظاري انتخابات 2020

ماراتن انتخابات امريكا به روزهاي پاياني خود نزديك
ميش��ود و كمتر از دو هفته تا روز انتخابات حساس
اين كشور باقي مانده است .هرچند با توجه به قوانين
انتخاباتيامريكا،فرايندرايگيريازچندروزقبلآغاز
شده و بر اساس آمارها ،حدود  30ميليون امريكايي
تاكنون به نامزد مدنظر خود راي دادهاند اما آنچه كه
در نهايت تعيينكننده خواهد بود ،روز انتخابات اين
كشور در 13آبان است .انتخابات فعلي از نظر سياسي
در امريكا ،يك��ي از تاريخيترين انتخاباتها خواهد
بود .دونالد ترامپ ،رييسجمهور فعلي اين كشور كه
چهار سال قبل در كمال شگفتي ،هيالري كلينتون را
شكست داد و به قدرت رسيد ،در سالهاي گذشته،
يكي از عجيبترين دورههاي رياستجمهوري اين
كشور را رقم زده است .ترامپ با سياستهاي خاص
خود با هدف راضي نگه داشتن گروه حامي داخلياش،
در سياستهاي خارجي مسيري عجيب را طي كرد.
يكي از اصليترين ويژگيهاي دوره ترامپ ،بدعهدي
اين كشور در عمل توافقات و تعهدات بينالمللي اين
كش��ور در حوزههاي مختلف بود ،از توافقات محيط
زيس��تي گرفته تا توافق برجام ،كاخ س��فيد تصميم
گرفت با پش��ت پا زدن به تمام تعهدات بينالمللي،
مسير تكروانه خود را پيگيري كند.
يكي از اصليتري��ن تصميمات ترام��پ كه تاثيري
مستقيمبراقتصادايرانگذاشت،خروجيكجانبهامريكا
از برجام و بازگرداندن تحريمها عليه ايران بود .توافق
هستهاي ايران كه با شش كشور قدرتمند جهاني در
دورهباراكاوبامابهامضارسيدهبود،محدوديتهاييرا
دربرنامههستهايايراناعمالميكردوضمنتضمين
حقغنيسازيدرايران،تمامتحريمهايسازمانملل
عليهايرانرالغوميكرد.درمدتحدودادوسالهاجراي
برجام كه البته در همان دوره نيز با سنگ اندازيهاي
امريكا همراه بود ،ايران توانست در كنار فروش نفت
خود ،تعداد قابل توجهي از سرمايهگذاران خارجي را
بهكشوربياورد و مسيري جديدبراي توسعه اقتصادي
راكليدبزند.دركنارآن،گزارشهايآژانسبينالمللي
انرژي اتمي نيز در طول آن مدت ،بارها اعالم كرد كه
ايران به تمام تعهدات خود در چارچوب برجام عمل
كرده است.با اينوجود ترامپكه از ابتدا اين توافق رابد
ناميده بود ،در نهايت حكم خروج كشورش از برجام را
امضا كرد تا تحريمهايي يك جانبه كه كاخ سفيد از آن
به فشار حداكثري ياد ميكرد ،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
جديدامريكا،اعالمكردكهتمامتوانخودرابرايحفظ
برجام به كار خواهد بست اما تهديدهاي كاخ سفيد و
فعاليت بخش خصوصي در كشورهاي اروپايي ،باعث
شد ،بسياري از سرمايهگذاران خارجي ،عطاي ماندن
در ايران را به لقايش ببخشند.

مركز آمار را زيرسوال نبريد

بازگشت به عقب
با پايان يافتن دوره چهار س��اله ترامپ ،بس��ياري از
مخالفانسياسياودرامريكابسيجشدهاندتابهحضور
اين فرد در كاخ سفيد پايان بدهند .مخالفان ترامپ كه
در كنار دموكراتها ،از نخبههاي 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 مهمتر به وجهه اين كش��ور در
فضاي بينالمللي ضربه زده است ،از اين رو بسياري از
شعارهاي جو بايدن ،رقيب ترامپ در انتخابات مربوط
به بازگشت به سياستهاي اين كشور پيش از دولت
فعلي است .يكي از اين برنامهها به برجام بازميگردد.
بايدن بارها اعالم كرده كه در صورت پيروزي بار ديگر
بهبرجامبازميگردد.هرچنداونيزمانندديگرسياست
مداران امريكايي از اعالم سياست خصمانه عليه ايران
ابايي ندارد اما او كه در دوره اوباما ،معاون رييسجمهور
بود ،به برجام اعتقاد دارد و معتقد است ،بايد با ايران از
طريق ديپلماسي رفتار كرد.
اين سياست بايدن هرچند در نگاه نخست ميتواند
براي ايران جنبهاي مثبت داشته باشد اما در نهايت،
ابهامهاي 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 تضمينيوجود دارد كه
دولتفعلييادولتهايبعديامريكازيرتعهداتخود
نزنند؟ازسويديگر،اقتصادايراندرسالهايگذشته
زيانهاي زي��ادي را تحت تاثي��ر تحريمهاي امريكا
متحمل شده و اگر بناست بايدن به شرط پيروزي ،به
برجام بازگردد ،امريكا چقدر حاضر خواهد بود ،جبران
اين خسارتها را در دستور كار خود قرار دهد؟
در كنار آن ،دش��مني امريكا در به شهادت رساندن
سردارقاسمسليماني،كهباتاييدنهادهايبينالمللي
عملي تروريس��تي خوانده ش��د ،راه را بر آغاز دوباره
مذاكراتبستهاست.درامريكانيزاگربناستتضميني
بيشازامضايرييسجمهوردركارباشد،بايدبهتاييد
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 ميتواند يخ مذاكرات را آب كند و همين امر
براي اقتصاد ايران ميتواند نشانهاي مثبت تلقي شود.
در روزهاي گذش��ته با توجه به پيش��تازي بايدن در
نظرس��نجيها ،تورم انتظاري در ايران تفاوت مسير

داده اس��ت .افت قيمت در بازارهايي مانند س��كه و
ارز ،هرچند همچنان روند سينوس��ي دارد ميتواند
نشانهاي از اميد به تغيير شرايط باشد .در شرايطي كه
از يك سو رييس كل بانك مركزي ميخواهد بهبود
ش��رايط بازار را به عملكرد نهاد زيرنظر خود ارتباط
دهد ،ادعايي كه با توجه به تالطمات ماههاي گذشته
در بازارهاي مختلف اثبات خالف آن سادهتر خواهد
بود و از س��وي ديگر رييس مجلس نيز پيگيريهاي
خود و برگزاري جلس��ات با مقامات اقتصادي را علت
بهبود ش��رايط ميدان��د ،به نظر ميرس��د الاقل در
عرصه عمل تفاوت خاصي در اقتصاد ايران رخ نداده
و احتماال تورم انتظاري نقش كليدي را در اين حوزه
ايفا ميكند .همانطور كه در سالهاي ابتدايي دولت
روحاني ،با توجه به اميد جامعه به توافق هس��تهاي،
قيمتها كاهشي ش��د و روند افزايش قيمت متوقف
شد ،به نظر ميرسد در روزهاي اخير نيز بازارها به اميد
ايجاد تغييري جديد در انتظار نتيجه انتخابات امريكا
درروز 13آباناست.هرچندرييسجمهورپيشبيني
ناپذير امريكا ،حتي قبول شكست خود در انتخابات را
نيز تاييد نكرده اما در صورت پيروزي بايدن ميتوان
به فصل جديدي از مذاكرات و ديپلماسي اميدوار ماند
و در اي��ن چارچوب ،در كنار تحليلگران سياس��ي،
فعاالن اقتصادي به انتظار نتيجه انتخابات كاخ سفيد
باقي ماندهاند.

رييسجمهور در جلسه هيات دولت عنوان كرد:

دست همكاري به سمت تمام قوا دراز ميكنيم

روحاني با بي��ان اينكه مردم ميدانند 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 ميكنيم؛
بنابراين نبايد به جنجالها و حاشيهها اعتنا كنيم .مردم
هم شرايط را به خوبي ميدانند.
به گزارش ايس��نا ،حجتاالس�لام و المسلمين حسن
روحاني در جلس��ه هي��ات دولت با اش��اره ب��ه برخي
حاش��يههاي 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 ميگوييم دولت در صحنه است
و قواي ديگر هم بايد ب��ه آن كمك كنند كه ميكنند و
همكاريها بايد بيش��تر ش��ود.وي افزود :در اين اوضاع
ممكن اس��ت مواردي پيش بيايد كه فرد ،جناح ،حزب
يا رسانهاي حرفي بزند و حاشيه ايجاد كند كه بايد از آن
بگذريموواردحاشيهنشويم.مردمورسانههاهمبهبرخي
از نكات حاشيهاي توجه نكنند ما نماينده مردم هستيم و
مردم پاي صندوق آمدهاند و به ما راي دادهاند .حتي وزرا
هم با واس��طه مردم كه توسط رييسجمهور و مجلس
انتخاب ميش��وند منتخب مردم هستند و همه ما بايد
خادم مردم باشيم.روحاني با بيان اينكه مردم ميدانند ما
درمشكالتهستيميادآورشد:مادودستبيشترنداريم
كه با يك دس��ت با تحريم و با يك دست با كرونا مبارزه
ميكنيم؛ بنابراين نبايد به جنجالها و حاشيهها اعتنا
كنيم .مردم هم شرايط را به خوبي ميدانند.
رييسجمهور ادامه داد :ما با اختالف به جايي نميرسيم
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 نميتواند
كاري كن��د .ما نياز به هدايت رهب��ري ،حمايت مردم و
وحدتواتحادداريم.رييسجمهورهمچنينتاكيدكرد:
ما باز هم دست همكاري به سوي همه قوا دراز ميكنيم.
ميدانم روزهاي سختي را پشت سر ميگذاريم و ترديد
ندارم كه ملت ما در اين جنگ اقتصادي تحميلي مثل 8
سال دوران دفاع مقدس پيروز ميدان خواهد بود.
روحاني در بخش ديگري از صحبتهاي 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 ميتوانيم تسليحات بخريم يا
بفروشيم بلكه مهمتر اين است كه منطق ،حق ،حقيقت،
قانون و عقالنيت در مقابل زور و قلدري به پيروزي رسيد.

تصميمگيري براي تعطيالت
برعهده ستادكروناست

امريكاييها سالها تالش كردند ملت ايران را از حقوقش
محروم كنند و ما نشان داديم بايد به حقمان برسيم چرا
كه ملت ايران بايد در هر زمينهاي آزاد باش��د و مثال اگر
خواست سالح بخرد يا بفروشد.
رييس دولت دوازدهم با بيان اينكه يكش��نبه مشخص
شد توطئههاي امريكا در طول اين  4سال ناموفق بوده
است ،خاطرنشان كرد :امريكاييها از آغاز دولت جديد
خود به دنبال بر هم زدن برج��ام بودند .آن هم نه اينكه
تنها خودشان خارج ش��وند ،بلكه تمام تالششان اين
بود كه كاري كنند همه دس��ته جمعي از برجام خارج
شوند .آنها ميخواستند در مقاطع مختلف شوراي حكام
و آژانس را با توطئه خود و رژيم صهيونيستي وادار كنند
قطعنامهايعليهماصادركنند،اماموفقبهاينكارنشدند
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 امريكاييها اين بود كه بعد از آنها ما هم بالفاصله از
برجام خارج شويم تا همه قطعنامهها عليه ما برگردد .در
اينجا تدبير نظام و حاكميت بسيار مهم بود و ما سياست
پيچيدهاي 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 گونهاي 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.
روحانيدرادامهيادآورشد:روزهاييدراينكشورگذشته
استكهحتيدوستانمانتوانستندازماحمايتكننددر
آنزمانحتيهمينروسيهوچين،نميتوانستندحامي
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.رييسجمهور 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 صحبته��اي خود اظهار كرد:
ما ميدانيم كه مردم در فش��ار و سختي هستند و فشار
اقتصادي روي آنهاس��ت اما مردم باي��د موفقيتهاي
سياسي را هم در سطح جهان بدانند و حتي ممكن است

اينموفقيتهامرهميبرآالممردمباشدتاببيننددولتبا
قدرتوتحركچهاقداماتيانجامدادهاست.يكيازموارد
سخنان امام كه فرمود امريكا هيچ غلطي نميتواند 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 هدايتهاي رهبري ما را در مسير درست هدايت
كرده است .اين موفقيتها بدون اين موارد امكان پذير
نبوده و ما از مردم بزرگمان كه در همه مقاطع حمايت
كردند تشكر و در برابر عظمت شان تواضع ميكنيم .
رييسجمهور با تبريك هفته نيروي انتظامي اظهار كرد:
من از نيروي انتظامي تشكر ميكنم كه در اين مدت پاي
كار بود و با وجود اينكه وظايف زيادي براي تامين امنيت
كشور،امنيتمرزها،مبارزهباموادمخدروجرايمسايبري
بهعهدهداردوبهعنونضابطقوهقضاييهوظايفسنگيني
دارددرمبارزهباويروسكروناهمدركنارمابودهاست.وي
افزود:امروزجرايميكهبرايمقابلهباكروناتعيينشدهبه
خاطرتوجهبيشترمردمبهاينموضوعاستوگرنهمقصود
پول گرفتن از مردم نيست .من ميدانم كه نيازمندي ما
براي كمك ممكن است بيشتر باشد و نيروي انتظامي و
بسيج هم پاي كار هستند كه انشاءاهلل از اين خطر عبور
خواهيم كرد.رييس دول��ت دوازدهم در بخش ديگري از
صحبتهايخودبايادآوري 29مهرباعنوانروزصادرات
خاطرنشانكرد:امروزصادراتغيرنفتيبرايمابسيارمهم
است.دشمنانماخيليتالشكردندتاجلويصادراتمهم
ما را بگيرند .اما تنوع صادرات ما مانع از موفقيت آنها شد.
دشمن در توطئه 4س��الهاي كه سه سال است آن را اجرا
ميكندحتماشكستخوردهونميتواندآنراادامهدهد.
رييسجمه��ور در ادامه تصريح كرد :اينكه در انتخابات
امريكا چه كسي پيروز شود براي ما مهم نيست چرا كه
هركسيبيايدناچاراستدربرابرملتماتسليمشودآنها
ميخواستند ملت ما را به زانو در بياورند و نظام را تسليم
كنند اما ما تسليم نميشويم و آنها گروهي هستند كه
بيترديد دير يا زود تسليم ميشوند .وي ادامه داد :اينكه
درسامانهنيما 240ميليوندالرارزعرضهميشودمعني
آن حركت صادرات ماست .طبق آمار وزارت اقتصاد در
دولتهاي نهم و دهم مجموعه صادرات غير نفتي 171
ميليارد دالر ب��وده و در دولتهاي يازدهم و دوازدهم تا
امروز  301ميليارد دالر بوده است كه اميدواريم تا پايان

اين دولت صادرات غير نفتي ما حدود دو برابر صادرات
در 8سال 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 پيشرفتها صورت گرفته كه نشان ميدهد
ميتوانيم فعالتر 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.رييسجمهور 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 مشكالتش��ان بيشتر ميش��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  3و نيم ميليون
نفر افزايش يافت .ديروز هم براي بازنشستگان كشوري،
معلمين و اقشار ديگر كه يك و نيم ميليون نفر ميشدند
همسانس��ازي صورت گرفت و متوسط حقوق آنها 77
درصد افزايش يافت .كه در اين شرايط سخت اقتصادي
كمك خوبي است تا تحت فشار و زحمت نباشند.رييس
دولت دوازدهم همچنين تاكيد كرد :رسانهها همانگونه
كه مشكالت را بيان و نقد ميكنند خدمات را هم تبيين
كنند .بهطور مثال ما فردا در بخش مسكن افتتاحهايي
خواهيم داشت و مردم شاهد طرحهاي خوبي در مسكن
مليخواهندبود.هرپنجشنبهمردمماباموجيازتالشها
و فداكاريها مواجه خواهند بود كه اين نش��ان ميدهد
در حال حركت و تالش هستيم.روحاني بيان كرد :ما در
ماههاي 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 گشايشهايي حاصل شد و هفته
گذشته صادرات ما نسبت به سال قبل افزايش يافت.
رييسجمهور 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 ميكنيم و مردم شاهد مشكالت كمتري باشند
من ش��ش ماهه دوم س��ال را بهتر از قبل ميبينم البته
همچنان كرونا و فشار دشمن را داريم ولي همين ماه مهر
نشان داد كه شرايط ما بهتر خواهد شد.

نصيري ،معاونطرحهايآماريوآمارهايثبتيمركز
آمار به شرايط خاص اين مركز و بازتابهاي آمارهاي
منتشره اش��اره كرد و گفت :همواره مركز آمار مظلوم
واقع شده است و گاهي وقتي مخاطبان درك مناسبي
ازآمارنداشتهوباوضعيتروزمقايسهميكنند،نسبت
به اعداد و ارقام منتش��ره مركز آمار واكنش نشان داده
و ما را بازخواس��ت ميكنند.وي با بيان اينكه حتي در
سطح مديران كشور هم اين موضوع ديده ميشود كه
نسبتبهآمارهايمنتشرهمركزآمارواكنشمناسبي
ندارند ،گفت :طي س��الهايي كه در مركز آمار بودهام
شاهدبودمكهبارهاازجانبمسووالنازاستاندارگرفته
تا وزير يا مردم بازخواست شدهايم .در حالي كه انتشار
هرآماريممكناستيكباردولتپسندبودهوازنگاه
مردمجالبنباشد يااينكهبرعكسمردمپسندباشندو
دستگاههاياجراييآنرامورداستقبالقرارندهندودر
هرحالتاينمركزآماراستكهمذمتميشود.نصيري
بابياناينكهچالشهايآماريفقطخاصايراننيست
و در همه جاي دنيا توليد آمار با واكنشهاي متفاوتي
مواجهه است ،ادامه داد :اين در شرايطي است كه مركز
آمار در چارچوب قانون و براس��اس دادههاي آماري و
استانداردهاي بينالمللي حركت كرده و آن چه را كه
ارايه ميدهد ،دادههايي است كه براساس شرايط روز
جامعه اتفاق افتاده و فقط آن را منعكس ميكند.وي
افزود :مركز آمار تصويري از آنچه رخ داده را به صورت
بيط��رف ارايه ميكند؛ بهطوري كه انگار عكس��ي از
وضعيت آماري ميگي��رد و در اختيار مخاطبان قرار
ميدهد 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
كهنميتوانآماراعالميراتنهابرمبنايآنچهمشاهده
ميشود 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 ميدهد 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 استانداردهايجهاني تاكيدكردو افزود :ما
همواره در اغلب شاخصها و آمارگيريها در چارچوب
استانداردهاي جهاني حركت ميكنيمكه از جمله آن
ميتوانبهآمارنيرويكار،هزينه،درآمدياشاخصهاي
اقتصاديحسابهايملياشارهكرد.اينمقاممسوول
در مركز آمار همچنين به جريان نوينسازي در حوزه
آماري اشارهكردو توضيحداد :مادر ايرانباوجود اينكه
قانونتاسيسمركزآمارداريماماقانونآمارنداريمواين
خوديكيازچالشهايموجوداستكهالبتهاليحهآن
تدوين ش��ده و در كميسيون اجتماعي دولت در حال
بررسياستتابتوانآنرادرمجلسبه تصويبرساند.
ويافزود:بحثتدوينسياستهايكليآمارنيزمورد
توجهاستكهدركميتهآمارمجمعتشخيصمصلحت
نظامدرحالتدوينبودهواميدواريممصوبشودكهدر
توليديكپارچهآماريبسيارموثراست وتاحديبحث
موازيكاريرامنتفيميكند.نصيريبااشارهبهموضوع
حكمرانيدادههاگفت:اينمسالهبسيارموردتوجهاست
و حتي نهاد رهبري آن را پيگيري ميكنند كه بتوانيم
در رابطه با ساماندهي دادهها حركت كنيم .حكمراني
دادهها به عنوان پيش نياز حكمراني شايسته است و
اين در حالي است كه متاسفانه در حال حاضر تمامي
پايگاههايدادهبهيكديگرمتصلنيستندواينمعضل
بايد حل و فصل شود.نصيري يادآور شد :در حوزه آمار
رسمي،فهرستآماررسميكشور تدوينشدهكهالبته
اوليهاستوهرسالميتوانداقالمجديديبهآناضافه
شودكهبيشاز ۴۰۰متغيردرآنقرارداردوميتوانددر
مسير توسعه استاندارد در آمار حركت كند.وي گفت:
چارچوب كيفيت آماري نيز ابالغ شده و دستگاهها بر
مبناي آن به صورت اس��تاندارد بايد آمار را ارايه كند.
آمارهايثبتيموضوعديگرمورداشارهاينمقاممسوول
در مركز آمار اس��ت كه در اين رابطه گفت :ما در تغيير
رويكردي كه در جمعآوري دادهها 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
شدكهبه زودي از آن رونمايي ميشود.

رويداد
پيشبيني بانك مركزي
از كمبود بازار بينبانكي

بانك مركزي در مهلت تعيين شده از طريق سامانه
بازار بينبانكي پنج س��فارش فروش اوراق بدهي
ك دريافت كرد.
دولتي از طرف دو بان 
به گزارش رواب��ط عمومي بانك مرك��زي ،پيرو
اطالعي��ه روز دوش��نبه  28مهرم��اه  1399در
خصوص موضع بانك مركزي در عمليات بازار باز،
اين بانك در مهلت تعيين ش��ده از طريق سامانه
بازار بينبانكي پنج س��فارش فروش اوراق بدهي
ك دريافت كرد.
دولتي از طرف دو بان 
با توجه ب��ه پيشبيني بانك مرك��زي از كمبود
نقدينگي در ب��ازار بينبانك��ي همچنين فاصله
گرفتن نرخ س��ود موزون بازار از نرخ سود هدف،
بانك مركزي اوراق پيش��نهادي را در مجموع به
ارزش  2.0ه��زار ميليارد ريال خري��داري كرد.
معامالت مربوط به اين عمليات توسط كارگزاري
بانك مركزي در روز چهارشنبه  30مهرماه انجام
شد .ذكر اين نكته ضروري است كه بانك مركزي
در چارچوب مديريت نقدينگي م��ورد نياز بازار
بينبانك��ي ريالي ،عمليات بازار ب��از را به صورت
هفتگي اجرا ميكن��د .موضع اين بانك (خريد يا
فروش اوراق بدهي دولتي) براس��اس پيشبيني
وضعيت نقدينگي در ب��ازار بينبانكي و با هدف
كاهش نوس��انات نرخ ب��ازار بينبانكي حول نرخ
هدف ،از طريق انتش��ار اطالعيه در س��امانه بازار
بينبانك��ي اعالم خواهد ش��د .متعاقب اطالعيه
ياد شده ،بانكها و موسسات اعتباري غيربانكي
ميتوانند در راستاي مديريت نقدينگي خود در
ل سفارشها تا
بازار بينبانكي ،نس��بت به ارس��ا 
مهلت تعيين شده از طريق سامانه بازار بينبانكي
اقدام كنند.

ارز ديجيتال ايراني بايد توسط
دولت و بانك مركزي توليد شود

يك كارشناس فناوريهاي نوين گفت :تنها نهادي
كهميتوانددربارهارزهايديجيتالنظربدهد،بانك
مركزي است و ارز ديجيتال ميتواند توسط دولت
و بانك مركزي توليد شود و حتي ميتوان اسم آن
را «ايرانكوين» مانند «بيتكوين» گذاشت كه آن
هم ميتواند 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 بالكچين كه ميتوان داد و ستدهاي
مالي را روي آن انجام داد بدون آنكه پاي ديگران به
ميان بيايد .اين دنياي جديد كه به دنياي رمزارزها
شناخته ميشود ،داراي مزايا و مخاطراتي است كه
بايدبيشازپيشآنهاراشناختوجديگرفت.چرا
كه بسياري از كارشناسان در كنار بدبينيهايي كه
به اين ارزهاي ديجيتال دارند ،اما خوشبينيهايي
هم براي آن متصورند؛ مثل اينكه با تحوالت سريع
درجهانواحتمال فراگيرشدنارزهايديجيتال تا
چند سال آينده ،اين امكان وجود دارد كه پولهاي
ملي كشورها تحت الشعاع قرار گرفته و در نتيجه به
نابودي سلطه دالر بينجامد.
فرهاد اينالويي ،كارش��ناس فناوريهاي نوين در
گفتوگو ب��ا ايبِنا 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 رابه رسميت ميشناسيم 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 ميآيد تنها نهادي
كه ميتواند روي آن نظر بدهد بانك مركزي است.
اينالويي در پاس��خ به اين س��وال كه آيا ميتوان
اميدوار بود كه اين فناوريه��ا و تكنولوژيهاي
بع��د از آن در ايران بتواند كارب��رد واقعي به ويژه
در خنثي كردن تحريمها داش��ته باشند؟ اظهار
كرد :از نظر من ،پاسخ اين سوال منفي است .چرا
كه مبادالت در س��طح باال كامال رصد ميش��ود.
اگرچ��ه ارز ديجيتال يك ارز متمركز اس��ت و در
ش��بكه برخط مبادله و توليد ميشود ،اما وقتي
عدد مبادالت بزرگ ميشود كامال شفافيت دارد
و قابل رصد اس��ت.ذهنيتي كه ما از ارز ديجيتال
داريم آن است كه هيچ كسي آن را رصد نميكند،
اما اين دادهها كامال به درستي و با دقت باال قابل
رصد است و تنها متولي متمركز ندارد .وي با اشاره
به اينكه بانك مركزي بايد از ه م اكنون براي اين
دنياي جديد خود را آماده كند ،افزود :به رسميت
شناختن اين نوع ارزها از مهمترين كارهايي است
كه بانك مركزي ميتواند انجام دهد.در اين مورد،
بحث توليد و استخراج ارز كه توسط افراد مختلف
و با هزينههاي مختلف ميتواند انجام شود به نظر
ميآيد 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 ميتوانستند ماين انجام داده،
استخراج كرده و ارز ديجيتال ايجاد كنند.
وي نمونه س��ادهاي از ارز ديجيتال را مثال آورد و
گفت :من مثالي در اين مورد به ش��ما ميزنم 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 ميدهد كه آن امتياز آنقدري مقبوليت دارد
كهميتوانددرباشگاهبانكهايديگروشركتهاي
ديگروبينتوليدكنندگانديگرودرسيستمدولتي
مورد پذيرش واقع شود كه اين خود ارزي ديجيتال
محسوب ميشود.

بانك و بيمه
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نرخ  ۲۸هزار توماني دالر در آخرين روز مهرماه

رفت و برگشت دالر به كانال  28هزار

طالفروشيها سكه را با اختالف يك ميليون تومان از مبلغ فروش از مردم ميخرند

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
پس از يك دوره دو روزه كاهش نرخ دالر تا كانال 27
هزار تومان ،روز چهارشنبه 30مهر 99بار ديگر قيمت
دالر از ساعات ظهر به بعد با افزايش مواجه شد و قيمت
دالر بار ديگر ابتدا به مرز  28هزار تومان رسيد سپس
تا  28800تومان افزايش يافت و بهطور ميانگين بين
 28500تا  28800تومان در نوسان بوده است .صبح
چهارشنبه قيمت دالر با قيمت 27هزار و 500تومان
شروعبهمعاملهكردامابهتدريجقيمتآنباالرفتوبه
 28800تومان رسيدو فعاالنبازارپيشبينيكردهاند
كه روز پنجشنبه با قيمت 29هزار تومان معامله شود.
همچنين يورو  ،33600پوند  38هزار ،درهم ،8160
لير تركيه  ،3650ي��وآن  4400و دالر كانادا  22هزار
تومان داد و ستد شد.
در بازار طال و س��كه نيز با اعالم اونس جهاني طال به
قيم��ت  1918دالر و قيمت دالر  28800تومان ،هر
گرم ط�لاي  18عيار  1ميلي��ون و  332هزار تومان،
مظنه مثقال  17عيار  5ميلي��ون و  770هزار تومان،
سكه جديد  14ميليون و  250هزار ،سكه طرح قديم
 13ميليون ،نيم سكه 7ميليون و 600هزار ،ربع سكه
 4ميليون و  950هزار تومان ،سكه گرمي  2ميليون و
 600هزار تومان معامله شد .اما طالفروشان سكه را با
قيمتهايييكميليونتومانكمترازنرخفروشخود
از مردم خريداري ميكنند و به بهانه كاهش قيمتها،
قيمت پاييني را براي خريد اعالم كردهاند.
فع��االن ب��ازار ارز ميگوين��د :قيم��ت ه��ر دالر در
صرافيهاي بانكي روز (چهارشنبه) به  ۲۸هزار تومان
رس��يد .صرافيهاي بانكي هر دالر را  ۲۸هزار تومان
فروختند ،اين در حالي است كه نرخ خريد دالر در اين
صرافيها با اختالف حدود دو هزار توماني  ۲۵هزار و
 ۶۲۰تومان اعالم شده است.
قيمت فروش يورو نيز در صرافيهاي بانكي  ۳۳هزار
و  ۱۰۰تومان اعالم ش��د .نرخ خريد يورو نيز  ۳۰هزار
و  ۷۲۰تومان درج ش��د .نرخ ارز در بازار در حالي روند
كاهشي گرفت كه پيش از اين كارشناسان بارها درباره
ريسك سرمايهگذاري در اين بازار به خريداران هشدار
داده بودند و ريزشهاي قيمتي در دورههاي گذشته
را گواه بر نامطمئن بودن اين بازار براي سرمايهگذاري
دانسته بودند.
در دو روز اخير عدهاي از مردم به تكاپو افتاده و به خاطر
جلوگيرياززيانواحتمالكاهشبيشتر،طاليخود
را در بازار ميفروشند ،طالفروشيها نيز كه تا سه روز
پيش بابت خريد ربع س��كه مبلغ  5ميليون تومان و
بيش از آن پرداخت ميكردند ربع سكه را  3ميليون و
 850هزار تومان ميخرند و اين قيمت با قيمت قبلي
خريد از مردم بيش از  1ميلي��ون و  500هزار تومان
تفاوت دارد .طالفروش��يها س��كه را با اختالف يك
ميليون تومان از مبل��غ فروش از مردم ميخرند و آن
را به قيمت  4ميليون و  800هزار تومان ميفروشند.
برخي كارشناسان ميگويند در شرايط كاهش شديد
قيمتها ،به فروش��ندگان اجحاف زيادي ميشود و
خريدار با فاصله قيمتي زياد و س��ود زياد براي خود،
دارايي مردم از جمله طال و ارز را خريداري ميكند.
برخ��ي فعاالن ب��ازار ميگوين��د كه اين نوس��انات
نشاندهنده آن است كه بازار واكنش سريع به تزريق
ارزوطالنشاندادهامابهتدريجمشخصشدكهعرضه
طال و ارز به حدي نيست كه بتواند تغييرات زيادي در
كوتاهمدتايجادكندوكاهشنرخهابهزمانبيشتري
نيازداردوعالوهبرعرضهطالوارزتوسطبانكمركزي،
در انتظار شرايط با ثبات اقتصادي ،تحوالت خارجي
و سياسي اس��ت .براين اساس بازار منتظر است تا اثر
اصلي تحوالت بر شاخصهاي ارز و طال و سهام را بعد
از نتايج انتخابات امريكا نشان دهد و اگر بايدن پيروز
شود ،براي چند هفته نرخها 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
بعدازانتخاباتامريكاتاچهحدگستردهخواهدبودوتا
چهحدميتواندرويشاخصهاياصلياقتصاديعني
درآمدارزيحاصلازنفتوصادرات،تجارتخارجيو

ادامهازصفحهاول

واردات ،تقاضا و عرضه ارز ،انتظارات تورمي و وضعيت
تحريمها اثرگذار باشد .برخي صاحبنظران معتقدند
كه با توجه به روند افزايشي 3سال اخير قيمتها و نرخ
ارز ،تنها تحولي ميتواند روي نرخ ارز اثرگذار باشد كه
يادرآمدارزيازمحلفروشنفتوآزادسازيپولهاي
ايران را به همراه داشته باشد يا امريكا به برجام برگردد.
پيشبيني 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 ميكرد.
يك صراف ،گفت :اقداماتي چون افزايش سقف خريد
در بازار متشكل ارزي ،عرضه روزانه  ۵۰ميليون 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
ساعتكاريدرصرافيهايبانكيوبازارمتشكلارزي
سينگالهاي مثبتي به بازار ارز منتقل كردند.
وي افزود :در حال حاضر در صرافيها بيش��تر فروش
ارز ص��ورت ميگيرد 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��رمايهگذاري در اين بازار را پرريسك
ش بيني كرد
ميدانن��د .اين فعال بازار ارز در ادامه پي 
كه در روزهاي آينده بازار روند كاهشي پيدا ميكند،
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
صرافيهاكاهشقيمتداشتهاند،برخيازصرافيهاي
بانكي چون صرافي بانك ملي قيمتهاي باالتري را
درج كرده است كه اين امر سينگال افزايش قيمت به
بازار منتقل ميكند و نميگذارد روند كاهشي ادامه
پيدا كند .وي در پايان در پاسخ به اينكه چرا با وجود
اينكه تقاضايي براي عرضههايي كه بانك مركزي در
بازار انجام ميدهد و تقاضاي��ي براي آن وجود ندارد،
همچنان اين عرضهها 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 ميگي��رد ،عرضه ارزهاي بان��ك مركزي به
عنوان بازارساز ادامه مييابد .زيرا ،اين حجم از عرضه
نشاندهنده وضعيت مناسب و مطلوب منابع ارزي در
كشوراستكهسيگنالمثبتيبهبازارمنتقلميكند.
در س��اعات صبح چهارشنبه ،با اعالم قيمت دالر 28

عمق واكنشهاي اقتصادي به تحوالت بينالمللي

ش��اخصهاي اقتصادي ايران از جمل��ه قيمت ارز هم
نش��انههايي از تعدي��ل احتمالي و خروج از اين فش��ار
اقتصادي بروز دادهاند كه منش��أ تحليلهاي متنوعي
شده است .اينكه بازارها نسبت به تحوالت بينالمللي
واكنشهاي مثبت يا منفي ارايه ميكنند ،امر پذيرفته
شدهاي اس��ت كه گريزي از آن نيست ،اما اينكه برخي
تصورميكنند،انتخاببايدنمشكالتريشهداراقتصاد
كش��ور را به يكباره حل خواهد كرد ،برآمده از منطق
تحليلي نادرستي است كه در ادامه ميتواند خطرناك
هم باشد .حتما نسلهاي قبلي ايرانيان به خاطر دارند
در دهه 60خورش��يدي بعد از امض��اي قطعنامه 598
تكانهه��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��يدههايي كه جيبهاي خود را در دوران جنگ پر
ك��رده بودند ،دارايي خود را از دس��ت بدهن��د و به مرز
ورشكستگي برسند .سياس��تهايي كه در زمان ذيل
عنوان «تعديل س��اختاري» از آنها ياد ميشد .مبتني
بر اين نمونه تاريخ��ي برخي افراد پيشبيني ميكنند
كه يك چنين تكانههايي 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

همانطور كه قطعنامه  598باعث نش��د تا مش��كالت
ريشهدار اقتصاد و معيشت كش��ور حل شود ،تحوالت
برآمده از روابط بينالملل ،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 ميبرد و تا
زماني كه اين مرض و بيماري درمان نشود ،اقتصاد ايران
به اهداف توسعهاي خود دست پيدا نخواهد كرد.گروهي
از كارشناسان اقتصادي به اين نكته اشاره ميكنند كه
برخي تحوالت ارزي كشور برآمده از رويكردي است كه
دولتبرايجبرانكسريبودجهخوددرپيشميگيرد،
به اين صورت كه بع��د از افزايش نرخ ارز براي مدتي ارز
را از گاوصندوق بانك مركزي به خانههاي مردم منتقل
ميكند .در مرحله بعد دوباره برخي فضاسازيها صورت
ميگيرد تا قيم��ت ارز در داالن طولي قرار بگيرد ،بعد
دوباره همان ارزهايي كه از گاوصندوق بانك مركزي به
امانتبهمردمسپردهشدهبود،دوبارهبهمحلاصليخود
در گاوصن��دوق بانك مركزي بازميگردد .در اين ميان
هم بخشي از نيازهاي بودجهاي دولت حل خواهند شد.
البته نميتوان آثار رواني تحوالت خارجي را منكر شد.

ه��زار و  200تومان ،ي��ورو  33ه��زار و  700تومان و
درهم امارات  8هزار و  30تومان ،مظنه هر مثقال طال
 5ميليون و  507هزار ،قيمت طالي 18عيار هر گرم
يكميليون و  271هزار تومان ،قيمت دالر  28هزار و
 200تومان و قيمت سكه تمامبهار آزادي طرح جديد
 14ميليونو 300هزارتومانوقيمتسكهطرحقديم
 13ميليون تومان ،نيمس��كه بهار آزادي  7ميليون و
 600هزار تومان ،ربعسكه بهار آزادي 4ميليون و800
هزار تومان و سكه گرمي  2ميليون و  600هزار تومان
معامله شد .گفتني اس��ت ،قيمت طال ،سكه و ارز در
بازار طيروزهاي نخستابتداي هفته جاري نسبت به
روزهاي قبل با افزايش همراه شدهاند كه يكي از داليل
اصلياعمالتحريمهايمجددبرخيبانكهايايراني
است،جوروانيحاكمدربازارارزموجبشدهتابارديگر
نوسانات شديد قيمتي در بازار به وجو د آيد و دالر نيز از
سد قيمتي 30هزار تومان عبور كند.
در هفتههاي 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��هميهاي و كاهش اختالف دالر در بازار
رسمي و آزاد و البته آزاد شدن فروش ارز پتروشيميها
در صرافيهاي مجاز مقدمات كاهش نوسانات قيمتي
را در بازار ارز فراهم كرد .بانك مركزي همچنين اعالم
كرده از روز دوشنبه  21مهرماه نيز روزانه  50ميليون
دالر اسكناس وارد بازار خواهد كرد ضمن اينكه سقف
خريد بانكها و صرافيها در بازار متشكل ارزي را به
 500هزار دالر افزايش داده است.
فعاالن ب��ازار پيشبيني ميكنند با ورود  50ميليون
دالر در بازار و افزايش س��قف خريد صرافيها 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 صرافيهاي بانكي نيز افزايش يافت؛ قيمت دالر
براي اولينبار طي روز يكشنبه 20مهر در صرافيهاي
بانكي وارد كانال 31هزار تومان شد؛ فعاالن بازار براين
باورندكهرشدچشمگيرقيمتطالوارزودالرواكنش
هيجاني بازار به اق��دام جديد امريكا بود كه  18بانك
ايراني را در ليست تحريمهاي ثانويه خود قرار داد.اما
از يكي دو روز گذش��ته با آغاز سير نزولي قيمتها در
بازار ارز ،قيمت خريد و فروش ارز در صرافيهاي بانكي
نيز كاهشي شد ولي همچنان با نوسان همراه است.
قيمت دالر در صرافيهاي بانكي با افزايش نسبت به

اين تحوالت بدون ترديد تبعات خود را در شاخصهاي
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 يارانهاي معيوب كش��ور را
اصالح كند.برجام نميتواند شكاف طبقاتي گستردهاي
كه بر معيشت مردم سايه انداخته را پوشش دهد .آنچه
كه تصوير واقعي اقتصاد و معيشت ايران را ارايه ميكند،
درآمد سرانه واقعي كشور است .من به عنوان يك معلم
دانشگاه ،نهايتا 6الي 7ميليون 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��عهيافته5 ،هزار دالر درآمد دارد .اين اعداد و ارقام
اس��ت كه وضعيت واقعي اقتصاد كشور را در مواجهه با
ساير كشورها مشخص ميكند .براي درك فاصلهاي كه
با توسعه داريم بايد اين مقايسههاي تطبيقي را بيشتر
انجام دهيم تا عمق مشكالت اقتصادي و معيشتي مردم
بيشتر براي مسووالن تصميمساز 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

قيمتهاي پاياني روز كاري قبل ۲۷هزار و ۸۰۰تومان
تعيين شده است.
قيمت فروش دالر در صرافيها با افزايش نس��بت به
قيمتهاي پاياني روز كاري قبل 27هزار و 800تومان
و قيمت خريد دالر نيز 25هزار و 620تومان درج شد.
ضمن اينكه قيمت فروش يورو نيز با افزايش نسبت
به قيمتهاي پاياني روز كاري قبل معادل  32هزار و
 900تومان و قيمت خريد يورو 30هزار و 720تومان
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 28800تومان سپس به 29هزار 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��هميهاي ،آزاد ش��دن فروش ارز پتروشيميها در
صرافيهاي 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 قيمتها در بازار ارز ،قيمت خريد و فروش
ارز در صرافيهاي بانكي نيز كاهشي شد ولي از عصر
چهارشنبه قبل بارديگر نوسان در بازار ارز زياد شده
است .گفتني است ،با افزايش بيش از  3هزار توماني
قيم��ت ارز در صرافيهاي بانك��ي و كاهش اختالف
قيمت ارز بازار آزاد و رسمي ،بانك مركزي ممنوعيت
فروش ارز س��هميهاي را به هر كارت ملي برداش��ت؛
بنابراين صرافيها به هر كارت ملي يك بار در س��ال
 2200دالر ارز س��هميهاي ميفروشند .پيش از اين
با دستور بانك مركزي فروش ارز سهميهاي موقتاً در
صرافيهاي بانكي متوقف شده بود
طال باالي  1915دالر
در حالي كه خوشبيني نسبت به احتمال دستيابي
به توافقي بر س��ر بس��ته محرك مالي جديد قبل از
انتخابات رياستجمهوري 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  1915دالر و  75س��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  0.27درصد افزايش به  1920دالر و
 60سنت رسيد.

داش��ت .بايدن در  100روز 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 بازميگردد،
اما نگفته گه چطور به اين توافقنامه بازخواهد گشت.به
نظر ميرسد در كنار آيتمهايي كه پمپئو به عنوان شرط
براي ارتباط با ايران اعالم كرده ،بايدن حقوق بشر را هم
بهآناضافهخواهدكرد.دركناراينموارداساساانتخابات
سال آينده ايران هم در تعيين مسير آينده اثرگذار است.
تجربه ثابت كرده كه حضور برخي رويكردهاي افراطي
در س��اختار اجرايي ايران ،پروسه گفتوگو با غرب را با
تاخيرمواجهميكند.بنابراينبرخالفبرخيتحليلهاي
خوشبينانه و شايد كمي سطحي ،معتقدم كه اقتصاد
ايران آرامآرام مهياي يك��ي از بزرگترين چالشهاي
خود در طول تاريخ معاصرش خواهد ش��د .چالشي كه
برايپشتسرگذاشتنآننيازمنداصالحاتضروريدر
بخشهايمختلفاقتصادي،مديريتيوتقنينيهستيم.
اصالحاتيكهتجربهثابتكردهبدونيكالگويمشخص
و پذيرفته ش��ده براي توس��عه و به كارگيري مجموعه
ظرفيتهاي كشور در يك فضاي شفاف هرگز به وقوع
نخواهندپيوست.

اخبار
جزييات ۴مصوبه مهم
شوراي پول و اعتبار

شوراي پول و اعتبار در مصوباتي جداگانه با افزايش
سقف مانده تسهيالت سرمايهدرگردشواحدهاي
تولي��دي ،تخصيص منابع بانكي ب��ه اولويتهاي
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 عموميبانك مركزي ،شوراي
پول و اعتبار در يكهزار و س��يصد و دومين جلسه
مورخ  99.7.29خود به رياست عبدالناصر همتي،
در راس��تاي حمايت از توليد ،ب��ه ويژه برنامههاي
كارگروه رف��ع موانع جهش توليد ،س��قف مانده
تسهيالت سرمايه در گردش اعطايي به بنگاههاي
توليدي را تا  90درصد فروش س��ال گذشته آنها
افزايشداد.شورايپولواعتبارهمچنينبهمنظور
هدايت و تخصيص منابع بانكي به اولويتهاي دو
بخش صنعت و معدن و مسكن و در راستاي تحقق
جهش توليد ،مقرر كرد تا سقف( 500پانصد) هزار
ميليارد ريال منابع بانكي براي پرداخت تسهيالت
از طريق سامانه وزارت صنعت ،معدن و تجارت و تا
سقف ( 200دويست) 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 قرضالحسنه براي
توانمندسازي و توسعه اشتغال در مناطق روستايي
و محروم كش��ور به مبلغ ( 200دويست) ميليون
ريالبامدتبازپرداختحداكثر 7سالديگرمصوبه
ش��وراي پول و اعتبار در راستاي مساعدت به رفع
مشكالت روستاييان بود.
در پاي��ان به پيش��نهاد بانكمرك��زيجمهوري
اسالميايران ،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
 20ساله و بر اساس نرخهاي مصوب شوراي پول و
اعتبار خواهد بود.

پايان عمر دالر

ي��ك اقتصاددان معتقد اس��ت :ممكن اس��ت در
كوتاهمدت 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 رياستجمهوري امريكا
شروع به رقابتي تازه ميكنند ،به نظر ميرسد كه
آنها برنده شدن بايدن را به عنوان يك عامل مثبت
براي بازار سهام در نظر ميگيرند.
رييسجمهور ش��دن دونالد ترامپ به دليل آنچه
انجام ميداد ،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 ميكنيد
والاستريت آن را منفي ميدانست.
شيفدرموردبهترينسناريويبانكمركزيامريكا
برايبازارهايسهامصحبتكرد،كهمتعلقبهحزب
دموكراتاست.باايننتيجه،مطمئناًافزايشماليات
شركتها و همچنين خط قرمز قانوني بيشتري با
كنترل كامل دموكراتها 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 احتماالً به معناي بيش��ترين
محرك مالي است .وي گفت :كل رونق بازار سهام
مصنوعي است .وي موافقت ميكند كه سناريوي
گسترده دموكراتها حداقل در كوتاهمدت ممكن
اس��ت براي بورس خوب باش��د ،اما ميگويد اين
بدترين نتيجه ممكن براي امريكا و دالر است .عمر
دالر رو به پايان اس��ت و اي��ن قطعاً بدترين نتيجه
براي دالر اس��ت .مارك موبيوس هشدار ميدهد،
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 ميخواهد به اقتصاد آسيب برساند.

ارزش بيتكوين
از  ۱۲هزار دالر گذشت

ارزش بيتكوين  ۲.۷درصد در روز س��ه شنبه در
نيويورك افزايش يافت و به  ۱۲۰۵۲دالر رس��يد.
اين باالترين رقم معامله بيت كوين از دوم سپتامبر
تا ح��اال بوده اس��ت.به گزارش بلومب��رگ ،ارزش
بيتكوين ب��راي اولين بار طي يك ماه گذش��ته
از  12هزار دالر گذش��ت و س��طح كلي��دي را كه
تحليلگران عقيده دارند زمينه براي صعود بيشتر
آن را فراهم ميكند ،پش��ت س��ر گذاشت.ارزش
اين پول ديجيتال  2.7درصد در روز سه شنبه در
نيويورك افزايش يافت و به  12052دالر رس��يد.
اين باالترين رقم معامله بيت كوين از دوم سپتامبر
تا حاال بوده است .سيمون پيترز ،تحليلگر پلتفرم
سرمايهگذاري ايتورو گفت« :قبل از اينكه به فكر
افزايش بيشتر ارزش بيت كوين باشيم ،بايد آن را
براي مدت بيشتري باالي  12هزار دالر نگه داريم.
بعد سرمايهگذاران ميتوانند هدف بعدي  14هزار
دالر را در نظر بگيرند».
درشرايطيكهبيتكويندركلسالبيثباتبوده،
يك سري عوامل مثبت طي هفتههاي اخير از آن
حمايت كرده اس��ت .بيت كوين همواره در زمان
سقوطبازارسهامامريكاعملكردخوبيازخودنشان
داده است .اريك ديموت ،يكي از موسسان و مدير
ارشد بيت پاندا ،ميگويد« :ما شاهد افزايش قابل
توجه ورود موسس��ات به بازار ارز مجازي بودهايم.
سرمايه زيادي در دسترس است كه وارد بازار مالي
سنتينميشود».

رويداد
عرضه محصوالت در بورس
با فرايندي جديد

محمدرضاپورابراهيمي،رييسكميسيوناقتصادي
مجل��س گفت :قيمتگ��ذاري در ح��وزه فوالد با
توجه به لزوم اتخاذ تصميمات مناس��ب در حوزه
قيمتگذاريچرخههايكاالييدركشوروحمايت
از فعاالن اقتصادي در اين نشس��ت مورد بررس��ي
ق��رار گرفت .وي ادام��ه داد :موضوعي كه اخيرا در
بحث قيمتگذاري 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 قيمتگذاري در اين حوزه م��ورد بازنگري قرار
بگيرد و خوشبختانه توافقهاي 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 قيمتگذاري دستوري كنار رود ،زيرا
هر نوع قيمتگذاري دس��توري جز ايجاد رانت و
فساد در كشور حاصل ديگري ندارد و اساسا مجلس
و كميس��يون اقتصادي با قيمتگذاري دستوري
مخالفهستند،برايكمكبهفعاليتهاياقتصادي
در كشور بايد اجازه دهيم تا مكانيزمهاي قانوني در
بحثقيمتگذاريدنبالشود.پورابراهيميتصريح
كرد :براساس قانون در صورت ورود يك كاال به بازار
بورس بايد از چرخه قيمتگذاري خارج شود و نكته
دوم سقف قيمتهايي اس��ت كه بايد براي رعايت
حقوق مصرفكنندگان در كشور مورد توجه قرار
گي��رد .بهطور مثال اگر ما در كش��ور از مزيتهاي
سنگ آهن برخوردار هستيم بايد محصوالت نهايي
فوالدي كه مردم اس��تفاده ميكنن��د هم قيمت
كمتر يا به اندازه قيمتهاي جهاني باش��د .رييس
كميس��يون اقتصادي مجلس ادامه داد :متاسفانه
در شرايط كنوني اين موضوع رعايت نميشود ،در
چرخه فرآيند اقتصادي كشور متاسفانه مواد اوليه
معادل يك دوم قيمت و با انرژي و كارگر ارزان ارايه
ميشود اما قيمت نهايي محصول كه دست مردم
ميرسد 20،درصدباالترازقيمتهايوارداتياست.
سقف قيمتها بايد از سوي وزارت صمت به نحوي
تعيين شود كه متناسب با مزيتهاينسبي موجود
در كشور و حداكثر برابر با قيمتهاي جهاني باشد
و اين قابل قبول نيست كه باالتر از قيمت كاالهاي
وارداتي باشد .وي اظهار كرد :ما نميتوانيم بخشي از
عملياتقيمتگذاريدرحوزهفرآيندعرضهوتقاضا
را مشخص كنيم و س��اير فرآيندها را انجام ندهيم
بهطور مثال قيمتگذاري در حوزه س��نگ آهن،
شمش ،گندلهسازي 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 سياستگذاري جديد وزارت صنعت،
معدن و تجارت و توافقهاي صورت گرفته و آخرين
توافق ما در بحث ش��ركتهاي صادراتي در بورس
شاهداتفاقاتمثبتيدركشورباشيم.وياظهاركرد:
براساسآخرينتوافقاتانجامشدهوباپيگيريهاي
مجلس مقرر شده ،بانك مركزي محدوديتهاي
ناشيازصادراترابرايشركتهايصادراتيبهويژه
شركتهاييكهفعاليتهايبورسيدارندرابرداردتا
ما بتوانيم امكان صادرات در برابر واردات را عملياتي
كنيم و از اين طريق با ارايه حوالههاي صادراتي به
صادركنندگاني كه از طريق ثبت س��فارش اقدام
ميكنند ،موجب انگيزه در صادركنندگان خواهد
ش��د و اميدواريم اي��ن اقدامات در تنظي��م بازار و
افزايش ظرفيتهاي توليد و سودآوري شركتها
و ظرفيتهاي صادراتي به نحوي موثر واقع شود تا
در هفتههاي آينده ش��اهد ثبات مناسبي در حوزه
اقتصاديباشيم.رييسكميسيوناقتصاديمجلس
بيان ك��رد :در خصوص كاالهاي اساس��ي دو نگاه
وجود دارد ،يك نگاه ادامه توزيع كاالهاي اساس��ي
با ارز  ۴۲۰۰توماني است اما شرايط ميداني نشان
ميدهد كه مردم هيچ سودي از تخصيص اين ارز به
كاالهاي اساسي تا به امروز نبردهاند .به زباني ساده
عمال ارز ارزان در اختي��ار دولت قرار گرفته ولي به
دليل ناكارآمدي در حوزه واردات ،توزيع و نظارت بر
قيمتها ،كاالهاي اساسي با قيمت گران به دست
مردم رسيده است.
نماينده مردم كرمان و راور تصريح كرد :ساماندهي
سيستمهاي نظارتي ميتواند كاالهاي اساسي را با
قيمتواقعيبهدستمردمبرساند.اگرايناتفاقرقم
نخورد ما ساالنه بيش از ۱۰۰هزار ميليارد در اقتصاد
كشور رانت توزيع ميكنيم كه بر قيمت كاالهاي
اساس��ي تاثيري ندارد .راه ديگر اين است كه ما به
جاي تخصيص ارز اين منبع را از طريق سرانههاي
مصرف در حوزه كاالهاي اساسي به مردم دهيم كه
به عدالت نيز نزديكتر است .پورابراهيمي ادامه داد:
يكيازچالشهايارز ۴۲۰۰تومانيفقطايننيست
كه مردم كاالي گران ميخرند ،بلكه توليد كشور را
نيزدچارچالشكردهاست،زيراامكانرقابتوتوليد
را با واردات كاال از توليدكنندگان سلب كرده است.
براي كمك به توليد و مصرفكننده بايد بازنگري
در تخصيص ارز  ۴۲۰۰توماني انجام شود و مجلس
طرح دو فوريتي رابا استفاده ازنظراتكارشناسي در
اين مورد آماده كرده و انشاءاهلل 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 هفتههاي اول مجلس كار خود را در اين
مورد آغاز و چندين جلسه با دستگاههاي متولي در
اين حوزه برگزار كرديم .براساس اطالعات ما حدود
 ۲۰ميليون نفر از كساني كه در زمان عرضه سهام
عدالت در س��الهاي  ۱۳۸۴و  ۱۳۸۵مالك سهام
عدالتشدند،جزوششدهكپاييندرآمديكشور
محسوب نميشدند ،يعني  ۲۰ميليون از جمعيت
كم درآمد كشور از سهام عدالت محروم شدهاند.
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اخبار

بازارسرمايه

كدام كارگزاريها به واسطه تبليغات سود بيشتري داشتند

سيدرضا شهرس��تاني ،عضو هياتمديره 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 نميداند 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 مصرفكننده نهايي
پايين باشد گفت :در حالي كه اين دستورالعمل
فقط رانت بين فروش ف��والد در بورس و قيمت
مصرفكنن��ده نهاي��ي را به هم��راه دارد .ضمن
اينكه تجربه نش��ان داده كه اف��رادي كه فوالد را
بيش از  ۲۵درص��د پايينتر از قيمتهاي واقعي
از بورس خريداري كردهاند فقط  ۶درصد آن را به
صورت محص��ول در بورس عرضه كردهاند .عضو
هياتمديره انجمن توليدكنندگان فوالد اظهار
داشت :برنامه وزارت صنعت اين بود كه براي فوالد
قيمتهاي 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 ميشود
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��يونهاي مربوطه بررس��ي و
برنامهريزي شود.

داغي تابستان با سود كارگزاريها گره خورد

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  6.3درصدي را در كارنامه خود ثبت
كرد و با اين افت به كار خود پايان داد .با يك نگاه اجمالي
بهوضعيتشركتهايكارگزاريدرآخرينماهتابستان
مشخص ميش��ود كه  109ش��ركت كارگزاري داد و
ستدي 463هزار 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 6برابر را داشته است كه اين رشد ناشي از حمايتهاي
همهجانبه مسووالن و دولتيها اس��ت .در آخرين ماه
تابستان قيمت اغلب س��هامي موجود در بازار كاهش
داش��ت و بازار س��هام ركود عمدهاي را تجربه كرد و در
نسبت به ماه گذش��ته خود يعني مردادماه كاهش 33
درصديدادوستديرابهثبترسانيد.بااينعددورقمها
و مقايس��هها ميتوان گفت كه كارگزاريها رشد قابل
توجه درآمدي را داشتهاند با اينكه سازمان بورس كمي
محدوديت براي درآمد آنان ايجاد كرد اما در مقايسه با
سالهايگذشتهرشدوجهشدرآمدخوبيراداشتهاند.
با اينكه ميزان درآمد شركتهاي كارگزاريها افزايش
يافتهاستاما؛هنوزهمانتقاداتبهعملكرداينشركتها
ادامه دارد در عملكرد برخي از كارگزاريها محدوديت
ديده ميش��ود و اين ش��ركتها در روزهاي خوب بازار
ناگاه متوقف ميشوند و سهامدار نميتواند هيچ خريد و
فروشي انجام بدهد و در نهايت پس از گذشت يك روز
مديران اين كارگزاريه��ا تنها به اطالعيه عذرخواهي
بسنده ميكنند .با وجود كرونا و دغدغههاي كاري مردم
اغلب سعي دارند كه معامالت خود را به صورت آنالين
انجام دهند و بررسيهاي آمار و اطالعات كارگزاريها در
آخرينماهتابستاننشانميدهدكهبيشاز 72درصداز
كلارزشمعامالتاينماهبهمعامالتآنالينتعلقدارند
و  28درصد از مردم معامالت خود را به صورت حضوري
انجام ميدهند .بدينترتيب در شهريورماه ارزش خريد
وفروشومعامالتآنالينشركتهايكارگزاريبه334
هزار و  456ميليارد تومان رسيد و  28درصد باقي مانده
نيز ارزشي  128هزار و  933ميليارد توماني در كارنامه
خود ثبت كردند .بر اساس آمارهاي موجود شركتهاي
كارگزاري بازار سرمايه به تكفيك فعاليت در بازارهاي
اوراق بهادار و صندوقهاي معامله نشاندهنده اين است
كه اين نهادهاي مالي در ششمين ماه تابستان درآمدي
در آستانه 3هزار و 396ميليارد تومان در خريد و فروش
اوراق در بازار بدهي داش��تهاند و در حوزه اوراق مشتقه
نيز درآمدي اي��ن كارگزاريها به بيش از  156ميليارد
و  440ميليون تومان رسيد .همچنين  46هزار و 139
ميليارد توم��ان از ارزش خريد و ف��روش كارگزاريها
در ماه ش��هريور متعلق ب��ه خريد و ف��روش و معاله در
صندوقهاي سرمايهگذاري در بازار سهام است .ميزان
حجم معامالت كارگزاريها در سال جاري با مقايسه با
سالهاي 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 كارگزاريها خود به خود افزايش
يابد و باالترين حد ممكن برسد .حال اگر به وضعيت اين
روزهاي بازار س��هام توجه كنيم متوجهه ميشويم كه
ميزان درآمد كارگزارها به حد قابل توجهي در مقايسه با
ماههاي ابتداي سال نزول داشته است .با توجه به اينكه
شركتهاي 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��ركتها اتخاذ كند .درست كه كارگزاريها در بحث
آموزش بسيار فعال هستند و اغلب كارگاههاي آموزشي
در حوزه آموزش بورس برگزار ميكنند و در سايت خود
تحليلهاي رايگان براي سهامداران قرار ميدهند اما؛ با
توجه به هجوم انبوهي از سهامداران به بازار سرمايه الزم
است كه اين ميزان از آموزشها افزايش يابد و سازمان
بورس به كمك كارگزاري بيايد و در كنار يكديگر ميزان
آموزشهاي بورس��ي را به باالترين حد خود برس��اند.
كارگزاريها بايد به س��هامداران جدي��د خود آموزش
دهند كه بهترين راهكار سرمايهگذاري براي افراد كم
تجربه و با ميزان وقت كم ،صندوقهاي سرمايهگذاري
هستند و سرمايهگذاري اين نوع افراد در بورس عاقبت
خوشي نخواهد داشت و بهتر است به صورت بلندمدت

يادداشت

و ميان مدت در اين صندوقها سرمايهگذاري كنند .اگر
افراد در اين صندوقها سرمايهگذاري كنند ميزان سود
كارگزاريها افزايش پيدا ميكند 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 ماههاي گذشته بورس بسيار قابل توجه بود
و اين افت ناش��ي از آموزش ناصحيح اس��ت اين بدان
معناست كه سازمان بورس و كارگزاريها آموزشي در
خصوص روند بازار ارايه نكردهاند 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 ميكنند و در نتيجه با زيان عمده موجبات
قرمزپوششدنبازاررابيشازپيشفراهمميكنندپس
بهترين راهكار كارگزاريها ب��راي افزايش درآمد خود
آموزش بيشتر به سهامداران است و اركان بازار سرمايه
نيز بايد فعاليت خود را در اين خصوص افزايش دهند.
كارگزاريهاي برتر
بررسي آمارها نشان ميدهد كه كارگزاري مفيد رتبه
نخس��ت در ارزش خريد و فروش س��هام و معامالت
آنالين را دارا بود و اين رتبه ميتواند ناشي از تبليغات
درست و به موقع اين ش��ركت كارگزاري باشد .ارزش
معامالت در كارگزاري مذكور در آخرين ماه تابستان
يعني ش��هريور  91هزار و  633ميليارد تومان معادل
با  19.8درصد از كل بود ك��ه  87هزار و  638ميليارد
تومان كه 95.6درصد است مربوط به معامالت آنالين
و باقي مانده آن در رابطهها خريد و فروشهاي معمول
بازار بود .اين كارگزاري در حدود 26درصد از معامالت
آنالين بازار سرمايه را به خود اختصاص داده بود كه اين
موردتنهاناشيازتبليغاتدرستوبهموقعاست.رتبه
دوم متعلق به كارگزاري آگاه است كه طي شهريور ماه
 48هزارو 700ميليارد تومانيعني 10.5درصد ازكل
خود معامالت را به خود اختصاص داد و 44هزار و581
ميلياردتومانآنازسمتوسويمعامالتآنالينوباقي
ماندهآنكهمعادل 4هزارو 132ميلياردتومانميشوداز
طرفمعامالتمعمولبازارسرمايهبودهواينكارگزاري
تنها 13.3درصدازكلمعامالتآنالينرادربازارسهام
بر عهده داشته است .رتبههاي بعدي كارگزاريهاي
برتربهترتيبمتعلقبهشركتهاي«كارگزاريمبين
سرمايه»« ،كارگزاري بانك پاس��ارگاد»« ،كارگزاري
فارابي» است و بيشترين خريد و فروشهاي معمول
بازار سهام با  6هزار و  537ميليارد تومان به كارگزاري
بانك پاسارگاد اختصاص دارد .اما؛ كارگزاري «پارس
نمودگر»بادادوستد 5.6ميلياردتومانيكمدرآمدترين
وضعيفترينكارگزاريآخرينماهتابستانشناختهشد
وكارگزاريهاي«آبتيناستاك»و«شاخصسهام»نيز
بهعنوانكارگزاريهاييبودندكهفعاليتودرآمدكمي
داشتندودرپايانترينقسمتليستكارگزاريهاقرار

تورم عامل تاثيرگذار بر بورس

بازار س��رمايه اغلب روزهاي
قرم��زي را تجرب��ه ميكند و
قرم��زي را ميتوان ناش��ي از
فشارفروشبراغلبسهمهاي
موجود در بازار دانست زماني
كهفشارفروشدربازارافزايش
ميبايد بايد يك نوع حمايت
احمد اشتياقي از بازار صورت ميگيرد براي
مثال؛ اين حمايت ميتواند 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
تشخيصدهندوبعدازارزندگيحمايتهاازسهموبازار
صورت گيرد و بازار كليت خود را حفظ كند .با اينكه روز
گذشتهخريدهاييدربازارصورتگيرداماميزاننقدينگي
واردشدهدربازاربسيارمحدودبودوبهاندازهنبودكهبتواند
بازار را بهطور كامل سبزپوش كند و باتوجه به استراتژي

كه اين روزها بازار به خودگرفته و سعي دارد كه تا زمان
انتخاباتامريكابهصورتنقدباشدترجيحبازارايناست
كه اغلب فروشنده باشد .البته مشكل ديگر اين است كه
بيشتر استراتژيهاي موجود در بازار همسو و يك دست
شدهاستواكثريتسهامدارانوفعالينبازاردرتالشاند
كهبرايانتخاباتامريكاسهامخودرانقدكنندچراكهبر
اين نظرند كه بازار نوسان را تجربه كرده زيرا پيروز شدن
دونالد ترامپ يا جوبايدن هريك سياستهاي عمدهاي
براي بازار پديد م��يآورد .بنابراين ب��راي اينكه بازار در
مقطع انتخابات رياستجمهوري امريكا نقد باشد اغلب
سهامداران به شكل فروشنده در بازار ظاهر ميشوند و
تالش خريداران اغلب فايده چنداني ندارند و صفهاي
فروشبربازارغالبميشود.علتاصليصفهايفروش
استراتژينقدشدنسهامسرمايهگذاراناستدرنتيجه
فروشنده در بازار زياد است و سهامداران كمي در نقش
خريدار ظاهر ميش��وند اما؛ با توجه ب��ه ميزان صفها،
صفهايفروشبرصفهايخريدغالبميشود.دراين
حال اكثر سهمهاي بازار به قيمت مناسبي رسيدهاند و

گرفتند.همچنينايندوكارگزارييعنيشاخصسهام
وكارگزاريآبتيناستاكبهترتيبخريدوفروشهايي
درحدود 26.7ميليارد تومان و 33.4ميليارد تومان در
كارنامهخودبهثبترساندند.
شهريورپايانسال ماليكارگزاريها نيست
محمد عطايي مدير نظارت بر كارگزاران سازمان بورس و
اوراقبهاداردرگفتوگوبابورسنيوزدرخصوصوضعيت
كارگزاريهابيانكرد:سالماليكارگزاريهامتفاوتاست
وسالماليبرخيشركتهايكارگزاري،پايانشهريورماه
اس��ت .ضمن اينكه قراردادهاي شركتهاي كارگزاري با
بانكهادرموردخطهاياعتباري،دقيقامشابههمنيست
وزمانقراردادهركارگزاريبابانكباقراردادكارگزاريهاي
ديگ��ر از نظر زماني احتماال متفاوت اس��ت .ضمن اينكه
بعضي كارگزاريهاي بزرگ در زمينه معامالت اعتباري
چندان فعال نيستند .بنابراين نميتوان با قاطعيت گفت
دليل ريزش امروز بازار سرمايه ،تسويه معامالت اعتباري
كارگزاريها بوده است .وي افزود :البته در چند سال اخير
بارها در چنين ايامي ،چنين موضوعي مطرح شده و بارها
همگفتهايمكهسالماليتمامكارگزاريهاپايانشهريورماه
نيست.روندهايبازارتحتتاثيرمتغيرهايمختلفياست
كههركدامهم وزني دارند ونبايد فقطبر يك متغير ،مانور
داد.عطاييدرادامهگفت:حسابتضمينمعامالتاعتباري
بر اساس ۵۰درصد ارزش آن سهم در پرتفوي سهامداران
استو طبقبررسيهاييكه قبال صورتگرفته ،اعتبارات
بر اس��اس  ۵۰درصد ارزش س��هم در بعضي بورسهاي
جهانيهمتجربهشدهاست.اينميزان( ۵۰درصداعتبار)
كامال منطقي است و حتي در صورت نوسان منفي بازار،
ريسكهاي احتمالي پوشش داده خواهد شد .عطايي در
پاسخ به بعضي انتقادات سهامداران در رابطه با دليل عدم
تسويهحسابكارگزاريهادرزمانپرداختوجهسهامدار
بعد از فروش س��هم ،اظهار كرد :كارگزاريها نميتوانند
بالفاصله بعد از فروش سهم توسط سهامدار و درخواست
وجه ،پول را به حساب سهامدار واريز كنند .وجه فروش به
حسابشركتسپردهگذاريمركزيواريزشدهوبعدازآن،
بهحسابكارگزاريهاواريزشدهوسپسكارگزاريها،وجه
رابهحسابسهامدارانانتقالميدهند.اينفرآيندزمانبر
بوده و دليل واريز به حساب سهامداران كارگزاريها بعد از
دوروزمعامالتي(ياپرداخت)2+Tهميناست.
سقوط  142كانالي در چند روز اخير
بازار سرمايه در آخرين روز كاري خود يعني چهارشنبه
افت هفت هزار و 18واحدي معادل با درصد را تجربه كرد
و به ارتفاع يك ميليون و 412هزار واحد رسيد و شاخص
كل ه��م وزن نيز افت 0.3درصدي را داش��ت .ارزش كل
معامالت خرد در بازار سهام از مرز 10هزار و 550ميليارد
توم��ان عبور كرد و حقيقيهاي بازار ني��ز در حدود600
ميلياردتوماننقدينگيازبازارخارجنمودند.برايناساس
آخرينقيمت 111نماددربورسسهدرصدنسبتبهروز

برخيازسهامموجوددربازاربرمبنايدالر 20هزارتوماني
دربازارمعاملهميشوندواگرفرضبراينموضوعبگيريم
كهجوبايدنپيروزانتخاباتميشوددالربهپايينتراز20
هزارتومانسقوطنميكندودرنتيجهبازاردراينروزهابه
پايينحدخودوبهقوليبهكفرسيدهاستاما؛برايحفظ
اينوضعيتبازارنيازمنديمنقدينگيدربازارهستيمواين
نقدينگيميتواندازصندوقتوسعهبازارياصندوقتثبيت
بازار با توجه براي اين ن��وع از صفهاي فروش و اين نوع
سهامشناوردربازارپولهايتداركديدهشدهتوسطاين
دوصندوقكفايتبازاررانميدهدومتاسفانهيكدرصد
از صندوق توسعه ملي تاكنون به صندوق تثبيت تزريق
نشدهاستواگراينپولدربازارتزريقميشدميتوانست
آخرينروزكاريبازاررامتعادلتركند.همچنينصعودي
شدنبازارسرمايهمشروطبهچندموضوعكالناستكه
بايكديگررابطهدارندبرايمثال؛اگربايدنپيروزانتخابات
امريكاشودباتوجهكهبرگشتبهبرجامرااعالمكردهاست
و مذاكره با وي ميتواند روند كاهشي دالر را پديد آورد و
بازارسهامهنوزمشخصنشدهاستكهبردالرچندهزار

قيمتگذاري دستوري
در بورس منتفي شد

گذشتهافزايشقيمتداشتهو 368نمادنيزكاهشبيش
از سه درصدي قيمت را دارا بودهاند .همچنين نمادهاي
«فملي»«،آريا»«،پترول»«،شگويا»درليستنمادهاي
پر بازديد قرار گرفتند .حقوقيه��ا در روز مذكور بيش از
 580ميليارد تومان وارد بازار سهام كردند و اين اشخاص
 16درصد يعني هزار و 600ميليارد تومان سهام خريدند
و مازاد خريد آنان حدود شش درصد از كل معامالت بازار
بود .حقوقيها اغلب خريدار سهمها در گروههاي «فلزات
اساس��ي»« ،فرآوردههاي 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 سهمهاي
اينگروهسبزپوششدند.دراينبينحقيقيهانيزنسبت
بهگروههاي«محصوالتشيميايي»«،استخراجكانههاي
فلزي» اقبال نشان دادند .گفتي است كه حقوقيها اغلب
س��همهاي «وتجارت»« ،فملي» و «ش��بندر» بودند و
حقيقيها نيز اغلب به سمت و سوي سهمهاي «كدما»،
«پترول» و «نوري» رفتند .روز گذشته نيز افزايش سهام
حقيقيها در  51نماد و افزايش سهام حقوقيها در 114
نمادبهبيشازيكميلياردتومانرسيدوهمچنينتغيير
مالكيت حقيقيها  280ميليارد تومان و تغيير مالكيت
حقوقيها نيز 830ميليارد تومان بود .افزايش س��رمايه
 100درصدي «آريا» از محل س��ود انباشته به تصويب
هياتمديرهاينشركترسيدوشركت«داروسازيكوثر»
نيز برنامه افزايش س��رمايه  233درصدي از محل سود
انباشته داشته و پس از اين اعالم اين تصميم با رشد 4.9
درصدي قيمت سهامو صف خريد روبه رو شد.همچنين
شركت «هلدينگ خليج فارس» مجمع خود را برگزار و
افزايش  100درصدي سرمايه از دو محل و  34.8تومان
برايسودبرايهرسهماينشركتمقررشد.روزگذشته
نماد«فوالد»منفيبوداما؛نماد«فملي»مثبتشددليل
اينموضوعتاثيرافزايشقيمتمسبرروينماد«فملي»
دربازارسهامبودونمادمذكورنيزتاييديهافزايشسرمايه
خود را گرفته و اين موضوع نيز تاثير عمده بر روي مثبت
شدن«فملي»داردوليقيمتجهانيمستاثيربيشتري
رويمثبتشدناينسهمدارد.
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 قيمتگ��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
جلساتگرفتهشد،مطمئنهستيمشاهدتداومكاهش
نرخارزوتثبيتبورسخواهيمبودكهدرفرصتمناسب
توضيحات آن را نيز به اطالع مردم ميرسانيم.

توماني اق��دام به معامله كند چراكه گاهي اقتصاد ايران
دچار شوكهاي عظيمي ميشود براي نمونه دالر از مرز
32هزار تومان به راحتي به كمتر از 27هزار 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 ميماند تا پايينترين قيمت
دالر را در بازار به دست آورد و پس از مطمئن شدن از اين
موضوع به محاسبات اون كف به مبادله سهام ميپردازد.
درنتيجهيكيازمهمترينمولفهبرايروندصعوديبازار
نرخ دالر اس��ت .يكي ديگر از موضوعات نرخ سود بانكي
بودهكهآياروندافزايشيبهخودميگيردياروندكاهشي؟
موضوعقيمتگذاريدستورينيزمهماستوبايدمنتظر
ماندوديدكهآياقراراستمحدوديتيبرايقيمتگذاري
محصوالتدربورسرخدهد؟همچنينانتظاراتتورمي
بازارنيزمهماستوميتوانگفتتماميرشدبازارسرمايه
بهتورمبستگيداردزيراتورمبزرگترينمولفهتاثيرگذار
براقتصاداست.

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 سهمها افزوده شده است اظهار داشت:
ايج��اد س��ازوكارهايي همچ��ون اوراق اختيار
فروش تبعي ،الزام بازارگرداني براي س��همها و
تدوي��ن آييننامههاي مورد نياز در زمينه حفظ
ثبات ب��ازار و صيانت از حقوق س��رمايهگذاران
از جمله موضوعاتي بوده اس��ت ك��ه در صورت
اجراي صحي��ح و فرهنگس��ازي مناس��ب به
همراه ارتقاي سطح س��واد مالي سرمايهگذاران
همچنان ميتواند 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 ريزشها ،نوسانات بازار همراه با
افزايش نقدشوندگي سهمها را تجربه ميكنيم .
وي اظهار داشت :با نگاهي به آمار تعداد كدهاي
معامالتي متوجه ميش��ويم ك��ه تعداد كدهاي
معامالت��ي صادرش��ده از ابتداي س��ال تاكنون
از ح��دود پنج ميلي��ون به ح��دود  ۲۰ميليون
كدمعامالتي رس��يده كه البته متوسط تعداد و
رقم معامالت هر كد در ماههاي اخير چندان باال
نبوده است  .به نحوي كه مثال در مرداد ماه از نظر
تعدادي حدود  ۱۰معامله و از نظر ريالي نيز كمتر
از پنجاه ميليون تومان را نشان ميدهد.
احمدي ادامه داد :همچنين مقايس��ه مشاركت
سرمايهگذاران در عرضههاي اوليه در چند سال
اخير نش��اندهنده اين اس��ت كه اين مشاركت
از حدود  ۲۰۰ه��زار كد معامالت��ي به حدود ۶
ميليون كد معامالتي رس��يده است كه با فرض
فعالبودن ح��دود نيمي از كده��اي معامالتي
ميت��وان فرض گرفت كه ح��دود  ۳ميليون 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
شدهاند لذا با كاهش آمار ش��اخص كل ،با زيان
مواجه ش��دهاند و بخش��ي از خروج پول از بازار
سرمايه و رفتارهاي هيجاني مربوط به اين بخش
است كه با فرصتشناسي سهامداران عمده در
فروش سهام خود در نقاط اوج تشديد ميشود.
به گفته احمدي ،در حال حاضر با تغيير تركيب
سرمايهگذاران موجود در بازار شاهد اين موضوع
هستيم كه ديگر آن سبكهاي 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
قيمتها و انتخابات امريكا از جمله مواردي بوده
ك��ه در كوتاهمدت بر پيچيدگي ش��رايط و عدم
اطمينان بازار افزوده است .احمدي خاطرنشان
كرد :ادامه اين عدم اطمينان ميتواند بر ريسك
سيس��تماتيك ب��ازار اضافه كن��د و در صورت
ش��فافتر ش��دن پارامترهاي فوق و ب��ه تعادل
رسيدن بازارهاي موازي ميتوان شاهد بازگشت
تدريجي بخش��ي از پولهاي خارج شده و رشد
آرام آرام بازار باشيم .وي افزود :به نظر ميرسد با
بهبود شرايط و بازگشت اعتماد عمومي ميتوان
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 ميتواند مفيد باشد.

درشهر
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.حسنخليلآبادي،عضوشورايشهرتهراندر
گفتوگوبافارس،دربارهوضعيتكرونادرپايتخت،
اظهار كرد :تهران به لحاظ فوتيهاي ناشي از كرونا
طي روزهاي گذش��ته بيش��ترين آمار را داشته و
بدترين وضعيت را به لحاظ شيوع كرونا در پايتخت
شاهد بودهايم.
وي با بيان اينكه وضعيت تهران به لحاظ ش��يوع
كرونا بسيار نگرانكننده است ،گفت :در صورتي كه
تمهيدات ويژه و عاجل جهت مقابله با اين بيماري
ك شدن
اتخاذ نش��ود وضعيت به س��مت خطرنا 
پيش خواهد رفت .تجمعهاي خانوادگي و حضور
كارمنداندراداراتبهموضوعشيوعكرونادامن زده
است و تجربه اسفند سال گذشته نشان ميدهد 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  10نفر رس��يد و اگر اكنون هم
تعطيالت سراسري اعالم شود زنجيره كرونا قطع
خواهد شد .خليلآبادي گفت:هر چند كه شرايط
ماليواقتصاديبسياريازخانوادههامناسبنيست
ولياكنونموضوعجانمهمترازمسالهاقتصاداست
و هر يك نفري كه به دليل كرونا در كشور جان خود
را از دست ميدهد تبعات بيشتري براي خانواده و
جامعه دارد و در آينده با سوگهاي انباشته شده و
مش��كالت مضاعف و در هم تنيده مواجه خواهيم
شد .وي تصريح كرد :در پاييز و زمستان و هر سال
تعطيالت  5تا  6روزه به دلي��ل آلودگي هوا اتخاذ
ميشد كه ميتوانيم 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  160نفر در بهشت زهرا (س) به دليل
كروناتغسيلوتدفينشدند.خليلآباديگفت: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 شهرستانها به تهران آمده
بودند و همين باعث افزايش آمار متوفيان ناشي از
كرونا در پايتخت بوده است.

دولتكمكماليبهحوزه ورزش
شهرداريتهران نداشتهاست
شهردار تهران گفت :دولت تاكنون كمك مالي به
حوزه ورزش شهرداري تهران نداشته است.
بهگزارشايسنا،پيروزحناچيباحضوردرمجموعه
تخصصي تيراندازي پرديس��ان ،شاهد بازيهاي
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 فعاليتهاي ورزش��ي
آق��اي ش��هردار بود كه پ��س از تماش��اي ورزش
زورخان��هاي 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  ۲برگزار شد ،گروههاي مختلف
ورزش��ي به اجراي حركات مهيج ورزشي و انجام
بازيهاي بومي محلي با رعايت كامل پروتكلهاي
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 آمدهاند ،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 2با
اشاره به ورزشهاي بومي و محلي و ورزشهايي كه
به تازگي به محدوده بازيهاي ليگ و بين المللي
اضافه شدهاند ،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 بوستانهاي پايتخت به ورزش
همگاني ادامه داد :ش��هرونداني كه قبل از شيوع
ويروس كرونا در س��النها و باش��گاههاي ورزشي
شهرداري ورزش ميكردند ،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 عارضههايي همچون كم تحركي همراه اس��ت
كه به تبع آن چاقي ،ديابت ،فش��ارخون و افزايش
وزن به عنوان يك تهديد تلقي ميشود كه راهحل
اين موضوع هم پر تحركي اس��ت كه البته شرايط
كرونايي اين موضوع را حادت��ر كرده كه با رعايت
فاصله و پروتكلها ،ميتوان بخشي از اين نقيصه
را جبران كرد .به گفته ش��هردارتهران ،تحرك به
دنبال خود نشاطآوري 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 درآمدهاند ،خاطرنشان كرد:
در اين باره دولت كمكي به شهرداري نداشته است.

راهوشهرسازي
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«تعادل» ايده كاهش ميانگين قيمت مسكن به  15ميليون تومان را بررسي ميكند

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  15ميليون تومان گفته و پي��ش از او نيز
معاونش اعالم كرده ،در ظاهر از نظر علم آمار درس��ت
به نظر ميرس��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 مقامهاي مسوول در وزارت راه از اين پشتوانه
محاس��باتي برخوردار هس��ت يا نه؟ و آيا قيمتهاي
معامله ش��ده در منطقه يك ،سه و حتي منطقه دو در
زمره «دادههاي پرت» به شمار ميروند يا نه؟ نكته دوم
اينكهمجموعسهممعامالتانجامشدهدرمناطقيك
و دو و س��ه تهران ،بيش از 15درصد از حجم معامالت
مسكوني در مناطق 22گانه تهران را به خود اختصاص
ميدهند .حال سئوال اين است كه آيا ميتوان با حذف
اينسهمازكلمعامالتملكيپايتخت،صورتمساله

بازگشت زيرپوستي قيمت مسكن
به آگهيهاي مجازي

تورم مسكن (و به اعتقاد برخي از كارشناسان حبابي
بودن قيمتهاي ملك) و به عبارتي ش��رايط برآمده
از چندين دهه سياس��تهاي غلط اقتصادي را انكار
كرد؟ نكته سوم اينكه نوع آمارهاي مسكن كه منتشر
شده و ميشود ،آمارهاي توصيفي هستند و شرايط و
واقعيتهايموجودبازارراتوصيفميكنندوبيگمان
حذفبخشيازاينآمارهابهمعنيپنهانكردنياناديده
گرفتنبخشيازواقعيتهاياقتصاديواجتماعياست.
از س��وي ديگر ،آمارهاي توصيفي صرفا واقعيتهاي
موصوف خود را بيان ميكنن��د و نتايج حاصل از يك
نمونه آماري را نمايندگي نميكنند و نميتوان نتايج
حاصلازآمارهايتوصيفيرابهجامعهبزرگترواصلي
تعميمداد.دراينشرايطبديهياستكهقيمتمسكن
در ساير مناطق تهران يا ساير شهرها ،صورت تعميم
يافتهقيمتمسكندرمنطقهيكپايتختنيست،بلكه
حاصل اثرپذيري از ش��اخصهاي كالن اقتصاد است.
در يك مثال ساده اين مس��اله روشن ميشود .فرض
كنيم ،آن طور كه وزير راه گفته است ،قيمت مسكن در
مناطقشماليتهرانراازمحاسباتآماريحذفكنيم
و ميانگين قيمت هر متر مربع مس��كن در تهران طي
شهريورامسال 15،ميليونتومانباشد.درهمينحال،
اگربهحدود 30ماهقبلبازگرديم،يعنيبهآستانهزمان
آغاز دور تازه نوسانهاي 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)
 5ميليون و 530هزار تومان (حدود 10ميليون تومان
ارزانتر از متوسط قيمت مورد قبول وزير راه) بوده است.
اين اختالف 10ميليون توماني متوسط قيمت هر متر
مربع مسكن در تهران طي  30ماه هيچ توجيه آماري
ندارد،بلكهتوجيهوتوضيحاقتصاديميطلبد.

وعدهاي 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  ۲۸مرداد
امسال در برنامه گفتوگوي 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 گفتهام؛ گفتم بيخود اس��ت اي��ن اطالعاتي كه
منتشر ميش��ود؛ گفتم تا آن را منتشر نكنند و دامن
نزنيم؛ نميگويم اين اطالعات ،بيخودي اس��ت ».به
گفته محمود محمودزاده معاون مسكن و ساختمان
وزارت راه و شهرسازي ،از نظر اسالمي ،اطالعات بازار
مسكنسببشدهتاهمدرمناطقمختلفپايتختكه
قيمتها متفاوتاست ،مردماز متوسطقيمتمسكن
در كل تهران پيروي كنند و هم در ساير شهرها نيز به
تبعيتازپايتخت،شاهدافزايشقيمتمسكنباشيم.
از همين رو ،اس�لامي 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
راهگفتهبود:يكيازداليلاصليافزايشقيمتمسكن،
ارايه دايم آمار و گزارش قيمتهاست؛ برخي رسانهها و
سايتهايفروشامالكهمبهآندامنميزنند.براين
اساس ،آمار مربوط به تحوالت بازار مسكن تهران طي
مرداد در روزهاي نخس��ت شهريور از سوي وزارت راه
منتشرنشد.بااينحال،بانكمركزينهتنهاآمارمرداد
كه در نيمه شهريورماه ،براي نخستينبار آمار دو هفته

نوسازي بافت فرسوده بهتر از انتقال پايتخت

علي بيتاللهي ،رييس بخ��ش زلزله مركز تحقيقات
راه ،مس��كن و شهرسازي اگرچه گزينه جديدي براي
جابهجاي��ي پايتخت مطرح ميكن��د ،اما هزينههاي
نوس��ازي تهران را از انتقال پايتخت كمتر ميداند .به
گزارش مهر ،در فاصله سالهاي  ۹۶تاكنون كه زلزله
تهرانبامنشأگسلشهرياردرساعاتآخرشب ۲۹آذر
 ،۹۶بسياري از مردم را آواره خيابانها كرد تا هفته قبل
كه اينبار گسل شمال ش��رق تهران در دماوند ،سبب
لرزاندنپايتختشد،بارهاموضوعساماندهيياانتقال
پايتختوهمچنيننوسازيبافتهايفرسودهمطرح
شده اس��ت .مراكز تحقيقاتي ،پژوهشي و دانشگاهي
متعدد و رسمي و وابس��ته به نهادهاي حاكميتي نيز
تاكنونگزارشهايمختلفيدربارهامكانياعدمامكان
جابهجاييپايتختومركزاداري-سياسيكشورمنتشر
كردهاند كه بعضاً ب��ا موافقت يا مخالفت همراه بوده يا
راهكارهاييبرايبهينهسازيكيفيتزندگيدرتهران
مطرحشدهاست.
دستور روحاني براي انتقال پايتخت
با اين حال ،آنچه بيش از همه در روزهاي اخير خبرساز
شد و گزينه جابهجايي پايتخت را بار ديگر بر سر زبانها
انداخت ،نامه ق��رارگاه س��ازندگي خاتماالنبيا(ص) به
رييسجمهور 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 رييسجمهور
ب��ه وزير راه و شهرس��ازي به عنوان دبير ش��وراي عالي
ساماندهيوانتقالپايتختبود.موضوعيكهاگرچهفعال
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
گزينههاي جايگزيني با تهران به عنوان پايتخت به دليل
ايجاد رانتهاي 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

افزايش آلودگي هوا
در كالنشهرها به مدت  5روز
كارشناس پيشبيني و هشدار سازمان هواشناسي
گف��ت :از پنجش��نبه اول آبان تا دوش��نبه هفته
آين��ده افزاي��ش غلظ��ت آاليندههاي ج��وي در
شهرهايصنعتيوپرجمعيتپيشبينيميشود.
اميرحس��ين نقش��ينه در گفتوگو با ف��ارس در
تش��ريح آخرين وضعيت جوي كش��ور بيان كرد:
روز پنجش��نبه  ۱۱آبان در اس��تانهاي ساحلي
خزر ،خراسان شمالي ،ش��مال خراسان رضوي و
روز جمعه در ارتفاعات خراسان شمالي و خراسان
رضويبارشپراكندهداريم.كارشناسپيشبينيو
هشدارسازمانهواشناسيگفت:روزهايپنجشنبه
و جمعه هفته جاري در شمال شرق كشور كاهش
نسبي دما پيش بيني ميشود .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.

دو كلمه حرف «آمار»

گروهراهوشهرسازي|
اگرچهدرگزارشهايماهانهازتحوالتبازارمسكنتهران،
ميانگين قيمت هر متر مربع واحد مسكوني براي هر يك
ازمناطق 22گانهپايتختمحاسبهميشود،اماميانگين
قيمتهرمترمربعملكبرايكلشهرتهراننيزمحاسبه
واعالمميشود.طي 6ماههنخستسالجاري،تحتتاثير
نوسانهاياقتصادي،ميانگينقيمتهرمترمربعمسكن
درتهرانباحدود 50درصدتورمبهباالي 24ميليونتومان
رسيدهاست.مسالهايكهگويابهمذاقمسووالنوزارتراه
وشهرسازيخوشنيامدهاستوهرازگاهتالشميكنند
درالبهالياظهاراتوتحليلهايخودازبازارمسكنتهران
و همچنين در حالي كه آمارهاي مس��كن را از مردادماه
حبسكردهاند،درپناهاستداللهايآماري،اينميانگين
را تقليل دهند و عامل افزايش شديد قيمت مسكن را به
يكيدومنطقهتهرانمحدودكنند.درهمينچهارچوب،
محمداسالمي،وزيرراهوشهرسازيدرتازهتريناظهارات
خود گفته است« :اگر قيمت معامالت مسكن در مناطق
يكوسهرادرنظرنگيريم،ميانگينهرمترمربعدرتهران
بهزير ۱۵ميليونتومانميرسد».اسالميكهدريكبرنامه
تلويزيونيسخنميگفته،بهدرستيبهمسالهنوسانهاي
اقتصادي و اثرگذاري آن روي بازار مسكن نيز اشاره كرده
است.روزنامهتعادلطيپنجسالگذشتههموارهبااستناد
به پژوهشهاي اقتصادي انجام ش��ده در مراكز معتبري
همچون مركز پژوهشهاي مجلس ،گزارش كرده است
كه بازار مسكن در اين سالها ،بيش از اثرپذيري از عوامل
درونيبازار،ازعوامليبيرونيبازارهمچونتورم،نرخارزو...
اثرپذيرفتهاستوازهمينرو،حبسآمارياارايهتفسيرهاي
متفاوتازآمارهاياينبازار،درواقعيتحاكمبربازارمسكن
تغييريايجادنميكندومسووالناقتصاديكشوراوالبايد
در سطح كالن اقتصاد با اتخاذ سياست درست و دقيق و
علمي،نهتنهابازارمسكنكهكليهبازارهاراازالتهابخارج
كنندودرمرحلهبااستمدادازسايرطرحهايتجربهشده
دركشورهايپيشرفتهمانندمسكناجتماعي،اجارهداري
حرفهاي،ليزينگو...زمينههايخانهدارشدنخانوارهاي
جوانرا فراهمآورند.

ايرانشهر

اراضي گستردهاي براي ساخت و ساز دارد كه قابليت
جانش��يني پايتخت را در خود جاي داده باشد ،شهر
جديدپرنددر ۳۰كيلومتريجنوبغربياست.محمد
اسالمي وزير راه و شهرسازي در بازديدي كه زمستان
 ۹۷در نخس��تين ماههاي 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 ميناميدند ،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
كشوريادكردهبودند.امانقشههايلرزهشناسيسازمان
زمينشناس��ي ،اين ادعا را رد ميكند؛ اين شهر را دو
گس��ل با قدرت لرزهزايي باال به نامهاي «رباطكريم»
و «كوشك نصرت» فراگرفتهاند .هر چند كه دومي به
استان قم نزديكتر 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 ۲رييسجمهور
مركز اس��تاني كه زادگان دو رييسجمهور است ،به
دليلعاليقشخصيآنها،معموالًمحتملترينگزينه
برايانتقالپايتختازدولتنهمبهبعدمطرحميشود؛
هرچندكهموضوعاتيچوننزديكيبهتهران،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 پُر تردد از غرب و جنوب
به مشهد و برخي داليل ديگر ،براي توجيه اين گزينه
ياد ميش��ود .اما نه مشكل گس��ل و زلزله خيز بودن
اين شهر حل شده و نه مشكل كمآبي؛ بهخصوص كه
موضوع انتقال آب از درياي خزر به اين اس��تان كه با
دستور و پيگيري شخص رييسجمهور مطرح شده،
با مخالفت گسترده طرفداران محيط زيست به دليل
نابوديجنگلهايشمالكشوردراثرانتقالآببهاين
شهرمواجهشد؛مشكليكهدرصورتانتقالپايتخت،
با ابعاد پيچيدهتري روبرو شده كه چارهاي براي رفع آن
در كوتاهمدت وجود ندارد.

نوسازي بافت فرسوده مقدم بر جابهجايي
پايتخت
بسياري از كارشناسان معتقدند هزينههاي ساماندهي
بافته��اي ناكارآم��د و فرس��وده پايتخت و نوس��ازي
ساختمانها و مقاومسازي آنها در برابر زلزله ،به مراتب از
هزينه جابهجايي پايتخت كمتر است .شايد نمونه بسيار
كوچ��ك آن ،اجراي موفق طرح مقاومس��ازي خانههاي
روس��تاهاي اس��تان كرمان به عنوان يكي از استانهاي
داراي گسلهاي با قدرت لرزهزايي باال ،در برابر زلزله است
كه سبب شد تا زلزله بهار امسال در شمال استان كرمان،
عليرغمقدرتنسبتاًبااليآن،تلفاتينداشتهوخسارات
ماليآننيزبهحداقلبرسد.ايندرحالياستكهموافقان
انتقالپايتخت،موفقبودناجرايآندرتركيه(استانبول
بهآنكارا)،پاكستان(كراچيبهاسالمآباد)،كانادا(ونكووربه
اتاوا) و چند كشور ديگر شرقي يا غربي را يادآور ميشوند.
مخالفاننيزباردادعايموفقبودنجابهجاييپايتختدر
كشورهاي مذكور ،معتقدند مشكالت گسترده كراچي و
استانبول هنوز پابرجاست و حتي مالزي دو سال پس از

شرکت ملي گاز ايران
شرکت گاز استان کرمانشاه ( سهامي خاص)

اولبازارمسكنپايتخترامنتشركرد.همچنينبانك
مركزي در نخس��تين روزهاي مهر ماه ،آمار تحوالت
مسكن در شهريورماه را نيز منتشر كرد.
آمار خام گمراه كننده است
همزمانمعاوناسالمياعالمكردهبود،قراراستكهوزارت
راهوشهرسازينيزآمارتحوالتمسكندركلكشور -نه
فقط بازار مس��كن تهران -براي ماههاي مرداد و شهريور
را منتشر كند اما تاكنون منتشر نشده است .محمودزاده
اس��تدالل كرده بود كه اگر قيمتهاي درست و صحيح
را اعالم كنيم در بازار مسكن راهنماست ،اما اگر فقط آمار
خامرامنتشركنيمطبيعياستكهگمراهكنندهخواهد
بود،بهعنواننمونهدرشهرتهرانمتوسطقيمتمسكنرا
بيستوچندميليونتوماناعالمميكنند،اماازنظرعلمي
وقتيازيكجامعهايميخواهيمآماريرااستخراجكنيم
بايد بخشي را كه قيمت غيرطبيعي دارد خارج كنيم .اگر
درتهرانعددمنطقهيكراازمتوسطقيمتمسكنخارج
كنيم،متوسطقيمتمسكنپايتختبه 10تا 15ميليون
تومان خواهد رس��يد .او افزوده بود :بر اساس بررسيهاي
صورتگرفتهدر 7استانكشور(درشهرهايمركزاستان)
متوس��ط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني (طي مرداد
)99زير 5ميليونتومانبودهاست.در 19استانمتوسط
قيمتمسكنزير 10ميليونتومان،در 2استانباالي10
ميليونوزير 15ميليونتومانوفقطدريكاستان(شهر
تهران) متوسط قيمت مسكن باالي  20ميليون تومان
بوده است .او با تأكيد بر اينكه در 26استان كشور متوسط
قيمتمسكنزير 10ميليونتوماناست،اضافهكردهبود:
اگربرايايناستانهامتوسطگيريكنيم،متوسطقيمت
مسكن كش��ور  24ميليون تومان نيست بلكه  10تا 12
ميليونتومانخواهدبود.

انتقالپايتختازكواالالمپوربهپوتراجايا،بارديگرمجبور
ش��د از تصميم قبلي عدول و كواالالمپور را مجددا مركز
اداري-سياسيخوداعالمكند.
گسلهاهمهمناطقكشوررا احاطهكردهاند
درهمينزمينه،عليبيتاللهيدرگفتوگوباخبرنگارمهر
درباره گزينههاي احتمالي انتقال پايتخت اظهار داشت:
معموالًيكيازگزينههاييكهمطرحميشود،كالنشهرها
و ش��هرهاي بزرگ اس��ت در حالي كه كالنشهرهاي ما
با مش��كالت متعددي روبرو هس��تند؛ اگر بخواهيم اين
شهرهاراپايتختكنيم،اوالًجمعيتتهرانكمنميشود
و ثانياً جمعيت اين شهرها افزايش مييابد .وي افزود :اگر
دولت قصد انتقال پايتخت را داش��ته باشد ،قرار نيست
س��اختمانهاي موجود در تهران تخريب ش��وند؛ بلكه
قرار است وزارتخانهها و س��ازمانها در پايتخت جديد با
ساختوسازگستردهاحداثشوندكههزينهباالييدارد؛
س��اختمانهاي باقي مانده هم در تهران ،جاذب سريع
جمعيتهستندوجمعيتتهرانكمترنميشود.

چند روزي است كه برخي كاربران امكان مشاهده
قيمت مسكن در آگهيهاي اينترنتي فروش ملك
را پيدا كردهاند كه اين اقدام انتقاد برخي نمايندگان
را در پي داش��ته و خواهان برخورد دستگاه قضايي
شدهاند .به گزارش ايس��نا ،از ارديبهشت امسال به
دنبال نوسانات قيمت در بازارها دادستاني ،مديران
س��ايتهاي اينترنت��ي را از درج قيمت مس��كن و
خودرو منع كرد .هرچند در مواردي اپليكيشنها و
سايتها امكان مشاهده قيمت را از طرقي همچون
آگهيهاي نشاندار فراهم كردند كه بعدا متوقف شد.
اما طي چند روز گذشته مجددا در مواردي بعضي
كاربران امكان مشاهده قيمت در آگهيهاي فروش
مسكن را پيدا كردهاند 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 آگهيهاي اينترنتي خريد و
فروش مسكن تخلف است ،گفته است :دستگاه قضا
و پليس فتا بايد با سايتهاي متخلف برخورد جدي
كنند.برخيفعاالنبازارمسكنكهباممنوعيتدرج
قيمت مسكن در فضاي مجازي موافقند ،از داليل
ايجاد التهاب در بازار مسكن را تغيير لحظه به لحظه
قيمت از سوي برخي كاربران سايتهاي اينترنتي
عنوان ميكنند .در مقابل ،مخالفان اين ممنوعيت
ميگويند عدم ش��فافيت ،جدا از آنك��ه بازار لطمه
ميزند منجر به دردسرهاي تماس براي متعاملين
ش��ده اس��ت .از طرف ديگر آمارها نش��ان ميدهد
برداش��تن قيمت از آگهيها تاثير چنداني در بازار
نداشت و از ارديبهشت ماه تاكنون متوسط قيمت
مس��كن در تهران حدود  ۵۰درص��د افزايش يافته
است .براي جلوگيري از ايجاد آگهي توسط كاربران
بدونهويت،اواخرشهريورماه،دادستانيطينامهاي
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  80درصدي
درآمدهاي صنعت هواييكشور
سياوش اميرمكري مديرعامل شركت فرودگاهها
و ناوبري هوايي ايران بر جذاب كردن فضاي كشور
جهت بازگش��ت پروازهاي بينالملل��ي و افزايش
ترافيك پروازي تأكيد كرد و گفت :اميدواريم با عمل
بهشعارايمني،امنيتوسالمت،شاهدرشدوتوسعه
فعاليتها در چارچوب برنامهها و اهداف راهبردي
شركت باشيم .به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و
شهرسازي ،سياوش اميرمكري ،مديرعامل شركت
فرودگاههاوناوبريهواييايراندر مراس م روزجهاني
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؛
بهطوريكه با بررسيها و تحليلهاي صورتگرفته
توسطايكائو،صنعتهوانورديتاسالهاي ۲۰۲۳يا
 ۲۰۲۴به شرايط سال ۲۰۱۹برميگردد .اميرمكري
افزود :به عنوان يك ش��ركت درآم��د -هزينهاي ،با
كاهششديددرآمدهابايدهزينههارامديريتكرده
وبهدليلتحريمهايهمهجانبهدرتأمينتجهيزاتو
سيستمهابااستفادهازتوانتوليدداخلياقدامكنيم.
ويگفت:درحالحاضرباكاهش ۸۰درصديدرآمد
هوانوردي مواجه هستيم و بايستي خانواده بزرگ
شركت ،شرايط دشوار و محدوديتهاي تحميلي را
بيش از گذشته درك كنيم.
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روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه

دنيايفناوري
شكايت  ۱۱ايالت امريكا
عليهگوگل

وزارت دادگستري امريكاو ۱۱ايالت اينكشوربه اتهام
نقض قوانين آنتي تراست از گوگل شكايت كردهاند .به
گزارش مهر به نقل از اسكاي نيوز ،وزارت دادگستري
امريكا به جرم نقض قوانين آنتيتراست (ضدانحصار)
و اس��تفاده از ابزارهاي غيرقانوني ب��راي حفظ قدرت
انحصاريازآلفابت(شركتمادرگوگل)شكايتكرده
است .اتهامات مذكور توسط وزارت دادگستري و ۱۱
ايالت مطرح شده و مواردي مانند حفظ انحصار قدرت
بهطور غيرقانوني در بازار س��رويس جستوجوهاي
عمومي را در برميگيرد .در متن ش��كايتنامه آمده
است«:دودههقبلگوگلبهعنوانيكاستارتآپنوپا
با استفاده از روشي نوين براي جستوجو در اينترنت
به شركت محبوب س��يليكونولي 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��ركتهاي جهان به حساب ميآيد.
ارزش ب��ازاري آن ه��زار ميليارد دالر اس��ت و درآمد
ساالنهاشنيزبيشاز ۱۶۰ميليارددالراست.اكنونبه
خاطرمشتريان،تبليغكنندگانوتمامشركتهاييكه
بهاقتصاداينترنتيوابستههستند،زمانآنفرارسيده
تاعملكردضدرقابتيگوگلمتوقفشودودوبارهرقابت
احياشود».بهنظرميرسداينبزرگترينشكايتطي
دو دهه اخير است و كارشناسان آن را با پروندهاي كه
در سال ۱۹۷۴ميالدي عليه AT& Tتنظيم شده بود،
مقايسهميكنند.درنتيجهپروندهشكايتمذكوراين
اپراتور مخابراتي مجبور شد تا زيرمجموعههاي خود
راتجزيهكند.

ممنوعيت همكاري با هواوي
در سوئد

سوئدهمكاريباشركتهايهواويوزدتيايراجهت
توسعهشبكهاينترنت 5Gممنوعكرد.بهگزارشمهر
بهنقلازآسوشيتدپرس،سوئدهمكاريباشركتهاي
چيني هواوي و زدتياي براي توسعه شبكه اينترنت
نسلپنجمراممنوعميكند.ايندرحالياستكهيكي
از مقامات امنيتي اين كشور ،چين را تهديدي بزرگ
خواندهاست.سازمانپستومخابراتسوئداعالمكرد
چهار اپراتور موبايل كه براي توسعه شبكه نسل پنجم
اينترنت با يكديگر رقابت ميكنند ،نبايد از تجهيزات
هواوييازدتياياستفادهكنند.همچنينطبقبيانيه
اين س��ازمان اپراتورهاي موبايلي كه تصميم دارند از
زيربناي فعلي ارتباطات براي شبكههاي 5Gاستفاده
كنند،بايدبخشيازتجهيزاتهواوييازدتيايكهدر
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 ميكند .اين تصميم احتماال
تنشهاي ميان چين و كش��ورهاي غربي و امريكا را
تشديد ميكند .در حال حاضر مقامات امريكا مشغول
البي كردن با كش��ورهاي اروپايي هستند تا آنها را از
همكاري با هواوي منصرف كنند .از سوي ديگر چنين
ممنوعيتيعليههواوي،فرصتيبرايشركتسوئدي
اريكسونونوكيافنالندفراهمميكندتاكسبوكارشان
راگسترشدهند.

تلويزيون لولهشونده به بازار آمد
تلويزيونلولهشوندهالجيباقيمت ۸۷هزاردالردر
كره جنوبي براي فروش عرضه شد .به گزارش مهر
به نقل از ديليميل ،شركت الجي كه دو سال قبل
تلويزيون لولهشونده را رونمايي كرده بود ،باالخره
آن را با قيمت ۸۷هزار دالر براي فروش عرضه كرد.
اين تلويزيون  ۶۵اينچي Signature OLED R
در كره جنوبي عرضه ش��ده و نمايش��گري با قطر
س��ه ميليمتر و انعطافپذير دارد كه مانند پرده
پروژكتورلولهميشودوداخليكقابآلومينيومي
قرارميگيرد.ميتوان فقط قسمتي ازاين نمايشگر
با وضوح  4Kرا از قاب خارج و باز كرد .به اين ترتيب
كاربر نمايشگر كوچكتري با اطالعاتي مانند زمان
و وضعيت آب و هوا را مشاهده كند .همچنين كاربر
ميتواند نمايش��گر را بيش��تر باز كند تا فيلمهاي
اولتراوايد را تماشا كند.

تمديد دوركاري كارمندان
آمازون براي  ۶ماه

آمازون طي بيانيهاي ب��ازه دوركاري كارمندانش
را ش��ش ماه افزاي��ش داد و اعالم ك��رد كارمندان
اين ش��ركت كه دوركارهس��تند ،ميتوانند تا ماه
ژوئن  ۲۰۲۱ميالدي 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 بودهاند ،ميتوانند 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
ايميلينوشت« :كارمندانيكه هماكنون وظيفهاي
برعهده دارند كه از خانه قابل انجام است ،ميتوانند
تا پايان ژوئن  ۲۰۲۱ميالدي به همين ش��يوه به
فعاليتادامهدهند».امتدادبازهدوركاريكارمندان
اين شركت در حالي اعالم ميشود كه كمتر از سه
هفته قبل اعالم كرد  ۱۹هزار نفر از كارگران آن در
سالجاريبهكوويد ۱۹مبتالشدهاند.همچنيندر
اين اواخر برخي از مقامات و اتحاديههاي كارگري
ادعا كرده بودند آمازون با باز نگه داشتن انبارهايش
طي همهگيري كوويد ۱۹سالمت كارمندانش را
به خطر مياندازد.
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ادامهازصفحهاول

دانش و فن

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

تكاليف وزارت ارتباطات براي بوميسازي پلتفرمها
شوراي عالي فضاي مجازي در طرح كالن و معماري
ش��بكه ملي اطالعات كه از سوي دبير اين شورا ابالغ
شده است ،بيش از همهچيز بر تامين سيستم عامل
داخليامنتلفنهمراهواستقرارخدماتپايهكاربردي
با اولويت پيامرسان اجتماعي و موتور جستوجوي
داخلي تاكيد كرد و همچنين وزارت ارتباطات مكلف
شده عالوه بر اينكه بستر ايجاد جويشگر ملي را فراهم
كند ،پيامرس��انها 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  ۶۶شوراي عالي
فضاي مجازي كشور به منظور اجرا توسط نهادهاي
متولي خبر داد .تحقق اس��تقالل كش��ور ،كاهش
وابس��تگي و جلوگيري از دستاندازي بيگانگان در
فضاي مجازي ،تامين نيازهاي عمومي مردم و ايجاد
زيستبوم متناسب با فرهنگ اسالميايراني منوط
به تحقق ش��بكه ملي اطالعات ،مس��تلزم فعاليت
نظاممند 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 نيازمنديهاي خدمات محتوا
طراحي ميش��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 كاربرديتر ش��دن ش��بكه مل��ي اطالعات
اهميت دارد .اين ابالغيه خط مش��يهاي حاكم بر
شبكه ملي اطالعات را برشمرده است :درونزايي و
خوداتكايي ،بروننگري ،فرصتسازي ،بازدارندگي،
پاي��داري و ت��ابآوري در مقابل ان��واع تهديدات،
حكمراني يكپارچه و منعطف ،روزآمدي ،نوآوري و
آيندهنگري ،مشاركت فعال ذيربطان ،توسعه سبز و
سالمتمحور از جمله اين خط مشي است.

اهداف عملياتي شبكه ملي اطالعات
تا سال 1400
درابالغيهشورايعاليفضايمجازياهدافراهبردي
و عملياتي در اف��ق  1404نيز مورد توجه قرار گرفته
است؛ دستيابي به جامعهاي پيشرو و اخالق محور،
ارتقا جايگاه و كسب سهم مناسب از اقتصاد ديجيتال،
فراهمسازي زمينههاي حكمراني صالحانه در فضاي
مجازي ،اس��تقرار نظام جامع و فراگير در سطح ملي
براي امنس��ازي خدمات و زيرساختهاي حياتي،
حضور جريانس��از و هدفمند در عرصههاي 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  1400بر چند مح��ور مهم تاكيد
كرده است .پوشش  80درصدي دسترسي پهنباند
ثابت خانوارها با سرعت دسترسي 25مگابيت برثانيه
و پوشش صددرصد جمعيت كشور براي دسترسي
به پهنباند س��يار با سرعت متوس��ط  ۱۰مگابيت بر
ثانيه ،مزيت بخشي اقتصادي و تعرفهگذاري 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  ۱۰درصد كاربران با دستري مبتني بر
نسلجديدارتباطات،ايجادحداقلسهقطعمركزداده

در س��ه استان ،تامين يك سيستم عامل داخلي امن
تلفن همراه ،ايجاد گذرگاههاي ايمن داخلي از جمله
مواردياستكهبايدتاپايانسال 1400درشبكهملي
اطالعات عملياتي شود.
در ادامه اين سند اهداف عملياتي خدمات كاربردي،
اهداف عملياتي سالمسازي 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 رياستجمهوري ،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 ۲۰درصدي 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 ،پيامرس��انها را نيز تا
رسيدنبهظرفيت ۵۰ميليونكاربرفعالتوسعهدهد.
در اين طرح كالن تاكيد ش��ده كه حداقل  ۲۰درصد
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 سيستمعامل ملي به ايجاد و توسعه
مرورگر بومي و پلتفرمهاي داخلي كه روي اين بستر
فعاليتميكنندنيزتوجهشدهاست.دراصلطراحان
فقط به ايجاد يك شاخه توجه نكردهاند؛ بلكه در نظر
دارند طي يك دوره زماني تقريبا پنج س��اله (تا سال
 )۱۴۰۴ع�لاوه بر اينكه امكان��ات توليد تلفن همراه
داخلي فراهم ميشود ،سيستم عامل استفاده شده
روي آن نيز داخلي باشد و مرورگر و موتور جستوجو
وپيامرسانهايفعالرويآننيزبوميباشند.ازسويي

تاكيد شده است كه خدمات بومي و نقشه مكاني به
گونهايتوسعهيابدكهپلتفرمهايفعالبرايناوبرياز
سيستمهايبينالملليازجمله GPSمستقلباشند.
داستان توليد گوش��ي ملي و سيستمعامل ملي از
جمله طرحهايي است كه حداقل در يك دهه گذشته
بارها توس��ط وزارت ارتباط��ات دولتهاي مختلف
مطرح و نمونههايي 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 تحريمهاي
بينالمللي ارايه خدمات خود ب��ه كاربران ايراني از
طريق اپ استور را محدود كرد .همزماني اين اتفاق
با شروع تحريمهاي امريكا عليه چين و تالش هواوي
براي ايجاد سيستمعاملي 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
گوشيهاي بومي در حد خبر و انتشار عكسهايي از
آن در فضاي مجازي باقي مانده؛ اما به نظر ميرسد
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 سياستگذاران
اين حوزه است.
ارايه خدمات دولتي بر بس�تر پلتفرمهاي
داخلي
از ديگر موضوعاتي كه در اين بخش قابل توجه است،
قرارگيري زبان فارس��ي به عن��وان زبان پيشفرض
در  ۸۰درصد خدمات و تجهيزات هوش��مند همراه
است .موضوعي كه به نظر ميرسد بسيار مورد توجه
طراحان اين معماري كالن قرار گرفته ،ارايه خدمات
مس��تقل بر بستر ش��بكههاي داخلي است از همين
رو در طراحي كالن شبكه ملي اطالعات پيشبيني
شده كه ارايه تمامي خدمات دولتي شامل سالمت،
تجارت ،آموزش ،قضايي ،گردش��گري ،حمل و نقل
و انتظامي از طري��ق پلتفرمهاي داخلي در اين طرح
پيشبيني شده است .هر چند طي سالهاي گذشته
پلتفرمهاي داخلي براي ارايه خدمات شكل گرفتهاند
اما با تاكيد بيشتر طراحان اين طرح روي اين موضوع

به نظر ميرسد كه سياس��تگذاران 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 پلتفرمها در بازار
داخلي تاكيد نكردهاند؛ بلكه وزارت ارتباطات را مكلف
كردهاند كه در توسعه پلتفرمها به گونهاي حركت كند
كه حداقل دو پلتفرم يا سكوي ارايه خدمات عالوه بر
اينكه  ۲۰درصد از كاربران منطقه را كسب ميكنند
بازار جهاني را نيز بتوانند تا سال  ۱۴۰۴به دست آورند.
اين پيشبيني فقط مختص به پلتفرمهاي ارايهدهنده
خدماتداخلينيست،بلكهطراحانبرايجادپلتفرمها
و سكوهاي ارايه محتواي داخلي و اشتراكگذاري فيلم
نيز تاكيد كردهاند .طبق پيشبينيهاي صورتگرفته
بايد طي چند س��ال آينده پلتفرمهايي براي نمايش
و اش��تراكگذاري فيلم و ويدئو ايجاد ش��وند كه ۱۰
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 پلتفرمها بايد دريافت شود.
در اصل اشاره شده كه نبايد اين سرويسها بهصورت
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��اختها و دسترس��ي
تمامي مردم به ش��بكه پهنباند اشاره كردهاند .طبق
پيشبينيهاي صورتگرفته وزارت ارتباطات بايد تا
سال ۱۴۰۴پوشش  ۸۰درصدي دسترسي پهنباند
ثابت خانوارها با متوس��ط س��رعت دسترس��ي ۲۵
مگابيتبرثانيه و پوشش صددرصدي جمعيت كشور
براي دسترسي پهنباند سيار با سرعت متوسط ۱۰
مگابيتبرثانيه را فراه��م كند .طبق پيشبينيهاي
صورتگرفته وزارت ارتباطات براي توسعه پهنباند
بايد به گونهاي عمل كند كه هزينه ساالنه دسترسي
پهنباند خانگي به حداكثر دو درصد س��رانه درآمد
ناخالص ملي برسد.

هوش مصنوعي هنوز براي شركتها منفعت مالي نداشته است

ه��وش مصنوعي معموال از طري��ق يادگيري تحت
نظارت انسان فعاليت ميكند و راهكارهاي تازهاي
به انس��ان ميآموزد ،اما زماني حداكثر قابليتهاي
هوش مصنوعي عملي خواهد شد كه اين تكنولوژي
به صورت مستقل فعاليت كند .به گزارش پيوست،
تحقيقاتي بينالمللي روي بي��ش از  ۳۰۰۰مدير و
مصاحبه با مجريان و دانش��مندان نش��ان داده كه
اكثر شركتها از قابليتهاي هوش مصنوعي ()AI
استفاده ميكنند 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
بخش بررس��ي مديريت اس��لون از دانشگاه MIT
منتشر شده است نشان داد كه تنها يك مورد از هر۱۰
شركت به واسطه هوش مصنوعي به منافع قابل توجه
مالي دست پيدا كردهاند .براين اساس كاربرد هوش
مصنوعي در صنايع مختلف در حال افزايش است و
به تدريج شركتهاي بيشتري از هوش مصنوعي در
زمينه استراتژيك و كاهش خطر استفاده ميكنند.
اين محققان دريافتند كه  ۵۷درصد از شركتها يا
نمونهاي آزمايشي از هوش مصنوعي دارند يا از هوش
مصنوعي اس��تفاده كردهاند .اين آمار به ميزان قابل
توجهي نسبت به س��ال  ۲۰۱۸افزايش يافته است،
در آن س��ال تنها  ۴۴درصد از شركتها آزمايش يا
اس��تفاده از هوش مصنوعي را گزارش كرده بودند.
امروز بيش از نيمي از پاس��خدهندگان ( ۵۹درصد)
يك اس��تراتژي هوش مصنوعي را گزارش كردهاند
كه نسبت به آمار  ۳۹درصدي سال  ۲۰۱۷افزايش
چشمگيري داشته است .يكي از شركتهايي كه در

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

كرده است كه بايد قابليت تقسيم محصوالت مناسب
براي بازارهاي 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 گزينههايي است كه انسانها هنوز آن
را بررس��ي نكردهاند .اين پيشنهادها پس از آن ارايه
ميشوند كه آموزش تحت نظارت اوليه پايان يافته و
هوش مصنوعي به صورت مستقل شروع به يادگيري
ميكند .ب��راي مثال اين گ��زارش توضيح ميدهد
ن تاكسيراني ليفت
كه مهندسان س��ازنده اپليكيش 
( )lyftچگونه 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 ميگوي��د كه اين الگوريتم درخواس��تهاي
ارايهش��ده و تمامي تحركات سيس��تم را در جايي
كه راننده قرار دارد ارزيابي كرده و به همين واسطه
درآمد را به حداكثر ميرس��اند .استون ميگويد كه
متخصصان دادهها 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 ميبخشد .او ميگويد كه
وجود انسانها در اين چرخه براي بررسي و آزمايش
اهدافاحتماليبرايالگوريتمهايياديگريماشيني
ضروري است .با تركيب دانشي كه انسانها از تجارت
مورد نظر دارند با قدرت محاسباتي هوش مصنوعي
ش��ركت ليفت توانست يكي از ش��اخصهاي مهم
استراتژيك خود را بهبود بخشد .اين تغيير بسياري از
فعاليتهاي تجاري اين شركت از جمله عملياتهاي
اجرايي ،اهداف درآمدي ،مديريت عملكرد و بازاريابي
را تحت تاثير قرار داد .اين مطالعه همچنين درمورد
هوش مصنوعي مس��ووليتپذير نيز از شركتهاي
مورد مطالعه س��وال كرده اس��ت .هوش مصنوعي
مس��ووليتپذير عالوه بر متريكها و شاخصهاي
رايج آماري موضوعاتي همچون اخالق و پيش��رفت
انس��اني را نيز مد نظر قرار ميدهد .بيش از دو سوم
اين شركتها ( ۷۲درصد) پاسخ دادند كه استراتژي
هوش مصنوعي مسووليتپذير باعث افزايش مزاياي
مالي حاصل از هوش مصنوعي شده است و ۶۲درصد
از آنها معتقد بودند كه اس��تفاده از هوش مصنوعي
خطر عملياتي آنها را كاهش داده است.

در مسير عقالنيت در بازارها
اينافراداينپستهايكليديرابهدستميآورند،
چون تبعات تصميمات غيركارشناسيشان نه به
س��رعت بلكه در امتداد زمان��ي بلندتر ظهور پيدا
ميكن��د .تجربه هم ثابت ك��رده هر موضوعي كه
در اين كش��ور دچار گذشت ايام شود از ناخودآگاه
جمعي ايراني��ان پاك ميش��ود .آنها تصميماتي
ميگيرندواثرشچندسالبعدخودشرادراقتصاد
نشان ميدهد .آن موقع يا اين مديران اصال سر كار
نيستند يا بيعرضگي و سوءنيت خود را بر گردن
عوامل خارجي مياندازند .اما بسياري از رشتههاي
ديگر اينگونه نيستند .شما فرد غيرمرتبط در رشته
پزش��كي نميبينيد.چرا كه قطع يك رگ ،اشتباه
فوراموجبمرگبيمارميشودودرلحظهمشخص
ميشودكهپزشكاشتباهكردهاست.همينشرايط
در رشتههاي ديگر هم وجود دارد .خلبان ،وكال و
 ...همگي در حيطه تخصصي خود درس خوانده و
تجربه كس��ب كردهاند در آن حوزهها بينظمي و
مشكالت به مراتب كمتري نسبت به حوزه اقتصاد
وج��ود دارد .حرف و تصميم غيركارشناس��ي هم
فورا تشخيص داده ميش��ود.در يك تيم ورزشي
بالفاصله تصميمات اشتباه نمايانگر ميشود و در
نتايج تيم ورزش��ي خود را نش��ان ميدهد .اما در
اقتصاد يك چنين واكنشهاي فوري رخ نميدهد.
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 ميكنند،
پديدهاي كه اساسا اقتصاد امروز كشور را به وضعيت
كنونيرساندهاست.ايندرحالياستكهدرتشريح
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
ريشهيابي و حل مشكل تورم ،قرار است با افزايش
سود بانكي به صورت موقت پايين آورده شود .اين
كار مثل اين ميماند كه يك پزشك براي بيماري
سرطان،استامينوفنتجويزكند.بدونترديداثرات
و تبعات اين افزايش سود بانكي هم چند ماه بعد در
اقتصاد كشور نمايان ميش��ود .دوره و هنگامهاي
كه ديگر مسووالن تصميمساز فعلي جاي خود را
به گروه ديگري از مديران دادهاند.به نظر ميرسد
رويكرد برخي مديران اقتصادي بس��يار مخرب و
خطرناك اس��ت .پديدهاي بسيار خطرناك كه در
حالواردساختنضرباتكاريبرنظاماتاقتصادي
بازارهاست .هرچه زودتر بايد جلوي اين تصميمات
گرفته شود وگرنه ش��ركتهاي توليدي كشور و
بازارهاي مهم اقتصادي آس��يبهاي دامنه داري
را از اين نوع تفكرات غيركارشناسي خواهند ديد.
معتقدماينتصميماتراميتواندرراستايتحريم
داخلي طبقهبندي ك��رد .اميدوارم نهادهاي ناظر
زودترورودكنندوجلويايننوعتصميمسازيهاي
اقتصادي را بگيرند تا حداقل بيشتر از اين اقتصاد
كش��ور از بين نرود .نبايد فراموش كرد بازارهايي
از جنس بورس در زمره ثروتهاي بين النس��لي
ق��رار ميگيرند ،بنابراين مس��ووالن ب��ه گونهاي
تصميمسازينكنندكهيكزمينسوختهازبورس،
صنعت ،صادرات و ...تحويل نسل آينده شود.

بازگشت به ظرفيتهاي داخلي
هر قدر اين نگاه بر مبناي پايههاي مس��تحكمتر و
قابل اتكاتر بنا شود ،رس��يدن به اهداف اقتصادي
كشور در آينده نيز تسهيل خواهد شد.
آنچه در سالهاي گذش��ته بر اقتصاد ايران رفته،
بهترين نمونه براي اين فرضيه است .دولت فعلي
در س��الهاي ابتدايي آغاز به كار خود ،بخش قابل
توجهيازظرفيتشرابهمسائلديپلماتيكوبهبود
روابط با كشورهايي مانند امريكا بنا گذاشت .با به
نتيجه رسيدن به مذاكرات و اجرايي شدن برجام،
ديديمكهبهبودينسبيدرشرايطاقتصاديكشور
خود را نش��ان داد و در نهايت رشد اقتصادي قابل
قبولي شكل گرفت اما با توجه به اينكه همزمان با
اين بهبود شرايط ،دغدغهها و نگرانيهاي داخلي
مورد توجه قرار نگرفتند و در واقع فراموش شدند ،با
بازگشتتحريمها،دشواريهاياقتصاديجديدي
خ��ود را نش��ان داد .روي كار آمدن رييسجمهور
معلومالحال امريكا ،باعث ش��د تمام رشتههاي ما
در برجام پنبه شود و اين موضوع باز هم نشان داد
كه نبايد تمام تخم مرغهايمان 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 ظرفيتهاي
داخلي نيز بسيار مهم خواهند بود .ايران با توجه به
ويژگيهايجغرافياييوزيرساختي،كشورياست
كه ظرفيت بااليي در بهبود مسائل اقتصادي دارد.
در كنار ظرفيتهاي 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��تهاي غلط و نادرست گذشته كه بارها
ضعف خود را نشان دادهاند ،راهي براي استفاده از
توان اين افراد پيدا كنيم .در صورت مشورتگيري
با نيروه��اي متخص��ص و برنامهريزيهاي كالن
در حوزهه��اي مختلف ،ميتوان اميدوار بود كه در
كنار بهبود شرايط اقتصادي فعلي ،براي آينده نيز
طرحها و برنامههاي جدي وجود داشته باشد .امروز
يكي از اصليترين فش��ارهايي كه بر اقتصاد ايران
وارد ميشود ،بيبرنامگي در حوزههاي كالن است
و اين موضوع چه بر فعاالن اقتصادي و چه بر اقشار
مختلف مردم ،اثر منفي ميگذارد .با استفاده از اين
ظرفيتهاي داخلي ميتوان اين مشكل را نيز حل
كرد و با نشان دادن ظرفيتها به جامعه ،اميدسازي
كرد ،هرچند بايد تمام اين مسائل و ظرفيتها ،در
كنار يكديگر ديده شوند.

ادامهازصفحهاول
كاهش كارايي
وكال ممكن نيست !

اگر اعتقاد به ش��فافيت و دادخواهي داريم و به
دنب��ال افزاي��ش كارايي عملكرد دادگس��تري،
قضات و وكال و كارشناسان هستيم نبايد با ساير
برنامهها از جمله نظارت بر وكال و كارشناس��ان
بصورت غيرعلمي ،اثرگذاري سند امنيت قضايي
را كاهش دهيم.
اثرگذاري سند امنيت قضايي و افزايش كارايي
قض��ات و وكال نبايد با كاهش انگي��زه و كارايي
آنها از طريق نظارتهاي غير قانونيغيراصولي
خنثي شود.
صاحبنظ��ران حقوق��ي و اقتص��ادي ،همواره
بر اي��ن نكته تاكي��د كردهاند كه ب��راي كاهش
تخلفات قانوني و تعداد پروندههاي قضايي ،بايد
قوانين و مقررات و فضاي كسب وكار اقتصادي
و فعاليتهاي جامعه به گونهاي اصالح شود كه
اثرگذاري قوانين را تقويت كرده و موجب افزايش
بهره وري وكارايي جامعه ش��ود تا انگيزه فعاالن
جامعه را براي تقويت شفافيت افزايش دهد .اين
نگاه ،فعاليت وكال ،قضات را با افزايش بهره وري و
كارايي و تقويت انگيزه همراه ميكند تا در ايجاد
شفافيت ،دادخواهي و دفاع از حقوق شهروندي،
انگيزههاي الزم را داشته باشند .براين اساس بايد
پذيرفت كه براي حفظ حقوق شهروندي ،افزايش
كارايي و به��ره وري و اثرگذاري فعاالن حقوقي
و دادگس��تري ،بايد از يك سو انگيزه فعاالن اين
حرف��ه را تقويت كرد و احس��اس تعل��ق آنها به
جامعه و فضاي دادخواهي افزايش داد و از سوي
ديگر ،از آنها كمك گرفت تا حقوق شهروندي و
حق دادخواهي و شفافيت را تقويت نمايند تا از
اين طريق به كاهش مش��كالت قضايي جامعه و
تخلفات قانوني كمك كرد.
وليكن متاس��فانه به اقداماتي خ�لاف قانون و
تشكيل ادارهاي با تفسيرهاي شخصي و دلخواه از
سوي مرجع حاكميت قانون دقيقا با اعمال فشار
براي حركت روبه عقب روبرو هس��تيم كه قطعا
مخالف سند امنيت قضاييي تازهتاسيس است.
آنچه با نظر به قوانين وضع شده مشخص است،
اداره كل نظارت بر وكال كه معاونت حقوقي قوه
قضاييه خبر از تش��كيل ناگهاني آن را ميدهد،
با اس��تناد به قواني��ن موج��ود از جمله «اليحه
اس��تقالل كانون وكالمصوب »۱۳۳۳و «قانون
كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگس��تري مصوب
 »١٣٧٦مخالف متن صريح قوانين اس��ت و در
تشكيل آن قانونگريزي ديده ميشود .بنابراين
پاي��ه «امنيت قضايي» ك��ه «حاكميت قانون»
اس��ت با تفس��يرهاي ش��خصي و موضعگيرانه
نق��ض گرديده و مرجع��ي كه در گام نخس��ت
موظف به حاكميت قانون است برخالف قوانين
در حركت است.
چنانچه يك جامعه پر از اسناد و قوانين مكتوبي
گ��ردد كه در اج��را م��ورد توجه و اعتن��اد قرار
نميگيرند و شاهد اقدامات متعارض از سازمان
و نهادهايش باش��يم بدين معنا است كه جامعه
در نقطه صفر در بهترين نگاه قرار دارد و به مرور
مردم جامعه چون ميان گفتار ،نوشتار و عملكرد
سيستم حاكم همخواني نميبينيد شكاف خود
را با نهادهاي امنيتي و سازمانهاي قانوني بيشتر
و بيش��تر ديده ،در نتيجه به جاي توسل به نهاد
قضاييي از روشهاي ديگري استفاده ميكنند
كه اي��ن جايگزيني تضعيف امني��ت عمومي را
بههم��راه دارد و جامع��ه به جاي توس��عه رو به
عقبماندگي و در جازدن حركت ميكند.
بارها و بارها ،س��الها وس��الها گفته ش��د كه
وكيل و قاضي دو بال فرش��ته عدالت هس��تند
كه اگر هر كدام قصوري مرتكب ش��وند عدالت
مخ��دوش ميش��ود .تضمين عدال��ت قضايي
مس��تلزم وجود مولفههايي اس��ت ك��ه از آنها
به عنوان ش��اخصههاي تحق��ق عدالت قضايي
ياد ميش��ود و يكي از ش��اخصههاي اساس��ي
براي تحق��ق عدال��ت قضايي ،مس��تقل بودن
قاض��ي و وكيل دادگس��تري به عن��وان دو بال
فرش��ته عدالت اس��ت كه بدون اين اس��تقالل،
تحق��ق دادرس��ي عادالن��ه عم�لا امكانپذير
نخواهد بود.
استقالل قاضي در صدور راي به اين معني است
كه قاضي ،در مقام اتخ��اذ تصميمات قضايي از
هيچ مقامي دستور نميگيرد و تابع تصميمات
مقامات مافوق خويش 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 اينجا وكيل غير مس��تقل و وابسته به
دس��تگاه قضايي نخواهد توانست نقش اساسي
و مح��وري خويش را در دفاع از ش��هروندي كه
در فرآيند يك دادرس��ي قضايي گرفتار ش��ده
ايفا كند.
از اينرو براي تحقق يك دادرسي عادالنه ،وجود
قاضي و ق��وه قضاييه مس��تقل و وكيل و كانون
وكالي دادگستري مس��تقل اجتنابناپذير و از
فاكتورهاي اساس��ي عدالت قضايي اس��ت و در
صورت نقض اس��تقالل هر يك از اين دو نهاد يا
نقض اس��تقالل هر يك از متصدي��ان امر قضا و
دفاع ،نبايد اميدي به تحقق دادرسيهاي عادالنه
و منصفانه و تبلور عدالت قضايي داشت .وليكن
باز ميبينيم در هراقدامي ،سياستي غير علمي
براي نفي اس��تقالل وكيل اعمال ميشود كه در
اصل تحقق دادرس��ي عادالنه كه منشأ عدالت و
امنيت در جامعه است را هدف قرار داده است.
بنابراين تشكيل اداره كل «نظارت بر وكال» براي
نظارتي وس��يع بر مبناي تفس��يرهاي شخصي
اقدامي خالف س��ند امنيت قضايي است كه به
نوعي ايجاد امنيت را كه از اهداف آن اس��ت غير
اثرگذار و ناكارآمد مينمايد.

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

تصمیمات جدید سیاستگذارخودرویی
تعادل|
تصمیماتجدیدیبرایقیمتگذاریخودرودرراهاست؛
وزیر صمت پس از نشس��ت با بهارستانی ها در تازه ترین
اظهاراتخود،ازتصمیماتجدیدخودروییسخنگفته
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 قیمتها مناسب نیست ،تاکید
کرده که بازار خودرو باید به س��مت رقابتی شدن برود و
ش��رکتهای توانمند در حوزه خودروسازی به بازار ورود
پیداکنندتاازاینطریقباشکستنانحصار،فضایکشور
در حوزه خودرو باز ش��ود .وزیر صمت همچنین با بیان
اینکه قیمتهای دس��توری ،صنعت خودرو کشور را با
زیان هنگفت روبرو کرده ،گفته اس��ت که با توجه بهنوع
قیمتگذاری ،شاهد سه نوع قیمت مصوب ،تمام شده و
قیمتبازارهستیم.درشرایطفعلیبایدنقدینگیموجود
بهسویبخشهایمولدکشورهدایتوعطشبازارخودرو
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
کهبهنظرمیرسد،ازمسیرتغییردرمرجعقیمتگذاری
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 فرمهای جدید
سرمایهگذاریکنندوازسویدیگرنحوهعرضهبهگونهای
باشد که س��رمایههای س��رگردان وارد این بازار نشده و
انگیزهایبرایسوداگریدربازارایجادنشود.
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 بهگفته برخی از کارشناسان اتخاذ چنین سیاستی
از مسیر حذف قیمتگذاری خودرو می گذرد .بااین حال
به نظر می رس��د «تغییر مرجع قیمتگ��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
جلسهمشترکخودبانمایندگانمجلسشورایاسالمی
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،تاکیدکردهاست.علیرضارزمحسینی،دراینجلسه،
اولویتنخستوزارتخانهراحمایتویژهواحدهایتوانمند
و افزایش تولیدات رقابتی در حوزه خودرو کشور دانسته
و گفته است که تقویت شرکتهایی 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.
البتهرزمحسینی،ابرازامیدواریکردهکهباتوجهبهاهداف
تعیین ش��ده در طرح مش��ترک دول��ت و مجلس برای

ساماندهیتولیدوبازارخودرو ،وضعیتبازارخودروبهبود
یابدوازاینوضعیتنابسامانموجودبتوانعبورکرد.
بهدنبال 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 خودروسازیها ،وزارت صمت نحوه عرضه
خودرو به بازار را پیگیری میکند که برای تحقق این مهم
برنامهای تحت عنوان «عدال��ت در توزیع و واقعی کردن
تقاضا»تدوینشدهاست.بنابهگفتهمهدیصادقینیارکی
،مقرراستتاپایانسال ۱۵۳هزاردستگاهخودروباتحویل
سهماهه(،ماهانهحدود ۲۵هزاردستگاه)دربرنامهفروش
فوق العاده خودروس��ازان به بازار عرضه شود تا بخشی از
تقاضای بازار پاسخ داده شود .او همچنین در گفتوگوی
خودباخبرگزاریخانهملتبابیاناینکهفاصلهحاشیهبازار
وقیمتهایمصوبتوسطشورایرقابتناشیازنقدینگی
و سوداگری است و این امر موجب رشد چشمگیر 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،پیگیریمیشود،مانیزپیشنهاداتمشخصیمانند
عایدی سرمایه و گسترش پایههای مالیاتی جدید داریم
تا خودرو به دس��ت مصرفکننده واقعی به عنوان کاالی
مصرفیبادوامبرسد.اودرعینحالاینراهمگفتهاستکه
باهمکاریباکمیسیونصنایعومعادنمجلسدرتالش
هستیممدلوفرمولیبرایساماندهیبازارخودروتدوین
کنیم تا از یک سو خودروسازان دچار زیان و ضرر نشده و
سود منطقی به دس��ت آورند تا بتوانند در پلت فرمهای
جدید سرمایهگذاری کنند و از سوی دیگر نحوه عرضه به
گونهایباشدکهسرمایههایسرگردانوارداینبازارنشده
وانگیزهایبرایسوداگریدربازارایجادنشود.

جزيیات آزادسازی قیمت خودرو
ازسویدیگر ،مدیرکلصنایعحملونقلوزارتصمتدر
گفتوگوییبا«ایلنا»،دربارهآزادسازیقیمتخودرووارائه
آن در بورس کاال گفته است :از زمانی که مجلس طرحی
تحتعنوان«تحولدرصنعتخودرووبازار»تدوینکرد
و با حضور نهادهای مختلف بررسی شد ،مکانیسم مورد
نظر این بود که خودروس��ازها خارج از بورس کاال نتوانند
خودروعرضهکنند.قراربودشورایرقابتیکقیمتپایه
تعیینکندبعددربورسوتحترقابت،کشفقیمتیشود
وبهفروشبرود.مبلغیکهبهخودروسازهامیرسدهمان
قیمتپایهاستوقراربودمابهالتفاوتنیزبهیکصندوق
واریز شود که اهدافی برای آن مشخص کرده بودند .برای
مثال بخشی از آن به توسع ه 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
گرفتننظرنهاییارسالشود.هفتهگذشتهجلسهبررسی
طرح در کمیسیون صنایع برگزار شد ،چون رای نیاورد به
کارگروهبازگشتتامواردمطروحاعمالشود.
به گفته او ،اگر قرار باش��د در این طرح هم شورای رقابت
قیمت دهد ،االن همکه شورای رقابت قیمت میدهد که
با این قیمت ایران خودرو  40-50میلیون تومان و سایپا
 40میلیون تومانرویهرخودرو ضرر میکنند.بنابراین
مشکلیازخودروسازحلنخواهدکرد.مصرفکنندههم
در این وضعیت با قیمت باالتری خ��ودرو را میخرد و به
نفع او هم نیست .لذا ما طرحی را مطرح کردهایم که نه به
نفعمصرفکنندهونهبهنفعتولیدکنندهاست.فقطمابه
التفاوتقیمتبهجایجیبداللبهیکصندوقمیرود
که برایش برنامه ریخته میش��ود .راهگش��ای مسائل و
مشکالتصنعتخودرونخواهدبود.ازاینروبنابهاظهارات

این مقام مس��وول در وزارت صمت ،درخواست شده که
طبقضوابطتعیینقیمتسازمانحمایت،هیاتمدیره
شرکتها قیمت پایه را تعیین کند ولی سازمان حمایت
نظارت کند که این ضوابط رعایت شود ،طوری باشد که
حداقلخودروسازضررنکند.
جزيیاتیازهمکاریخودروییباروسها
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 خودروسازیها 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 سرمایهگذاری کردند که البته در مورد
توجیه فنی و اقتصادی به درستی کارشناسی نشده
است .به گفتهاو ،واحدآذربایجان به خوبی کار میکند
وهمکاریخوبیشکلگرفتهاست.امادرموردسنگال
به موانعی از جمله مشکالت حقوقی با طرف سنگالی
برخورده که ش��رکت ایرانی در حال پیگیری است.
بطوریکهدرزمانافتتاحواحدمتوجهشدندبرقمنطقه
پاسخگوی آن نبود و حتی برق کل شهر از مدار خارج
شدهاست،االناینواحدفعالنیست.مدیرکلصنایع
حمل و نقل وزارت صمت در ادامه بیان کرده که واحد
سنگال مشکالت اساسی دارد که باید پیگیری شود،
پروسه طوالنی شده امابگونهای باشد که خواستههای
اقتصادی شرکت ایرانی نیز تامین شود.

رييس اتاق اصناف ايران تشريح كرد

مشكالت تشكلها در حوزه تامين اجتماعي

رييس اتاق اصناف ايران با اش��اره به روحيه تعاملگراي
مصطفي س��االري ،مديرعامل سازمان تامين اجتماعي
گفت:هياترييسهاتاقاصنافايران،يكشنبههمينهفته
جلسهايبامديرعاملومعاونانسازمانتاميناجتماعي
داشتند كه اين جلس��ه را موفقيتآميز و مثبت ارزيابي
ميكنيم.تاپيشازاين،اصنافدراجالسهياتنمايندگان
اتاقاصنافايرانميزبانمديراناينسازمانبودهانداماپس
از ۷دورهازهياترييسهاتاقاصنافايران،ايننخستينبار
بودكهچنيننشستيدراين سازمانبرگزار شد.بنابراين
راههاي تعامل گشوده شده است كه اميدواريم اين روش
ادامه داشته باشد .سعيد ممبيني در گفتوگو با خبرنگار
پايگاه اطالعرساني اتاق اصناف ايران بيان كرد :به اذعان
مديرانسازمانتاميناجتماعي،حدود ۸۵درصداصناف
ليستبيمهايرابهطورمرتبوماهانهارايهميكنندكهاين
امر،قانونمداريوانظباطكارفرمايانصنفيراميرساند.
در مقابل الزم است تا سازمان تامين اجتماعي نيز همين
اهتمامراپيگيريمطالباتاصنافداشتهباشد.ويافزود:

خانوادهبزرگاصنافدر ۴حوزهتوليدي،توزيعي،خدماتي
وخدماتفنيبامشكالتزياديروبروهستندكهبرخي
ازاينمشكالتبدونهمكاريدولترفعشدنينيست.
ممبيني اظهار كرد :در حوزه قوانين كار و بيمه ،مشكالت
اصناف مربوط به قوانين و بخشنامههاي سازمان تامين
اجتماعياستكهدرتالشيمباافزايشتعاملوراهاندازي
كارگروهيمشتركبااينسازمان،ازاينمشكالتبكاهيم
يابهآنهاپاياندهيم.رييساتاقاصنافايرانگفت:بخشي
ازمطالباتمادرخصوصتقويتبنگاههايكوچكاست
كه ميتوانند اشتغالزايي را توسعه دهند .امروز به واسطه
شيوع كرونا ش��اهد كاهش تمايل افراد به كارفرمايي در
حوزهاصنافهستي مواينيكهشداراستكهنبايدازنظر
دولتبهويژهسازمانتاميناجتماعيمغفولبماند.اصناف
واينسازماندردهايمشتركيدارندكهكاهشتمايلبه
كارفرمايي در حوزه اصناف يكي از اين دردهاي مشترك
اس��ت .وي افزود :مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در
جلسهاي كه داش��تيم ،اصناف را از شركاي اين سازمان

دانست.اگرتمايلبهكارفرماييدراصنافكاهشيابد،در
واقعدولت شانسدريافتحقبيمهازمشاغليراازدست
ميدهدكهبدونهزينهسرباريبردولتايجادشدهواداره
ميشوند .اين در حالي است كه دولت هزينههاي كالني
براي ايجاد شغل در حوزههاي صنعتي پرداخت ميكند.
بنابراين حمايت از كارفرمايان صنفي و كمك به تقويت
رابطه كارگر و كارفرما در حوزه اصناف يكي از انتظارات ما
از تامين اجتماعي است .ممبيني بيان كرد :در اين راستا،
دولت بايد از توسعه كسب و كارها حمايت كرده و قوانين
را اصالح كند .بهطور مثال عدم حمايت قوانين بيمهاي از
افزايش تعداد كارگر در واحدهاي صنفي مشكل بزرگي
است كه تنها از سوي دولت رفع ميشود .مواردي از جمله
توس��عه كارگاههاي زير  ۵نفر كه مشمول معافيت سهم
كارفرما هستند ميتواند زمينه افزايش سطح اشتغال در
بنگاههايصنفيرابههمراهداشتهباشد.همچنينرويكرد
سهجانبهگراييدرساختارودرمديريتتاميناجتماعيبا
استفادهازظرفيتتشكلهايكارگريوكارفرماييتوامان

صادركنندگان كارتنخواب چگونه در عرصه تجارت ظاهر شدند؟

رييس كميسيون تسهيل تجارت و توس��عه صادرات اتاق
بازرگانيتهران،بروزسوءاستفادهدرحوزهصادراتكاالهاي
غيرنفتي و بازنگرداندن ارز را نتيجه اعمال سياس��تهاي
نادرس��ت در ح��وزه كالن و همچني��ن فق��دان نظارت و
اهليتسنجي توسط تشكلهاي مربوط ميداند كه باعث
ميشودزمينهسوءاستفادهازافرادناآگاهكههيچگونهسابقه
تجاري ندارند در حوزه صادرات فراهم شود .محمد الهوتي،
معتقداستكهبخشيازايناتفاقاتناشيازايناستكهافراد
بدون اهليتسنجي وارد حوزه تجارتميشوند و هيچگونه
نظارتيبرعملكردآنهاصورتنميگيرد.محمدالهوتيدرباه
سخنان روزگذشته رييس بانك مركزي درباره ااينكه۲۵۰
صادركنندهبدهكاربهقوهقضاييهمعرفيشدهاندكه ۷۰نفر
از آنها كارتن خواب هستند ،همچنين به ارايه توضيحاتي
پرداخت و گفت :در سراس��ر كش��ور حدود  20هزار كارت

بازرگانيدرحوزهصادراتفعاليتميكنندكهبالغبر 12هزار
كارتمربوطبهاستانتهراناست.درچنينحجمگستردهاي
ازتعدادكارتممكناستسوءاستفادههايينيزصورتگيرد.
درواقع،مقايسهتعدادكارتهايكهازآنسوءاستفادهصورت
گرفته ،نسبت به تعداد انبوهي از كارتهاي فعال شايد عدد
قابل توجهي را نش��ان ندهد؛ اما از آنجا كه صادرات با ارقام
بزرگيبااينكارتهاياجارهايصورتگرفته،نگرانيهايي
ايجادشدهاست.اگرچه،ايننگراني،تعميماينمسالهبهكل
صادركنندگانراتوجيهنميكند.چراكهبهگفتهرييسكل
بانكمركزي،صادركنندگانيهستندكهتاامروز 26ميليارد
دالرارزبهچرخهاقتصاديكشوربازگرداندهاندوخودايشان
هم تاكيد داشت كه اين عدد قابل توجه است و بايد قدردان
صادركنندگانبود.اودربخشديگريازسخنانخودافزود:
درگذشتهفرارمالياتيدروارداتگستردهبودومثالمعروف

آن همان پيرزني اس��ت كه 700پورشه وارد كرده .در واقع،
همواره پش��ت اين افراد ،كساني هس��تند كه پوششي كار
ميكنندواينمسالهبهضعفاجرايقوانينبازميگردد.يعني
افرادي هستند كه چه در بخش واردات و چه حال در بخش
صادراتتحتپوششديگرانفعاليتميكنندتاشناسايي
نشوند.اوبابياناينكه«اينمسائلبهدليلنبود شفافيتدر
شناساييافرادتوسطابزارهايمدرنوعدمايجادبسترهاي
مناسب براي اظهار درآمد فردي آحاد جامعه رخميدهد»،
ادامه داد :ضعف در بخش نظارت ،منجر به وارد آوردن فشار
بهفعاالناقتصاديشناسنام هداركشورنيزميشود.نكتهاي
كه وجود دارد اين است كه پديده فرار مالياتي در واردات به
يكباره در بخش صادرات ظهورميكند .اما به محض آنكه
كارته��ا در بخش واردات ،رتبهبندي ش��ده و از كارتها با
رتبه پايين 4درصد ماليات عملكرد به صورت عليالحساب

ادامهازصفحهاول
خطر روتوش آمارها در اقتصاد
واقع آن اس��ت در پيش گرفتن يك چنين رويكردي در
حوزههاي مديريتي و تصميم س��ازي ميتواند بس��يار
خطرناكباشد.ازسويديگربايدقبولكنيمكهاساساهر
دولتي تالش ميكند تا تصويرارايه شدهاز سويخودرابا
روتوش و اشكل و شمايل بهتري به مخاطب ارايه كند.در
اين ميان ،عباراتي كه وزير راه و شهرسازي در خصوص
كنار گذاشته شدن قيمت مس��كن مناطق 3و 1تهران
از آمارها و كاهش متوس��ط قيمت تهران به 15ميليون
تومان ،مطرح كردهاند در واقع نوعي آمارس��ازي و پاك
كردنصورتمسالهاست.مانندافراديكهتصورميكنند
اگر بخش��ي از حقيقت را پنهان كنند ايرادي ندارد .اين
رفتارها زماني بروز ميكند كه ساختارهاي مديريتي در
جوامع مختلف قادر به مهار نوسانات و كاهش ميانگين
قيمت مسكن و بهبود شاخصهاي اقتصادي نيستند و
بنابراين بخشي كه بيشتر اثر را در تورم مسكن گذاشته
است را عمال حذف ميكنند .مانند اين است كه يكسال
نرخعموميتورمراكهتحتتاثيربرخياقالمخاصمثل
موادخوراكيومسكنو...استباتغييرسالپايهو...حذف
شوندوبعدنرختورماعالموگفتهشودكهتورمكشورمثال
40درصد اس��ت به غير از مواد خوراكي! به نظر ميرسد
پس حل مشكل مهار
مس��ووالن اقتصادي ،زماني كه از ِ
تورموتكانههاياقتصاديبرنيامدهاندوازسويديگرروند
گرانيبخشمسكنهمچنانتداومدارد،براياينكهتصوير
مطلوبتريازعملكردخودارايهكننددستبهيكچنين
آمارسازيهاييميزنند.جالباينجاستحتياگرهمين
15ميليونتوماناعالمشدهازسويآقايوزيرهممالك
تحليلها قرار بگيرد ،باز هم گوياي تورم بسيار باال در اين
بخش است و معناي آن اين است يك جوان ايراني اگر در
تمام طول سال ،سخت كار كند و هيچ خرجي در حوزه
پوشاك،خوراك،حملونقلو...انجامنهد،بازهمدرپايان
سالتنهاميتواندبهاندازه2مترمسكندرتهرانپولپس
انداز بكند .عموما زماني سازمانها ،نهادها و مراكز آماري
بهاينسمتميروندكهافزايشقيمتهاازكنترلخارج
ميشود و در راس��تاي آرامتر كردن فضاي رواني جامعه
دستبهيكچنيناقداميميزنند.هرچندممكناست
نمونههاييازايننوعرفتارهادردولتهايقبليهمسابقه
داشتهباشدامابازتابزياديدرجامعهنداشتهاست.البته
دربرخيبرهههاممكناستبرخيآمارهايغيرضروري
رامنتشرنكنند،امابهخاطرندارمكهمثالآمارتورم،رشد
قيمت مس��كن و ...دستكاري شده باش��د .مسالهاي كه
دولتهاي مختل��ف در خصوص آمارهاي تورم در پيش
ميگرفتند ،مرتبط با تغيير س��ال پايه است  .بر اساس
عرف سال پايه هر5سال يكبار تغيير پيدا ميكند .مثال
س��ال پايه ،85ساله پايه 90و سال پايه 95تغييراتي در
تحليلهاي آماري ايجاد شده است.اين فرآيند مرتبط با
اين دولت يا دولت قبلينيستو دولتها معموالبا تغيير
س��بد مصرفي خانوارها ،سال پايه را نيز تغيير ميدادند.
معتقدم اين موضوعات را نبايد سياس��ي ديد ،كاري كه
دولتها انجام ميدهند ،معموال اين است كه يا آمارها را
دير اعالم ميكنند ،يا سال پايه را دچار تغيير ميكنند تا
ازمنظررواني،آرامشبيشتريدربازارحاكمشود.دراين
موردخاصهمفكرميكنم،وزيرراهوشهرسازيبهدنبال
بهبود تصوير عملكردي خود و وزارتخانه ش��ان بودهاند،
وگرنهواقعياتآماريچيزينيستندكهبتوانبافضاسازي
آنها را پنهان كرد.هرچند ساختارهاي مديريتي تالش
ميكنندتابابرخياعدادوارقامآماريبازيكنند،امابايد
بدانيم براي مردم عادي ،واقعيتهاي آماري نه در اعداد و
ارقام ارايه شده توسط مسووالن بلكه در مواجهه عيني با
قيمتها،متبلورميشود.مردمبهسادگيمتوجهميشوند
كه آيا وضعيت مسكنبحراني است يانه؟ آيا قيمت اقالم
مصرفي،ركوردزدهيانه؟ونمونههايديگريازايندست
كهايرانيانهرروزبايدباانروبهروشوند.بنابراينمسووالن
اينسرزميناگربهدنبالاينهستندتاعملكردمطلوبي
از آنها در حافظه عمومي مردم به يادگار بماند بايد تالش
كنند تا مش��كالت را به صورت زيربنايي و بنيادين حل
كنند،نهبااستفادهازاعدادوارقاميكهنميتوانزيادروي
استنادشانحساببازكرد.

شاهكليدي به نام مديريت منابع

موردانتظاراست.ويتصريحكرد:اصالحفهرستمشاغل
موردحمايتقانوندرخصوصپرداختحقبيمهكارفرما
ازسويدولتنيزيكيازامورياستكهبايدبدانرسيدگي
شود.برخيازمشاغليكهدرسالهايگذشتهمشمولاين
قانونشدهانددرگذرزمانتغييرشكليافتهياازبينرفتهاند
و ديگر كاربردي در جامعه ندارند .بنابراين الزم است تا اين
فهرستبهروزرسانيشود.ويدرادامهتاكيدكرد:الزماست
تابدانيممشكالتاصنافدرحوزهتاميناجتماعيمنحصر
به واحدهاي صنفي نيست و اتحاديهها و اتاقهاي اصناف
نيزدراينبارهمشكالتيپيرامونحسابرسي،پيمانكاريو
…دارند.همهاينمواردومشكالتتنهاباتعاملموثربين
اصنافوسازمانتاميناجتماعيقابلحلاست.رييساتاق
اصناف ايران اعالم كرد :اصناف و سازمان تامين اجتماعي
تاكيد بر ايجاد كارگروهي مش��ترك دارن��د كه به زودي
برقرارميشود.دراينكارگروهميتوانبهصورتماهانهبه
تبادلنظر،تصميمگيريوگزارشدهيپرداختتانتيجه
تصميماتواقداماتدوطرفمشخصشدهوابترنماند.

ماليات در گمرك دريافتميشود ،بهشدت فرار مالياتي و
سوءاستفاده از كارتهاي بازرگاني در بخش واردات كاسته
ميشود .الهوتي افزود :در مقابل اما افراد در بخش صادرات
بدون رتبهبندي ،تنها با يك تعهد آنالين در گمرك و البته
بدوناهليتسنجيآزادانهفعاليتميكنندوكارتهابدون
سقف ارزش صادراتي در اختيار آنها قرارميگيرد .طبيعي
است كه با چنين شرايطي سوءاستفاده رخميدهد .او ادامه
داد:مسائلمربوطبهصادراتازدوجنبهبايدموردتوجهقرار
گيرد؛نخست،تقديروتشكرازصادركنندگانيكه26ميليارد
دالرارزبهكشورواردكردهاندوبعدبرخوردبامتخلفان.جنبه
ديگر ،اعمال سياس��تهاي صحيح و نظ��ارت دقيق مانند
آنچه در بخ��ش واردات رخ داد .يعن��ي رتبهبندي كارتها
توسطوزارتصمتوتاييداهليتتوسطتشكلهايبخش
خصوصينيزبايداعمالشود.

تصميمسازانحتيگاهيمجبورميشدندبراينجات
بانكها و موسساتماليپايهپوليراگاهي تا ۱۰۰هزار
ميليارد تومان افزايش دهند .در شرايط فعلي اما اوضاع
اقتصادي پيچيدهتر شده اس��ت .در مقابل سود ۱۰۵
درصديوحتيباالترجهشهايقيمتيمسكن،ديگر
حتيسپردههايبدونريسكبانكيهمجذابيتخود
را از دست دادهاند .و وقتي كسي ميتواند در يك سهم
حدود ۷۰۰درصد در مدت زمان كوتاهي سود كند يا از
طريقدالليخودروسودهايكالنيدروكندياباداللي
در بازار سكه بيشتر سود كند ،چرا بايد بانك را انتخاب
كند .حال كه نوسان بورس فروكش كرده ما ماندهايم و
صدهارابطهاقتصاديبينشاخصهاكهتوجيهندارند.
معموال پزش��كان زماني از درمان با ش��وك اس��تفاده
ميكنند كه ديگر قلب ضربان ندارد .حاال اين ش��وك
درماني ش��ده است درمان اقتصادي ما و دولت اميدوار
استاينشوكهاازطريقافزايشنرخسودبانكيتورم
افسارگسيخته را مهار كند .مردم بايد بدانند از مجموع
هزاران هزار ميليارد تومان سرمايهگذاري در طال و ارز
حتييكريالهمارزشافزودهنصيباقتصادنميشود.
اينحجمعظيمسرمايهگذاريحتيمشكليهمازتورم،
ركود و بيكاري حل نميكند .مس��كن هم همينطور
است .سرمايهگذاريهاي عظيم در بخش مسكن هم
در بلندمدت دردي از اقتصاد كشور دوا نميكند .ايران
سرمايه كم ندارد.اما بدون ترديد در خصوص مديريت
منابع كاستيهاي فراواني در اقتصاد ايران وجود دارد.
چراكههدايتسرمايههادركشوربهگونهاياستكههم
برمشكالتموجودميافزايدهمعرصهرابهتوليدتنگ
ميكند .تصميمسازيهاي اشتباه مديريت اقتصادي
بازدهي تولي��د و بازدهي بخش واقعي را غيراقتصادي
كرده و باعث شده تا جهتگيريهاي سرمايهاي كشور
بهجايبخشمولدبهسمتسوداگريميلكند.پرسش
كليدي اين اس��ت كه آيا روزهاي روشن اقتصاد ايران
سرانجامروزوروزگاريدوبارهازراهخواهدرسيد؟پاسخ
قطعا مثبت است اما يك حاشيه بر اين بله بايد نوشت و
آن اينكه تا زماني كه مديريت منابع در كشور بر اساس
اصولاقتصاديتنظيمنشود،امكاندستيابيبهاهداف
ازپيشتعيينشدهبسياراندكخواهدبود.
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مرامنامه اخالقي روزنامه تعادل در وبس�ايت رسمي روزنامه در دسترس است

زنگ هشدار فرونشست زمين به صدا در آمده است

خبر روز

مرگ  ۵۰۰هزار نوزاد در جهان بهخاطر آلودگي هوا

هوايآلوده سالگذشته ميالدي ()۲۰۱۹به مرگ ۵۰۰هزارنوزاددرجهانمنجر شد .قرارگرفتندر معرضآاليندههاي موجوددرهوابراي
جنينمضراستوميتواندباعثزايمانزودرسياتولدنوزادباوزنپايينشود.اينعواملبامرگوميرباالدرمياننوزادانارتباطدارد.نزديك
بهدوسوماز ۵۰۰هزارموردمرگوميرنوزادانباهوايآلودهداخلخانهبهويژهاحتراقسوختجامدمانندسوزاندنچوببرايآشپزيمرتبط
است .كارشناسان سالمت از سالها پيش درباره تاثير هواي آلوده بر افراد مسن و بيماران هشدار دادهاند اما در مورد تاثير آلودگي بر جنين به
تازگيتحقيقاتيانجامگرفتهاست.مشخصنيستدراينمرحلهچهمكانيزمياتفاقميافتداماعامليوجودداردكهباعثكاهشرشدجنين
ودرنهايتپايينبودنوزنهنگامتولدميشود.يكپيونداپيدميولوژيكوجودداردكهدرچندينمطالعهدرچندكشورنشاندادهشدهاست.
مرز پرگهر

بحران ملي در اصفهان

تعادل| مساحتي بالغ بر  8هزار و 320
گزارش كيلومتر مربع از اراضي استان اصفهان با
گستردگي زياد دچار فرونشست شده و
ايندرحالياستكهگستردگياراضيدرگير،در 3سال
اخيرنزديكبه 3برابرشدهاست؛ايناعداددرحالياعالم
ميشودكهبنابهگفتهكارشناسانزمينشناسيبسياري
از بناهاي استراتژيك استان در اين مناطق واقع شده و
حتيمحدودههايشهرياصفهان،نرخفرونشستبيش
از 18سانتيمتر در سال را تجربهميكند.بنابهگزارشي
كه از سوي سازمان زمينشناسي و اكتشافات معدني
كشورارايهشد،فرونشستدردشتهاينجفآباد،مهيار
شمالي،مهيارجنوبي،كاشان،گلپايگان،برخوار،اصفهان،
اردستان،نطنزوفالورجانبهصورتخطرناكيمشاهده
شده و آنچه كه مشخص است ،فشار بر منابع آب در اثر
تراكم جمعيت ،صنايع و يا كشاورزي همراهبا دورههاي
خشكس��الي و عدم تغذيه متعادل ،باع��ث بروز پديده
فرونشستزميندرگذرزمانشدهاست.
كشت نابجا در اصفهان
در اي��ن جلس��ه عليرضا ش��هيدي رييس س��ازمان
زمينشناس��ي و اكتشافات معدني كش��ور با انتقاد از
مديريت و كشت نابجاي محصوالت كشاورزي در اين
استانازكاشتدرختهايپستهدراستانيكهباكمبود
آب در رنج است و با فرونشست دشتهاي خود دست و
پنجهنرمميكند،گلهكردوخواستارتعاملبيشترميان
وزارت نيرو و وزارت جهادكشاورزي و مديريت مصرف
منابعمحدودآبونوعتعيينالگويكشتشد.
جلوگيري از پيشرفت فرونشست
حاجي دليگاني نماينده مردم شاهينشهر نيز در ادامه
با اعالم اين موضوع كه با توج��ه به ابعاد خطرناكي كه
فرونشست استان اصفهان به خود گرفته ،به اين پديده
بايدباديديكامالملينگاهكرد،آنرامعضليفراترازيك
استانويكمنطق هدانست.ايننمايندهمجلسشوراي
اسالميازكارشناسانسازمانزمينشناسيواكتشافات
معدنيكشوروسايرارگانهايذيربطاينموضوعدعوت
كرد تا با حضور در جلس��ات كميسيونهاي تخصصي
ادامه از صفحه اول

قاتلهموطنانخود
نباشيد

و حت��ي ديدن حال و روز بيم��اران كرونايي
بستري در بيمارس��تانها هم در شما ذرهاي
شك براي گذراندن تعطيالت در سواحل خزر
به وجود نميآورد ،باور كنيد شما قطعا مشكل
داريد و بايد به روانشناس مراجعه كنيد .چون
اين بي مباالتيهاي شما تنها جان خودتان را
به خطر نمياندازد .ش��ما با اين كار به راحتي
ميتوانيد عامل انتقال ويروس و بيمار ش��دن
افراد ديگري باشيد كه سيستم ايمني بدنشان
در شرايط مناسبي قرار ندارد .شما ميتوانيد
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 ،نميتواند
مانع از اين شود كه ش��ما به مسافرت برويد،
قطعا نميتوانيد خود را انس��اني بدانيد كه از
لحاظ روحي و رواني سالم است .مگر ميشود
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 ميدانن��د كه خطر جاني
در كمين آنهاس��ت احتي��اط ميكنند .اصال
از قديم گفتهاند احتياط ش��رط عقل اس��ت.
پس كسي كه جانب احتياط را نگه نميدارد،
نقصان��ي در عق��ل و منطق خ��ود دارد .واقعا
مس��افرت رفتن چقدر ميتواند براي كساني
كه ميدانند 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 ميروند و جنگ تماش��ا ميكنند و در
برخي مواقع براي يك طرف اين مخاصمه كه
البته پر از خونريزي و اس��تفاده از صالحهاي
واقعي هورا ميكشند ،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 نميتوان خرده گرفت ،اما
آنها كه مسافرت ميروند ،كساني هستند كه
بايد م��ورد مطالعه قرار بگيرند تا ريش��ه اين
بيتفاوتي نسبت به جان خود و ديگران در آنها
بررسي شود .شايد بتوان راهي براي رفع اين
همه بيمسووليتي پيدا كرد .خالصه كه سعي
كنيم قاتل هموطنان خود نباشيم.

مجلسودرصورتلزومحضوردرصحنعلنيمجلس،
راهكارهاي خود را جهت جايگزين كردن كشت برخي
محصوالتومعيشتجامعهدرگيربهمنظورجلوگيرياز
پيشرفتفرونشستدرايناستانراارايهدهند.
بحران در راه است
كارشناسانمخاطراتسازمانزمينشناسيواكتشافات
معدني كشور نيز ،با بيان اينكه فرونشست در تمام دنيا
يكپديده زمينشناسيبودهوبراي آننيز در تمام دنيا
راهكارهايزياديديدهشدهاست،خواهانتوجهبيشتر
مسووالن عمراني به توصيههاي زمينشناسان شدند.
به نظر ميرسد با مطالعات گسترده و هشدارهايي كه
سازمان زمينشناسي و اكتش��افات معدني كشور در
خصوصفرونشستاستاناصفهاندادهاندوتهيهنقشه
فرونشست اين اس��تان ازسوي سازمان مذكور درسال
گذشته و جلسات پيدرپي زمينشناسان با مسووالن
استاني،اينمسالهازفازشناساييوبيانمسالهگذركرده
وميبايستهرچهسريعترراهكارهاييبرايكاستهشدن
بحراندراينمنطقهلحاظشود.
فرونشستاصفهاننيازمندنگاهملياست
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
عنوانيكمسالهملينگاهشود.منصورشيشهفروش
افزود :استان اصفهان از سالهاي گذشته با پديده
كاهش سطح سفرههاي آب زيرزميني و فرونشست
زمين مواجه ش��ده و توس��عه بهرهبرداري از منابع

آب زيرزميني در  ۲۷دش��ت آن ممنوع اس��ت .او با
بيان اينكه در نقاط بحراني مانند دشت مهيار در هر
س��ال س��طح آبهاي زيرزميني يك متر اُفت پيدا
ميكند،خاطرنشانكرد:ميزانفرونشستزميندر
اين منطقه در هر سال ۱۳سانتيمتر است .مديركل
مديريت بحران استانداري اصفهان با اشاره به اينكه
پديده فرونشست به تدريج خسارت ايجاد ميكند،
اظهارداشت:درزمانحاضردشتهايمختلفيمانند
مهيار،بُرخوار،اصفهان،كاشانوگلپايگانتحتتاثير
اينپديدهقرارگرفتند.
شيشهفروشباتاكيدبراينكهبرايمقابلهبااينپديده
وكاهشاثراتومخاطراتآنالزماستكهنهادهايي
مانندوزارتنيرووسازمانزمينشناسيكشوربهاين
موضوع به صورت يك مساله ملي نگاه كنند ،تصريح
كرد:درخواستماازوزارتنيروايناستكهاينپديده
دراصفهانرادرشورايحفاظتازمنابعآببهعنوان
يكمسالهمليمطرحوپيگيريكندوبرنامهعملياتي
وكاربرديبرايپيشگيريازآنتدوينكند.
اوبابياناينكهالزماستسازمانزمينشناسيكشور
نيز پديده فرونشست زمين در اصفهان را بهصورت
ملي پيگيري كند ،اضافه كرد :بدون شك استمرار
جريان آب در رودخانه زايندهرود يكي از راهكارهاي
موث��ر براي جلوگيري از فرونشس��ت زمين در اين
استان اس��ت .مدير كل مديريت بحران استانداري
اصفهانبابياناينكههمچنينبايدنسبتبهتشكيل
قرارگاه دايمي براي ايجاد طرحهاي تعادل بخشي
مصرف آب اقدام شود ،اضافه كرد :در اين قرارگاهها
بايدكنترلبرداشتآبازدشتهايممنوعهونصب
كنتورهاي هوشمند در چاههاي آب پيگيري و اجرا
شود .مديركل مديريت بحران استانداري اصفهان با
بياناينكهسازمانجهادكشاورزياصفهاننيزبراي
مقابله با پديده فرونشس��ت زمين مكلف به توسعه
روشهاي نوين آبياري ،ترويج كش��ت گلخانهاي و
محصوالت كم آب بر و اختصاص تسهيالت كم بهره
بهكشاورزاندراينزمينهشدهاست،خاطرنشانكرد:
روشهاي نوين آبياري تا كنون در حدود  ۱۲۰هزار
هكتارازاراضياستاناجراشدهاست.

جامعه

كرونا جان  ۳۱۲نفر ديگر را در ايران گرفت

با ف��وت  ۳۱۲بيمار ديگ��ر مبتال به
كرونا در  ۲۴س��اعت گذشته ،شمار
جانباختگان بيم��اري كوويد ۱۹در
كش��ور به  ۳۱هزار و  ۳۴۶نفر رسيد و
 ۳۱استان 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  ۷۰۹نف��ر از بيم��اران ،بهبود يافت��ه يا از
بيمارستانها ترخيص شدهاند .همچنين ۴۸۶۱
نفر از بيم��اران مبتال به كووي��د ۱۹در وضعيت
ش��ديد اين بيماري تحت مراقبت ق��رار دارند و
تاكنون چهار ميليون و  ۵۹۹هزار و  ۵۵۴آزمايش
تشخيص كوويد ۱۹در كش��ور انجام شده است.
س��يما س��ادات الري افزود :اس��تانهاي 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 استانهاي 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  ۹۸و عبور از خيز
ضعيفتر 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 .هماكنون
تمام شهرهاي استان يزد در وضعيت قرمز هستند.

روند افزايش بيماران بستري در بيمارستانها

مع��اون درم��ان وزارت بهداش��ت از
افزايش روند بستري در بيمارستانها
خبر داد .قاس��م ج��ان بابايي گفت:
خوشبختانهتاپايانامسالنيز ۱۱هزار
تخت بيمارستاني در كشور به ظرفيت
تختها اضافه خواهد ش��د .او افزود:
عدم رعايت پروتكلهاي بهداش��تي
توسط برخي از هموطنان باعث شده
كه برخ��ي از افراد ك��ه اين پروتكله��ا را رعايت
ميكنند ،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 بيمارستانها 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 زمينهاي 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
ميشوند ،اما بايد به موقع مراجعه كنند تا درمان را
به موقع دريافت كنند و نسبت به فصلهاي بهار و
تابستان ،بيماران در حال حاضر بدحالتر هستند،
البتهميزانپذيرشدربيمارستانهانسبتبههفته
گذشته بهتر شده كه اميدواريم با مراعات بيشتر
مردم با روند كمتر بستري مواجه شويم.

وضعيتمحدوديتهاي ترافيكي جادههادر تعطيالت

جانش��ين پلي��س راه كش��ور
محدوديته��اي ت��ردد در جادههاي
كشور در تعطيالت پيش رو را تشريح
كرد .سرهنگ ايوب ش��رافتي درباره
محدوديتهاي ترافيكي در محورهاي
كشوراظهاركرد:دربارهمحدوديتهاي
ترافيكي و ممنوعيت سفر تا اين لحظه
هيچمحدوديتوممنوعيتيبرايتردد
خودروهاي سواري و منع س��فر در جادهها اعمال
نشده است .او افزود :البته در تعطيالت پيش رو هيچ
تصميمي براي ارايه تسهيالت تردد به خودروها در
جادههاي ش��مالي نخواهيم داشت و براين اساس
هيچ يك از جادههاي كشور به منظور سهولت تردد

و تخليه س��ريع بار ترافيك يك طرفه
نخواهد شد .جانشين پليس راه كشور
درب��اره محدوديتهاي اعمال ش��ده
براي موتورسيكلتها و وسايل نقليه
سنگيندرتعطيالتپيشرونيزگفت:
يكس��ري محدوديتها از چهارشنبه
 ۳۰مهر ماه تا دوشنبه پنجم آبان ماه
براي تردد موتور س��يكلتها و وسايل
نقليه سنگين اعمال ش��ده كه بر اين اساس تردد
موتور سيكلت از ساعت ۱۲ظهر روز چهارشنبه۳۰
مهرماه تا ساعت  ۶صبح روز دوشنبه پنجم آبان ماه
در محورهاي كرج  -چالوس ،هراز ،فيروزكوه و محور
تهران  -سمنان  -مشهد و بالعكس ممنوع است.

«درهراگه»كرماندرجنوبشرقيرفسنجانقرارداردومانندكالجنيدركويرطبسويزد،يكدرهباديوارههايفرسايشيافته،بلندومخوف
بوده كه جريان آب در ميان آن قرار دارد و باب ماجراجويي است .شايد در نگاه اول اينطور به نظر ميرسد كه طرحها و نقشهاي ايجاد شده روي
آنهابهدستبشرانجامشدهوليدرواقعايندستهنرمندطبيعتبودهكهبهزيباييهرچهتمامترديوارههايعظيمدرهرافرسايشدادهونقش
انداخته است .ظاهر ترسناك و پر رمز و راز و همچنين تغيير آب و هوايي محسوس و ناگهاني كه در دل كوير و گرماي سوزان آن ،درون دره آب و
هواييبهاريو مطبوعدارد،موجبشده كهمردم بوميپاي افسانههايجنو پريرا بهدره راگه كرمان همبكشند.جالباستبدانيدكهدره راگه
سومين ژئوپارك طبيعي ايران است كه حدود 20كيلومتر امتداد دارد.
كتابخانه

درباره كتاب «ژاپن و ظهور يك ابرقدرت بزرگ اقتصادي»

«دنيسب.اسميت»يكيازنويسندگانمعروفكتابهاياقتصاديدركتاب«ژاپنوظهوريكابرقدرتبزرگاقتصادي»بهچندوچون
اوج گرفتن اقتصاد ژاپن پرداخته است .اينكه سياستهاي نظامي ژاپن در دوران بعد از جنگ از سوي متحدان آن كشور و خصوصا امريكا
بسيار خطرناك و زيانآور تلقي ميشد .بعد از زمان جنگ ،قانون اساسي ژاپن ،آن كشور را غيرنظامي اعالم كرد درحالي كه تا سال۱۹۵۰
شالودهنيروهايمسلحژاپنكام ً
الازهمپاشيدهبود.ازآنزمانبهبعد،هزينههايدفاعيآنكشورهرگزتاحديبيشازيكدرصدازدرآمد
ناخالص ملي افزايشپيدانكرد .امادر قبال ثروت مليژاپن ،اين يكدرصدبهمعناي آن استكهنيروهايدفاع از ژاپن (نام قانونينيروهاي
مسلحژاپن)بهخوبيمسلحشدهباقيماند.ژاپنيكابرقدرتنظاميبهشمارنميآيد،امادرمقابلبهيكعاملمهمدرموازنهقدرتآنهم
دراقيانوسآراموجهانبدلشدهاست.فناوريخيرهكنندهژاپنبهآنكشورامكانآنراميدهدتابهيكقدرتهستهايتبديلشود.
ميراثنامه

گسترش مرمت بافت تاريخي يزد

رييس پاي��گاه ميراث جهاني ش��هر تاريخي يزد و
مسوولكميسيونعمرانيشورايشهريزدازاجراي
طرحيتوسع همحورشاملطرحساماندهيومرمت
معابر و كوچههاي تاريخي يزد خبر داد .محس��ن
عباسيهرفتهگفت:شعاعنفوذاينطرحمستمر،هر
سالهبهفراخوراعتبارساالنهشهرداريتوسعهخواهد
يافت .شبكه بافت معابر تاريخي يكي از مهمترين
اركان شهر تاريخي يزد محسوب ميشود 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:
كفسازي ،جداره سازي و مرمت و بازسازي عناصر
سازهاي و س��ايهانداز كوچههاي بافتهاي تاريخي
مانند ساباطها ،تويزهها و پش��تبندها در دستور
كار اين طرح قرار گرفته است .عباسي هرفته كوچه
مس��جد تبريزيان را يكي از موارد اجراي اين طرح

مرمتيوساماندهياعالمكردوگفت:اينمعبريكي
ازمسيرهايپرترددبافتتاريخيمحسوبميشود
كهسالهاموردبيتوجهيوبعضاتخريبقرارگرفته
بودووضعيت مناسبينداشت.همچنيناجراياين

هنر

طرح در محدوده مطرح شده منجر به بازگشت اين
كوچه تاريخي به حال��ت اصيل خود بوده تا يكي از
كوچههاي مهم اين ش��هر تاريخي حدفاصل بازار
قديمي شهر و محله مهم سهل ابن علي اعاده شود.

هنر

فروش نسخه كمياب «هري پاتر»
بهقيمتيباورنكردني

يك نس��خه كمياب از نخس��تين كتاب مجموعه «هري پاتر» نوشته «جي.
كي.رولينگ» ،در يك حراجي به قيمت  ۶۰هزار 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 ميكرد .او اين كتاب را حدود
 ۱۸ماه پس از آنكه در ژوئن س��ال  ۱۹۹۷چاپ شد ،خريداري كرده بود .اين
كتاب توسط كارشناسان حراجي هانسونز  ۳۰هزار پوند قيمتگذاري شد اما
در نهايت به قيمت استثنايي  ۶۰هزار پوند به فروش رفت .فروشنده ناشناس
كتاب در نظر دارد از پول به دست آمده براي بازپرداخت وامهاي دانشجويي
دخترش استفاده كند .ماه مه امسال (ارديبهشت -خرداد )۹۹نسخه مشابهي
از اين كتاب كه يك معلم از ميان وس��ايل دورريز پيدا كرده بود ،به قيمت ۳۳
هزار پوند فروخته شد.

پرفورمنس«آنتيگونه»
آنالين اجرا ميشود

كيومرث مرادي از اجراي آنالين پرفورمنس «آنتيگونه» در  ۲روز 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 عهدهدار هستم نياز به اميد و انگيزه دارند و
متاسفانهبسيارتلخونگرانكنندهاستكهدراينوضعيتهيچبرنامهايبرايتئاتر
وجود ندارد .او افزود :از اين رو و در جهت تحقق بخش��يدن به اين شعار كه «تئاتر
هموارهزندهاست»تصميمگرفتمنمايشنامهمشهور«آنتيگونه»اثرسوفوكلرابه
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 :بزرگترين هدف من از اين
كنش اجتماعي اين اس��ت كه اعالم كنم تئاتر همچنان زنده است و اميد را براي
جوانانتئاتريومخاطباناينهنرحفظكنمازهمينرواينپرفورمنسبهصورت
رايگان به مخاطبان عرضه خواهد شد .پرفورمنس «آنتيگونه» اول و دوم آبان ماه
ساعت ۲۱در فضاي اليو اينستاگرام اجرا خواهد شد.

