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يادداشت- 1

زماني براي ديپلماسي در قفقاز
نخس��ت( طي روزه��اي اخير 
برخي حواش��ي بر مناس��بات 
ارتباطي ايران با آذربايجان سايه 
انداخته كه به نظر مي رس��د، 
ضروري اس��ت موضوع به دور 
از فضاس��ازي هاي حاشيه اي 
ارزيابي و تحليل شود. معتقدم 
بخش قابل توجهي از حواشي، 
برآمده از جو سازي هاي رسانه اي است، چرا كه از يك طرف 
ارمنستان اساسا حاضر نيست مرز استراتژيك خود با ايران 
را به عنوان تنها راه مستقيم به آب هاي آزاد منطقه جنوب 
از دست بدهد و از س��وي ديگر اظهاراتي كه در خصوص 
همكاري جمهوري آذريايجان، تركيه و پاكس��تان براي 
سيطره در منطقه و فعاليت هاي نظامي مطرح مي شود، 
هيچ پايه و اس��اس درس��تي ندارد. بيش��تر اين گزاره ها، 
فضاسازي هاي رسانه اي است كه عمدتا رژيم صهيونيستي 
پشت آن قرار دارد. نبايد فراموش كرد كه پاكستان در قضيه 
يمن، تحت فشار شديد عربستان قرار داشت تا عليه حوثي ها 
وارد عمل شود، اما با هشياري نخست وزير پاكستان موضوع 
به پارلمان حواله شد و مجلس اين كشور هم با قاطعيت هر 
نوع دخالت نظامي پاكستان در يمن را رد كرد. بنابراين اين 
احتمال كه پاكستان وارد قلمروي سرزميني در منطقه 

شود، تقريبا نزديك به صفر است. 
دوم( برخي به اين نكته اش��اره مي كنند كه ممكن است، 
روسيه در اين منازعه به نفع جمهوري آذربايجان وارد عمل 
شده و موازنه قوا در منطقه را عليه ارمنستان به هم بزند. اين 
گزاره هم هيچ پايه و اساس تحليلي درست ندارد.روسيه به 
هيچ عنوان حاضر به تضعيف متحد خود در قفقاز جنوبي 
نيست. چرا كه از بين رفتن مرز ارمنستان با ايران، موازنه 
قوا را به نفع تركيه در منطقه تغيير مي دهد و روسيه به هيچ 
عنوان حاضر به قبول گسترش نفوذ تركيه در منطقه نيست. 
ضمن اينكه تركيه هم با مشكالت عديده اقتصادي روبه رو 
اس��ت و توان وارد شدن به يك منازعه جدي در منطقه را 
ندارد. آن هم در ش��رايطي كه تركيه مي داند، اين موضوع 
خط قرمز ايران محسوب مي ش��ود و ايران به هيچ عنوان 
از منافعش در اين حوزه كوتاه نمي آيد.بنابراين هم روسيه 
مخالف است، هم ايران و هم اينكه تركيه توان ورود به اين 

منازعات را ندارد.
 سوم( از سوي ديگر اگر قرار باشد، جغرافياي اين منطقه 
به هم بخورد، در آن صورت بايد همه چيز از نو تعريف شود 
و ديگر سنگ روي سنگ بند نخواهد شد. برخي به اشتباه 
تصور مي كنند اين موضوع ذيل روابط داخلي ارمنستان و 
آذربايجان تعريف مي ش��ود و دو طرف از دل هماهنگي با 
هم مي توانند مرزها را تغيير دهند. در حالي كه اين حرف 
از اساس غلط است. اگر قرار بود يك چنين موضوعاتي با 
توافقات دوجانبه تعيين شوند در آن صورت موضوعاتي 
چون اوستياي جنوبي، نخجوان، قره باغ و...هم بر همين 
اساس شكل مي گرفت. ايران بعد از فروپاشي شوروي در 
اين شرايط جغرافيايي و اقليمي، آذربايجان را به رسميت 
شناخته است، اگر قرار باشد اين گزاره هاي سرزميني به 
هم بريزد، ايران هم به مناسبات تاريخي و موضوعاتي كه 
در زمان عهدنامه هاي تركمانچاي و گلستان شكل گرفتند، 
تكيه مي كند و به رسميت شناختن خود را پس مي گيرد. 
بنابراين اين مساله يك مقوله داخلي نيست، بلكه اين موضوع 
موازنه منطقه اي، جغرافيايي، ژئوپلتيكي، ژئواكونوميكي 
و... را در منطقه به هم مي ريزد. واقع آن اس��ت كه مس��ير 
دسترسي ايران به ارمنستان و خط شمال به جنوب از اين 
منطقه مي گذرد. هرچند مرز، مرز كوتاهي است و حدود 
20كيلومتر است اما عمق استراتژيك مهمي هم براي ايران 
و هم براي ارمنستان دارد. بر اين اساس است كه مي گويم، 
موضوع بيشتر فضاسازي هاي رسانه اي دشمنان ايران به 
خصوص رژيم صهيونيستي است. البته ايران با همايش 
نظامي گس��ترده اي كه صورت داد، نش��ان داد كه در اين 

زمينه كامال جدي است. 
چهارم( اما موضوع متوقف سازي كاميون هاي ايران توسط 
آذربايجان ك��ه اخيرا صورت گرفته ي��ك موضوع كامال 
اقتصادي است. ضمن اينكه ايران به راحتي مي تواند پاسخ 
جمهوري آذربايجان را در نخجوان بدهد. چرا كه جمهوري 
آذربايجان براي دسترسي به نخجوان، نيازمند ايران است. 
در صورت پاس��خ منفي ايران براي دسترسي جمهوري 
آذربايجان به نخجوان، مش��كالت ارتباطي فراواني براي 
اين كشور ايجاد خواهد شد. معتقدم كه اين نوع تحركات 
جمهوري آذربايجان، عميق و ريشه دار نيست و اين كشور 
از ظرفيتي برخوردار نيست كه بخواهد با ايران رويارويي 
داش��ته باشد. اين رژيم صهيونيستي اس��ت كه به دنبال 
تنش آفريني در منطقه عليه ايران است و ايران بايد از طريق 
ديپلماسي مناسبات ارتباطي با همسايگان را تنظيم كند. 
ايران نبايد در توري كه صهيونيست ها پهن مي كنند بيفتد.

پنجم( حاال زمان ديپلماسي اس��ت؛ ايران از يك طرف با 
برگزاري مانور نظامي تالش كرد تا پالس هاي مورد نظرش 
را به طرف مقابل ارس��ال كند، اما از سوي ديگر الزم است 
تا به سرعت با استفاده از رويكردهاي ديپلماتيك مساله را 
از طريق گفت وگو حل و فصل كند. براي اين منظور الزم 
است به سرعت ديدارهاي سه جانبه با حضور»ايران، تركيه 
و آذربايجان« از يك طرف و »ايران، روسيه و ارمنستان«از 
سوي ديگر برگزار شود. متاسفانه در برخي موارد مشاهده 
مي شود كه اتمسفر كشورمان تحت تاثير تبليغات دشمنان 
قرار مي گيرد، تحليلگران كش��ور بايد ذهن خود را از اين 
تبليغات منفك كنند تا بتوانند با درك درس��ت تري در 
اين زمينه تحليل داشته باشند. برخي تحليل هاي تند و 
پرحاشيه در رسانه ها مطرح مي شود كه به نظرم برآمده از 
دانش عميق و تحليل درست نيستند و بيشتر تحت تاثير 

هيجانات آني شكل مي گيرند.

حسنبهشتيپور

نقشه راه تجارت از سوي متوليان تجاري ترسيم شد

صادرکنندگان بر مبنای صادرات کاالی دارای ارزش افزوده رتبه بندی می شوند
تهاتر نفت  با  كاال  !

يادداشت-4يادداشت-3يادداشت-2

چيرگي رويكرد نوسان گيري
با وجود اينكه بيش از 13 ماه از 
ثبت آخرين سقف شاخص از 
رقم 2 ميليوني خود مي گذرد، 
بازار شاهد اصالح سهمگين در 
عمده نمادهاي خود بوده است و 
همچنان درحالي كه شاخص 
بين 30 ت��ا 40 درصد از ريزش 
ش��ديد خود را بازيابي كرده اما 
رنگ پرتفوي بسياري از سهامداران خرد، باالخص بورس 
اولي ها همچنان قرمز است. از طرفي بسياري از سهم هاي 
داراي پتانس��يل بنيادي )P/E آيندهنگر كمت��ر از 5( در 
يك كانال قيمتي در حال نوسان هستند. به نظر ميرسد 
استراتژي فعلي بازار در ماه هاي اخير رويكرد نوسان گيري 
به خود گرفته و افرادي برنده اين بازي بودند كه به صورت 
كامل از فرصت هاي نوساني مبتني بر تكانه هاي قيمتي بهره 
بردند. حال سوالي كه در ذهن متبادر مي شود اين است كه 
 Buy &( چرا سرمايه گذاران از استراتژي خريد و نگهداري
Hold( براي سهام ارزنده استفاده نمي كنند؟ يا به بياني 
ديگر چرا فعاالن بازار با خيالي آس��وده در س��هام بنيادي 
به صورت بلندمدت سرمايه گذاري نمي كنند؟ ريشه هاي 
ترس فعلي از كجا نشات مي گيرد؟ پاسخ اين سواالت در 
شناسايي و واكاوي ريسكهاي فعلي بازار نهفته است. با توجه 
به روي كار آمدن دولت جديد و چيده شدن مهره هاي اصلي 
در كابينه اين دولت، همچنان ابهامات بسيار مهمي وجود 
دارد.  اولين ابهام در مورد بحث ريسك هاي بين المللي است. 
هرچند در نگاه اول كه رويكرد دولت فعلي عموما بر مبناي 
اقتصاد مقاومتي و اقتصاد بسته به نظر مي رسد اما شاهد آن 
هستيم كه اين دولت همچنان چشم اميدي به برجام دارد. 
تالشهاي اين دولت جهت عضويت در سازمان همكاري 
شانگهاي با حمايت چين و روسيه نشان از عزم دولت جهت 
كاهش ريسكهاي سياسي دارد. از اين رو هرچند كه از ديد 
سرمايه گذاران قيمت دالر صعودي ديده مي شود اما با توجه 
به موارد نام برده شاهد تغييرات ناهمسان انتظارات تورمي 
ميباشيم كه اين تغييرات در برآورد نرخ فروش و همچنين 
ارزش ذاتي شركت هاي صادرات محور به صورت مستقيم 
اثرگذار است.  دومين عامل نگراني ريشه در عدم انضباط 
مالي دولت و تبعات بعدي آن دارد. كس��ري بودجه دولت 
در س��ال اخير به بيش از 300 هزار ميليارد تومان برآورد 
شده و به نظر مي رسد دولت در حال تمسك به كانال هاي 
درآمدي ديگر اس��ت. گمانه زني در مورد افزايش قيمت 
نهاده ها و انرژي، افزايش حقوق دولتي معادن، ريس��ك 
قيمت گذاري دس��توري و كاهش يا حذف تخفيف هاي 
مالياتي ش��ركت هاي صادرات محور كه بخش اعظمي از 
ارزش بازار بورس را شامل مي شوند عامل مهم ديگر كاهش 

تمايل به سرمايه گذاري بلندمدت در بازار سرمايه است.
عالوه بر وجود اين دو ابهام اساس��ي كه در روند معامالتي 
س��هام اثرگذار بوده، سياست هاي انقباضي دولت جهت 
كنترل حجم نقدينگي با ابزاري همچون افزايش نرخ بهره 
)باالخص باالي 2%( بازار س��رمايه را به ركودي سرد فرو 
ادامهدرصفحه5 خواهد برد كه...  

گزارش روز

محمدابراهيمسماوي

ثبات  قيمت ها؛ راهكار  بانك  مركزي  در  ركود  تورميوعده مهار تورم تا 1401
بعد از افزايش افسارگس��يخته 
ت��ورم در نخس��تين ماه ه��اي 
فعالي��ت دولت س��يزدهم كه 
باعث بروز گراني ه��اي فراوان 
در قيمت كااله��اي مصرفي و 
خدمات شده است، روز گذشته 
وزير اقتصاد ضم��ن اعتراف به 
اينكه در همين يك ماه گذشته 
بيش از 9.3درصد افزايش قيمت در متوسط اقالم مصرفي 
خانوارهاي ايراني رخ داده اس��ت، وعده داد از ابتداي سال 
1401، روند مهار تورم آغاز ش��ود. مطابق وعده هاي ارايه 
شده در اين بازه زماني دولت تالش خواهد كرد تا گراني هاي 
فزاينده فعلي را كنترل كند و ثبات را به بازارهاي كش��ور 
بازگرداند. بر اس��اس اعالم وزير اقتصاد، دولت مهار تورم را 
با تكيه بر دارايي هاي مس��دودي، منابع برآمده از افزايش 
ص��ادرات نفتي و البت��ه عدم اس��تقراض از بانك مركزي 
برنامه ريزي و اجرا خواهد كرد. در اين ميان، بس��ياري به 
دنبال يافتن پاسخي براي اين پرسش هستند كه دولت در 
اين مسير چه بايدها و نبايدهايي را بايد مورد توجه قرار دهد؟ 
واقع آن است كه تورم به طور كلي، يك ريشه مهم و اساسي 
دارد و ريشه آن هم »پولي« است. هر كشوري كه قصد مهار 
تورم را دارد در گام نخست و قبل از هر اقدامي بايد در برابر 

رشد نقدينگي فزاينده بايستد. چه رشد نقدينگي در قالب 
پول پايه كه توسط بانك مركزي براي تامين بودجه دولت 
خلق مي شود و چه خلق نقدينگي از سوي سيستم بانكي 
كه تجربيات سال هاي اخير به ما مي گويد كه هيچ نظم و 
انضباطي در اين بخش حاكم نيست. البته وزير اقتصاد به 
درستي اشاره كرده كه آثار هر نوع تصميم سازي در اتمسفر 
اقتصاد كشور نه در كوتاه مدت بلكه با وقفه اي مشخص خود 
را نمايان مي كند. يعني اگر دولت همين امروز شروع كند 
به برنامه ريزي براي مهار تورم، حداقل تا ابتداي سال 1401 
آثار اين تصميم��ات خود را نمايان نخواهد كرد. به عبارت 
روشن تر، آثار اقدامات كنترل و انضباط پولي در ماه هاي بعد 
و سال آينده خود را نشان مي دهد و باعث مهار تورم مي شود. 
در اين ميان نكته اساس��ي كه مسووالن اقتصادي دولت، 
هنوز به آن پاسخ نداده اند، آن است كه اگر فرض كنيم همه 
برنامه ريزي هاي الزم براي مهار پول پايه و نقدينگي انجام 
شود، دولت با كسري بودجه گسترده اي كه برخي روايت ها 
آن را تا محدوده 400هزار ميليارد تومان برآورد مي كنند 
چه خواهد كرد؟ اين پرسشي است كه وزير اقتصاد پاسخي 
به آن نداده است.در واقع روشن نشد كه چگونه مي خواهند 
تورم را مهار كنند در حالي كه اقتصاد ايران با كسري بودجه 
گسترده اي روبه رو است؟ چگونه قرار است تورم مهار شود 
ادامهدرصفحه2 در حالي كه... 

ثبات قيمت ها قدرتمندترين 
اب��زار بانك مركزي اس��ت كه 
مي تواند و بايد براي ارتقاي كم و 
كيف يك رشد اقتصادي پايدار 
و فراگير و افزايش اشتغال كشور 
و »ثبات مالي« اين مرز پرگهر 
به كار گرفته شود و بدون ثبات 
قيمت ها به مديريت كاراي مهار 
تورم دست نمي يابد. تثبيت قيمت ها، بانك مركزي را قادر 
مي سازد تا در پيگيري و تعقيب اهداف ثانويه بانك از جمله 
كاهش نوسانات فعاليت هاي اقتصادي جامعه و مديريت 
و كنترل كاراي بحران هاي مالي و نقدينگي و ايجاد رونق 
اقتصادي و كاهش ركود تورمي از توانايي خود بهره كافي را 
بگيرند. منظور از ثبات قيمت ها آن است كه سطح عمومي 
قيمت ها به طور معني دار و جامعه آزار مداوم افزايش نيابد 
تا زندگي مردم با تورمي پايين و كم نوسان همراه باشد. هم 
تورم باالي بيش از حد و هم افت قيمت ها سنگين در طوالني 
مدت آثار زيانبار رنج آوري بر اقتصادها به جا مي گذارند. در 
صورتي كه ثبات قيمت ها اطمينان دهنده آن اس��ت كه 
اقتصاد در حال رشد بوده و شاغلين احساس ايمني و امنيت 
شغلي دارند و شما به پولي كه در جيب داريد اين »اعتماد« را 
مي كنيد كه با حفظ ارزش خود همان مقدار كاال و خدمتي 

را كه امروز قادر است بخرد فردا نيز با همان كم و كيف آنها 
را به سفره و خانه ش��ما مي آورد. به همين دليل است كه 
امروزه حفظ ثبات قيمت ها را بهترين مشاركت بانك هاي 
مركزي در بهبود رفاه فردي و جمعي مردم يك كش��ور به 

حساب مي آورند. 
اگر قيمت  بسياري از اقالم مورد نياز شما كه بايد هر روز يا 
هر چند روز خريداري كنيد باال روند، شما قدرت خريد خود 
را از دست مي دهيد و لذا تورم باال سطح زندگي و رفاه شما 
را پايين آورده است. به عبارت ديگر، پولي كه شما از درآمد 
خود يا پس انداز خود داريد ديگر نمي تواند چون گذشته 
در خدمت آس��ايش شما باش��د و اين تورم باال جامعه را با 
يك »مارپيچ تورمي« از افزايش قيمت ها مواجه مي سازد 
و تصميم گيران را با ترديد روبرو مي كند.  دليل اين پديده 
آن اس��ت اگر هرچيز به طور فزاينده گران تر شود، شما از 
كارفرماي خود، اگر بيكار نباشيد، خواهيد خواست حقوق 
و دستمزد ش��ما را باال برد. عكس العمل و پاسخ او نيز آن 
است كه قيمت محصوالت و خدمات بنگاه خود را افزايش 
دهد تا بتواند حقوق جديد درخواستي شما را تأمين كند. 
اگر بسياري از بنگاه ها چنين كنند، قيمت بسياري از اقالم 
مورد نياز مردم بيشتر باال مي رود و لذا مارپيچ مزبور حتي با 
سرعت بيشتر ادامه مي يابد! اين امر براي شما و براي كسب 
ادامهدرصفحه5 و كارها در... 

احمديزدانپناهفرشادپرويزيان

 افزايش 32 درصدي تورم و هزينه هاي حاصل از
 قيمت دالر در چهارماه نخست 1400

 وزير اقتصاد تورم كنوني كشور را معلول كسري بودجه 
و افزايش پايه پولي و افزايش نرخ ارز در ابتداي سال دانست

 گزينه حذف قره باغ 
از مسير ترانزيتي به روسيه روي ميز است

 كاهش قيمت سكه 
به دنبال افت نرخ ارز

صفحه 3     صفحه 2    

صفحه 7    

 وعده كنترل تورم 
در ابتداي سال آينده 

پاتك دريايي 

»تعادل« روند عرضه اوليه هاي 
اخير را بررسي مي كند

براي حضور ش��ركت ها در بازار سهام هر كشوري، 
صرف نظر از اينكه ش��ركت ف��وق بايد فاكتورهايي 
را داش��ته باش��د، قبل از هر چيزي نياز اس��ت كه 
ارزش گذاري ش��ود و از اين طريق قيمت هر سهم 
براي عرضه شدن در بازار مشخص شود. روش هاي 
مختلفي براي ارزش گذاري استفاده مي شود و عوامل 
متنوعي را در آن مدنظر قرار مي دهند. در بورس ايران 
معمواًل بين 10 تا 15 درصد از سهام كل شركت براي 
صفحه4رابخوانيد اولين روز عرضه...  

عباس زينعلی، کارشناس بازار مسکن درباره آخرين 
تحوالت بازار مس��کن تهران در شهريورماه 1400 
گفت: علت رونق نسبی بازار مسکن در شهريورماه، 
امن بودن س��رمايه گذاری در اين حوزه است. فعال 
اقتصادی وقتی بررسی می کند می بيند که هيچکدام 
از بازارهای موازی به اندازه مسکن اطمينان بخشی 
يا سودآوری مورد انتظار را ندارند. نياز به مسکن در 
صفحه5رابخوانيد جامعه کماکان وجود دارد و... 

 خريد ملک در ترکيه
  شيوه جديد مهاجرت است

 نه سرمايه گذاری

 قربانيان افت 
بازار سهام

 پيش  بينی
  رشد ماليم

  قيمت مسکن 
در نيمه دوم سال

سخنگویسازماناورژانسکشوربابياناينکهبراثرتوفاندرسيستانوبلوچستان۱۳نفرتا
ساعت2۰شنبهمصدومشدند،گفت:مصدومانبراثرسقوطازارتفاعدچارتروماشدند.

توفان شاهین ۱3 مصدوم بر جای گذاشت
خبر آخر

هواشناسي براي شرق كشور هشدار قرمز داد

هجوم شاهين
چند نكته درباره توفان »شاهين«/ ورود اين توفان به ايران 
كم سابقه است توفان شاهين از مرزهاي شرقي وارد ايران 
شده، خسارت هاي احتمالي توفان سبب تعطيلي برخي 
شهرها و تخليه برخي روستاها در استان هاي سيستان و 
بلوچستان و هرمزگان شده است. به گزارش خبرآنالين، 
همان طور كه پيش بيني ها از حركت توفان »گالب« در 
اقيانوس هند به  سمت درياي عمان و مرزهاي شرقي كشور 
خبر مي داد حاال اين توفان حاره اي با نام جديد خود يعني 
»شاهين« وارد آسمان ايران شده است؛ توفاني كه سبب 
شد هواشناسي باالترين سطح هشدار خود، يعني هشدار 
قرمز را به برخي اس��تان ها اعالم كن��د. در اين باره صادق 
ضياييان، مديركل پيش بيني و هش��دار سريع سازمان 
هواشناسي به خبرآنالين مي گويد: »انتظار داشتيم امروز 
توفان چرخنده »شاهين« از سيستان و بلوچستان وارد 
كشور شود، همين طور هم شد و االن اين توفان دارد روي 
درياي عمان فعاليت مي كند و تا ش��رق استان هرمزگان 
هم پيش خواهد رفت. اين توفان امروز و فردا روي سواحل 
مكران تا شرق هرمزگان به فعاليت خودش ادامه مي دهد.« 
در همين  باره محس��ن حيدري، مديركل هواشناس��ي 
سيستان و بلوچستان به ايرنا گفته كه »هم اينك چرخند 

حاره اي ش��اهين در حوالي مدار 24 درجه ش��مالي و ۶1 
درجه شرقي قرار دارد و با سرعت جابه جايي 11 كيلومتر بر 
ساعت به سمت غرب در حركت است. ابرهاي اين چرخند 
در جهت شمال تا شعاع حدود ۶00 تا ۷00 كيلومتر و در 
جهت غرب تا ش��عاع حدود 400 كيلومتر از چشم توفان 
توسعه يافته كه خيلي بعيد اس��ت در مناطق دوردست 
بيرون از دريا تاثيرگذاري قابل توجهي داش��ته باشد. به 
 طور كل��ي دامنه ابرناكي توفان تاكنون به حدود يكهزار و 
200 تا يكهزار و 300 كيلومتر رسيده است.« با اين وجود 
نگراني ها از خس��ارت هاي احتمالي توفان شاهين سبب 
شده شهرهايي كه در مسير احتمالي توفان هستند، اعالم 
آماده باش كنند. با توجه به اخطار س��ازمان هواشناسي 
مبني بر فعاليت توف��ان حاره اي »ش��اهين« در جنوب 
استان سيستان و بلوچستان بنا بر تصميم ستاد مديريت 
بحران اين استان، مدارس شهرستان هاي كنارك، چابهار 
و دش��تياري تعطيل شدند. همچنين مديركل مديريت 
بحران استانداري هرمزگان در جمع خبرنگاران اعالم كرد: 
»روستاهاي در معرض خطر سيالب و باال آمدن آب دريا 
در پي توفان حاره اي »شاهين« در شرق هرمزگان تخليه 
ادامهدرصفحه۳ اضطراري مي شوند.«  



دولت رييسي درحالي كنترل تورم را يكي از اولويت هاي 
اصلي خود اعالم كرده است كه طبق آمارها روند صعودي 
تورم همچنان ادامه دارد و براي مهار سركشي اين متغير 
اقتصادي، بايد سياست ها و برنامه هاي بلندمدتي طراحي 
و اجرا ش��ود، اما در اين زمينه تاكن��ون تكليف طراح اين 
سياست هاي كنترلي و سكاندار بانك مركزي به عنوان يكي 
از نهادهاي قانونگذار در مهار تورم مشخص نشده است و 
معلوم نيست آيا گزينه جديدي از سوي دولت براي هدايت 
اين نهاد معرفي مي شود يا همچنان رييس كل فعلي به انجام 

وظيفه خود ادامه مي دهد؟
به گزارش ايسنا، با روي كار آمدن هر دولت جديد در ايران، 
روي��ه تعيين رييس كل بانك مركزي اينگونه اس��ت كه 
گزينه مدنظر دولت در ابتدا به پيشنهاد وزير امور اقتصاد 
و دارايي به هيات وزيران معرفي و پس از تأييد، حكم وي 
توسط رييس جمهور صادر مي شود كه او به مدت پنج سال 
مديريت بانك مركزي را به عهده خواهد داشت و انتخاب 
مجدد وي نيز بالمانع است. در اين راستا، احسان خاندوزي، 
وزير امور اقتصادي و دارايي در ۱۳ شهريور ماه سال جاري 
اعالم كرده بود كه »براي معرفي رييس كل بانك مركزي 
گفت وگوهايي انجام شده و نتيجه آن در هفته هاي آينده 
اعالم خواهد شد« اما هنوز خبري نشده است. اكنون تقريبا 
يك ماه از مشخص شدن كابينه دولت سيزدهم و شروع 
فعاليت آن مي گذرد و دولت رييسي هنوز براي بانك مركزي 
به عنوان يكي از سه ضلع مهم تدوين و اجراي سياست هاي 
اقتصادي كشور گزينه اي براي سكانداري آن معرفي نكرده 
است. اين درحالي است كه وظايف مهمي بر عهده بانك 
مركزي به عنوان تنظيم كننده نظام پولي و اعتباري كشور 
از تنظيم و اجراي سياست هاي پولي و ارزي گرفته تا نظارت 
بر بانك ها و موسسات اعتباري قرار دارد و اگر دولت به رييس 
فعلي اعتقادي ندارد بايد هر چه سريع تر گزينه مدنظر خود 
براي هدايت بانك مركزي را معرفي كند. همچنين، به اذعان 
كارشناسان و تحليلگران اقتصادي از آنجا كه مهار تورم در 
كنار ساير مس��ائل و مشكالت حال حاضر اقتصاد ايران از 
اولويت بيشتري برخوردار است، يكي از گام هاي ابتدايي 
دولت براي ريشه كردن يا كنترل تورم، معرفي رييس كل 
بانك مركزي است، زيرا صالحيت و تخصص فردي كه براي 
اين سمت انتخاب مي شود، در مهار تورم نقش مهمي دارد و 
مي تواند تا حدودي بر كاهش يا كنترل انتظارات تورمي كه 

يكي از عوامل موثر بر تورم باالست، اثرگذار باشد. 
از س��وي ديگر، حضور تورم در اقتصاد ايران ريش��ه اي و 
ساختاري است و اجراي سياست هاي كوتاه مدت تنها براي 

مدتي مي تواند مقداري از روند صعودي اين متغير را كم كند 
اما ريشه كن شدن اين بيماري در اقتصاد ايران به مجموعه 
اصالحات ساختاري و سياست هاي بلندمدت نياز دارد كه 
در اين زمينه بايد سرنوش��ت سياست گذار بانك مركزي 
)رييس كل بانك مركزي( براي بلندمدت مشخص شود تا 

سياست هاي آن موثر واقع شود. 
درحالي كه دولت رييس��ي همچنان گزينه خود را براي 
هدايت بانك مركزي معرفي نكرده است، آخرين آمارها 
از نرخ تورم حاكي از تداوم روند صعودي آن و رسيدن نرخ 
تورم ساالنه شهريور ماه ١٤٠٠ براي خانوارها به ٤٥.٨ درصد 
است كه نسبت به همين اطالع در ماه قبل، ٠.٦ واحد درصد 

افزايش را نشان مي دهد.
عالوه بر اين، يكي ديگر از وظايف مهم بانك مركزي كنترل 
نقدينگي است، زيرا افزايش اين متغير اقتصادي و در پي آن 
رشد پايه پولي از جمله عوامل كليدي رشد تورم است كه 
قدرت خريد مردم را بيش از پيش كم مي كند. در اين زمينه 

بانك مركزي بايد سياست هاي احتياطي و كنترلي جدي 
براي بانك ها در راستاي رشد ترازنامه داشته باشد كه در اين 
بين، نقش رييس كل بانك مركزي و شخصيت وي بسيار 
اهميت دارد. به اعتقاد كارشناسان اقتصادي، شخصيت 
مقتدر و مستقل رييس كل از دولت باعث مي شود تا وي در 
مقابل درخواست ها و زياده خواهي هاي دولت براي چاپ 
پول بايستد و اجازه ندهد برداشت از بانك مركزي در جهت 
تامين كسري بودجه وسيله اي براي سركشي نقدينگي 
شود. اقتدار و استقالل بانك مركزي، به ميزاني در روند چاپ 
پول موثر است كه آخرين اعالم بانك مركزي از وضعيت 
اين متغير اينگونه اس��ت كه نقدينگي در پايان شهريور 
سال جاري به بيش از ۳۹۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده و 
عامل اصلي رشد نقدينگي در پايان مرداد ماه افزايش ۱۲.۴ 
درصد رشد پايه پولي در اين مدت اعالم شده كه متهم اصلي 
افزايش رشد پايه پولي در مردادماه سال جاري نسبت به 
پايان سال گذش��ته عمدتا استفاده بيش از اندازه دولت از 

وجوه تنخواه گردان خزانه و افزايش سقف مجاز استفاده از 
آن بيان شده است.

بنابراين، با توجه به اينكه اخيرا نيز رييس جمهور در جلسه 
ستاد هماهنگي اقتصادي تورم را خط قرمز دولت دانسته و 
دستگاه هاي اجرايي را از هرگونه اقدامي كه منجر به افزايش 
تورم مي ش��ود، منع كرده و در راستاي كنترل تورم، بانك 
مركزي را موظف به اجراي سياس��ت هاي پولي متناسب 
با مديريت نقدينگي و كنترل تورم كرده است؛ الزم است 
دولت هر چه زودتر گزينه مدنظر خود براي رياست بانك 
مركزي را مشخص يا اگر قصد دارد كه علي اكبر كميجاني، 
رييس فعلي بانك مركزي همچنان در اين س��مت باقي 
بماند، اعالم كند تا سرنوشت سكاندار و آينده بانك مركزي 
مشخص شود و سپس اين نهاد با تدوين سياست هاي خود 
در راستاي مهار تورم و نقدينگي، قدم بردارد زيرا نمي توان 
براي يك نهاد سياس��تي تكاليفي محول كرد اما تكليف 

سياست گذار آن مشخص نشده باشد.
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تاكيد رييسي بر  محدوديت هاي 
هوشمند به  جاي تعطيلي

رييس دولت سيزدهم با بيان اينكه تمهيدات آغاز 
آموزش حضوري در مدارس صورت گرفته، گفت: 
»كنار اقدامات انجام  ش��ده براي واكسيناس��يون 
معلمان، كادر مدارس، والدين و رانندگان سرويس 
مدارس، الزم است واكسيناس��يون دانش آموزان 
باالي دوازده س��ال نيز با س��رعت انجام شود.« به 
گزارش ايرنا، ابراهيم رييسي در نشست ستاد ملي 
مقابله با كرونا، هماهنگي وزارت بهداشت و وزارت 
آموزش و پرورش را در واكسيناسيون دانش آموزان 
باالي ۱۲ س��ال ضروري دانس��ت و گفت: »براي 
س��رعت  گرفتن اين كار، وزارت آموزش و پرورش 
مساعدت كند، مدارسي كه شرايط مناسبي براي 
واكس��ينه كردن دانش آموزان دارن��د، در اختيار 
وزارت بهداش��ت قرار گيرد.« او گفت: »باتوجه به 
اينكه براي واكسيناسيون ۱۲ سال به پايين، نظرات 
علمي مختلفي وجود دارد؛ لذا تا زماني كه به قطعيت 
علمي نرسيم، نبايد اقدامي در اين زمينه انجام شود.« 
رييسي در ادامه، عادي انگاري و كم توجهي به رعايت 
اصول بهداشتي در مبارزه با ويروس كرونا را بسيار 
خطرناك دانس��ت و با بيان اينكه محدوديت هاي 
هوشمند به  مرور جاي تعطيلي مراكز را مي گيرد، 
گفت: »در شرايط كنوني مراكز علمي و پژوهشي بايد 
براي جبران عقب ماندگي هاي ناشي از شيوع كرونا، 
در مسائل اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و آموزشي، 
نسخه ها و راهكارهاي مناسب تدوين و ارايه كنند.«

حكم خرازي براي عراقچي 
جايگزيني سجادپور با شيخ االسالم

كمال خرازي رييس شوراي راهبردي روابط خارجي 
در حكمي عباس عراقچي را به سمت دبيري شوراي 
راهبردي رواب��ط خارجي منصوب كرد. خرازي در 
اين حكم از عراقچي خواسته »تا نسبت به بازسازي 
دبيرخانه و توسعه نقش آن در تبيين سياست هاي 
نظام و تنوير افكار عمومي جهانيان و تحقق منافع 
كش��ورمان« اقدام كن��د. عراقچي معاون س��ابق 
سياسي وزير امور خارجه در حال حاضر مشاور وزير 
امور خارجه است. وي پيش از اين مسووليت هايي 
از جمله س��فارت در فنالند و ژاپ��ن، معاونت امور 
حقوقي و بين الملل��ي وزارت امور خارجه، معاونت 
آس��يا، س��خنگوي وزارت ام��ور خارج��ه و ... را بر 
عهده داشته است. خرازي همچنين از محمدباقر 
خرمش��اد، دبير س��ابق ش��وراي راهبردي روابط 
خارجي در زمان تصدي اين مسووليت قدرداني كرد. 
همچنين حسين اميرعبداللهيان وزير امور خارجه 
»محمدحسن شيخ االس��المي« رييس دانشكده 
رواب��ط بين الملل وزارت امور خارج��ه را به عنوان 
رييس جديد مركز مطالعات سياسي و بين المللي 
وزارت امور خارجه منصوب كرد. اميرعبداللهيان در 
حكم جداگانه اي ضمن تقدير و تشكر از خدمات سيد 
محمدكاظم سجادپور رييس سابق مركز مطالعات 
سياسي و بين المللي، وي را به عنوان مشاور وزير امور 

خارجه منصوب كرد.

مهلت دوهفته اي اژه اي به كميته 
رسيدگي به مطالبات بانك ها

رييس دس��تگاه قضا مهل��ت دوهفت��ه اي به كميته 
فرادستگاهي  رسيدگي به مطالبات بانك ها براي ارايه 
راهكارهاي تقوي��ت و افزايش اختي��ارات و كارآمدي 
اين كميته تعيين كرد. به گزارش خبرگزاري تسنيم، 
غالمحس��ين محس��ني اژه اي در نشس��ت با كميته 
فرادستگاهي  رسيدگي به مطالبات غير جاري بانك ها 
گفت: اين كميته از س��ال ۹۳ تاكنون تشكيل و عنوان 
شده كه ۱۶۳ جلسه هم برگزار كرده كه طي اين جلسات 
به ۱۲ پرونده رسيدگي كرده است. رسيدگي به اين تعداد 
پرونده نش��ان مي دهد كه اين كميته در اهداف خيلي 
موفق نبوده است و تعداد بااليي از موضوعات كه در كشور 
مساله ايجاد كرده مورد بررسي قرار نگرفته است. او در 
ادامه با اشاره به اينكه فساد سرايت مي كند، اضافه كرد: 
»مبارزه همه جانبه نگر با فساد جزو دستوركارهاي اصلي 
قوه قضاييه است كه بانك ها هم بايد در اين زمينه ايفاي 
نقش مهمي داشته باشند. فساد چه در بانك چه در قوه 
قضاييه چه در دستگاه نظارتي و نهاد ضابطين باشد بايد 
مبارزه جدي شود تا سرايت نكند.« اژه اي ضمن تعيين 
مهلت دوهفته اي براي ارايه راهكارهاي تقويت و افزايش 
اختيارات و كارآمدي كميته فرادستگاهي  رسيدگي به 
مطالبات بانك ها اعالم كرد: »همه  موظف به مبارزه با 
فساد  بانكي هستيم  اما مديران بانك ها بايد پيشگام مبارزه 
باشند، فرقي نمي كند مدير  و كارمند بانك  يا مشتري يا 
ضابط و قاضي مرتكب فساد، تخلف و سوءاستفاده شود، 
اگر با فاسد، متخلف و سوء استفاده گر برخورد نكنيم فساد 
به ديگر بخش ها  هم سرايت مي كند. اگر مديران عامل 
يا مديران شعب بانكي از سوي برخي افراد متنفذ براي 
پرداخت  تس��هيالت  به افراد سفارش  شده  تحت فشار 
هستند، بايد از آنها در برابر اين اِعمال نفوذ ها حمايت شود  

تا مجبور به انجام اقدام خالف قانون نشوند .«

برگزاري نشست سران قوا 
به ميزباني قوه قضاييه

نشست سران قوا عصر ديروز به ميزباني رييس قوه 
 قضاييه برگزار ش��د. به گزارش خبرگزاري ميزان، 
نشست سران سه قوه بعدازظهر ديروز به ميزباني 
غالمحسين محسني اژه اي رييس قوه  قضاييه و با 
حضور ابراهيم رييسي رييس جمهور و محمدباقر 
قاليباف رييس مجلس شوراي اسالمي برگزار شد. 
در اين جلس��ه و در ادامه ديدارهاي قبلي س��ران 
قوا، روس��اي قواي قضاييه، مجريه و مقننه درباره 
مهم ترين موضوعات كشور از جمله مسائل اقتصادي 
گفت وگو و مشورت كردند تا روند رسيدگي به مسائل 

و مشكالت كشور سريع تر و جدي تر دنبال شود.

الهام علي اف: از همكاري با ايران 
روسيه و تركيه حمايت مي كنيم 

»الهام علي اف«، رييس جمهور جمهوري آذربايجان در 
گفت وگو با يك رسانه اسپانيايي بر همكاري با كشورهاي 
منطقه از جمله ايران و روس��يه تاكيد كرد. به گزارش 
خبرگزاري »ترند نيوز«، الهام عل��ي اف در مصاحبه با 
شبكه اس��پانيايي »افه« در پاسخ به پرسشي در زمينه 
امكان همكاري منطقه اي فعال بين س��ه كشور قفقاز 
جنوبي و سه كشور همسايه روسيه، تركيه و ايران گفت: 
»بله. ما از پيشنهاد رييس جمهور تركيه براي اين بستر 
همكاري منطقه اي حمايت كرديم. گروه ۳+۳. ارمنستان 
البته هنوز پاسخي نداده است. آنچه شما مي بينيد دوباره 
موضع غيرسازنده از جانب ارمنستان است. اما ما كامال 
از آن حمايت مي كنيم و اين نه تنها براي ترتيبات پس 
از جنگ، بلكه به طور كلي براي توس��عه منطقه اي در 
منطقه ما بسيار مهم خواهد بود، زيرا اگر بتوانيم اين قالب 
همكاري را بين شش كش��ور منطقه ايجاد كنيم، اين 
ضامن اصلي برابر هر نوع خصومت جديد و عامل مهمي 
براي همكاري هاي منطقه اي خواهد بود و مزاياي زيادي 
را به همراه خواهد داشت. به دليل گشايش ارتباطاتي كه 
جمهوري آذربايجان به شدت از آن حمايت مي كند و ما 
مي توانيم بالفاصله گردش تجارت بين كشورهاي منطقه 
را افزايش دهيم، تنها با باز كردن ارتباطات مي توانيم ۱۰ 
هزار ش��غل جديد ايجاد كنيم. اما اگر تجارت متقابل را 
تقويت كنيم، اگر بر پويايي مثبت تمركز كنيم، منطقه ما 
از منطقه تنش به منطقه ثبات و صلح تبديل مي شود.« 
براساس ترجمه خبرگزاري فارس، او در زمينه ديدار با 
نخست وزير ارمنستان نيز گفت: »همان طوركه گفتم ما 
آماده ايم و در واقع مذاكرات و تماس ها آغاز شده است. يك 
قالب همكاري در سطح معاونان نخست وزير جمهوري 
آذربايجان، ارمنستان و روسيه وجود دارد. اين قالب به 
مسائل مربوط به باز شدن ارتباطات اختصاص داده شده 
است. همچنين اخيرا در حاشيه نشست مجمع عمومي 
سازمان ملل متحد وزراي خارجه ارمنستان و جمهوري 
آذربايجان ديدار كردند. اين براي اولين بار از زمان پايان 
جنگ بود.  من فكر مي كنم كه آن جلسه تا آنجا كه من 
از وزيرمان مطلع شدم بسيار س��ازنده و اميدوار كننده 
بود. موضع ما بدون تغيير است، از زمان پايان جنگ، ما 
مي خواهيم روابط عادي با ارمنستان بر اساس شناخت 
متقابل تماميت ارضي هر دو كش��ور برق��رار كنيم. ما 
آماده ايم كه بالفاصله روند تعيين مرزهاي خود را آغاز 
كنيم و البته، پس از پايان اين روند مرزبندي. ما همچنين 
آمادگي خود را براي شروع همكاري با ارمنستان در مورد 
توافقنامه صلح آينده اعالم مي كنيم. همه اين ابتكارات 
بارها توسط من و ساير مقامات بيان شده، اما متاسفانه 
هنوز از س��وي ارمنستان پاسخ مثبت داده نشده است. 
بنابراين موضع ما بدون تغيير است و مراحل خاصي وجود 
دارد، اما من فكر مي كنم در طول اين سال ما مي توانستيم 

پيشرفت هاي بزرگ تري داشته باشيم.«

تاكيد بر اجاره يا اخذ ماليات از
 يك ميليون و ۴۰۰ هزار واحد 

مسكوني خالي
نايب رييس كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي 
با اش��اره به ضرورت اجراي دقيق قان��ون اخذ ماليات از 
خانه هاي خالي اعالم ك��رد: »متولي اجراي قانون اخذ 
ماليات از خانه هاي خالي وزارت راه و شهرس��ازي است 
كه مكلف اس��ت فهرس��ت خانه هاي خالي را تهيه و به 
سازمان امورمالياتي معرفي كند. بر اساس آخرين رايزني 
صورت گرفته تاكنون حدود يك ميليون ۴۰۰ هزار واحد 
مسكوني خالي با خوداظهاري مالكان شناسايي شده 
است.« به گزارش ايسنا، اسماعيل حسين زهي در ادامه 
گفت: »اما قطعا آمار خانه هاي خالي بيش از اين رقم است 
كه وزارت راه و شهرسازي به كمك سازمان بازرسي بايد 
هر چه سريع تر نسبت به شناسايي اين واحدها و معرفي 
آن به سازمان امور مالياتي اقدام كند. همه بخش ها بايد در 
اجراي اين قانون همكاري الزم را داشته باشند.« نماينده 
خاش در مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: »خانه هاي 
خالي كه شناسايي ش��ده اند، يا بايد خانه خود را اجاره 
بدهند يا به صورت پلكاني ماليات بااليي بپردازند. قطعا 
اجراي دقيق اين قانون در ساماندهي بازار مسكن و كنترل 

رشد قيمت ها موثر است و بايد با دقت اجرايي شود.«

شمخانی همسايگان را به هوشياری 
در برابر نفوذ بيگانگان فراخواند

دبير ش��ورای عالی امنيت ملی در توييتی همسايگان 
کش��ورمان را به هوشياری فراخواند. علی شمخانی در 
توئيت خود آورده اس��ت: ايران بزرگ و مقتدر همواره 
خيرخواه همسايگان خود بوده و هرگز تهديدی را متوجه 
آنان نکرده است. مشکالت با همکاری و همدلی همه 
کشورهای منطقه حل وفصل خواهد شد. هرگونه نفوذ 
بيگانگان جز شيطنت و تفرقه ثمری ندارد. همسايگانمان 
را به هوشياری در اين زمينه و دوری از آنان فرا می خوانيم.

اميدواري جوزپ بورل به 
ازسرگيري مذاكرات برجام 

جوزپ بورل، مسوول سياس��ت خارجي اتحاديه 
اروپ��ا كه در راس هياتي از اي��ن اتحاديه به منطقه 
سفر كرده است در گفت وگو با شبكه الجزيره تاكيد 
كرد كه ازسرگيري مذاكرات وين درخصوص برنامه 
هسته اي ايران امري ضروري است. او گفت: ايران 
به برنامه هس��ته اي خود ادامه مي دهد درحالي كه 
مذاكرات وين متوقف شده است و زمان درحال پايان 
يافتن است. سقف زماني براي بازگشت به مذاكرات 
وين وجود ندارد و بايد در اسرع وقت به اين مذاكرات 
برگرديم. مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا در 
گفت وگوي جداگانه با العربيه نيز گفت كه مذاكرات 
هسته اي تنها راه ممانعت از دستيابي ايران به سالح 
هسته اي اس��ت. او با تاكيد بر احياي برجام گفت: 
تصور نمي كنم كه مذاكرات وين درخصوص برنامه 

هسته اي ايران با شكست مواجه شود.

يك ماه از تعيين كابينه گذشت

سرنوشت نامشخص رييس بانك مركزي

وعده آقاي وزير براي كنترل تورم در ابتداي سال آينده 

وعده مهار تورم تا 1401

ادعاي گاردين مبني بر احتمال دست داشتن انگليس در ترور سردار سليماني

وزير امور اقتصاد و دارايي تورم كنوني كشور را معلول 
كسري بودجه و افزايش پايه پولي در ماه هاي نخست 
سال و افزايش نرخ ارز دانس��ت و گفت: اقدامات اخير 
دولت براي افزايش صادرات نفت، ورود برخي ارزهاي 
بلوكه ش��ده و صفرش��دن اس��تقراِض جديد از بانك 
مركزي، كنترل تورم در ابتداي س��ال آتي را به دنبال 

خواهد داشت.
به گزارش ايسنا، احسان خاندوزي با اشاره به آمار ارايه 
شده از ميزان تورم ش��هريور ماه اظهار كرد: متأسفانه 
آمارها نش��ان مي دهد در همين يك م��اه، ۳/۹ درصد 

افزايش قيمت  در متوس��ط اقالم مصرف��ي خانوار رخ 
داده اس��ت كه بسيار ناخوشايند است و حكايت از نرخ 
بااليي دارد كه بايد حتمًا در ماه هاي آينده با تدابير الزم 

كنترل شود.
وزير اقتصاد كه در يك برنامه تلويزيوني سخن مي گفت، 
درباره داليل اين افزايش تورم گفت: ريش��ه اين تورم 
مربوط به افزايش قيمت ارز و همچنين فش��اري است 
كه كسري بودجه در ماه هاي ابتدايي سال وارد كرده و 
موجب برداشت بيش از اندازه از بانك مركزي شده است.

وي با بيان اينكه سهل انگاري برخي مسووالن در ماه هاي 

پاياني دولت قبل در كنار شروع بكار دولتي كه در مسير 
انتخاب وزرا و انتصاب مديران جديد قرار دارد، مجالي 
فراهم كرد تا برخي متغيرهاي اقتصادي خالف قاعده 
پيش بيني شده حركت كنند تاكيد كرد: مردم بايد توجه 
داشته باش��ند نتايج هر سياست اقتصادي در ماه هاي 

آينده و با فاصله اثر گذار خواهد بود.
وزير اقتصاد در تبيين علت افزاي��ش تورم در ماه هاي 
اخير افزود: چون دولت قبل با ۵۰ هزار ميليارد تومان 
كسري بودجه در چهار ماه اول امسال، بودجه را گذراند 
و با استقراض از بانك مركزي موجب افزايش پايه پولي 

در كشور شد، طبيعي اس��ت آثار اين اقدام در ماه هاي 
ششم و هفتم سال بروز كند.

خان��دوزي از تمهيدات دولت س��يزدهم براي كاهش 
تورم در ماه هاي آينده هم خبر داد و گفت: دولت براي 
جلوگيري از رويه افزايش نامبارك تورم برنامه اي براي 
كنترل نوس��انات قيمت ارز از طري��ق افزايش فروش 
صادرات نفت و ميعانات گازي، تس��هيل دسترسي به 
ارزهاي بلوكه ش��ده كشور و كاهش استقراض از بانك 
مركزي تدارك ديده كه نهايتًا موجب كنترل تورم در 

ابتداي سال بعد خواهد شد.

 محدوديت هاي ارزي فراواني در كشور وجود دارد؟ 
در واقع كش��ور به واردات نهاده ها و مواد اوليه توليد 
نيازمند اس��ت. از تامين نهاده هاي الزم براي توليد 
مرغ و تخم مرغ گرفته تا گوش��ت قرمز و... وقتي اين 
نيازه��ا وجود دارند اما ارزي ب��راي تخصيص وجود 
ن��دارد، معن��اي آن »افزايش هزينه ه��اي توليد از 
طرف عرضه« اس��ت كه نهايتا باع��ث افزايش تورم 
خواهد ش��د. يعني در ش��رايط تحريم و مشكالت 
داخل��ي اقتصاد، اگرچه مهم تري��ن اقدام براي مهار 

ت��ورم، اصالح ريش��ه هاي پولي اس��ت، اما كش��ور 
نيازه��اي ديگ��ري دارد كه براي دول��ت چاره اي را 
باق��ي نمي گذارد تا براي تامين اي��ن نيازها اقدام به 
توس��عه پايه پولي براي تامين منابع مورد نياز خود 
كن��د. در اين ميان ابهام ديگري نيز مطرح اس��ت و 
آن اينكه به نظر مي رس��د مس��ووالن اجرايي، وزن 
كمتري براي مش��كل تحريم ها قائل هستند. البته 
ممكن است دولتي ها راهكارهايي را در نظر داشته 
باش��ند كه مردم و كارشناسان از آن بي خبر باشند. 

ولي كش��ور به هر ح��ال براي تامي��ن برخي موارد، 
نيازمن��د واردات اس��ت. براي تامين اي��ن نيازهاي 
وارداتي بايد ارزي وجود داش��ته باش��د كه در ازاي 
اين كاالها پرداخت شود. يا اينكه كااليي بايد وجود 
داشته باشد تا صادر شود و منابع برآمده از آن صرف 
تامين اين نيازهاي وارداتي ش��ود. در شرايط فعلي 
امكان صادرات نفت كه وجود ندارد، هر كااليي را هم 
كه بخواهند بفروش��ند به دليل مشكل fatf امكان 
نق��ل و انتقال پول وج��ود ندارد. تنها گ��زاره اي كه 

باقي مي ماند، صادرات محدود به برخي كشورهاي 
همسايه يا تجارت تهاتري است. اما مگر از طريق اين 
ظرفيت هاي تهاتري، چن��د درصد ظرفيت اقتصاد 
كش��ور را مي توان تامين كرد؟ البته همان طور كه 
قبال هم اشاره كردم، ممكن است دولت راه حل هاي 
ديگري را س��راغ داش��ته باش��د كه ما از آن بي خبر 
باشيم. اما با گزاره هاي مستند و عيني موجود تا زمان 
حل و فصل نشدن مش��كل تحريم ها و fatf دولت 

كار بسيار دشواري براي مهار تورم خواهد داشت.

روزنام��ه گاردين در گزارش��ي مطرح كرد بر اس��اس 
اطالعاتي كه از يك تحقيق درباره فعاليت هاي مرموز 
پايگاه اطالعاتي نيروي هوايي سلطنتي انگليس به دست 
آمده است، »احتمال دارد«  اين پايگاه در عمليات ترور 
شهيد سردار سليماني طي حمله اي پهپادي، به امريكا 

كمك كرده باشد.
به گزارش ايسنا، روزنامه گاردين در گزارشي نوشت كه 
بر اساس تحقيقات انجام شده، »احتمال دارد« ِمنتويث 
هيل، پايگاه اطالعاتي نيروي هوايي سلطنتي انگليس 
)RAF( به عمليات پهپادي ترور ش��هيد سردار قاسم 
سليماني در دي ماه سال ۹۸ مرتبط بوده باشد. عمليات 
ترور شهيد سردار سليماني به دس��تور دونالد ترامپ 
رييس جمهوري پيشين امريكا و طي حمله اي پهپادي 
به خودروي حام��ل او در نزديكي فرودگاه بغداد انجام 
شده بود. گاردين در ادامه مي نويسد: فعاالن سياسي در 
پي انتشار گزارشي كه سواالتي را درباره دست داشتن 
انگليس در حمالت امريكا برانگيخته اس��ت، از وزراي 
انگليس خواسته اند توضيح بدهند كه آيا پايگاه اطالعاتي 
مرموز منويث هيل در يوركشاير در عمليات هاي ترور 

اخير نقش داشته است يا نه.
اين گزارش مي افزايد: تحقيق انجام شده نتيجه گيري 
مي كند كه »احتمال دارد« شهيد سردار سليماني در 
ژانويه س��ال گذشته با اس��تفاده از اطالعاتي كه از اين 
پايگاه انگليسي به دست آمده بود، ترور شده باشد. اين 
محل در اصل يك پايگاه دورافتاده آژانس اطالعاتي ملي 

امريكا )NSA( است.
گاردين مي افزايد: اين تحقيق همچنين اين س��وال را 
مطرح مي كند كه آيا كاركنان انگليسي در اين پايگاه 
در كمك به حمالت پهپادي مرگبار امريكا دست دارند 
يا نه، به ويژه در يمن، پاكستان، سومالي و تمام مناطق 
درگيري كه انگليس به طور رسمي در آنها درگير يك 

جنگ نيست.
اين گزارش همچنين مطرح مي كند كه بر اساس اسناد 

درزيافته، پايگاه منتويث هيل بخش��ي از يك ش��بكه 
استراق سمع جاسوسي اس��ت كه قادر به جمع آوري 

روزانه داده ها از ميليون ها ايميل و تماس تلفني است.
در ادامه گزارش اين روزنامه آمده است: بارنبي ِپيس، 
يك روزنامه ن��گار تحقيقاتي در يك گ��زارش مطرح 
مي كند كه نيروهاي امريكا و انگليس در منتويث هيل 
»فرات��ر از حد ديده باني و پاس��خگويي علني عمليات 

مي كنند.«

اين روزنامه عالوه بر اين مطرح مي كند: پيس بر اساس 
اطالعاتي كه درز پي��دا كرده نتيجه گيري مي كند كه 
احتمال دارد منتويث هيل در ترور ژنرال سليماني نقش 
داشته باشد. اما وزيران انگليس��ي طبق اين سياست 
كه »ما درب��اره جزييات عمليات هايي ك��ه در پايگاه 
منتويث هيل انجام مي ش��وند نظ��ري نمي دهيم«، از 
ارايه توضيحات در اين باره كه آيا پايگاه يوركش��اير در 
اين حمله پهپادي نقش داش��ته است يا نه، خودداري 
كرده اند. گاردين در ادامه مي نويس��د: پيس استدالل 
مي كند اي��ن حد از پنه��ان كاري باع��ث پيش آمدن 
س��واالتي جدي مي ش��ود. به گفته او »دست داشتن 
انگليس و منتويث هيل در تروري كه در بر دارنده خطر 
شعله افروزي يك جنگ بود، تا حد زيادي نگران كننده 
است. شكست دولت انگليس در اطمينان دادن اينكه 
اين پايگاه هيچ نقشي در اين ترور نداشته است، سواالت 
بزرگي را درباره پاس��خگويي بابت اقدامات اين پايگاه 

ايجاد مي كند.«
در بخش پاياني اين گزارش آمده است: يك سخنگوي 
وزارت دف��اع انگليس در اين باره گفته اس��ت »پايگاه 
منتويث هي��ل بخش��ي از ش��بكه ارتباط��ات دفاعي 
امريكاست و فعاليت هاي ارتباطي متعددي را پشتيباني 
مي كند. به داليل امنيتي و سياستي كه در اين زمينه 
وج��ود دارد، نه وزارت دفاع انگليس و ن��ه وزارت دفاع 
امريكا به طور علني درباره جزييات عمليات هاي نظامي 

يا ارتباطات محرمانه حرفي نمي زنند.«
ادامه از صفحه اول
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رييس كل سازمان مالياتي: 
ماليات بر تراكنش بانكي نداريم

اميدعلي پارسا رييس كل سازمان مالياتي اعالم كرد: 
با بررسي تراكنش هاي بانكي اشخاص از فعاليت هايي 
كه ماليات آنها پرداخت نشده، ماليات را مطالبه كرده 
و اين كار با قوت در دس��ت اقدام است. ما ماليات بر 
تراكنش بانكي نداريم، تراكنش هاي بانكي باالي ۵ 
ميليارد تومان مبناي كار است البته مواردي مانند 
حقوق، دريافت وام، تبديل شكلي از دارايي به شكل 
ديگر و مواردي كه جنس درآمدي ندارند، مشمول 
اخذ ماليات نيستند.يكي از راه هاي تشخيص فرار 
مالياتي بررس��ي تراكنش هاي بانكي افرادي است 
كه داراي گردش مالي بااليي هستند، يعني گردش 
مالي تراكنش هاي بانكي ب��االي ۵ ميليارد تومان 
مبناي كار قرار دارد.بانك مركزي تمامي اطالعات 
مربوط به اين اش��خاص را در اختيار س��ازمان امور 
مالياتي قرار مي دهد، البت��ه مواردي مانند حقوق، 
دريافت وام، تبديل شكلي از دارايي به شكل ديگر و 
مواردي كه جنس درآمدي ندارند را كنار مي گذاريم، 
اما نسبت به موارد ديگر از موديان سوال مي شود كه 
آيا فعاليتي بوده كه ماليات آن پرداخت نشده باشد.

سازمان امور مالياتي با بررسي تراكنش هاي بانكي 
اشخاص از فعاليت هايي كه ماليات آنها پرداخت 
نش��ده، ماليات را مطالبه كرده و اين كار با قوت 
در دست اقدام اس��ت. طي ۵ ماه گذشته نسبت 
به مدت زمان مشابه در سال هاي گذشته حدود 
۶۲ درصد رشد درآمد مالياتي داشته ايم كه اين 
درصد بدون فش��ار به مؤديان و بيشتر از طريق 

جلوگيري از فرار مالياتي به دست آمده است.

تامين ارز كاالهاي اساسي در شش 
ماهه امسال برابر كل سال ۱۳۹۹

مديركل عمليات و تعهدات ارزي بانك مركزي گفت: 
٩.۵ ميليارد دالر ارز براي كاالهاي اساسي در شش 
ماهه اول امس��ال تامين شده كه اين ميزان برابر كل 
ارز تامين ش��ده براي همين اقالم در سال ٩٩ است. 
شيوا راوشي در تشريح داليل نوسان قيمت ارز و اين 
مس��اله كه آيا تقاضاي مازادي در بازار وجود دارد كه 
بانك مركزي آن را پاس��خ نداده است، اظهار داشت: 
تقاضاهاي وارداتي كش��ور كامال مشخص و شفاف 
است و به تشخيص و قيد قانون بودجه در سال جاري 
٨ ميليارد دالر براي تامين كاالي اساسي نهاده هاي 
دامي، دارو و تجهيزات پزشكي تكليف شده بود كه اين 
ميزان در شش ماهه اول به طور كامل تامين ارز شد. 
وي ادامه داد: عالوه بر آن يك و نيم ميليارد دالر براي 
واكسن كرونا تامين ارز شد كه در مقام مقايسه با سال 
قبل و از آنجا كه به لحاظ شرايط و فشارهاي تحريمي 
مشابه سال ٩٩ هستيم نش��ان مي دهد كه اين ۵.٩ 
ميليارد دالري كه تا نهم مهرماه تامين ارز شده برابر 
كل ارز تامين شده براي همين اقالم در سال ١٣٩٩ 
بوده اس��ت. مديركل عمليات و تعهدات ارزي بانك 
مركزي تصريح كرد: اين اعداد بيانگر آن است كه در 
سال جاري از لحاظ تامين نياز واقعي جامعه در اقالم 
مشمول دريافت ارز ترجيحي پيشرو بوده، موفقيت 
بيش��تري داشته ايم و در مورد س��اير اقالم كاالهاي 
واسطه اي و مورد نياز توليد كنندگان و همه وارداتي 
كه مشمول ارزهاي غيرترجيجي و نيمايي مي شوند 
نيز بيش از ۱۸ ميليارد دالر تامين ارز صورت گرفته 
و نشان مي دهد نيازهاي وارداتي كشور به طور واقعي 
تامين شده است.راوشي با اش��اره به اينكه مواردي 
كه روي نرخ ارز تاثيرگذار هستند غير از مولفه هاي 
اقتصادي و ظرفيت توليد و تجارت كشور، شامل اخبار 
سياسي هم هست كه البته اين وقايع گذرا هستند و 
هر دو مورد توسط دولت كنترل مي شود، يادآور شد: 
اتفاق مهم اين است كه فاكتورهاي اساسي و بنيادين 
اقتصادي كه ناشي از ظرفيت توليد واقعي و تجارت 
كش��ور و ظرفيت صادرات و واردات كشور هستند با 
اس��تناد به اعداد و ارقام در وضعيت بهبود نسبت به 
گذشته قرار دارد.وي درباره برنامه بانك مركزي براي 
ثبات در بازار ارز نيز توضي��ح داد: بازار ارز و نياز ارزي 
كشور بايد ابتدا از نظر واقعي بودن شناسايي شود، نياز 
واقعي كشور واردات كاال است كه با ظرفيت برگشت 
حاصل از صادرات صادركنندگان تامين مي ش��ود.

مديركل عمليات و تعهدات ارزي بانك مركزي با بيان 
اينكه سياست چند سال اخير كشور، بانك مركزي و 
دولت همواره بر تقويت برگشت ارز حاصل از صادرات 
بوده است، اضافه كرد: وقتي در شرايط تحريم و كاهش 
انكارناپذير درآمدهاي نفتي توانس��ته ايم نيازهاي 
اساس��ي كش��ور و حتي مواد الزم براي كارخانجات 
و برپا ماندن ظرفيت توليدي كش��ور را به اين شكل 
تامين كنيم، يك توفيق براي كشور به شمار مي رود 
و بيانگ��ر آن اس��ت كه ظرفيت ص��ادرات غيرنفتي 
كشور همچنان رو به افزايش است.راوشي بيان كرد: 
اگر همان گونه كه دولت فعلي يك��ي از مهم ترين و 
منس��جم ترين برنامه هاي خود را روي برگشت ارز 
حاصل از صادرات گذاش��ته، ب��راي صادركنندگان 
ابزارهاي تشويقي اعمال كند اين برگشت ارز تقويت 
خواهد ش��د و عمال براي تامين نياز واقعي ارز كشور 
نگراني وجود ندارد و ما نس��بت به آينده در وضعيت 
بهتري ق��رار مي گيريم.به گفت��ه وي از نظر نياز به 
مصارف خدماتي و نياز به اسكناس، بازار متشكل ارز 
از ظرفيت برگشت ارز صادرات صادركنندگان تامين 
و تغذيه مي شود و به قدر كفايت تمام نيازهاي خدماتي 
كشور را تامين مي كند اما اگر اين بازار در يك مقطعي 
از زمان با فزوني تقاضا نسبت به عرضه مواجه شود، 
بانك مركزي با قدرت ورود پيدا كرده و اين موضوع 
را مديريت مي كند.مديركل عمليات و تعهدات ارزي 
بانك مركزي خاطرنشان كرد: اين سياست و اقدامات 
دول��ت و بانك مركزي مديريت عرض��ه ارز را براي 
نيازهاي واقعي براي ش��ش ماهه آينده و سال هاي 
بعد به طور هدفمند و برنامه ريزي شده پيش مي برد و 
وقتي نياز واقعي مديريت شود با تامين و عرضه واقعي 

در اين صورت مشكل و نگراني بروز نخواهد كرد.

 فروش اوراق و افزايش
نرخ سود بانكي براي مهار تورم 

نرخ تورم س��االنه منتهي 
به ش��هريورماه امس��ال، 
۴۵.۸ درص��د اس��ت و 
س��وال مهم اين است كه 
آيا مي ت��وان براي كنترل 
تورم برنامه ريزي داشت؟ 
دو راهكار پيشنهادي براي 
مهار تورم در اقتصاد ايران 
اين است كه اواًل كسري بودجه به طور كامل از محل 
اوراق تأمين شود و ثانيًا فعاًل اجازه افزايش نرخ بهره 
داده شود.دولت بايد منابع را از اقتصاد جمع كند 
و بانك مركزي هم بايد اج��ازه دهد كه نرخ بهره 
افزايش پيدا كند. پس اين دو مورد، اولويت اصلي 

براي مهار تورم است.
حال اگر دولت اين منابع را از طريق انتشار اوراق، 
از سطح جامعه جمع كند و مجدداً با برنامه ريزي 
كارشناسي و ش��فاف، اين منابع را به گونه اي در 
جامعه به جريان در بياورد كه بازدهي اقتصاد نيز 
افزايش پيدا كند، كنترل و مهار تورم امكان پذير 
مي ش��ود. به عنوان مثال اين مناب��ع مي تواند در 
اجراي طرح هاي زيرس��اختي كه در حال حاضر 
نيمه كاره رها شده اس��تفاده شود. بنابراين با اين 
سازوكار، يعني انتش��ار اوراق و جمع آوري منابع 
و س��پس بازتوزيع آن در مسير توسعه و پيشرفت 
طرح هاي زيرس��اختي، اقدامي موثر براي كنترل 

تورم، انجام مي شود.
بانك مرك��زي بايد ن��رخ اوراق را تعيين كند اين 
در حالي اس��ت ك��ه در گذش��ته، وزارت اقتصاد 
دولت دوازدهم زير بار افزايش نرخ نمي رفت. زيرا 
مس��ووالن وقت وزارت اقتصاد، درس س��ال اول 
كارشناس��ي اقتصاد يعني تفاوت نرخ بهره واقعي 
و اس��مي را درك نمي كردند و نمي دانس��تند كه 
نرخ بهره ۲۲ درصدي اوراق، زماني كه نرخ تورم ۸ 
درصد است خيلي متفاوت با زماني است كه نرخ 
تورم مثال ۵۰ درصد اس��ت. در نتيجه مس��ووالن 
اقتصادي، دچار توهم پولي شده بودند و برداشت 
درستي نداشتند. اين استاد اقتصاد با اشاره به اينكه 
تا زماني كه نرخ بهره به نرخ تورم انتظاري نرسيده 
است، اصاًل عمليات بازار باز نبايد انجام شود، تأكيد 
كرد: عمليات بازار باز بايد به درستي و در نرخ هاي 

بهره باالتر انجام شود.
تا وقتي رابطه دولت و بانك مركزي قطع نش��ده، 
سطح پاييني كريدور نرخ بهره مي تواند مشكل زا 
باش��د. بنابراين پيشنهاد اين اس��ت كه فعاًل كف 
كريدور نرخ بهره را حذف كنيم. به بيان ديگر يعني 
روي سپرده هاي بانك ها نزد بانك مركزي، فعاًل از 

طريق خلق پايه پولي سود پرداخت نشود.
در خصوص سقف كريدور نرخ بهره نيز اگر بانك ها 
در س��قف كريدور، اضافه برداشت داشته باشند، 
بانك مركزي اين اضافه برداشت را با يك جريمه 
حداقلي تأمين خواهد كرد، اما نكته مهم اينجاست 
كه ميزان جريمه مهم نيست بلكه مهم آن است كه 
اين جريمه از محل خلق پول پرداخت خواهد شد 
و منجر به تبعات منفي بر ناترازي بانك ها و اقتصاد 
كشور خواهد شد. بنابراين پيشنهاد اين است كه 
بانك هايي كه مثاًل دو ماه اضافه برداش��ت دارند، 
اين بانك ها تحت نظارت جدي قرار بگيرد و به طور 
مشخص هيات مديره و مديرعامل بانك متخلف 

بايد از دستورات تبعيت يا تغيير كند.
در خص��وص بودجه ريزي توس��ط دولت نيز بايد 
بودج��ه ارزي از ريالي جدا ش��ود. به عبارت ديگر 
رابطه بودجه دولت با بانك مركزي كامال قطع شود. 
در حقيقت اگر دولت نياز به تامين كسري بودجه 
داشته باش��د نبايد بانك مركزي مجبور به تامين 
كسري بودجه شود. البته بانك مركزي به صورت 
غيرمستقيم مي تواند اوراق دولت را خريداري كند.

اينكه دولت بانك مرك��زي را اجبار كند كه اوراق 
خريداري كند يا به دولت وام بدهد يا اينكه بانك 
مركزي ارز حاصل از فروش نف��ت يا ارز دولتي را 
خريداري كند، اينها همه باعث تورم مي ش��ود و 
نبايد به سمت آن رفت. بنابراين رابطه بودجه دولت 
و بانك مركزي بايد به طور كامل قطع شود و بانك 

مركزي در كنترل تورم به استقالل كامل برسد.
بان��ك مركزي براي نيم س��ال دوم، نرخ س��ود را 
افزايش دهد و به سمت واقعي شدن ببرد تا عرضه 
اوراق از سوي دولت، براي اقتصاد جذابيت داشته 
باشد و از طرفي وزارت اقتصاد نيز اين اقدام بانك 
مركزي را قبول و اجرا كند. در كنار اين بايد سازمان 
برنام��ه و بودجه، بودج��ه ارزي را از بودجه ريالي 
تفكيك كند و درآمد ارزي به بانك مركزي فروخته 
نشود. در حقيقت درآمد ارزي صرف هزينه ارزي 

همچون ايجاد زيرساخت ها شود.
بايد بودجه توس��ط دولت مديريت ش��ود. همين 
االن دول��ت مي تواند يك اصالحيه بودجه ۱۴۰۰ 
ب��ه مجلس بدهد، ب��ه گونه اي كه دول��ت نفت را 
مي فروش��د و درآمدهاي نفتي به حس��اب دولت 
در خارج از كش��ور واريز مي شود، سپس دولت از 
محل اين درآمده��ا، مثال پرداخت هزينه احداث 
راه آهن زاهدان به سرخس را انجام مي دهد. البته 
در اين جا نيازمند شفافيت ۱۰۰ درصدي هستيم. 
بايد به طور مشخص معلوم باشد كه طي ۱۰ سال 
آينده چه طرح هايي از محل درآمد نفت قرار است 
اجرا شود، اين طرح ها بايد اوال اولويت بندي شود و 
ثانيا از طريق وبسايتي در اختيار عموم قرار بگيرد 

و همگان بر اين موضوع نظارت كنند.
دولت ها به طور سنتي در ۵۰ سال گذشته، مازاد 
درآمد ارزي و كس��ري درآمد ريالي داشته اند، با 
استفاده از اين مازاد ارزي مي توان زيرساخت هاي 
اقتصاد را از طريق خريد خدمت خارجي گسترش 
داد. همچنين هر دانشي كه اقتصاد كشور احتياج 
دارد، دولت مي تواند از طريق منابع ارزي خودش، 

اين دانش را بخرد و به چرخه اقتصاد وارد كند.

علي سعدوندي

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری |
روز ش��نبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰، به دنبال کاهش قيمت 
دالر در ب��ازار آزاد و همچنين افت ن��رخ دالر و يورو 
در صرافی های بانکی، قيمت طال و سکه نيز کاهش 
يافت. قيم��ت دالر که هفته پيش بي��ن ۲۸۴۰۰ تا 
۲۸۸۵۰ تومان در نوسان بود، روز شنبه به  ۲۸ هزار 
و ۲۲۱ تومان، افت کرد و قيمت يورو 3۲ هزار و 733 
تومان، پون��د انگليس 3۸ هزار و ۴9۶ تومان و درهم 

امارات 7 هزار و ۶۸7 تومان اعالم شده است.
 نرخ دالر در صرافی های بانکی  )شنبه، ۱۰ مهرماه( 
در مقايس��ه با روز کاری گذشته )پنجشنبه، هشتم 
مهرماه( ب��ا ۲۵3 تومان کاهش ب��ه ۲7 هزار و ۶۴۲ 
تومان رسيد.قيمت فروش يورو نيز در مقايسه با روز 
کاری گذشته )پنجشنبه، هشتم مهرماه( ۲۲3 تومان 
کاه��ش يافت و 3۲ هزار و ۲7۱ تومان تعيين ش��د.   
قيمت خريد هر دالر ۲7 هزار و 9۵ تومان و نرخ خريد 
هر يورو ني��ز 3۱ هزار و ۶3۲ تومان بود.عالوه بر اين، 
نرخ خريد دالر در بازار متشکل ارزی ۲7 هزار و ۴7۶ 
تومان و نرخ ف��روش آن ۲7 هزار و 7۲۶ تومان اعالم 
شد.نرخ خريد يورو در اين بازار 3۱ هزار و ۴۸۶ تومان 
و نرخ فروش آن نيز 3۲ هزار و ۱۵3 تومان اعالم شد.در 
سامانه نيما در معامالت روز پنجشنبه، حواله يورو به 
قيمت ۲7 هزار و ۱۲9۸ تومان فروخته و حواله دالر 
به قيمت ۲3 هزار و ۵۴۰ تومان معامله شد.قيمت دالر 
در خردادماه وارد کانال ۲۶ هزار تومان ش��د و چند 
روزی هم با نرخ ۲7 هزار تومان فروخته می شد و در 
اين محدوده نوسان داشت، اما از ابتدای شهريورماه 
شاهد روند نزولی نرخ دالر  و حتی ثبات در کانال ۲7 
هزار توم��ان در صرافی های بانکی بوديم. اما از اواخر 
هفته گذشته قيمت دالر حرکت آرامی به سوی کانال 
۲۸ هزار تومان داش��ت و در اين محدوده داد و ستد 
ش��د؛ اما  قيمت دالر و يورو کاهشی شد.  قيمت هر 
قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جديد در بازار تهران  
)شنبه، ۱۰ مهرماه( با ۵۰ هزار تومان کاهش نسبت به 
روز کاری گذشته )پنجشنبه، هشتم مهرماه( به رقم 
۱۱ ميليون و ۸۸۰ هزار تومان رسيد.سکه تمام بهار 
آزادی طرح قديم نيز ۱۱ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان 
معامله شد.نيم سکه بهار آزادی ۶ ميليون و ۱۰۰ هزار 
تومان، ربع سکه سه ميليون و ۶۰۰ هزار تومان و سکه 
يک گرمی ۲ ميليون و ۲۵۰ هزار تومان قيمت خورد.

در بازار طال نيز نرخ هر گ��رم طالی ۱۸ عيار به يک 
ميليون و ۱۶3 هزار تومان رس��يد. قيمت هر مثقال 
طال نيز پنج ميليون و 39 هزار تومان، قيمت طالی 
۲۴عيار در هر گرم يک ميلي��ون و ۵۵۶  هزار تومان 
ش��د.همچنين اُنس جهانی طال با ح��دود ۱9 دالر 
افزايش يک هزار و 7۶۱ دالر و ۵۰ سنت قيمت خورد.  

       قيمت دالر و س�که در چهارماه نخس�ت 
 ۱400

براس��اس اعالم بان��ک مرکزی، در تي�رم���اه ۱۴۰۰ 
متوس�ط قيم�ت ف�روش ي�ك دالر آمريك�ا در ب�ازار 
آزاد ۲۴۵۱۸ تومان بوده که  در مقايسه با ماه قبل و ماه 
مش�ابه س���ال قب�ل ب�ه ترتي�ب ۴.۶ درص�د و ۱۵.3  
درصد افزايش داش��ت. در چهار ماه اول سال ۱۴۰۰  
نيز متوسط قيمت فروش يك دالر آمريكا و يك يورو 
در بازار آزاد ش��هر تهران به  ترتي��ب ۲37۲۱ تومان و 
۲۸3۸9 تومان بوده كه نسبت به دوره مش�ابه س�ال 
۱399 دالر آمري��كا 3۲.3 درصد  و يورو ۴۴.7 درصد 
افزايش يافت به عبارت ديگر، فشار هزينه های تورمی 
حاصل از رشد قيمت دالر در چهارماه نخست ۱۴۰۰ 
نسبت به چهارماه نخست 99 به ميزان 3۲ درصد باال 
رفته که يکی از عوامل اصلی نرخ تورم و رش��د هزينه 

های توليد و زندگی است. در تي�رم�اه ۱۴۰۰ متوس�ط 
قيم�ت ف�روش ي�ك س�كه تم�ام به�ار آزادي ط�رح 
جدي�د  در بازار آزاد ش��هر ته��ران ۱۰ ميليون و ۶37 
هزار تومان بود كه در مقايسه با ماه قب�ل و م�اه مش�ابه 
س�ال قبل به ترتيب ۱ دهم درصد و 7.۸ درصد افزايش 
نش��ان ميدهد  در چهار ماه اول سال ۱۴۰۰ متوسط 
قيمت فروش يك سكه تمام بهار آزادي  طرح جديد 
۱۰ ميليون و ۴9۰ هزار تومان بوده که نسبت به دوره  
مشابه سال  ۱399 به ميزان 33.۴ درصد افزايش يافت 
به عبارت ديگر، هزينه افزايش قيمت سکه نسبت به 
چهارماه سال 99 به ميزان 33 درصد هزينه بيشتر به 
همراه داشت. مهم ترين عوامل موثر در رشد قيمت طال 
و سکه، باال رفتن نرخ دالر و انس جهانی است.  اگرچه 
اونس جهانی طال ۱9 دال رشد داشت اما از آن سو نرخ 
ارز کاهش��ی بود و در نتيجه آن قيمت سکه نيز افت 
داشت.  قيمت هر اونس طال در پايان معامالت  با ۰.۲3 
درصد رشد به ۱7۶۰ دالر و 9۸ سنت رسيد.به گزارش 
رويترز، در حالی که دالر اندکی تضعيف شده و نگرانی 
ها در م��ورد افزايش تورم و تضعيف رش��د اقتصادی 
سبب ش��ده تا تاثيرات افزايش سوددهی اوراق قرضه 
خنثی شود قيمت طال روز جمعه شاهد افزايش بود و 
در مسير رشد هفتگی باقی ماند.شاخص ارزش دالر 

اندکی کاهش داشت و سبب کاهش قيمت طال برای 
خريدارانی شد که از ارزهای ديگر استفاده می کنند.

در اين هفته قيمت طال شاهد رشد ۰.۶ درصدی بود 
و اولين افزايش هفتگی از سوم سپتامبر را تجربه کرد. 
عقب نش��ينی دالر در روز پنجشنبه به رشد حدود ۲ 
درصدی قيمت فلز زرد کمک کرد.کاهش ارزش دالر 
و افت س��وددهی اوراق قرضه سبب شده تا جذابيت 
بازار طال برای سرمايه گذاران همچنان باال باقی بماند.

عامل ديگری که به جذابيت بازار طال کمک کرد، افت 
ش��اخص ها در بازارهای بورس اروپا و آس��يا به دليل 
نگرانی از رشد تورم و کندی رشد اقتصادی بود.احتمال 
اينکه فدرال رزرو آمريکا ممکن است همچنان سياست 
انقباضی را در دستور کار امسال خود قرار دهد سبب 
شده تا رشد قيمت طال چندان محسوس نباشد، زيرا 
سياست انقباضی هزينه فرصت سرمايه گذاری در بازار 

طال را افزايش می دهد.

      بانک جهانی ۲ ميليارد دالر به سودان
 کمک می کند

در س��فر رئيس بانک جهانی به س��ودان که در طول 
تقريبًا نيم قرن گذشته بی سابقه بود، اين بانک مبلغ ۲ 
ميليارد دالر برای حمايت از خارطوم متعهد شد.در سفر 
رئيس بانک جهانی به سودان که در طول تقريبًا نيم 
قرن گذشته بی سابقه بود، اين موسسه مبلغ ۲ ميليارد 
دالر برای حمايت از خارطوم متعهد شد.ديويد مالپاس، 
رئيس بانک جهانی هنگام ورود به خارطوم به سودان 
تريبون اع��الم کرد که اين بانک مبلغ کالنی را »برای 
کاهش فقر، ارتقاي رشد اقتصادی و کاهش نابرابری« 
به س��ودان اختصاص می دهد.بر اس��اس بيانيه دفتر 
رياست جمهوری سودان، عبداهلل حمدوک، نخست 
وزير اين کشور که از کودتای هفته گذشته به سالمت 
عبور کرد، در ديدار خود با مالپاس تأکيد کرد که می 
خواهد کش��ورش به ثبات اقتصادی برسد.حمدوک 
صبح روز پنجشنبه در دفتر خود پذيرای رئيس گروه 
بانک جهانی يعن��ی ديويد مالپاس ب��ود. گزارش ها 
حاکی اس��ت که آخرين بازديد مقامات بانک جهانی 
از سودان در اين سطح تقريبًا ۵ دهه پيش انجام شده 
است. حمدوک از زمانی که اعتراضات مردمی منجر به 
سرنگونی عمر البشير در سال ۲۰۱9 شد، رهبری اين 

کشور را بر عهده داشته است

افزايش 32 درصدي تورم و هزينه هاي حاصل از قيمت دالر در چهارماه نخست 1400

 دالر 28 هزار و 221 تومان، سكه 11 ميليون و 880  هزار تومان

تورم ماهانه استان ها از 2 تا 5 درصد 

كاهش قيمت سكه به دنبال افت نرخ ارز

هزينه خانوار در يك سال اخير حداقل 4۳ درصد رشد كرده است 

هجوم شاهين 

گروه بانك و بیمه |  در شهريورماه بيشترين نرخ 
تورم ماهانه خانوارهاي كشور مربوط به استان يزد با 
٥.٣ درصد افزايش و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط 
به استان سيستان و بلوچستان با ٢.١ درصد افزايش 
است.مركز آمار ايران شاخص قيمت مصرف كننده 
به تفكيك استان در شهريور ١٤٠٠ را اعالم كرد. بر 
اين اساس بيش��ترين نرخ تورم دوازده ماهه مربوط 
به استان ايالم )٥٣.١ درصد( و كمترين آن مربوط 
به اس��تان قم )٤١.٣ درصد( اس��ت. در شهريور ماه 
١٤٠٠ عدد ش��اخص كل براي خانوارهاي كش��ور 
)١٠٠=١٣٩٥( به ٣٥١.١ رس��يد كه نسبت به ماه 
قبل ٣.٩ درصد افزايش نش��ان مي  دهد. در اين ماه 
بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي كشور مربوط 
به اس��تان يزد با ٥.٣ درصد افزايش و كمترين نرخ 
تورم ماهانه مربوط به استان سيستان و بلوچستان 
با ٢.١ درصد افزايش اس��ت. درصد تغيير ش��اخص 
كل نس��بت به ماه مش��ابه س��ال قبل )تورم نقطه 
به نقطه( ب��راي خانواره��اي كش��ور ٤٣.٧ درصد 
مي  باشد.بيش��ترين نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط 
به استان آذربايجان غربي )٥٣.٧ درصد( و كمترين 

آن مربوط به اس��تان همدان )٣٨.٨ درصد( است. 
نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به شهريور ماه ١٤٠٠ 
براي خانوارهاي كش��ور به عدد ٤٥.٨ درصد رسيد. 
بيش��ترين نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به اس��تان 
ايالم )٥٣.١ درصد( و كمترين آن مربوط به استان 
قم )٤١.٣ درصد( است.در شهريور ماه ١٤٠٠ عدد 
شاخص كل براي خانوارهاي شهري )١٠٠=١٣٩٥( 
به ٣٤٧.٥ رس��يد كه نس��بت به ماه قب��ل ٤ درصد 
افزايش نشان مي  دهد. در اين ماه بيشترين نرخ تورم 
ماهانه خانوارهاي شهري مربوط به استان يزد با ٥.٥ 
درصد افزايش و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به 
استان هاي   سيستان و بلوچستان و خراسان جنوبي 
با ٢.٣ درصد افزايش است. درصد تغيير شاخص كل 
نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( 
براي خانوارهاي ش��هري كشور ٤٢.٩ درصد است. 
بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهاي شهري 
مربوط به اس��تان آذربايجان غربي )٥٣.١ درصد( و 
كمترين آن مربوط به استان همدان )٣٨.٩ درصد( 
اس��ت. نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به شهريور ماه 
١٤٠٠ براي خانوارهاي شهري به عدد ٤٥.١ درصد 

رس��يد. بيش��ترين نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به 
اس��تان ايالم )٥٢.٤ درص��د( و كمترين آن مربوط 
به اس��تان  قم )٤١.٣ درصد( اس��ت. در شهريور ماه 
١٤٠٠ عدد شاخص كل براي خانوارهاي روستايي 
)١٠٠=١٣٩٥( به ٣٧٠.٩ رس��يد كه نسبت به ماه 
قبل ٣.٦ درصد افزايش داش��ته اس��ت. در اين ماه 
بيش��ترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي روس��تايي 
مربوط به استان قم با ٥.٨ درصد افزايش و كمترين 
نرخ ت��ورم ماهان��ه مربوط به اس��تان  سيس��تان و 
بلوچس��تان با ١.٦ درصد افزايش مي باش��د. درصد 
تغيير ش��اخص كل نسبت به ماه مش��ابه سال قبل 
)تورم نقطه ب��ه نقطه( براي خانوارهاي روس��تايي 
٤٧.٨ درصد مي باشد.نرخ تورم دوازده ماهه منتهي 
به شهريور ماه سال جاري براي خانوارهاي روستايي 
به عدد ۴9.7 درصد رس��يد. بر اين اساس بيشترين 
نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ايالم )۵۵.9 
درصد( و كمترين آن مربوط به استان تهران )۴3.۲ 
درصد( اس��ت. بيش��ترين نرخ تورم نقطه به نقطه 
مربوط به اس��تان  آذربايجان غربي )٥٥.١ درصد( و 
كمترين آن مربوط به استان همدان )٣٨.٥ درصد( 

اس��ت. نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به شهريور ماه 
١٤٠٠ براي خانوارهاي روس��تايي ب��ه عدد ٤٩.٧ 
درصد رسيد. بيشترين نرخ تورم دوازده ماهه مربوط 
به اس��تان  ايالم )٥٥.٩درصد( و كمترين آن مربوط 
به استان  تهران )٤٣.٢ درصد( است.بررسي شاخص 
قيمت مصرف كننده به تفكيك استان در شهريورماه 
۱۴۰۰ بيانگر افزايش 3.9 درصدي عدد شاخص كل 
براي خانوارهاي كشور نسبت به ماه قبل و رسيدن به 
3۵۱.۱ است. نرخ تورم ماهانه كل كشور در ششمين 
ماه س��ال، 3.9 درصد بوده اس��ت. همچنين درصد 
تغيير ش��اخص كل نسبت به ماه مش��ابه سال قبل 
)تورم نقطه به نقطه( براي خانوارهاي كش��ور ۴3.7 
درصد ميباشد. بيش��ترين نرخ تورم نقطه به نقطه 
مربوط به اس��تان آذربايجان غربي )۵3.7 درصد( و 
كمترين آن مربوط به استان همدان )3۸.۸ درصد( 
اس��ت.نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به شهريورماه 
۱۴۰۰ براي خانوارهاي كشور به عدد ۴۵.۸ درصد 
رس��يد. بيش��ترين نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به 
استان ايالم )۵3.۱ درصد( و كمترين آن مربوط به 

استان قم )۴۱.3 درصد( است.

مهرداد حس��ن زاده بيان ك��رده: »در ح��ال حاضر 
ستادهاي بحران شهرستان هاي جاسك و سيريك 

فعال شده اند و درحالت آماده باش هستند.«
از طرف��ي آن  طور كه ايس��نا گ��زارش داده جزيره 
قش��م به  حالت آماده ب��اش درآمده اس��ت؛ عليرضا 
نصري، فرماندار شهرس��تان قش��م بي��ان كرده كه 
»بخش ه��اي مختل��ف س��تاد اعم از بخش��داري و 
دهياري ها، شهرداري ها، بسيج، هالل احمر، شبكه 
بهداش��ت و درمان و مديريت برق براي امدادرساني 
با اطمينان از در دس��ترس بودن منابع، تجهيزات و 
ماشين آالت مورد نياز به ويژه در نقاط مسير بحران 

در آماده باش كامل باشند.«
اما توفان چرخنده »شاهين« مي تواند خسارت هايي 
بر جاي بگذارد. در اين باره بهلول عليجاني، اس��تاد 
دانشگاه و بنيانگذار اقليم شناسي سينوپتيك در ايران 
در گفت وگويي با خبرآنالين معتقد است اين قبيل 
توفان ها در خليج بنگال و مكزيك بيشترين فراواني 
را دارند و مي توانند خسارت هاي زيادي ايجاد كنند.

همچنين ضياييان ب��ه خبرآنالين مي گويد: »در اثر 
فعاليت اين سيستم در سواحل سيستان و بلوچستان 
و شرق اس��تان هرمزگان ممكن اس��ت بارش هاي 
س��نگيني ايجاد و با افزايش ارتف��اع موج و بارندگي 
سنگين آبگرفتگي معابر و باال آمدن آب دريا در كنار 
سواحل مي تواند خسارت سنگيني وارد شود. امواج و 

باد شديد مي تواند به تاسيسات خسارت هاي مختلف 
وارد كند و همچنين سبب شكسته شدن درختان و 

سازه هاي موقت شود.«
او ادامه مي ده��د: »پديده هايي كه ناش��ي از توفان 
»ش��اهين« خواهيم داش��ت افزايش ارتفاع موج در 
ساحل بين س��ه تا چهار متر و دور از ساحل شش تا 
هفت متر است. وزش بادهاي بيش از ۱۰۰ كيلومتر 
بر ساعت دور از ساحل ممكن است اتفاق بيفتد و در 
كنار س��احل چيزي حدود ۸۰ كيلومتر سرعت باد 

خواهد بود.«
براي جلوگيري از ايجاد حادثه در چنين ش��رايطي 
رعاي��ت برخي ن��كات ايمني ض��رورت دارد. دراين 
خصوص اهلل بخش ريگي، دبير توس��عه هواشناسي 
كاربردي سيس��تان و بلوچس��تان به ايس��نا گفته 
»توصيه مي شود مردم براي جلوگيري از آسيب هاي 
احتمالي توفان به هيچ عنوان براي عكاسي يا تفرج 
به س��واحل نزديك نش��وند چرا ك��ه در حال حاضر 
بهترين اقدام در خانه ماندن است. همچنان بر عدم 
فعاليت هاي درياي��ي اصرار داريم و توصيه مي كنيم 
تا اطالع ثانوي هيچ فعاليت دريايي در جنوب استان 
انجام نش��ود. م��ردم از س��ازه هاي غيرايمن فاصله 
بگيرند و در صورت س��كونت در اين سازه ها، حتما 
محل اس��كان خ��ود را تغيير بدهند و ب��ه جاي امن 
بروند. افرادي كه بنابر مالحظات شغلي خود هنوز در 

نزديكي بنادر قرار دارند، به مكان هاي امن تر منتقل 
شوند. اگر شرايط انتقال به جاي امن فراهم نيست، 
به هوش باشند و در صورت افزايش شدت پديده هاي 

مخاطره آميز فورا منطقه خطر را ترك كنند.«
آن  طور كه به نظر مي رسد اين توفان كم سابقه است 
و كمتر پيش مي آيد كه توفان هاي حاره اي اقيانوس 
هند به  سمت ايران تغيير مسير بدهند. در همين  باره 
عليجاني به خبرآنالين مي گويد: »سيستم هايي كه 
به كش��ور ما وارد مي شوند و سبب باران يا هر پديده  
ديگر مي شوند معموال از غرب وارد مي شود مخصوصا 
در دوره سرد سال، اما در دوره گرم سال بعضي وقت ها 
در منطقه حاره هم فعاليت هايي انجام مي شود كه به 

آن توفان مي گويند.«
او ادام��ه مي ده��د: »در منطقه اقيان��وس هند اين 
توفان ها معموال وجود دارند و بيشتر سمت بنگالدش 
يا پاكستان مي روند، اما گاهي اين پديده  سمت كشور 
ما هم مي آيد، س��ال ها قبل هم توفان هايي داشتيم 
كه باران هاي شديدي در جنوب شرقي ايران ايجاد 
كردند اما احتمال آمدن اي��ن قبيل توفان ها خيلي 
كم است. طوري  كه گاهي مي گويند هر ۱۰۰ يا ۸۰ 
سال يك  بار مي آيد. البته منظور اين نيست كه براي 
اين توفان ها بايد ۱۰۰ س��ال صبر كرد بلكه احتمال 
وقوع آنها اين گونه است. توفان شاهين هم كه آمده 
از س��وي اقيانوس هند اس��ت. چرايي اين مساله در 

مسيري اس��ت كه توفان ها طي مي كنند. اگر مسير 
توفان از روي دريا باش��د مشخصا باران شديد ايجاد 
خواهد كرد اما اگر به هر دليلي از مسير دريا خارج و 
وارد خشكي ش��وند توفان گرد و غبار ايجاد مي كند. 

چرا كه قدرت زيادي هم دارند.«
عليجان��ي درخص��وص اينكه آيا تغيي��رات اقليمي 
س��بب ش��ده توفان  حاره اي اقيانوس هند به  سمت 
ايران حركت كند، بيان مي كند: »تغييرات اقليمي 
دليل حركت اين توفان به سمت ايران نيست. هر از 
چند سالي ممكن اس��ت اين پديده رخ دهد و منجر 
به ايجاد بارندگي هاي شديدي شود، البته تغييرات 
اقليمي مي تواند اثرگذار باشد. از نظر تغييرات اقليمي 
مي شود گفت كه به  هر صورت اين توفان ها روي دريا 
درست مي شوند اما اگر بارندگي نداشته باشد يعني 
هوا گرم شده و آن كمربند همگرايي كه باعث توليد 
اين سامانه ها مي شود به  سمت شمال جابه جا شده 

است. البته بايد بيشتر بررسي شود.«
همچنين ضياييان بيان مي كند: »اين قبيل توفان ها 
هرچند وق��ت يك  بار مي آي��د، توفان ش��اهين در 
ادامه توفان گالب اس��ت كه از خليج بنگال به سمت 
هندوستان رفت و از خشكي مجدد به اقيانوس هند 
وارد شد و به درياي عرب رس��يد و االن روي درياي 
عمان فعاليت دارد كه از ديروز به نام شاهين شناخته 

مي شود.«

ادامه از صفحه اول



براي حضور شركت ها در بازار سهام هر كشوري، صرف نظر 
از اينكه شركت فوق بايد فاكتورهايي را داشته باشد، قبل 
از هر چيزي نياز است كه ارزش گذاري شود و از اين طريق 
قيمت هر سهم براي عرضه شدن در بازار مشخص شود. 
روش هاي مختلفي براي ارزش گذاري استفاده مي شود و 
عوامل متنوعي را در آن مدنظر قرار مي دهند. در بورس ايران 
معموالً بين 10 تا 15 درصد از سهام كل شركت براي اولين 
روز عرضه در بازار س��هام اختصاص داده مي شود و قيمت 
هر سهم معمواًل كمي پايين تر از ارزش واقعي سهم است، 
بنابراين باعث ايجاد جذابيت براي سرمايه گذاران مي شود.

در كش��ورهاي مختلف عرضه هاي اولي��ه به روش هاي 
مختلفي انجام مي گيرند. به طور مثال در امريكا از س��ال 
2010 از روش تركيبي استفاده مي ش��ود. در اين روش 
ابتدا سهام شركت مربوطه به سرمايه گذاران بزرگ از طريق 
حراج واگذارشده و سپس از طريق آنها به عموم مردم عرضه 
مي شود. همچنين قيمت هر سهم بر اساس عرضه و تقاضا و 
بودن دامنه نوسان تعيين شده و مورد مبادله قرار مي گيرد. 
در ايران به اين صورت است كه درصدي از سهام شركت 
موردنظر به عموم مردم تعلق مي گيرد و درصدي از آن در 
اختيار صندوق هاي س��رمايه گذاري قرار خواهد گرفت. 
دراين بين بسياري از ش��ركت ها در هنگام عرضه اوليه با 
مشكل مواجه مي شوند، قيمت با تأييد سازمان بورس و 
بر اساس ارزش گذاري تعيين خواهد شد و به هر متقاضي 
نسبت برابري از آن نماد واگذار مي شود. ازآنجايي كه معمواًل 
در ايران عرضه اوليه ها تقاضاي بااليي دارند و رشد قيمتي 
خوبي را تجربه مي كنند، انگيزه براي خريد آنها باال است، 
اما به دليل اينكه در ايران محدوديت دامنه نوسان وجود 
دارد معمواًل در روزهاي اوليه پس از عرضه ش��دن، شاهد 
صف هاي سنگين خريد در اين نمادها هستيم. اين روش 
عرضه اوليه مشكالت زيادي را ايجاد كرده است. از آنجايي 
عموم مردم رشد قيمتي بااليي را براي سهام شركت هاي 
تازه عرضه شده انتظار دارند، سرمايه بااليي روانه اين نمادها 
مي شود و ازآنجايي كه عرضه بسيار اندك است صف هاي 
سنگين خريد تشكيل شده و مقدار بااليي از سرمايه در اين 
نمادها بدون بازدهي خاصي قفل مي شوند، سرمايه اي كه 
مي تواند در بازار جريان يابد و باعث رونق آن شود. به طور 
مثال نماد شصدف نزديك به يك سال به طور پيوسته با 
صف خريد مواجه بود و عرضه به قدري در سطح پاييني 
قرار داش��ت كه حتي حجم مبنا تغيير خاصي نمي كرد. 
از طرف ديگر به دليل انتظارات پيش آمده معمواًل در روز 
عرضه شاهد ايجاد نوسانات در بازار هستيم كه مي تواند 
به دليل فروش س��هام ديگر و واردكردن سرمايه در نماد 
مذكور باشد و ازاين جهت نيز مشكل ديگري را در بورس 
ايجاد مي كند. نكته مهم اين است تمام اين اتفاقات در حالي 
رخ مي دهند كه سهام موردنظر شايد حتي ارزندگي مورد 
انتظار را نداشته باشد و همچنين سرنوشت صف هاي خريد 
آن به دست حقوقي هاي آن وابسته است. تاالر شيشه اي 
پس ازاينكه به سطح يك ميليون و 600 هزار واحد رسيد 
روند اصالحي و نزولي خود را آغ��از كرد و در همان حال 
زمان بسياري از فعاالن بازار سرمايه نگران فضاي ترس و 
جو منفي شدند كه مبادا دوباره صف هاي فروش سنگين 
ش��اخص كل را به س��طح يك ميليون و 100 هزار واحد 
بكشاند و بازهم تصميم سازان سازمان بورس عرضه اوليه ها 
را رديف كردند و در يك بازه زماني دو هفته در شهريورماه 
۴ ش��ركت عرضه شد كه شامل دو فوالدساز بزرگ و يك 
شركت شيميايي و يك شركت خدمات رايانه اي بود. در 

زمان عرضه بسياري از سرمايه گذاران فكر مي كردند كه 
اين چهار عرضه اوليه قرار است مانند ساير عرضه اوليه هاي 
سال 1۴00 رشدهاي باالي 100 درصد داشته باشند بر 
همين مبنا شاهد صف هاي با حجم يك ميليارد سهم براي 
نمادهاي همچون فسبزوار و فجهان بوديم اما اين صف ها 
يك هفته هم دوام نياورد، به طوري كه دو فوالدسازي كه 
عرضه اوليه ش��ده بودند در سود حدود 20 درصد به صف 
فروش رسيدند و كيميا تك هم كه در رشد 50 درصدي 
متوقف شده بود يك باره فروريخت و دوباره بعد از يك روز 
به صف خريد رسيد توسن هم ديگر نمادي است كه تحت 
تأثير فضاي بازار و رويكرد ساير عرضه اوليه هاي هم زمان 
خودش به سرعت متعادل شد و نوسانات تا منفي 5 درصد 
را هم تجربه كرد. اين روند نشان داد كه عمال كليت بازار 
اس��ت كه تعيين مي كند كه يك نماد چقدر رش��د كند. 
چراكه در گزارش هاي ش��هريور اين چهار نماد عملكرد 
مثبتي را عرضه كرده بودند و شايد نسبت به ساير عرضه 
اوليه هاي 1۴00 هم سود سازي بيشتري داشتند و تنها 
جو كليت بازار صف هاي خريد آنها را به هم زد.هميش��ه 
در شرايطي كه بازار س��رمايه روندي نزولي پيدا مي كند 
بورس عرضه اوليه هاي بيشتري دارد و ازآنجايي كه مديران 
ش��ركت ها قيمت ها را به صورتي غيرمنطقي محاسبه 
مي كنند مي بينيم كه عرضه اوليه بعد از چند روز صف خريد 
به سرعت متعادل مي شوند و بعد حتي به صف فروش هم 
كشيده مي شوند. البته نبايد فراموش كرد كه بسياري از 
كارشناسان بازار سرمايه معتقدند كه درزماني كه شاخص 
كل رش��د مي كند عرضه اوليه ها باقيمت هاي گزافي به 
سهامداران ارايه مي شود. يكي از كارشناسان بازار سرمايه 
در خصوص عرضه اوليه گفت: هميشه در شرايطي كه بازار 
سرمايه روندي نزولي پيدا مي كند بورس عرضه اوليه هاي 
بيشتري دارند و ازآنجايي كه مديران شركت ها قيمت ها 
را به صورتي غيرمنطقي محاسبه مي كنند مي بينيم كه 

عرضه اوليه بعد از چند روز صف خريد به سرعت متعادل 
مي شوند و بعد حتي به صف فروش هم كشيده مي شوند. 
شركت ها بايد ارزش سهام خود را بر مبناي دارايي هاي كه 
دارند و ميزان سود سازي شركت تعيين كنند تا سهامداران 
بر مبناي عملكرد شركت بتوانند ارزيابي كنند كه ارزش 
سهام شركت در آينده با توجه به سود سازي كه دارد چقدر 
خواهد بود، اما در شرايط كنوني برخي شركت ها اطالعات 
درستي درباره ارزش دارايي شركت ها ارايه نمي دهند به 
همين دليل است كه مي بينيم عرضه اوليه بسيار گران تر 

از آن چيزي كه هستند عرضه مي شوند.

     عملكرد عرضه هاي اخير
شركت فوالد جهان با نماد فجهان در شهريورماه حدود 
121۸.۳ ميليارد تومان فروش داشته كه نسبت به مرداد 
155 درصد افزايش داش��ته است. درواقع مقدار توليد و 
فروش شمش در ش��هريور به ترتيب برابر با 5۸، 2۸۸ و 
61، 5۳۳ تن بوده كه مقدار تولي��د 12۹ درصد و مقدار 
فروش ۳1۷ درصد نسبت به مردادماه رشد داشته است. 
همچنين نرخ فروش ش��مش در شهريورماه حدود 1۴ 
ميليون تومان بوده كه نسبت به مردادماه ۳ درصد كاهش 
داشته است. مجموع فروش شركت از ابتداي سال مالي 
تاكنون به رقمي بالغ بر 50۴6.1 ميليارد تومان رسيده كه 
نسبت به مدت مشابه سال مالي قبل 12۴ درصد رشد را 
نشان مي دهد. آخرين قيمت سهم حدود 66۹ تومان بوده 

و از ابتداي عرضه، حدود 22 درصد رشد داشته است.

     آريان كيمياتك
ش��ركت آريان كيمياتك در شهريورماه 1۴۳ ميليارد 
تومان درآمد فروش كس��ب كرد. فروش ش��ركت در 
مرداد 12۸ ميليارد تومان و در ميانگين 5 ماهه منتهي 
به مرداد 12۳ ميليارد تومان بوده اس��ت. جمع فروش 

ش��ركت در دوره 6 ماهه منتهي به ش��هريور به ۷60 
ميليارد تومان رس��يد كه نس��بت به دوره مشابه سال 
گذشته 50 درصد رشد نشان مي دهد. مقدار فروش كل 
محصوالت كيمياتك در مرداد بيش از 5.5 ميليون عدد 
بوده است كه ۷ درصد بيشتر از ماه مرداد مي باشد. نرخ 
فروش محصوالت بهداشتي شركت در اين ماه با رشد 
11 درصدي همراه شد و به حدود 2۴ هزار تومان به ازاي 
هر عدد رسيد. آخرين قيمت سهم ۳۳۹0 تومان بوده و 

بازدهي آن از زمان عرضه اوليه ۴۷ درصد بوده است.

     فوالد سبزوار
شركت فوالد سبزوار با نماد فسبزوار در شهريورماه 6.5۳5 
ميليارد فروش ريالي داشته كه در دوره مشابه در سال 1۳۹۹ 
مبلغ ۳.006 بوده كه رشدي 11۷ داشته است. درمجموع 
فروش 6 ماهه شركت در سال 1۴00 مبلغ ۳0.65۷ ميليارد 
ريال بوده كه نسبت به فروش 12.۷6۷ ميليارد ريالي دوره 
مشابه در سال 1۳۹۹ از رشد 1۴0 درصدي برخوردار بوده 
است. در حوزه توليد، شهريورماه توليد شركت 62.۸۳۹ 
تن ب��وده و درمجموع 6 ماهه س��ال 1۴00 توليد كل 
شركت به ۴0۸.6۴2 تن رسيده كه افزايشي ۸ درصدي 
نسبت به دوره مشابه داشته است. شركت در دوره مشابه 
سال گذشته توليد ۳۷۸.2۸1 تن را به ثبت رسانده است.

     توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين
شركت توسعه س��امانه هاي نرم افزاري نگين با نماد 
توسن در مدت ۹ ماهه منتهي به شهريور 1۴00 حدود 
20۸ ميليارد تومان درآمد از ارايه خدمات شناسايي 
كرد كه بي��ش از مرداد 1۴00 بود و نس��بت به مدت 
مشابه س��ال گذشته هم بيش��تر بود. اين نماد كه در 
شهريورماه عرضه اوليه شده تاكنون ۴۴ درصد رشد 
قيمت داشته و باقيمت ۷6۳ تومان معامله شده است.
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گام اول انتشار صورت هاي مالي 
پااليشي ها

»ولي اهلل جعفري«، رييس اداره نظارت بر ناشران 
گروه شيميايي و غذايي س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار با اشاره به افشاي اطالعات بااهميت شركت 
پاالي��ش نفت تهران اظهار ك��رد: اين نامه حاكي 
از ابالغ دس��تورالعمل قيمت گ��ذاري خوراك و 
فرآورده هاي ش��ركت هاي پااليشي از سوي وزير 
نفت است. در حقيقت، اين دستورالعمل، نخستين 
گام به منظور اعالم ن��رخ نفت  خام و فرآورده هاي 

نفتي به شركت هاي پااليش نفت است.
وي ادامه داد: دس��تورالعمل مورداش��اره در نامه 
يادشده، افشا نشده است. بنابراين، پيگيري هاي 
مقتضي در حال انجام اس��ت تا در صورت امكان، 
دس��تورالعمل قيمت گذاري خ��وراك دريافتي 
و فرآورده ه��اي نفتي نيز از س��وي ش��ركت هاي 

پااليشي افشا شود.
به گفته جعفري، پس از ابالغ اين دستورالعمل و 
اعالم نرخ نفت خام و فرآورده هاي نفتي از س��وي 
ش��ركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي 
ايران به ش��ركت هاي پااليشي، مي توانيم منتظر 
ارايه صورت ه��اي مالي و آثار آن بر س��ود و زيان 

شركت هاي پااليشي باشيم.
صورت ه��اي مال��ي تصويب ش��ده س��ال ۹۹ 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار در خردادماه براي 
نخس��تين بار براي مشاهده عموم منتشر شد كه 
در اين زمينه رييس سازمان بورس و اوراق بهادار 
خبر داد و گفت: در راس��تاي ارتقاي ش��فافيت، 
صورت هاي مالي تصويب ش��ده س��ال گذش��ته 
سازمان بورس و اوراق بهادار براي مشاهده عموم 

مردم و فعاالن بازار منتشر خواهد شد.

بركناري هيات مديره
شركت بورس جدي است؟

اقتصادآنالين| مسلم صالحي، عضو ناظر مجلس 
در شوراي عالي بورس در خصوص چرايي وقوع اين 
تخلف و راه هاي مقابله با چنين سوءاستفاده هايي 
در نهاده��اي اقتصادي حاكميتي گفت:  كش��ف 
دستگاه اس��تخراج رمز ارز در ساختمان دولتي با 
امكانات و تحت حفاظت امنيتي دولتي به هيچ وجه 

قابل قبول نيست.
حتي اين توجيه كه برخ��ي مديران بورس اعالم 
كرده ان��د، دامنه اس��تخراج رمزارزه��ا در بورس 
آزمايش��ي يا تحقيقاتي ب��وده هم قاب��ل توجيه 
نيست. چراكه اساس��ًا چنين اموري ذيل اهداف، 
برنامه و وظايف بورس تهران و س��اير بورس هاي 

كشور قرار ندارد.
صالح��ي در ادامه در پاس��خ به اين پرس��ش كه 
ازنظر ش��ما چه فرد يا افرادي بايد پاسخگوي اين 
تخلفات رخ داده باشند و آيا با استعفاي صحرايي 
بايد موضوع را تمام شده قلمداد كرد؟ گفت: قطعًا 
هيات مديره س��ازمان بورس بايد پاسخگو باشد. 
بدون ش��ك اين تخل��ف با مصوب��ه هيات مديره 
سازمان بورس انجام ش��ده و كسي نمي تواند ادعا 
كند كه بي خبر بوده است. اما چرايي اتخاذ چنين 
تصميمات و تخلفاتي بسيار مهم است. بايد از طريق 
ارزيابي هاي دقيق تحليل��ي و نظارتي به گونه اي 
برنامه ريزي كرد كه زمينه وقوع اين نوع تخلفات 

در آينده كاهش پيدا كند.
او افزود: در پاس��خ ب��ه پيگيري هاي رس��انه ها و 
نهادهاي نظارتي اعالم ش��ده، اي��ن تصميم براي 
تأمين منابع مالي شركت بورس اتخاذشده است. 
پرسش��ي كه متوليان بايد به آن پاسخ دهند، اين 
اس��ت كه براي تأمي��ن منابع مال��ي موردنياز آيا 
دستگاه ها، سازمان ها، ارگان ها و... بايد راه خالف 

قانون را در پيش بگيرند؟
پرس��ش مهم تر اينكه آيا بودجه هاي تزريق شده 
به وزارت اقتص��اد و مهم تر از آن حتي درآمدهاي 
شركت بورس كفاف نيازهاي مالي اين سازمان را 
نمي داد؟ اين در حالي اس��ت كه وزارت اقتصاد از 
توان كافي براي تأمين مالي زيرمجموعه هاي خود 
برخوردار اس��ت و اين اظهارات بيش��تر به توجيه 

شبيه است.
 نماينده م��ردم اقليد در مجل��س  در ادامه گفت: 
پرس��ش مهم تر اين اس��ت كه آيا منابع برآمده از 
رمزارزهاي استخراج شده و فروخته شده به چرخه 
مالي شركت واردشده است؟ پاسخ به مجموعه اين 
پرسش ها، گوياي انجام فس��ادي سيستماتيك 
در اين مجموعه اقتصادي اس��ت. مجموعه اي كه 
متأسفانه ش��رايط سوءاستفاده مالي در آن فراهم 
اس��ت و برخي از اين شرايط آش��فته مديريتي و 

نظارتي سوءاستفاده مي كنند.
عض��و ناظر مجلس در ش��وراي عال��ي بورس در 
خصوص ضرورت برخورد قانوني با چنين تخلفاتي 
براي جلوگيري از تك��رار آن گفت: ضرورت دارد 
نظارت دستگاه هاي نظارتي در بنگاه هاي اقتصادي 
بسيار گسترده تر و متمركزتر انجام شود تا شاهد 
تكرار اين نوع اتفاقات نباش��يم. شخصًا پيشنهاد 
مي كنم تصميمات هيات مديره س��ازمان بورس 
ضرورتًا ب��ه تاييد وزارت اقتصاد و نمايندگان ناظر 
شوراي عالي بورس و دستگاه هاي نظارتي برسد تا 

امكان سوءاستفاده به حداقل برسد.
صالحي در پايان خاطرنش��ان ك��رد:  همچنين 
بركناري هيات مديره ش��ركت ب��ورس كمترين 
خواسته سهامداراني است كه در 15ماه گذشته 
متحم��ل ض��رر و زيان ه��اي هنگف��ت در بازار 
س��رمايه ش��ده اند. هرچند اين بركن��اري نبايد 
راهي براي س��رپوش گذاشتن بر ساير تخلفات و 
بي تدبيري هاي انجام شده باشد. دستگاه قضايي 
بايد با حساس��يت تمام، مسائل شركت بورس را 
پيگيري و عامالن تخلفات گس��ترده را به اش��د 
مجازات برساند تا حداقل خواسته سهامداران و 
بازگشت اعتماد سهام داران به بورس تأمين شود.

تسهيل خريد سيمان
با معامالت گواهي سپرده

سيد جواد جهرمي، مدير نظارت بر عمليات و بازار بورس 
كاالي ايران در رابطه با مشكالت موجود براي خريد عمده 
سيمان از بورس كاال نظير زمان تحويل و حمل ونقل بيان 
كرد: اگر در تحويل سيمان و زمان آن مشكل و تأخيري 
باشد طبق قوانين بورس كاال، خريداران مي توانند شكايت 
كنند و اگر حقي تضييع ش��ده باش��د نسبت به احقاق 
حقشان اقدام مي ش��ود.  او ادامه داد: اما در رابطه با ساير 
موارد بايد گفت كه حداقل مقدار س��يمان معامله شده 
10 تن است و شركت ها در حال حاضر كمتر از 10 تن 
نمي توانند بارگيري و تحويل داش��ته باشند. هرچند با 
توجه به پيشنهاد هايي كه شده است ممكن است بخشي 
از معامالت خرد سيمان به بستر گواهي سپرده كااليي 
منتقل ش��ود. در اين خصوص بحث پذي��رش انبارها 
در برنامه قرارگرفته شده اس��ت و درصورتي كه انبارها 
پذيرش شوند و معامالت به آن بستر منتقل شود بخشي 
از نيازهاي خرد سيمان از اين بخش تأمين خواهد شد. 
مدير نظارت بر عمليات و بازار بورس كاالي ايران افزود: 
هم چنان مصالح فروش هايي كه به صورت خرد سيمان 
مي فروختند به فعاليت خودشان ادامه مي دهند يعني از 
بورس كاال خريداري و به مصرف كننده نهايي مي فروشند 
و اين بستر وجود خواهد داشت. جهرمي اظهار كرد: اميد 
است در بستر گواهي سپرده كااليي بخشي از مشكالت 
خريداران خرد سيمان در قالب قبض انبار و گواهي سپرده 
مرتفع شود، به طوري كه شرايط مجزايي براي خريداران 
خرد در نظر گرفته خواهد شد. در همين راستا نيز وزارت 
صمت اقدام به دسته بندي مشتريان كرده و قرار شده 
اس��ت كه پروژه ها، خريداران عم��ده و خرد از يكديگر 
جدا شوند تا بتوانند بر اس��اس برنامه ها سيمان خود را 
تهيه كنند. او در پاسخ به اين سوال كه اجرايي شدن اين 
برنامه ها چه زماني خواهد بود؟ بيان كرد: در رابطه بازمان 
بايد گفت، بورس كاال ازنظر زمان و دادن كد منعي ندارد، 
ولي پيش بيني كه از سوي وزارت صمت شده است اين 
است كه تا ظرف مدت كوتاهي خريداران را به تفكيك 
موارد مدنظر مانند پروژه ها، مصالح فروشان و موارد ديگر 

دسته بندي كند و آن را در اختيار بورس كاال قرار دهد.

درباره كتاب بورس
به زبان ساده

براي فعاليت در بازارهاي مالي ازجمله بازار سرمايه به 
فراگيري مفاهيم پايه در اين ب��ازار نيازمنديم؛ چراكه 
يادگيري مفاهيم پايه س��بب مي شود سرمايه گذاران 
با وس��عت ديد بهتري به بازار بنگرند و عماًل بخشي از 
ريسك ناش��ي از نبود اطالعات و دانش را به اين شكل 
كاهش دهن��د؛ بنابراين فراگي��ري مفاهيم مالي يك 
ضرورت محسوب شده و فرد بايد در گام نخست آن را 
فراگيرد. كتاب »بورس به زبان ساده« نوشته مجتبي 
اس��مايي توسط انتش��ارات آراد كتاب در 160صفحه 
منتشرشده اس��ت. در اين كتاب مفاهيم پايه در قالب 
سواالتي گردآوري شده كه معمواًل افراد در بطن ورود به 
بازار سرمايه، در ذهن خوددارند و ازآنجايي كه نمي توانند 
پيوستگي و ساختار منظم آنها را تشخيص دهند، دچار 
سردرگمي مي شوند؛ بنابراين اين موضوع مي تواند روند 
يادگيري را براي آنها دش��وار و مالل آور كند. نويسنده 
كتاب با زباني س��اده و به طور مختصر و مفيد به تمامي 
سواالت پاسخ داده تا هم در زمان مخاطب صرفه جويي 

شود و هم يك ساختار منظم و پيوسته اي داشته باشد.

۴ سبدگردان
مجوز فعاليت گرفتند

ميثم فداي��ي، مدير نظارت بر نهادهاي مالي س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار بابيان »مجوز فعاليت ۴ سبدگردان 
صادرش��ده و به اين ترتيب تعداد سبدگردان هاي فعال 
بازار سرمايه به 5۳ شركت رسيده است.« گفت: تعداد 
شركت هاي سبدگردان از ۳6 ش��ركت در دي 1۳۹۹، 
هم اكنون به 5۳ شركت رسيده است. ميثم فدايي افزود: 
تاكنون مجوز 1۸ سبدگردان صادرشده كه نشان دهنده 
رشد بيش از 50 درصدي اين نهاد مالي در هشت ماه اخير 
است. او تصريح كرد: معتقدم در اين حوزه، به واجدين 
ش��رايط مجوز داده ش��ود و از طرفي ديگر متخلفان و 
سبدگردان هاي ناكارا لغو مجوز ش��وند.  فدايي افزود: 
سياست سازمان بورس اعطاي نامحدود مجوز سبدگردان 
به متقاضيان است. افزايش تعداد سبدگردان ها باهدف 
افزايش خدمات دهي و رضايت فعاالن بازار انجام مي شود.

سرمايه بايد سمت توليد
هدايت شود

سيد ناصر موس��وي الرگاني، نماينده مردم فالورجان 
بابيان اينكه سرمايه گذاري هاي بازار بورس و سرمايه 
بايد به سمت توليد هدايت شود تا اعتمادسازي مردم 
در اين ب��ازار بيش ازپيش افزايش يابد، گفت: به منظور 
اعتمادسازي بيشتر مردم به بازار، دولتمردان ما موظف 
هستند تعريف درستي از جايگاه بورس و بازار سرمايه در 
كشور داشته باشند. وي بر آموزش سهامداران خرد و ارايه 
اطالعات الزم به آنان تأكيد كرد و افزود: عدم آموزش هاي 
الزم به س��هامداران خرد و اطالعات الزم منجر به ضرر 
و زيان سهامداران مي ش��ود بنابراين الزم است امروزه 
به جاي ش��عار دس��ت به عمل زده و بازار را ازاين دست 
مسائل نجات دهند. موسوي الرگاني بر ضرورت مستقل 
شدن س��ازمان بورس و اوراق بهادار و عدم وابستگي به 
دولت نيز اشاره كرد و گفت: اينكه گفته مي شود بورس 
بايد زيرنظر وزارت اقتصاد نباشد يك شعار نيست بلكه 
واقعيتي است كه بايد به حقيقت تبديل شود و سازمان 
بايد مستقل عمل كند و از وابستگي به دولت خارج شود تا 
براي سازمان تصميم گيري نكند. اين نماينده يادآور شد؛ 
با شفاف سازي در بازار سرمايه مي توان از وقوع برخي 
بحران ها جلوگيري به عمل آورد به طور مثال شركتي در 
بازه زماني ۴ يا 5 ساله تعطيلي به يك باره ارزش سهام آن 
در بازار سرمايه 5 برابر مي شود، اين موضوعات ازجمله 

مباحثي است كه بايد به آن رسيدگي كرد.

»تعادل« روند عرضه اوليه هاي اخير را بررسي مي كند

قربانيان افت بازار سهام

چراغ سبز بورس به سهامداران
ش��اخص كل بازار بورس در اولي��ن روز كاري هفته يعني 
شنبه، 10 مهرماه با ۳6 هزار و ۴۹۷ واحد افزايش در جايگاه 
يك ميليون و ۴۷۳ هزار واحدي قرار گرفت. در معامالت اين 
روز بيش از هفت ميليارد و ۷6 ميليون س��هم، حق تقدم و 
اوراق بهادار به ارزش ۷2 هزار و ۸۷۳ ميليارد ريال دادوستد 
شد. همچنين شاخص كل )هم وزن( با چهار  هزار و ۳1 واحد 
افزايش به ۴2۴ هزار و ۸25 واحد و شاخص قيمت )هم وزن( 
با دو هزار و 5۴۳ واحد رشد به 26۸ هزار و 65 واحد رسيد. 
شاخص بازار اول ۳0 هزار و 5۷۴ واحد و شاخص بازار دوم 61 
هزار و 5۸۹ واحد افزايش داشتند. ارزش كل معامالت خرد 
هفت هزار و ۴60 ميليارد تومان بود، افراد حقيقي ۸1 درصد 
يعني 6 هزار ميليارد تومان سهام خريدند و مازاد خريدشان 
دو درصد از كل معامالت شد. بيشترين ورود پول حقيقي 
به بورس و فرابورس در سه گروه »محصوالت شيميايي«، 
»اس��تخراج كانه هاي فلزي« و »فرآورده هاي نفتي« رقم 
خورد درحالي ك��ه برآيند معامالت گروه ه��اي »فلزات 
اساسي« و »بانك ها و موسسات اعتباري« به نفع حقوقي ها 
تمام شد. سه نماد »كچاد«، »شپديس« و »پارسان« لقب 
بيشترين افزايش سهام حقيقي را به خود اختصاص دادند، 
توجه حقوقي ها نيز بيش��تر به »فجهان«، »فس��بزوار« و 
»ميدكو« معطوف بود. ع��الوه بر اين در بين همه نمادها، 
صنايع پتروشيمي خليج فارس با نماد »فارس« با سه هزار و 
6۴2 واحد، فوالد مباركه اصفهان با نماد »فوالد« با سه هزار 
و 62 واحد، معدني و صنعتي چادرملو با نماد »كچاد« با يك 
هزار و ۷۸1 واحد، معدني و صنعتي گل گهر با نماد »كگل« 
با يك هزار و ۷۴1 واحد، گسترش نفت وگاز پارسيان با نماد 
»پارسان« با يك هزار و ۷0۳ واحد، پتروشيمي پارس با نماد 
»پارس« با يك هزار و ۴0۴ واحد، شركت سرمايه گذاري 
غدير با نماد »وغدير« ب��ا يك هزار و ۳۷۹ واحد، نفت و گاز 
پتروشيمي تأمين با نماد »تاپيكو« با يك هزار و ۳۷۹ واحد 
و شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد »شستا« با 
يك هزار و ۳۴2 واحد تأثير مثبت بر شاخص بورس همراه 
شدند. در مقابل سيمان فارس و خوزستان با نماد »سفارس« 
با 62 واحد، آسا پرداخت پرشين با نماد »آپ« با 56 واحد، 
آلومينيوم ايران با نماد »فايرا« با ۴۷ واحد، ايران خودرو با نماد 
»خودرو« با ۴5 واحد، پرداخت الكترونيك سامان كيش با 

نماد »سپ« با ۴۴ واحد، گروه صنعتي ملي با نماد »وملي« 
ب��ا ۳۸ واحد، البرز دارو با نماد »دالب��ر« با ۳1 واحد و بانك 
خاورميانه با نماد »وخاور« با ۳1 واحد تأثير منفي بر شاخص 
بورس داش��تند. بر پايه اين گزارش، در اولين روز كاري 
هفته شركت آريان كيمياتك با نماد »كيمياتك«، پارس 
فوالد سبزوار با نماد »فسبزوار«، پااليش نفت بندرعباس 
با نماد »شبندر«، معدني دماوند با نماد »كدما«، شركت 
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد »شستا«، پااليش 
نفت اصفهان با نماد »شپنا« و ايران خودرو با نماد »خودرو« 
در نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند. گروه شيميايي هم در 
معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و 
در اين گروه ۳۴1  ميليون و ۴5۷ هزار برگه سهم به ارزش 

۹  هزار و ۳1۹ ميليارد ريال دادوستد شد.

     آخرين وضعيت شاخص فرابورس
طي روز ش��نبه ش��اخص فرابورس بي��ش از ۳۹6 واحد 
افزايش داش��ت و بر روي كانال 21 هزار و ۳01 واحد ثابت 
ماند. همچنين در اين بازار سه ميليارد و ۴20 ميليون برگه 
سهم به ارزش 10۳ هزار و 110 ميليارد ريال دادوستد شد.

در اولين روز كاري هفته شركت پليمر آريا ساسول با نماد 
»آريا«، بيمه پاسارگاد با نماد »بپاس«، پتروشيمي زاگرس 

با نماد »زاگرس«، فوالد هرمزگان جنوب با نماد »هرمز«، 
سهامي ذوب آهن اصفهان با نماد »ذوب«، فرابورس ايران 
با نماد »فرابورس«، پتروش��يمي مارون با نماد »مارون«، 
پااليش نفت الوان با نماد »شاوان« و شركت سرمايه گذاري 
صبا تأمين با نماد »صبا« تأثير مثبت بر شاخص فرابورس 
داشتند. همچنين سنگ آهن گهر زمين با نماد »كگهر«، 
بيمه اتكايي ايرانيان با نماد »اتكاي«، گروه سرمايه گذاري 
ميراث فرهنگي با نماد »سمگا«، بيمه دي با نماد »ودي«، 
صنعتي مينو با نماد »غصينو«، ريل پرداز نوآفرين با نماد 
»حآفرين«، توكاريل با نماد »توريل«، توليد برق عسلويه 
مپنا با نماد »بمپنا« و مجتمع جهان فوالد سيرجان با نماد 

»فجهان« با تأثير منفي بر شاخص فرابورس همراه بودند.

     ارزش سهام عدالت افزايش يافت
در پايان معامالت امروز بازار س��هام، ارزش سهام عدالت 
در مقايس��ه با روز چهارشنبه يعني ۷ مهرماه، ۳.1 درصد 
افزايش يافت و ارزش سبد 5۳2 هزارتوماني و يك ميليون 
توماني سهام عدالت به ترتيب به 1۳ ميليون و 61۹ هزار 
تومان و 25 ميليون و 65۳ هزار تومان رسيد. با احتساب اين 
موضوع، ارزش 60 درصد قابل فروش سبد 5۳2 هزارتوماني 

سهام عدالت به ۷ ميليون و ۹2۳ هزار تومان رسيده است.

     نرخ دالر هيجاني نيست
علي حيدري، كارشناس بازار سرمايه در خصوص وضعيت 
بازار براي »تعادل« نوش��ت: با توجه به اينكه ش��ركت ها 
گزارش ه��اي خوب��ي را در كدال منتش��ر كردند به نظر 
مي رس��د هفته جاري مثبت و صعودي خواهد بود. نرخ 
دالر در روندهاي قبلي هيجاني باال رفت اما در رشد اخير 
حساب شده افزايش يافت و در حال حاضر به محدوده 2۸ 
هزارتومان رسيده است؛ رشدي كه با روندهاي صعودي 
پيش از اين كمي متفاوت اس��ت چراكه اين رشد ريال به 
ريال انجام شد و بر همين اس��اس دالر در نرخ هاي فعلي 
كف سازي انجام داده است. در هفته گذشته از طرف ديگر 
قيمت جهاني نفت رشد كرد و به نظر بنده شرايط مناسبي 
براي رشد شركت هاي دالري بورس تهران همانند گروه 
پتروشيمي و پااليشي ها فراهم كرده و بر همين اساس به 
نظر مي رسد شرايط براي رشد بازار فراهم است اما؛ اينكه آيا 
شاخص كل بورس تهران توان عبور از محدوده يك ميليون 
و 600 هزار واحد را دارد يا خير همچنان مبهم است. فكر 
مي كنم بازار براي عبور از اين محدوده به محرك قوي تري 
نياز دارد و بايد ديد چه خبر يا دليلي باعث عبور از محدوده 
مي شود. در مجموع براي عبور از اين مقاومت به يك شوك 
قوي تري نياز است. شواهد نشان مي دهد كه در حال حاضر 
بازار از شوك سال 1۳۹۹ خارج شده و افت شهريورماه نيز 
چندان نگران كننده نبود. ارزيابي صف هاي فروش درافت 
شهريورماه نشان مي دهد كه تمايل سهم ها براي معامله 
در صف فروش كاهش پيداكرده. در اوج ريزش هاي سال 
1۳۹۹ ارزش صف ه��اي فروش گاهي به نزديك 20 هزار 
ميليارد تومان هم رسيد و در اواخر سال مذكور نيز 10 هزار 
ميليارد تومان صف فروش داش��تيم و اين درحالي است 
كه ارزش صف هاي فروش درافت شهريورماه سال جاري 
قابل مقايسه با سال گذشته نبود. البته همچنان تقاضا در 
بازار ضعيف بوده اما؛ مي ت��وان گفت كه تمايل به فروش 
هم وجود ندارد چون انتظارات تورمي تقويت شده است. 
در بررسي گروه هاي صنعتي مي توان گفت كه يك سري 
گروه هاي خودرو، بانك و ساختماني از رشد خردادماه بسيار 
عقب مانده اند و عايدي بازار از رشد سال جاري را نگرفتند 

كه به نظر مي رسد بايد اين عقب افتادگي را جبران كنند.



گروه راه و شهرسازي|
زياده خواه��ي جمه��وري آذربايج��ان از س��ويي 
منجر به ايجاد مش��كالت متعددي براي رانندگان 
كاميون هاي ايراني ش��ده و از س��وي ديگر، به يك 
بح��ران مرزي دام��ن زده اس��ت. از همين رو، طي 
روزهاي گذشته، ارتش جمهوري اسالمي ايران در 
مرزهاي شمال شرقي مانورهايي را براي تقويت مرز 
ايران و ارمنستان و هشدار به همسايه شمالي برگزار 
كرد. بي گمان، اين مس��اله ابعاد نظامي، سياسي و 
اس��تراتژيك متعددي دارد و دستگاه هاي ذي ربط 
تالش خواهند كرد تا اهداف كش��ورهايي همچون 
آذربايجان و تركي��ه در زمينه حذف م��رز ايران و 
ارمنس��تان و در پي آن قطع ارتباط ترانزيتي ايران 
با روس��يه و اروپا از مسير ارمنستان تحقق نيابد. در 
اين حال، كشور پهناور ايران از امكانات فني ديگري 
براي پيش بردن امور ترانزيتي خود بهره مند است. 

يكي از اين امكانات، تردد دريايي به روسيه است.
در همين رابطه، حميدرضا آبايي، مديركل بنادر و 
دريانوردي گيالن اظهار كرد: مقاصد كاميون هاي 
حام��ل كاالهاي صادراتي اصوال روس��يه اس��ت و 
تعداد كمي از كاميون ها مقصد نهايي ارمنس��تان و 
آذربايجان را دارند. بنابراين با توجه به مشكالتي كه 
آذربايجان براي كاميون هاي ايراني به وجود آورده 
بهترين حالت اين اس��ت كه تمام كاميون هايي كه 
در مرز قره باغ و مرز آستارا مانده اند و براي رسيدن 
به روسيه يا ارمنستان مجبور به تردد از آذربايجان 
هس��تند، از راه دري��ا و با كش��تي هاي رو رو به طور 

مستقيم به روسيه بروند.
به گ��زاراش ايلنا، با بداخالقي ه��اي آذربايجان در 
مرز قره باغ با كاميون هاي ايراني و توهم اين كشور 
براي حذف ايران از كريدورهاي ترانزيتي منطقه و 
از صرفه افتادن كريدور جنوب- شمال با محوريت 
ايران؛ به اميد پشتيباني پاكستان و تركيه، كشورمان 
هم نقش��ه حذف آذربايجان از مس��ير ترانزيتي به 
روسيه و كشورهاي مشترك المنافع را بر روي ميز 
دارد. يكي از گزينه ها براي حذف آذربايجان به جز 
راه اندازي مسير زميني مس��تقل به ارمنستان كه 
تنها ساخت 5 كيلومتر از آن باقي مانده، فعال سازي 
بنادر شمال كشور است كه به گفته مديركل بنادر 
و دريانوردي گيالن، بندر انزلي اين ظرفيت را دارد 
كه با پذيرش كشتي ها رو رو كاميون هاي حامل بار 
صادراتي را به طور مس��تقيم به روسيه حمل كند و 
به زودي بندر آس��تارا هم به اي��ن ظرفيت و امكان 

دست پيدا مي كند.  

     فرصت فعال سازي بنادر شمالي 
آبايي درباره امكان استفاده از ظرفيت هاي مسير دريايي 
براي جايگزين شدن مسير زميني به آذربايجان اظهار 
داشت: موضوع بس��يار مهم در استفاده از حمل ونقل 
دريايي موجود بودن زيرس��اخت ها است. در استفاده 
از مزيت مس��ير و حمل و نقل دريايي، زيرساخت ها 

تعيين كننده هستند. 
وي ادامه داد: همچنين در زيرس��اخت هاي حمل 
و نقل دريايي، بنادر حرف اول را مي زنند و بس��يار 
تاثيرگذار هس��تند. موضوع مهم اين است كه بنادر 
امكان پذيرش كشتي هايي كه بتوانند به حمل و نقل 
جاده اي  پذيرش دهند )كشتي هاي رو رو( را داشته 
باش��ند و اين زيرساخت در بنادر تامين باشد كه در 
اين ح��وزه هماهنگي هاي خوب��ي در بنادر انزلي و 

آستارا انجام شده است. 
مديركل بن��ادر و دريانوردي گيالن ب��ا بيان اينكه 
در بندر انزلي توانس��تيم 12 نوبت كش��تي رو رو را 

پذيرش دهيم، گفت: هر چند در پذيرش كش��تي 
رو رو در بندر انزلي موفق بوديم اما متاسفانه در ورود 
و تجمع كاميون هاي حامل كاال به مقاصد كشورهاي 
مش��ترك المنافع مانند روسيه و قزاقستان و حتي 
ازبكستان و قرقيزستان، نتوانستيم هماهنگي هاي 

بين دستگاهي را انجام دهيم. 
وي با تاكيد بر اينكه بندر انزلي آماده پذيرش كشتي 
رو رو است و به زودي در بندر آستارا هم كشتي رو رو 
مي تواند پهلو بگيرد، ادامه داد: پذيرش كشتي رو رو 
براي حمل كاميون هاي حامل بار و رس��اندن آن به 
مقصد روسيه نياز به اليروبي و ايجاد عمق مناسب 
است اما موضوع مهم تر بحث زمان بندي است به اين 
معنا كه مدت زمان مان��دگاري كاميون در بنادر و 

ورود و خروج كشتي در بنادر مشخص باشد. 
آباي��ي افزود: اي��ن اقدام باي��د ب��ا هماهنگي تمام 
دس��تگاه ها از جمله س��تاد مبارزه ب��ا قاچاق كاال، 
گمرك، اس��تاندارد، بيمه، شركت پخش و پااليش 
فراورده ه��اي نفتي و... انجام ش��ود ت��ا بتوان يك 
بازه زماني مش��خص براي مان��دگاري كاميون هاو 

پهلوگيري كشتي رو رو در نظر گرفت. 
مديركل بن��ادر و دريانوردي گيالن ب��ا بيان اينكه 
بندر انزلي تجربه جايگزين شدن مسير جاده اي در 
مقطعي كه مرز تركمنستان بسته شده بود را دارد، 
گفت: زماني كه مرز تركمنس��تان بس��ته شده بود 
بندر انزلي به سرعت توانست وارد اين حوزه شود و 
تمام كاميون هاي ايراني در مرز تركمنستان متوقف 
مانده بودند و حتي كاميون هاي خارجي و ترانزيت 
تركيه به س��مت بندر انزلي آمدند و از مسير دريا به 

روسيه رسيدند. 
وي تاكيد كرد: هر چند درمدت زمان كوتاه توانستيم 
بندر انزلي را جايگزين مسير جاده اي تركمنستان 
كنيم اما ناهماهنگي هايي كه وجود داش��ت مانع از 
ادامه اين روند شد براي مثال ناهماهنگي هايي بين 
دستگاه ها وجود داش��ت و در ترخيص كشتي هاي 
رو رو حامل كاميون هاي داراي بار با مشكل مواجه 
شديم يا مشكالتي براي سوخت اين كشتي ها مطرح 

كردند در حالي كه دولت مي توانست در مدت زمان 
كوت��اه مصوبه اي براي رفع اين مش��كل ها از جمله 
ميزان حمل سوخت كشتي ها ابالغ كند. به هر حال 
با اين مش��كالت موجود در نهايت با باز ش��دن مرز 
تركمنستان كاميون ها وصاحبان بار عطايش را به 

لقايش بخشيدند. 
آبايي با تاكيد بر اينكه امروز با توجه به رفتار كشور 
آذربايجان فرصت بسيار خوبي است كه كاميون ها 
از مسير دريا خود را به روسيه برسانند و بنادر انزلي 
و آستارا آمادگي دور زدن آذربايجان را دارند، اظهار 
داشت: مقاصد كاميون هاي حامل كاالهاي صادراتي 
اصوال روسيه است و تعداد كمي از كاميون ها مقصد 
نهايي ارمنس��تان و آذربايجان را دارند. بنابراين با 
توجه به مشكالتي كه آذربايجان براي كاميون هاي 
ايراني به وجود آورده بهترين حالت اين اس��ت كه 
تمام كاميون هايي كه در مرز قره باغ و مرز آس��تارا 
مانده اند و براي رس��يدن به روس��يه يا ارمنس��تان 
مجبور به تردد از آذربايجان هستند، از راه دريا و با 

كشتي هاي رو رو به طور مستقيم به روسيه بروند.

     انتقال مستقيم كاميون ها به بندر اوليا
مديركل بنادر و دريانوردي گيالن با اشاره به موانع 
عبور كش��تي هاي رو رو حام��ل كاميون ها از بنادر 
شمالي كش��ور به سمت بنادر روسيه گفت: سردي 
هوا و عمق آب خور ممكن است كه مشكالتي براي 
تردد كشتي ها رو رو ايجاد كنند اما با هماهنگي هاي 
انجام شده، كشتي هاي رو رو در بندر اولياي روسيه 
پهل��و مي گيرند و تخليه مي ش��وند كه با مش��كل 

يخ زدگي مسير آستاراخان هم مواجه نباشند.
وي با بي��ان اينكه اين ظرفي��ت در دو بندر انزلي و 
آستارا وجود دارد، ادامه داد: بندر آستارا هم به زودي 
امكان پذيرش كش��تي هاي رو رو را پيدا مي كند و 
اگر بازار مشخص )بار مشخص و زمان مشخص براي 
ورود و خروج كش��تي ها و كاميون ها( به وجود آيد 
مي توانيم از اين بندر هم به جاي مس��ير زميني به 

آذربايجان استفاده كنيم. 

مديركل بنادر و دريان��وردي گيالن افزود: البته در 
حال حاضر مرز آس��تارا باز و روان است و مشكالت 
متوجه مرز قره باغ است و امكان هجوم كاميون ها از 
سمت قره باغ به مرز آستارا وجود دارد اما توان مرز 
آس��تارا در حد پذيرش اين تعداد كاميون نيست و 
هم اكنون هم با انباشت كاميون در مرز آستارا مواجه 
هستم بنابراين بار بايد به مرز دريايي آستارا و انزلي 

هدايت شود.

    اليروبي بندر آستارا به 85 درصد رسيد
آبايي درباره آمادگي بندر آس��تارا ب��راي پذيرش 
كش��تي ها رو رو اظهار داشت: مش��كل اصلي بندر 
آس��تارا، بحث اليروبي بود تا عمق مناس��ب براي 
پذيرش كش��تي رو رو را پيدا كند كه خوشبختانه 
اليروبي در حال انجام است و تا به امروز 85 درصد 
كار انجام شده و بزودي با بهتر شدن شرايط جوي و 

كاهش امواج به عمق 5.5 متر مي رسيم.
وي با اش��اره اس��تقبال صاحبان بار از در استفاده 
از مس��ير دريايي از طريق بنادر ش��مالي با توجه به 
هزينه ها و زمان تجميع بار اظهار كرد: واقعيت اين 
است كه س��رجمع تردد تركيبي جاده و دريا بسيار 
بهتر از مسير جاده اي است چراكه در مسير زميني 
با تعدد مرز ها، اتالف زمان، مصرف باالي سوخت و... 
مواجه هستند و اين عوامل هزينه ها را باال مي برد اما 
موضوع مهم اين است كه در حمل ونقل دريايي بايد 
به حد مشخصي از حجم بار برسيم تا حمل از طريق 
دريا صرفه داشته باشد، در صورتي كه حمل جاده اي 
با يك كاميون هم قابل انجام است. بنابراين واقيعت 
ماجرا اين اس��ت كه همواره از نبود فورواردرهايي 
ك��ه بتوانند در حمل و نقل چند وجهي ايفاي نقش 

كنند، ضربه خورديم.
مديركل بنادر و دريانوردي گي��الن ادامه داد: اگر 
فورواردهاي ج��اده اي و درياي ب��ه فورواردرهاي 
ترانزيتي تبديل شوند و در حمل و نقل چند وجهي 
حضصور پيدا كنند، مي توانيم مدت زمان وهزينه ها 

را نسبت به حمل و نقل جاده اي كاهش دهيم.

در شهر

ادامه از صفحه اول
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واكنش به طرح شكايت
يك فعال اصولگرا از زاكاني

ناصر اماني، عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر 
تهران در واكنش به طرح شكايت يك فعال اصولگرا از 
شهردار گفت: از نظر من به عنوان يك عضو شورا آقاي 
زاكاني اكنون شهردار رسمي و قانوني تهران است و حكم 
ايشان نيز توسط وزير كشور تاييد و امضا شده است. اماني 
در گفت وگو با ايلنا در پاسخ به سوالي درباره توييت يكي 
از فعاالن سياسي اصولگرا مبني بر طرح شكايت از آقاي 
زاكاني به دليل غيرقانوني بودن حكم ش��هردار شدن 
ايش��ان و مطرح كردن مباحثي در اين توييت از جمله 
اينكه اينگونه انتخاب هاي سياسي و عدم پايبندي به 
قانون به بي اعتمادي م��ردم از نهادهاي قانوني منجر 
مي شود، اظهار كرد: از نظر من به عنوان يك عضو شورا، 
آقاي زاكاني اكنون شهردار رسمي و قانوني تهران است 
و حكم ايشان نيز توسط وزير كشور تاييد و امضا شده 
است. همه افراد حق اظهارنظر دارند و در چارچوب قانون 
هر كسي مي تواند حرف بزند و پيگيري كند، اما ما ايشان 
را شهردار قانوني و رسمي شهرداري تهران مي شناسيم 
و تا وقتي كه در چاچوب قانون و اختيارات ش��ورا عمل 
مي كند، حتما از ايشان حمايت مي كنيم.  او در پاسخ به 
اينكه عملكرد آقاي زاكاني را در اين مدت چطور ارزيابي 
مي كنيد؟ گفت: هنوز براي ارزيابي عملكرد زود است چرا 
كه شاكله مديريتي را نچيدند و با منصوب شدن مديران 
اصلي و معاونان و انجام فعاليت ها مي شود، قضاوت كرد. 
خوشبين هستم و اميدوارم براس��اس برنامه اي كه به 
شورا داده اند و اعتمادي كه شوراي شهر به ايشان كرده، 

عملكرد موفقي داشته باشند.

ثبات  قيمت ها؛ راهكار  بانك  
مركزي  در  ركود  تورمي

 تصميم گيري هاي��ي مه��م چ��ون پ��س ان��داز و 
سرمايه گذاري مشكل آفريني هاي بيشتري نسبت 
به گذش��ته در پي دارد. مردم اعتماد و اطمينان خود 
را به پول از دس��ت مي دهند، پولي كه »ارزش« خود 
به سرعت از دست داده و شوربختانه به ساختار ارزشي 
جامعه خدشه وارد نموده است. عالوه بر خود »تورم« 
مردم بر پاي��ه »انتظ��ارات تورمي« خوي��ش درباره 
مصرف، اس��تقراض و پس انداز و سرمايه گذاري هاي 
خود تصميم گيري مي كنند. آنها با يك نرخ تورم ميان 
مدت شفاف مي توانند با انتظارات درست خود، در كل، 
به ثبات قيمت ها كمك هاي ارزشمندي كنند.  بسياري 
از اقتصاددانان بر اين باور هستند كه بانك هاي مركزي 
بايد براي بهبود اشتغال و رشد اقتصادي و ثبات مالي 
كشور به عنوان اهداف مهم بانك بر هدف شماره يك 
بانك مركزي يعني تثبيت قيمت ها )برقراري و حفظ 
يك تورم پايين و كم نوسان، براي يك دوره طوالني( 
بيش��تر هم و غم خود را متمركز كنند. ش��ايد تكرار 
زايدي باشد ولي باز بايد گفت كه تثبيت قيمت ها به 
معني ثابت بودن شاخص قيمت ها نيست. سياست 
پولي هرگز نمي تواند هر حركت جزئ��ي نرخ تورم را 
رص��د و حذف كند يا بر تغييرات قيمت هاي نس��بي 
اثرگذاري داشته باش��د. تثبيت قيمت ها بدان معني 
اس��ت كه تورم به حد كفايت پايين و با ثبات است، به 
گونه اي كه تورم نتواند تصميمات اقتصادي خانوارها و 
بنگاه ها را تحت تأثير خود قرار دهد. وقتي تورم پايين 
اس��ت و در حد معقول و مقبولي ثبات دارد، مردم در 
تالش براي حمايت خويش در مقابله با تورم به حيف 
و ميل و هدر كردن منابع براي آن كارزار نمي پردازند. 
آنه��ا در تصميم گيري ه��اي خود براي پ��س انداز و 
سرمايه گذاري ها با اطمينان خاطر مي دانند كه ارزش 
ماحصل عمر گرانمايه آنها كه به ش��كل پول درآمده 
)يكي از وظايف مهم س��ه گانه پ��ول( در طول زمان 
ارزش خود را حفظ خواهد كرد. لذا دلواپسان معيشت 
در كوچه و بازار كمتر از من و ش��ما خواهند پرسيد، 
راس��تي فردا چه مي شود؟ )اين يعني »نا اطميناني« 

و »نامعلومي«( . 
اينجاس��ت كه قيمت ها در بازارها تصميمات مردم را 
بر پايه »اطالعات« بنا مي نهد. چون تخصيص كاراي 
منابع اقتصادي بس��تگي تام و تمام به شفاف و صريح 
بودن س��يگنال ها و عاليمي دارد كه از جانب سيستم 
قيمت ها ارسال مي ش��وند و به همان درجه از اهميت 
به عاليمي كه بانك ه��اي مركزي و دولت ه��ا درباره 
سياست هاي اقتصادي مي فرستند بستگي دارد. پس 
تثبيت قيمت ها نقش��ي حياتي در حيات اقتصادي و 
كسب و كارهاي مردم ايفا مي كند. »نااطميناني« درباره 
سطح قيمت ها براي بنگاه ها و خانوارها براي تبيين اينكه 
تغييرات قيمت ي��ك قلم كاال مبين و منعكس كننده 
انتقال بنيادي عرضه و تقاضا آن است يا صرفًا به دليل 
تغييرات كلي نرخ تورم است را با مشكالت عديده روبرو 
مي سازد. با حذف اين نااطميناني، يك سياست پولي 
كه توانسته باشد، در دنياي عمل نه با كلمه، به برقراري 
و حفظ تثبيت قيمت ها در بلندمدت بپردازد، خدمت 
بزرگي كه به يك كشور در حال رشد و توسعه مي كند 
آن است كه با حذف مس��ير طوالني تخصيص كاراي 
منابع جامعه، به رش��د اقتصادي كشور كمك شايان و 

تعيين كننده اي مي كند.

چيرگي رويكرد نوسان گيري
 س��رمايه گذاران حرف هاي ريسك اين مورد را هم 
در معامالت خود مدنظر قرار مي دهند و ازاين رو به 

نوسان گيري از بازار بسنده كردهاند.
 در آخر ش��ايان ذكر اس��ت كه هرچن��د مذاكرات 
فرسايشي شود و موضع شفاف دولت در مورد اصالح 
س��اختار بودجه و تغييرات احتمالي سياست هاي 
پولي و مالي در سال هاي آتي با برنامه اي كارشناسي 
شده مشخص نگردد، بي ش��ك روند دالر صعودي 
خواهد بود و بازار س��رمايه با ايفا كردن نقش س��پر 

تورمي مسير سبزرنگي را در پيش خواهد گرفت.

تخليه يك شهرك در اصفهان
به دليل فرونشست زمين

گروه راه و شهرسازي| فرونشست زمين در ايران 
ابعاد تازه اي پيدا كرده اس��ت، به گونه اي كه ساكنان 
ش��هرك نيرو هوايي اصفهان به دلي��ل نبود امنيت، 
خانه و كاش��انه خود را ترك كرده اند. ديروز كليپي از 
اين شهرك در فضاي مجازي دست به دست مي شد 
كه نشان مي داد تمام ساكنان شهرك ياد شده در پي 
بروز آثار فرونشست زمين در آن شهرك، محل زندگي 
خود را ترك كرده اند. به گفته دكتر عليرضا شهيدي، 
رييس سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني با بيان 
اينكه ميزان آبي كه درون زمين فرو مي رود، با ميزان 
آب استخراج شده متناسب نيست، گفت: همين امر 
باعث بروز پديده فرونشست در همه جاي كشور به جز 
اس��تان هاي گيالن و مازندران شده است. به گزارش 
ايسنا، شهيدي با تاكيد بر اينكه پيش بيني مي شود 
استان هاي گيالن و مازندران نيز طي سال هاي آينده 
دچار فرونشست شوند، افزود: از ۶۰۶ دشت موجود در 
كشور بيش از ۳۰۰ دشت ممنوعه هستند، به گونه اي 
كه اين دش��ت ها دچار وضعيت قرمز شده اند و بقيه 
دشت ها نيز شرايط مناس��بي ندارند. وي دشت هاي 
استان اصفهان را يكي از بحراني ترين مناطق كشور 
دانست كه با فرونشست جدي مواجه است، اظهار كرد: 
ميزان فرونشست در شهر اصفهان حدود 1۶ سانتي متر 
است و متاسفانه زبانه هاي فرونشست وارد شهر شده 
و قسمت هاي مركزي و بافت تاريخي شهر نيز تحت 
تاثير قرار گرفته است. شهيدي با بيان اينكه در تهران 
نيز ميزان فرونشست بس��يار زياد است، گفت: گفته 
مي شود تهران روزي يك ميليمتر دچار فرونشست 
مي شود كه عدد بسيار زيادي است. رييس سازمان 
زمين شناس��ي و اكتشافات معدني كش��ور يادآور 
شد: بر اساس آمارهاي موجود در اتحاديه اروپا اگر 
در منطقه اي ۴ ميليمتر فرونشست ايجاد شود، آن 
منطقه وارد ش��رايط بحراني مي شود و وقتي ما در 
ايران صحبت از س��انتي متر مي كنيم، بايد متوجه 

شويم كه دچار شرايط بسيار حادي شده ايم.

12مهر توفان حاره اي از كشور 
خارج مي شود

صادق ضياييان، مديركل پيش بيني و هشدارسازمان 
هواشناس��ي با بيان اينكه توفان ح��اره اي از جمعه 
شب وارد سيستان و بلوچستان شد، گفت: فعاليت 
اين چرخند تا شرق هرمزگان هم كشيده مي شود و 
بارش هاي خوبي در جنوب سيستان و بلوچستان و 
شرق هرمزگان خواهيم داشت. ضياييان در گفت وگو 
با فارس، درباره آخرين وضعيت فعاليت توفان حاره اي 
در مكران و درياي عمان همچنين نقاط س��احلي و 
جنوب سيستان و بلوچستان، اظهار كرد: اين سامانه 
جوي از روزهاي گذش��ته مدام رصد مي شد و رصد 
آن ادامه دارد. در جنوب سيس��تان و بلوچس��تان تا 
ساعت ۶:۳۰ روز شنبه، ۴۴ ميليمتر بارش ثبت  شد 
و البته بارش ها ادامه دارد. انتظار داريم، فعاليت اين 
چرخند حاره اي تا شرق هرمزگان هم كشيده شود و 
بارش هاي خوبي در جنوب سيستان و بلوچستان و 
شرق هرمزگان خواهيم داشت. ضياييان افزود: در روز 
يكشنبه 11 مهر شدت فعاليت اين چرخند حاره اي 
روي سيستان و بلوچس��تان كاهش مي يابد، اما در 
شرق هرمزگان كماكان بارش ها ادامه دارد و روز 12 
مهر بارش ها به پايان مي رس��د.  وي اظهار كرد: اين 
سامانه جوي در مناطق ساحلي و فراساحل موجب 
ايجاد موج شده است، در ساحل با موج هاي تا ۳ متر و 
اواسط دريا با موج هاي تا ۶ متر مواجه هستيم و امروز 
تعداد موج ها بيشتر خواهد بود.  مديركل پيش بيني 
و هشدار سازمان هواشناسي با بيان اينكه اين سامانه 
روز 12 مهر كامال از منطقه ما خارج مي شود، گفت: 
اين سامانه 11 مهر روي درياي عمان، شرق هرمزگان 
و بخش هايي از جنوب سيس��تان و بلوچستان فعال 
خواهد بود. ضياييان يادآور ش��د: هشدارهاي قبلي 
درب��اره اين س��امانه جوي، كماكان معتبر اس��ت و 
پيش بيني وقوع سيل و طغيان رودخانه هاي فصلي، 
خسارت ناشي از وزش باد شديد، آبگرفتگي گسترده 
معابر، لغزندگي و كاهش ديد در جاده ها وجود دارد.  
وي تأكيد كرد: توصيه مي شود ممانعت از تردد و توقف 
در حاشيه رودخانه ها در دستور كار باشد و كماكان 
از ت��ردد و چراي دام در كنار رودخانه ها و مس��يل ها 
خودداري ش��ود و در كنار بازگش��ايي دهانه پل ها و 

آبروها، در ترددهاي جاده اي احتياط شود.

كاهش اندك سفرهاي جاده اي 
س��فرهاي جاده اي مردم در هفته گذش��ته گر چه 
همچنان در مقايسه با هفته پاياني شهريور در باالترين 
ميزان خود قرار دارد، اما نسبت به هفته پاياني شهريور 
ماه كاهش جزئي را تجربه كرده است. به گزارش ايسنا، 
سفرهاي جاده اي در نخستين هفته پاييز و همزمان 
با بازگشايي مدارس همچنان در باالترين ميزان خود 
قرار دارد اما نسبت به هفته پاياني شهريور ماه كاهش 
جزئي يك درصدي را تجربه كرده اس��ت. چرا كه بر 
اس��اس جديدترين گزارش مركز مديريت راه هاي 
كشور از تحليل وضعيت تردد در روزهاي دوم تا هشتم 
مهر ماه، متوسط تردد بين استاني به يك ميليون و 
۹۰۳ هزار و ۷2 وسيله نقليه رسيده كه نسبت به مدت 
مشابه در هفته قبل از اين گزارش يك درصد كاهش 
يافته اما در قياس با بازه زماني مشابه در سال گذشته 
شش درصد رشد داشته است. البته در اين بازه زماني ۹ 
ميليون و 18۶ هزار خودرو در محورهاي برون شهري 
مشاهده شدند كه بيش از 5۰۰ هزار خودور بيشتر از 
هفته قبل از اين گزارش بوده و رشد قابل توجهي در 
اين زمينه به حساب مي آيد. در اين ميان خودروهاي 
تهران و البرز با سهمي حدود 25 درصد صدرنشين 
سفرهاي جاده اي هستند و پس از آن وسايل نقليه با 
پالك استان هاي اصفهان، فارس، خراسان رضوي و 

مازندران در در رتبه هاي بعدي قرار دارند.

گزينه حذف قره باغ از مسير ترانزيتي به روسيه روي ميز است

خريد ملک در ترکيه؛ شيوه جديد مهاجرت است نه سرمايه گذاری

پاتك دريايي به تك زميني آذربايجان

پيش بينی رشد ماليم قيمت مسکن در نيمه دوم سال
عباس زينعلی، کارشناس بازار مسکن درباره آخرين 
تحوالت بازار مس��کن تهران در ش��هريورماه 1۴۰۰ 
گفت: علت رونق نسبی بازار مسکن در شهريورماه، امن 
بودن سرمايه گذاری در اين حوزه است. فعال اقتصادی 
وقتی بررسی می کند می بيند که هيچکدام از بازارهای 
موازی به اندازه مسکن اطمينان بخشی يا سودآوری 
مورد انتظار را ندارند. نياز به مسکن در جامعه کماکان 
وجود دارد و سرمايه گذار به خوبی از ايجاد فاصله بين 

عرضه و تقاضا مطلع است.
زينعلی تاکيد کرد: بازارهای ديگر مثل طال يا ارز بعضا 
س��رمايه ها را دچار آسيب می کنند. در نتيجه مردم 
سراغ مطمئن ترين بخش برای حفظ داريی های خود 
می روند که آن هم خريد واحدهای مسکونی، تجاری و 
اداری است. بخصوص در واحدهای مسکونی تقاضای 

موثری در کشور ما همواره وجود دارد.
اين کارش��ناس بازار مس��کن درب��اره پيش بينی 
قيمت خانه در نيمه دوم س��ال گفت: با اينکه همه 
چيز بستگی به اجرای سياست های دولت دارد اما 
بيش از يک رشد ماليم برای بازار مسکن نمی توان 
متصور بود. ممکن است اواخر سال جاری به دليل 
نياز سنتی بازار، قيمت ها يک عدد کوچکی جابه جا 
شود اما قطعا جهشی نخواهد بود؛ زيرا عامل محرک 

آنچنانی ديده نمی شود.
زينعل��ی در گفت وگ��و با ايس��نا همچني��ن درباره 
خري��د ملک در ترکيه توس��ط ايراني��ان اظهار کرد: 
مهاجرت هايی که تا پيش از اين توس��ط ايرانی ها به 
کش��ورهای اروپايی و آمريکايی انجام می شد حالت 
تحصيلی يا تفريحی داش��ت که در ح��ال حاضر آن 

مدل ها چندان پذيرفته ش��ده نيس��ت؛ زيرا سخت، 
مشقت بار و تا حدی تحقيرآميز شده است. وی افزود: 
سرمايه گذاری، شکل جديدی از مهاجرت ايرانی ها 
اس��ت که عمدتا به ترکيه انجام می شود. به هر حال 
گروهی از مردم دلش��ان می خواهد ن��وع ديگری از 
زندگی را در يک فضای متفاوت تجربه کنند. اين عده 
يا فضای روحی ش��ان هماهنگی چندانی با فرهنگ 
غالب در اي��ران ندارد يا از فرصت های کاری و رش��د 
آنچنانی در ايران برخوردار نيس��تند. اين کارشناس 
بازار مسکن تصريح کرد: به هر حال يک سياه نمايی 
دائم توس��ط جريان خارج از کشور درخصوص ايران 
وجود دارد که به برخی مخاطب القا می کند با خروج 
از کشور به بهشت برويد. کاری به خوب يا بد بودن اين 
موضوع ندارم که البته معتقدم تصوير اشتباهی است. 
اما کشورهايی که از طريق فروش امالک به شهروندان 
ديگر کشورها اقامت می دهند آينده اين افراد را بسيار 
روشن جلوه می دهند. به گفته زينعلی، هدف کسانی 
که در خارج از ايران اقدام به خريد مس��کن می کنند 
حفظ يا ارتقای سرمايه نيست. کما اينکه قيمت مسکن 
در ترکيه بعضا از ايران پايين تر است و دولت ترکيه هم 
اجازه رشد آنچنانی قيمت خانه را نمی دهد؛ زيرا آنها 
نمی گذارند به قيمت پولدار شدن يک عده از مالکان، 

ديگر شهروندان نابود شوند.

     مهاجرت سرمايه ها
در همين حال، فرشيد پورحاجت، کارشناس بازار 
مسکن اظهار کرد: در گذشته با مهاجرت نيروهای 
ماه��ر و نخبه به خارج از کش��ور مواج��ه بوديم اما 

امروز مهاجرفرس��ت بودن به لحاظ سرمايه ای رخ 
می دهد و ايرانی ها از جمله سرمايه گذاران مسکن 
تمايل دارند در کش��ورهای ديگر س��رمايه گذاری 
کنند. علت اين مساله مديريت ناکارآمد در اقتصاد 

و بخش مسکن است.
وی افزود: در سال های گذشته و به طور خاص از سال 
1۳۹۰ به اين طرف موتور س��رمايه گذاری در حوزه 
مسکن و ساختمان کشور ناکارآمد شده که اين زاييده 
تفکرات و سياس��ت های اشتباه بوده و سمت و سوی 
برنامه ريزی ها منجر به کاهش توليد مسکن شده است.

دبير کانون انبوه سازان با انتقاد از سياست های مالياتی 
در بخش مس��کن گفت: به جای اينکه ماليات های 
کارآمد از حوزه داللی و س��فته بازی مسکن بگيرند 
فشار اقتصادی را بر توليدکنندگان مسکن آوردند که 
منجر به فرار سرمايه ها از حوزه ساخت وساز و ريزش 
5۰ درصدی توليد مسکن در کشور به گواه پروانه های 

صادر شده است.
پورحاجت تاکيد کرد: در واقع نه تنها توليدکنندگان 
را تش��ويق نکردند بلکه سياس��ت های تنبيهی را به 
کار گرفتن��د و هرکس خواس��ته در حوزه مس��کن 
س��رمايه گذاری کند دچار بگير و ببند مالياتی شده 

است.
وی با بيان اينکه اولين اقدام مجلس و دولت انقالبی 
بايد اصالح سياس��ت های مالياتی در بخش مسکن 
باشد گفت: از طرف ديگر نگاه درآمدی دستگاه های 
خدمات رسان بايد از بخش مسکن برداشته شود. در 
حال حاضر س��ازندگان بايد عالوه بر توليد مسکن، 
بار ناکارآمدی دستگاه های خدمات رسان را نيز به 

دوش بکشند. اين ناکارآمدی در تمام سطوح شامل 
خدمات مهندسی، ارگان ها و دستگاه های مرتبط با 

بخش مسکن به وضوح ديده می شود.
دبير کانون انبوه سازان تاکيد کرد: آمارها نشان می دهد 
تعداد واحدهايی که توسط ايرانی ها در خارج از کشور 
خريداری می ش��ود بيش از معامالت شهر تهران در 
طول يک ماه است. دولت ترکيه با ترفندهای مختلف 
س��رمايه ها را از ديگر کش��ورها مثل اي��ران، عراق، 
افغانستان، روسيه و حتی کشورهای اروپايی به سمت 
خود می کشد و ساخت و ساز خود را رونق می دهد. در 
همين حال بخش توليد کشور ما دچار يک بالتکليفی 
و سرگردانی است. نتيجتا به دليل کاهش عرضه مسکن 
و فشار تقاضا قيمتها به طور لجام گسيخته افزايش پيدا 
کرد. پورحاجت، استفاده از ظرفيت ايرانيان خارج از 
کشور برای ايجاد تحول اقتصادی را ضروری دانست و 
گفت: در حوزه مسکن 5 ميليون متقاضی بالقوه داريم 
که توان خريد ندارند. اين يک ظرفيت و فرصت است 
که می تواند موتور بخش مسکن را به حرکت درآورد. 
شايد کمتر کش��وری در دنيا باشد که 5 ميليون نفر 
پشت سر بخش مسکن قرار داشته باشند. ولی ما به 
جای اينکه توليد مسکن را افزايش دهيم شرايط توليد 
را پرمخاطره کرده ايم. قدرت نقدينگی مردم به نزديک 
صفر رسيده که تسهيالت بانکی هم به دليل اقساط 

باال جوابگو نيست.
وی اظهار کرد: ظرفيت اقتصاد مس��کن می تواند تا 
۳5 درصد افزايش پيدا کند به شرطی که فضا برای 
حضور طرف تقاضا در بازار مس��کن فراهم و فش��ار 

اقتصادی از سازندگان برداشته شود.



در اولين روز از ماه اكتبر )مهر( قيمت بيت كوين از ۴۸ هزار 
دالر عبور كرد و به اوج خود در دو هفته گذش��ته رسيد. 
شرايط كنوني شباهت زيادي به وضعيت بازار قبل از آغاز 
روند صعودي اخير در اكتبر )مهر( س��ال گذشته دارد و 
جهش بيت كوين اميد سرمايه گذاران را براي رشد بيشتر 

قيمت ها در ماه اكتبر )مهر( افزايش داده است.
با اينكه س��رمايه گذاران بازارهاي مالي سنتي اين روزها 
ريسك كمتري مي پذيرند و بيشتر بر حفظ ارزش سرمايه 
خود تمركز مي كنند، قيمت بيت كوين رشد قابل توجهي 
داشته است. اكنون اين س��وال براي سرمايه گذاران اين 
ح��وزه وجود دارد كه آيا بازار در اكتبر )مهر( امس��ال هم 
مانند سال گذشته صعودي مي شود؟ در ۲۴ ساعت روز 
گذشته، هر واحد بيت كوين رشدي ۸.۷ درصدي داشته 
است، اتريوم نيز با قيمتي حدود ۳,۲۸۰ دالر معامله مي شد 

و در ۲۴ ساعت ۸.۸ درصد رشد داشت.
به نظر مي رس��د كه كاهش نگراني ها درب��اره احتمال 
محدودشدن بازار ارزهاي ديجيتال از سوي قانون گذاران 
امريكايي، بيت كوين را از بي ثباتي بازارهاي مالي سنتي 
در امان نگه داشته است. روز پنجشنبه، جروم پاول، رييس 
بانك مركزي امريكا، در كنگره اعالم كرد كه فدرال رزرو 
نمي خواهد ارزهاي ديجيتال و استيبل كوين ها را ممنوع 
كند. يك روز پيش از آنكه پاول اين موضوع را در كنگره 
مطرح كند،  گري گنسلر، رييس كميسيون بورس و اوراق 
بهادار امريكا، هم بار ديگر حمايت خود را از صندوق هاي 
قابل معامله در بورس )ETF( بيت كوين اعالم كرد. در حال 
حاضر احساس��ات حاكم بر بازار ارزهاي ديجيتال كاماًل 
صعودي به نظر مي رسد. بسياري از تحليل گران در توييتر 
از ماه اكتبر )مهر( با عنوان آپتوبر ياد مي كنند؛ اصطالح 
عاميانه اي كه به تازگي رايج شده و به انتظار معامله گران 
براي صعودي شدن بازار در اين ماه اشاره دارد. همانطور 
كه از سوابق بازار پيداست، اكتبر )مهر( يك دوره صعودي 
فصلي است و ثبات بيت كوين هم زمان با سقوط بازار سهام 
و ممنوعيت گسترده كس��ب  و كارهاي مرتبط با ارزهاي 
ديجيتال در چين، نشان دهنده تأثيرناپذيري و انعطاف اين 
ارز ديجيتال در برابر اخبار منفي است كه پيشتر مشابه آن 
را درست قبل از آغاز روند صعودي اخير از سطح ۱۰ هزار 
دالر در سپتامبر و اكتبر ۲۰۲۰ )شهريور و مهر ۹۹( ديده 
بوديم. سال گذشته هم بيت كوين در وضعيتي مشابه 
امسال بين ۱۰ هزار دالر و ۱۱ هزار دالر نوسان مي كرد. 
در آن زمان هم اخبار منفي متعددي مانند هك شدن 
صرافي كوكوين و اتهامات كميسيون معامالت آتي 
كاالي امريكا عليه صرافي بيتمكس، بازار ارز ديجيتال 
را تحت تأثير قرار داده بود. در ادامه اما بازار براي شش 
ماه صعودي بود و قيمت بيت كوين به اوج تاريخي خود 

در ۶۴,۸۰۰ دالر رسيد.

مقايسهقيمتبيتكوين
درچهارماهپايانيسال۲۰۲۰

بايد منتظر ماند و ديد كه آيا تاريخ تكرار مي شود يا خير. 
افزايش نشانه هاي تورمي در سراسر جهان و كاهش سود 
تحقق يافته يا تعديل شده اوراق خزانه داري از شكل گيري 
يك روند صعودي جديد در بازار حمايت مي كند، با اين 
حال كاهش تس��هيالت كمي از جان��ب بانك مركزي 
امريكا، مي تواند روند صعودي را كندتر كند. تسهيل كمي 
يك سياست پولي است كه در آن بانك مركزي با هدف 
ايجاد تحرك در بازارهاي مالي اقدام به خريد اوراق بهادار 
مي كند. بانك مركزي امريكا ماه گذش��ته اعالم كرد كه 
كاهش تسهيالت مالي در سه ماه پاياني سال جاري آغاز 
مي شود و ممكن است تا اواسط س��ال ۲۰۲۲ هم ادامه 
داشته باش��د، البته با فرض اينكه هيچ شوك اقتصادي 
جديدي ايجاد نشود. ترس از كاهش سريع تر تسهيالت 

مالي از سوي فدرال رزرو، ممكن است بازار را تحت تأثير 
قرار دهد. به طور كلي اگر داده هاي مربوط به شاخص 
هزينه مصرف شخصي )PCE( خالف انتظارها باشد، 
ممكن اس��ت قيمت ها با فش��ار نزولي مواجه شوند. 
شاخص هزينه مصرف شخصي تنها تغييرات ارزش 
كاال و خدمات را محاس��به مي كند و نوسانات قيمت 

مواد غذايي و سوخت را در بر نمي گيرد.

مايكلسيلور:ممنوعيتارزهايديجيتال
درچينتأثيريرويبيتكوينندارد

مايكل س��يلور، مديرعامل ش��ركت مايكرواستراتژي و 
يكي از بزرگ ترين سرمايه گذاران بيت كوين، گفته است 
ممنوعيت فعاليت هاي مرتبط با ارزهاي ديجيتال در چين 
در بلندمدت تأثي��ري روي قيمت بيت كوين ندارد. او در 
مصاحبه اي به بيل بارهيدت، مديرعامل شركت مديريت 
سرمايه آبرا كه در حوزه ارزهاي ديجيتال فعاليت مي كند، 
گفته كه او قباًل س��هام دار گوگل، فيس ب��وك و توييتر 
بوده است. او مي گويد كه در گذش��ته اجازه نداده است 
قانون گذاري هاي مقامات چيني اذيتش كنند و اكنون 
هم چنين اتفاقي نخواهد افتاد. سيلور گفته است: »اگر در 
سال ۲۰۱۰ زماني كه چين مي خواست گوگل، فيس بوك 
و توييتر را مسدود كند، س��هام آن را مي فروختيد، پول 
زيادي را از دست مي داديد. هزاران ميليارد دالر پول در 
صنايعي ايجاد مي شود كه چين آنها را ممنوع كرده  است. 
فكر مي كنم كارهاي چين در اين حوزه بي اهميت است. 
به نوعي اين موضوع دارد خنده دار مي شود، چراكه در پنج، 
شش و هفت سال گذشته چين هر سه ماه يك بار يك چيز 
را ممنوع كرده  است.« هفته گذشته چين اعالم كرده بود 
كه مي خواهد تقريبًا تمام فعاليت هاي مرتبط با صنعت 
ارزهاي ديجيتال را غيرقانوني اعالم كند. اسنادي كه چند 
س��ازمان دولتي آن را امضاء كرده اند، نشان مي دهد كه 
دولت چين كالهبرداري و فعاليت هاي غيرقانوني مرتبط با 
ارزهاي ديجيتال را به عنوان دليل اصلي خود براي ممنوع 
كردن فعاليت هاي مرتبط با اين حوزه اعالم كرده است. 
مايكل سيلور مي گويد كه نگران تأثير طوالني مدت اين 
اقدامات بر قيمت بيت كوين نيست. او با اين حال مي گويد 

سرمايه گذاراني كه نمي خواهند بيت كوين خود را براي 
۱۰ سال آينده نگه دارند، بهتر است آن را ۱۰ دقيقه ديگر 
هم نگه ندارند. از طرفي ديگر او معتقد اس��ت كه امريكا 
رويكرد بسيار مثبتي در برابر بيت كوين دارد. سيلور گفته 
است: »تصور مي كنم كه اگر به بيانيه هاي بانك  مركزي 
يا قانون گذاران نگاه كنيد، متوجه مي ش��ويد كه آنها به 
اين موضع اشراف دارند كه بيت كوين يك دارايي است. 
آنها مي گويند بيت كوين يك كاالست. تاكنون نديده ام 
كه هيچ قانون گذاري بگوي��د بيت كوين ابزار ديجيتالي 
براي ذخيره ارزش است.« مديرعامل مايكرواستراتژي 
افزود: »تصور مي كنم كه مقررات ارزهاي ديجيتال به 
سمت اوراق بهادار حركت  مي كند. اين مقررات مربوط 
به انطباق با قوانين اوراق بهادار و قوانين مالياتي است. 
اينگون��ه انطباق ها همچنان ادام��ه خواهد يافت، اما 
كسي بيت كوين را به عنوان يك دارايي ديجيتال انكار 
نمي كند. اگر به جلسات هفته گذشته سنا نگاه كنيد، 
متوجه مي شويد كه اتفاق نظر گسترده اي ميان آنها 
وجود دارد. حرف ها و زبان بدن تمام سناتورها نشان 
م��ي داد كه به طور كلي از بيت كوين و صنعت ارزهاي 
ديجيتال حمايت مي كنند. همه مي خواهند كه قوانين 
مناسبي براي ارزهاي ديجيتال وضع شود، به نظر من 

قانون گذاران در اين زمينه به توافق رسيده اند.«

نشانههايصعوديبرايبازاراتريوم
داد هاي تازه نش��اني مي دهد كه تنها ۱۶ درصد از عرضه 
كل اتريوم در صرافي هاي ارز ديجيتال قرار دارد. كاهش 
موجودي صرافي ها مي تواند يك نش��انه صعودي براي 
بازار اتريوم باش��د. تقاضا براي اتري��وم همچنان در حال 
افزايش است و داده هاي درون زنجيره اي نشان مي دهد 
كه موجودي اتريوم صرافي ها نس��بت به س��ال گذشته 
تقريبًا يك سوم كاهش يافته  است. به اين ترتيب در حال 
حاضر كمتر از ۲۰ درصد عرضه كل اتريوم در پلتفرم هاي 
معامالتي قرار دارد. به راحتي مي توان گفت كه در فضاي 
ارزهاي ديجيتال بالك چين اتريوم پراستفاده ترين شبكه 
موجود اس��ت. يكي از داليل اين امر مي تواند پروژه هاي 
متعددي باشد كه در دو مورد از داغ ترين جريان هاي سال 

گذش��ته، يعني توكن هاي غيرمثلي )NFT( و امور مالي 
غيرمتمركز )DeFi( در شبكه اتريوم راه اندازي شده اند. 
سرمايه گذاران مختلف با درك قابليت هاي اين پروتكل، از 
مدت ها پيش شروع به تعريف و تمجيد از اتريوم كرده اند 
و س��رمايه قابل توجهي را هم به آن اختص��اص داده اند. 
افراد مش��هوري مانند مارك كوبان و رابرت كيوس��اكي 
كه خارج از صنع��ت ارزهاي ديجيتال فعاليت مي كنند، 
اعت��راف كرده اند كه مق��داري اتريوم در اختي��ار دارند. 
داده هاي درون زنجيره اي ش��ركت تحليلي سانتيمنت 
نشان مي دهد كه اكثر س��رمايه گذاران اتريوم ديدگاهي 
صعودي دارند و موجودي اتريوم صرافي ها در مقايس��ه 
با سال گذشته كاهش چش��م گيري داشته است. در ۲۶ 
س��پتامبر ۲۰۲۰ )۵ مهر ۹۹(، ۲۴.۱ درصد از كل عرضه 
اتريوم در پلتفرم هاي معامالتي قرار گرفته بود. يك سال 
بعد اما اين ميزان يك سوم كاهش يافت و به ۱۶.۱ درصد 
رسيد. سانتيمنت مي گويد اين مساله نشانه خوبي براي 
سرمايه گذاران صبوري است كه اتريوم هاي خود را نگه  
داشته اند. كاهش عرضه اتريوم در صرافي ها به اين معني 
است كه سرمايه گذاران عجله اي براي فروش دارايي هاي 
خود ندارند. اين مس��اله مي تواند يك نشانه صعودي 
براي اين ارز ديجيتال باشد. توجه به تغييرات قيمت در 
بازه هاي زماني كه عرضه در صرافي ها كاهش يافته  است، 
به خودي خود مي تواند بس��يار تأثيرگذار باشد. در ۲۶ 
سپتامبر )۵ مهر ۹۹( سال گذشته اتريوم با قيمت ۳۵۰ 
دالر معامله مي شد. در ماه هاي بعد روند بازار صعودي 
شد و تا انتهاي سال ۲۰۲۰ قيمت اين ارز ديجيتال دو 
برابر شد. در ابتداي سال ۲۰۲۱ اتريوم به روند صعودي 
خود ادام��ه داد و با عب��ور از اوج تاريخي ۲۰۱۸ ركورد 
جديدي را ثبت ك��رد. اوج افزايش قيمت اتريوم در ماه 
مه )ارديبهش��ت( رخ داد و اين ارز ديجيتال توانست با 
رس��يدن به ۴,۴۰۰ دالر ركورد جديدي را ثبت كند. با 
اينكه اتريوم در ادامه با اصالح و نوسانات زيادي مواجه 
شد، توانست موقعيت خود را باالي ۳,۱۰۰ دالر حفظ 
كند. اين يعني درست در همان زماني كه سرمايه گذاران 
اتريوم هاي خود را از صرافي ها خارج مي كردند، قيمت 
سر به فلك كشيده و رشدي ۸۰۰ درصدي داشته است.
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گوگلارايهسرويسبانكداريرا
لغوكرد

گوگل به دليل تاخيرهاي متعدد ارايه سرويس بانكداري 
مبتني بر اپ گوگل پي را متوقف كرده است. به گزارش 
مهر به نقل از ورج، گوگل توس��عه س��رويس پلكس را 
متوقف كرده است. هدف اين سرويس ارايه سرويس هاي 
بانكداري ب��ه كاربران از طريق اپليكيش��ن گوگل پي 
بوده است. با كمك اين سرويس كاربران مي توانستند 
حساب هاي بانكي افتتاح و از طريق اپ آنها را مديريت 
كنند. سرويس مذكور قرار بود به كاربران اجازه دهد به 
حس��اب بانكي يا پس اندازي وارد شوند كه بانك هاي 
سنتي به كاربران ارايه مي كنند و كاربر مي تواند از طريق 
اپ آنها را مديريت كند. گوگل پروژه را به دليل تأخيرهاي 
متعدد رها كرده است. عالوه بر آن مدير ارشدي كه براي 
توس��عه اين پروژه فعاليت مي كرد نيز شركت را ترك 
كرده است. البته ارايه سرويس پلكس به معناي آن نبود 
كه گوگل به طور مستقيم با بانك ها رقابت مي كرد. بلكه 
اين شركت فناوري تصميم داشت تا با موسسات مالي 
مختلفي همكاري كند كه حساب هاي بانكي را بدون 
كارمزدهاي ماهانه و حداقل تراز حساب براي كاربران 
فراهم مي كردند. اين ش��ركت در ايميلي اعالم كرد 
همچنان معتقد است مشترياني كه به دنبال راه هايي 
ساده تر براي پرداخت هزينه خريدهاي آنالين هستند، 
متقاضي چنين سرويس��ي خواهند ب��ود، اما گوگل 
اكنون روي توانمندس��ازي سرويس هاي ديجيتال 

براي بانك ها و موسسات مالي ديگر فعاليت مي كند.

ترامپخواستاربازگشايي
حسابتوييترششد

دونالد ترامپ رييس جمهور سابق امريكا از يك قاضي 
دادگاه فدرال در ايالت فلوريدا خواست تا توييتر را وادار 
كند حس��اب كاربري اش را بازگشايي كند. به گزارش 
مهر به نقل از رويترز، ترام��پ در ماه جوالي از توييتر، 
فيس بوك و گوگل و همچنين مديران ارشد اجرايي اين 
شركت ها به اتهام ساكت كردن غيرقانوني ديدگاه هاي 
محافظه كارانه ش��كايت كرد. درخواست ترامپ براي 
صدور دستور اوليه عليه توييتر در شهر ميامي امريكا 
ثبت شد. در اين درخواست اشاره شده شبكه اجتماعي 
مذكور حساب كاربري وي را در ماه ژانويه و تحت فشار 
رقباي سياسي در كنگره لغو كرده است. پلتفرم اجتماعي 
مذكور از اظهارنظر در اين باره خودداري كرده است. پس 
از شكست ترامپ در انتخابات رياست جمهوري امريكا 
و ش��ورش حاميان او در كنگره، شبكه هاي اجتماعي 
از جمل��ه توييتر به دليل نقض قوانين مربوط به ترويج 

خشونت، حساب هاي كاربري وي را حذف كردند. 

تغييرسياستحريمشخصياپل
برايبمبارانتبليغاتيكاربران

اپل به تازگي تغييراتي در سياست حريم شخصي خود 
ايجاد كرده كه از نظر كارشناس��ان به معناي بمباران 
تبليغاتي كاربران آيفون خواهد بود. به گزارش مهر به 
نقل از رويترز، در ح��ال حاضر بازار تبليغات آنالين در 
كنترل فيس بوك و گوگل اس��ت و اپل هم قصد دارد با 
ورود به اين بازار سود سرشاري به جيب بزند. موسسه 
تحليلي آر بي سي كاپيتال ماركتس بر اين باور است كه از 
زمان به روزرساني نرم افزاري آيفون در آوريل امسال، اكثر 
آيفون ها به كاربران امكان داده اند فهرست برنامه هايي كه 
قادر به پيگيري فعاليت هاي افراد هستند را انتخاب كنند. 
دسترسي به اين اطالعات حياتي به شركت هايي مانند 
فيس بوك كمك مي كند تا آگهي هايي مطابق با نياز و 
سليقه افراد را براي اشخاص نمايش دهند و تأثير اين 
كار را بر روي كاربران برآورد و اندازه گيري كنند. اين 
قابليت كه از سوي اپل شفافيت پيگيري برنامه ها يا 
اي تي تي نام گرفته، برخي شركت هاي فعال در زمينه 
تبليغات ديجيتال و نيز شركت هاي بازي موبايل مانند 
فيس بوك را نگران كرده است. آنها بر اين باورند رويه 
مذكور باعث مي ش��ود كه تبليغات آنالين از طريق 

پلتفرم هاي وابسته به اپل گران تر و مشكل تر شود.

وكيلگوگلسوءاستفادهاز
بازاراتحاديهاروپاراردكرد

در ش��رايطي كه گوگل به علت سوءاستفاده از تسلط 
انحصاري خود بر بازار اروپا ۵ ميليارد دالر جريمه شده، 
وكيل اين شركت با رد اين ادعا و انتقاد از اتحاديه اروپا 
واكنش تندي نشان داد. به گزارش مهر به نقل از رويترز، 
مرديت پيكفورد وكيل گ��وگل در واكنش به تصميم 
دادگاه عمومي اتحاديه اروپا، گفت: »ميلياردها نفر در 
جه��ان از گوگل به خاطر خدمات خوب آن اس��تفاده 
مي كنند، نه بدان علت كه اين ش��ركت قراردادهايي را 
براي حفظ توان رقابتي خود منعقد كرده است. مشتريان 
ما احمق نيستند.« علت جريمه بي سابقه گوگل توسط 
كميسيون اروپايي، سوءاستفاده اين شركت از تسلط 
انحصاري بر بازار سيس��تم هاي عامل براي از ميدان به 
در كردن رقبا و تداوم تسلط بر بازار جست وجوگرهاي 
اينترنتي از سال ۲۰۱۱ به اين سو عنوان شده است. يكي 
از داليل محكوميت گوگل، مجبور كردن شركت هاي 
سازنده گوشي به نصب اپليكيشن جست وجوي گوگل و 
نيز مرورگر كروم و گوگل پلي به صورت پيش فرض بوده 
است. وكيل گوگل در واكنش به اين اتهامات گفته است: 
علت اس��تفاده ميلياردها نفر از خدمات جست وجوي 
گوگل به صورت روزمره، سوءاس��تفاده آن از تسلطش 
بر بازار نيست. علت اين مساله برتري خدمات آن است. 

نيجريهبراياحيايتوييتر
دراينكشورشرطگذاشت

توييتر براي احياي سرويس خود در نيجريه با دولت 
اين كشور مشغول مذاكره است. رييس جمهور اين 
كش��ور نيز لغو ممنوعيت توييتر را منوط به وجود 
شرايط خاصي كرده اس��ت. به گزارش مهر به نقل 
از ورج، محمد بوه��اري رييس جمهور نيجريه روز 
گذشته اعالم كرد در صورتي ممنوعيت توييتر در 
اين كش��ور را حذف مي كند ك��ه پلتفرم اجتماعي 
ش��روط خاصي را اجرا كند. دول��ت نيجريه در ماه 
ژوئ��ن ۲۰۲۱ ميالدي توييتر را ب��ه مدتي نامعلوم 
تعليق و اين شبكه اجتماعي را متهم به فعاليت هايي 
كرد كه ماهيت يكپارچه نيجريه را ناديده مي گيرد. 
اين ممنوعيت چند روز پس از آن اتفاق افتاد كه اين 
پلتفرم يك توييت بوهاري را به دليل نقض قوانين 
حذف كرد. با توج��ه به اظه��ارات رييس جمهور 
نيجريه در يك سخنراني تلويزيوني، توييتر با دولت 
اين كشور تماس گرفته تا ممنوعيت را برطرف كند. 
او اعالم كرد يك كميته از سوي رياست جمهوري 
ب��راي بررس��ي چالش هاي كلي��دي ب��ا توييتر 
همكاري مي كند. برخ��ي از اين چالش ها امنيت 
ملي و همبس��تگي، حضور فيزيكي و نمايندگي، 
ماليات بندي عادالنه، ح��ل اختالفات و محتواي 
محلي هس��تند. بوهاري در بخش��ي از سخنانش 
گفت: پس از همكاري هاي ادامه دار، اين چالش ها 
بررسي ش��دند و من دس��تور دادم ممنوعيت در 
صورتي لغو شود كه شرايط به شهروندان ما اجازه 
دهد از پلتفرم براي كسب و كار و فعاليت هاي مثبت 
استفاده كنند. سخنگوي توييتر در ايميلي به ورج 
فاش ك��رد مذاكرات با دولت نيجريه محترمانه و 
ثمربخش بوده اس��ت. اين ش��ركت همچنان به 
هم��كاري با دولت اين كش��ور ادام��ه مي دهد و 
نسبت به ايجاد مسيري براي احياي توييتر براي 

تمام شهروندان نيجريه متعهد است.

تايوانبرايمقابلهباكمبودتراشه
بهمالزيمتوسلشد

وزير اقتصاد تايوان اظهار داشت براي حل مشكل 
كمبود جهاني تراش��ه در صنعت خودروس��ازي 
ب��ه كمك مالزي ب��ه خصوص براي بس��ته بندي 
نيمه هادي ها نياز اس��ت. به گ��زارش مهر به نقل 
از رويترز، صنعت توليد انواع نيمه هادي و تراش��ه 
در جهان به علت ش��يوع ويروس كرونا و تعطيلي 
مكرر كارخانه هاي سازنده دچار بحران شده و اين 
مساله تأثير منفي بر توليد خودروهاي پيشرفته اي 
گذاشته كه مجهز به انواع سخت افزارها هستند. 
تايوان از جمله كش��ورهاي برتر سازنده تراشه در 
جهان است، اما به گفته ونگ مي هوآ، وزير اقتصاد 
تايوان تالش هاي آن به تنهايي براي حل مشكل 
كمبود تراش��ه به نتيجه نمي رس��د. زيرا زنجيره 
تأمي��ن اين محصول بس��يار پيچيده اس��ت. وي 
اف��زود: در واقع تنگناي اصلي در جنوب ش��رقي 
آسيا به ويژه در مالزي است، زيرا براي مدتي همه 
كارخانه ها در اين كشور تعطيل شدند. اين مشكل 
به ويژه در مورد بس��ته بندي تراش��ه هاي خودرو 
حاد بود، زيرا ش��ركت هاي مالزي خدماتي را در 
اين زمينه ارايه مي دهند كه توس��ط شركت هاي 
تايواني ارايه نمي ش��ود. تمركز ما آغ��از توليد در 
مالزي با حداكثر سرعت ممكن است. اطالع دارم 
كه بازگشت به ظرفيت توليد قبل در مالزي از اوايل 
سپتامبر آغاز شده و در حال حاضر ظرفيت توليد 
در اين كش��ور به ۸۰ درصد حالت عادي بازگشته 
است. بنابراين با رسيدن به ظرفيت توليد كامل اين 

مشكل به آهستگي برطرف مي شود.

بايدنبا۳۰كشوردنيادرباره
جرايمسايبريهمكاريميكند

دولت بايدن كه از گس��ترش جرايم سايبري و به 
خصوص فعاليت گسترده باج افزارنويسان نگران 
ش��ده، به دنبال همكاري با ۳۰ كشور جهان براي 
مقابله با اين تهديدات اس��ت. ب��ه گزارش مهر به 
نقل از رويترز، قرار اس��ت مش��اوران ارشد امنيت 
ملي امريكا طي ماه جاري نشس��تي را با مقامات 
۳۰كش��ور جهان برگ��زار كنند تا ب��راي كاهش 
تهديدات ناشي از باج افزارها و ديگر جرايم سايبري 
فكري بكنند. باج افزارها با قفل كردن شبكه هاي 
رايانه اي حياتي، زيرس��اخت هاي انرژي و امنيت 
غذايي اياالت متحده را تهديد مي كنند و تداوم اين 
وضعيت موجب نگراني دولت امريكا شده است. جو 
بايدن كه در يك نشست آنالين به ميزباني شوراي 
امنيت ملي كاخ سفيد شركت كرده بود، هدف از 
اين نشست را ارتقاي همكاري براي اجراي قانون 
در ارتباط با موضوعاتي مانند »استفاده غيرقانوني 
از ارز رمزنگاري شده« دانست. اسامي كشورهاي 
شركت كننده در اين نشس��ت اعالم نشده است. 
به دنبال حمالت باج افزاري به شركت هاي توليد 
مواد غذايي و انتقال دهنده بنزين در امريكا، دولت 
بايدن سطح واكنش به تهديدات امنيت سايبري 
را ارتقا داده اس��ت. در جريان يكي از اين حمالت 
به ش��ركت توليدكننده گوشت JBS SA مديران 
اين شركت براي بازپس گيري سيستم هاي قفل 
شده خود مجبور به پرداخت ۱۱ ميليون دالر باج 
شدند. رويداد مشابهي كه انتقال سوخت از طريق 
خطوط ش��ركت كولونيال پايپ الين را ناممكن 
ك��رد، با پرداخت ۵ ميلي��ون دالر باج افزار خاتمه 
يافت كه در همه موارد اي��ن مبالغ به بيت كوين 
پرداخت ش��ده اس��ت. دولت بايدن اميدوار است 
 گروه غيررس��مي جديد، كه ابتكار عمل مقابله با 
باج افزار نام گرفته، فشار ديپلماتيك خود را تقويت 
كند و به مذاكرات مس��تقيم با روسيه و همچنين 
ناتو و گروه ۷ كش��ور ثروتمند جهان روي آورد و 

اقدامات سايبري مشكوك چين را متوقف كند. 

تحليل گران از ماه اكتبر )مهر( با عنوان آپتوبر ياد مي كنند كه به انتظار براي صعودي شدن بازار اشاره دارد

بيت كوين از ۴۸ هزار دالر عبور كرد

سريعترينوكندتريناينترنتبرايكدامكشورهاست؟
فيبر نوري يا مس��ي بودن كابل، نزديك��ي يا اتصال به 
كابل هاي زيردريايي، وسعت يك كشور و سرمايه گذاري 
از عوامل موثر در سرعت اينترنت است كه مي تواند به 
سرعت ۲۶۲ مگابيتي در سنگاپور و در مقابل سرعت 
۳ مگابيتي در كوبا منجر ش��ود. به گزارش ايسنا، لود 
شدن صفحه يك سايت هرچقدر كه زمان برده باشد، 
به دستگاهي كه استفاده مي كنيد بستگي دارد و اينكه 
در كجاي جهان قرار داريد. ميانگين سرعت اينترنت از 
كشوري به كشور ديگر بسيار متفاوت است. با استفاده از 
داده هاي جهاني اسپيدتست كه در ويژوال كپيتاليست 
منتشر ش��ده، نقشه س��ريع ترين و كندترين سرعت 
اينترنت در سراسر جهان به دست مي آيد و سرعت هر 

دو پهناي باند ثابت و تلفن همراه را مقايسه مي كند.

چهعوامليبرسرعتاينترنت
تأثيرميگذارد؟

عوامل اصلي موثر بر سرعت اينترنت كشورها را بايد شناسايي 
كرد. به طور كلي، سرعت اينترنت به اين موارد بستگي دارد: 
زيرس��اخت يا نوع كابل )مس يا فيبر نوري( كه يك كشور 
براي پشتيباني از خدمات اينترنتي خود استفاده مي كند. 
به طور معمول ، هرچه زيرس��اخت جديدتر باشد، اتصال 
سريع تر خواهد بود. نزديكي يا اتصال به كابل هاي زيردريايي 

مهم است، زيرا اين كابل هاي فيبر نوري زير دريا حدود ۹۷ 
درصد از داده هاي ارتباطي جهان را منتقل مي كنند. وسعت 
يك كشور، از آنجايي كه هزينه هاي بهسازي زيرساخت ها 
اهميت دارد. هرچه كشور كوچك تر باشد، ارتقاء كابل كشي 
ارزان تر است. س��رمايه گذاري در سرعت اينترنت تفاوت 
ايجاد مي كند، زيرا اينكه ميزان دسترسي به اينترنت براي 
دولت يك كش��ور چقدر اولويت دارد. البته عوامل ديگري 

نيز مي توانند بر سرعت اينترنت يك كشور تأثير بگذارد، 
مانند مقررات دولتي و كاهش عمدي پهناي باند، كه 

در برخي كشورها مانند تركمنستان صدق مي كند.

سرعتاينترنتپهنباندثابت
شاخص جهاني اسپيدتست از داده هاي صدها ميليون 
نفر در بيش از ۱۹۰ كش��ور جهان ب��راي اندازه گيري 
اتصاالت پهن باند ثابت و تلفن همراه استفاده مي كند. 
وقتي صحبت از س��ريع ترين باند پهن ثابت مي شود، 
سنگاپور با سرعت دانلود ۲۶۲.۲ مگابيت برثانيه -بيش از 
دو برابر متوسط جهاني- در رتبه اول قرار دارد. مساحت 
مي تواند يكي از عوامل س��رعت باالي سنگاپور باشد، 
زيرا يك��ي از كوچك ترين و همچني��ن متراكم ترين 
كشورهاي جهان است. مس��احت آن تنها ۲۸۰ مايل 
مربع و تقريبًا به اندازه آس��تين، تگزاس اس��ت. دولت 
اين كشور همچنين سرمايه گذاري در زيرساخت هاي 

ديجيتال را به ويژه در سال هاي اخير اولويت بندي كرده 
است. در سال ۲۰۲۰، دولت سنگاپور وعده داد ۲.۵۲ 
ميليارد دالر براي نوآوري هاي ديجيتالي سرمايه گذاري 
كند كه بخشي از آن به ارتقاء زيرساخت هاي مخابراتي 
كشور اختصاص داده شده است. در نقطه مقابل طيف، 
كوب��ا داراي كندترين باند پهن ثابت با س��رعت ۳.۴۶ 
مگابيت برثانيه است. در كنار بودجه ضعيف دولت، كوبا 
همچنين دسترسي محدودي به كابل هاي زيردريايي 
دارد. در حالي كه اكثر كشورها به چندين كشور متصل 

هستند، كوبا فقط به يك كشور متصل است.

سرعتاينترنتتلفنهمراه
اينترنت موبايل از برج هاي سلولي براي انتقال بي سيم 
اينترنت به تلفن همراه استفاده مي كند. به دليل وجود اين 
عنصر، رتبه بندي سرعت اينترنت تلفن همراه با پهناي 
باند ثابت متفاوت است. امارات متحده عربي با سرعت 
دانلود ۱۹۵.۵ مگابيت برثانيه در ابتداي ليست قرار دارد. 
در امارات نه تنها داده  تلفن همراه سريع است، بلكه در 
مقايسه با ساير كشورها نسبتاً ارزان است. هزينه متوسط 
يك گيگابايت داده در امارات متحده عربي حدود ۳.۷۸ 
دالر اس��ت، در حالي كه در كره جنوبي )شماره دو در 
ليست( ۱۰.۹۴ دالر است. نوآوري و فناوري هاي جديد 
چش��م انداز ديجيتال را تغيير مي دهد و مواردي مانند 
شبكه هاي ۵G در سراس��ر جهان رايج تر مي شوند. به 
دليل ماهيت در حال تغيير سريع اين صنعت، داده اي 
اين رتبه بندي ماهانه به روز مي ش��ود تا آخرين نگاه به 
سرعت اينترنت در سراسر جهان را ارايه دهد. اين بدان 
معناست كه سرعت اينترنت به تدريج باالتر مي رود، زيرا 
اتصال سريع تر و قوي تر اينترنت به يك هنجار تبديل 
شده است و كشورهايي كه براي مديريت اين شبكه هاي 

مجهز آماده نيستند، حتي بيشتر عقب خواهند ماند.
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تعادل | 
متوليان تجاري نقش��ه راه تجارت در دولت س��يزدهم را 
ترسيم كردند؛ مصوبه ۲۶ ماده اي كه براي تسهيل صادرات 
و مديريت واردات از س��وي ابالغ شد. براساس تصميمات 
سياست گذار، صادرات در دو جهت اولويت بندي شده است. 
در گام نخس��ت صادرات به كشورهاي هدف افزايش پيدا 
مي كند و در گام دوم به افزايش صادرات به س��اير كشورها 
در دستور كار قرار خواهد گرفت. اما همراستا با اين نقشه 
راه، هدفگذاري عددي ديگر مالك عمل نيست، بلكه تنوع 
كااليي و صادراتي به بازارهاي ه��دف واولويت دار مبناي 
كار خواهد بود. از اين رو دولت براي تسهيل صادرات قيدو 
بندهاي تجاري به وي��ژه در حوزه تهات��ر نفت وكاالهاي 
غيرنفتي را حذف كرده است. همچنين براساس تمهيدات 
جديد، صادرات بدون س��قف انجام مي شود؛ به عبارتي 
ديگر، صادركنندگان بر مبناي ص��ادرات كاالي داراي 
ارزش افزوده رتبه بندي مي ش��وند؛ يعني صادر كننده 
نمونه بر اين مبنا نمونه اس��ت كه چه ن��وع كااليي را به 
كدام كشور اولويتي صادر كرده است. همچنين براساس 
دستورالعمل جديد، ديگر استرداد ماليات بر ارزش افزوده 
صادركنندگان ارتباطي به ايفاي تعهدات ارزي نخواهد 
داش��ت. در مقابل بخش خصوصي نيز با تاكيد بر اينكه 
قوانين سه سال گذشته بايد بازنگري شود، به بيان يكسري 

پيشنهادها براي توسعه تجارت و رفع موانع پرداختند. 

     اولويت گذاري در چرخه صادرات
نشس��ت هم انديش��ي اتاق ه��اي بازرگان��ي وجمعي از 
صادركنندگان همزمان با مراسم بازگشايي مجازي پاويون 
جمهوري اسالمي ايران در اكسپو ۲۰۲۰ دوبي، با حضور 
وزير صمت، جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و 

نمايندگان تشكل هاي خصوصي برگزار شد.
وزير صمت در اين نشس��ت در اظهارات��ي عنوان كرد كه 
صادرات همواره مهم ب��وده و در اين دوره به دليل كاهش 
صادرات نفت بس��يار مهم تر ب��وده اس��ت. البته كاهش 
درآمدهاي ارز خسران است اما فرصت خوبي براي تحرك 
بخش اقتصادي و توس��عه صادرات غيرنفتي محس��وب 
مي شود. رضا فاطمي امين با بيان اينكه تنظيم تراز تجاري 
كشور ديگر بيش از اينكه بر عهده نفت و بانك مركزي باشد 
بر عهده صادركنندگان است، افزود: ۴ سال است كه تورم 
باالي ۲۵ درصد داريم؛ يعني قدرت خريد مردم به ش��دت 
كاهش يافته و بسياري از توليدات به اندازه كافي تقاضاي 
داخلي ندارند. از اين رو ما بايد با لوكوموتيو صادرات اقتصاد 
كش��ور را به حركت درآوريم. بايد تقاض��اي خارجي وارد 
شود و بخش مازاد توليد را به حركت دربياورد. وزير صمت 
گفت: نقش دولت در ۴ مورد شامل اولويت گذاري، تنظيم 
گري، تسهيل گري و نظارت است. در محور نخست اولويت 
اين است كه در ۶ ماه دوم سال بعد ۵ ميليارد دالر بيشتر از 
مشابه سال قبلش صادرات داشته باشيم. فاطمي امين با 
بيان اينكه براي ما تراز مبلغي و دالري فقط اهميت ندارد، 
اينكه فالن قدر صادرات كنيم كافي نيست، ادامه داد: اينكه 
چه چيزي صادر مي كنيم مهم است. اينكه ۱۳ ميليارد دالر 
مواد تقريباً خام پتروشيمي و ۱۰ ميليارد دالر فلزات تقريبًا 
خام صادر مي كنيم يعني مثل كشورهايي رفتار مي كنيم 
كه نيروي انس��اني كم و فقط پول داريم. او اف��زود: از نگاه 
وزارت صمت وقتي مي گوئيم اولويت گذاري، منظورمان 
فقط عدد صادرات نيست. يك شاخص پيچيدگي اقتصاد 
داريم كه مي گويد كشورهاي صادركننده چه نوع كااليي 
صادر مي كنند. فاطمي امين با بيان اينكه صادرات را بايد 
اولويت گذاري كنيم، گفت: با توجه به تنوع مبادي و مباني 
اولويت گذاري مهم است. اينكه فقط به ۱۰ كشور صادرات 
داريم بسيار خطرناك است. طي يك ماه گذشته جلساتي با 
اتاق بازرگاني گذاشتيم كه صادرات را متنوع و متكثر كنيم.

     حذف قيد وبندهاي صادراتي 
او با تاكيد بر اينكه دولت وظيفه تنظيم گري داريم، افزود: 
معاون اقتصادي رييس جمهوري مصوبه اي را براي صادرات 
و واردات ابالغ كرد، كه در اي��ن مصوبه در يك دوران گذار 
بخشي از قيد و بندهاي صادرات برداشته شده است. وزير 
صمت در ادام��ه تاكيد كرد كه در س��ال ۹۷ موانعي براي 
صادرات گذاش��تيم كه با طوالني شدن آن مخالف هستم 
از اين رو تا پايان سال بايد برداريم. او افزود: ما مي گوئيم هر 
كسي ۲ ميليارد دالر صادرات كرد بهتر از كسي است كه يك 
ميليارد دالر صادر كرده است. در حالي كه در رتبه بندي بايد 
به نوع كاالي صادر شده توجه كنيم. وزير صمت با بيان اينكه 
در مصوبه كنوني سقف و سابقه را برداشتيم، اظهار كرد: در 
سال آينده تالش مي كنيم كه صادركننده نمونه را بر مبناي 
اينكه به كدام كشورهاي اولويت دار و چه نوع كااليي صادر 
و وارد كرده كه منجر به بهبود تراز اشتغال، آب، انرژي و … 
باش��د رتبه بندي كنيم. قطعًا صادرات تجهيزات پزشكي 
مهم تر از صادرات سيمان است.فاطمي اين راهم گفت كه 
بعد از قاعده گذاري بايد به فعاالن براي تسهيل مسير كمك 
كنيم؛ هم اكنون ۶ رايزن اقتصادي داريم و در سال ۱۴۰۱، 
شصت رايزن و در سال ۱۴۰۲، يكصد و بيست رايزن خواهيم 
داشت. اين مقام مس��وول در دولت با بيان اينكه مسائل 
بخش خصوصي مس��ائل دولت اس��ت، ابراز اميدواري 
كرد كه در نيمه دوم س��ال تمام مسائل و چالش هاشود. 
همچنين به گفته او، در مرحله آخر نيز نظارت صورت 
مي گيرد. وزير صمت در نهايت عنوان كرد كه حداكثر 
ظرف يك ماه آينده برنامه هاي صادركنندگان را داشته 
باشيم. يعني اگر گفتيم امسال بيشتر از سال قبل ۵ ميليارد 
دالر صادرات داشته باشيم و … بايد برنامه صادركنندگان 

شامل اهداف، ظرفيت ها و الزام ها اعالم شود.

     افزايش صادرات از دو مسير 
در بخش ديگري از اين نشست، عليرضا پيمان پاك 
رييس سازمان توس��عه تجارت، هم با بيان اينكه در 

مسير افزايش ظرفيت صادراتي كشور ما دو نقشه راه يا 
اولويت بندي را در نظر گرفته ايم، گفت: اولويت نخست 
اين است كه صادرات به كشورهاي هدف افزايش پيدا 
كند و در گام دوم به س��راغ افزايش صادرات به ساير 
كش��ورها خواهيم رفت. بنابه اظهارات او، كشورهاي 
همس��ايه و منطق��ه و همچني��ن دو كش��ور چين و 
هندوستان در اولويت نخست قرار دارند كه در صورت 
اس��تفاده از ظرفيت هاي بالقوه موج��ود در بازار آنها 
مي توان انتظار داشت در مدتي كوتاه ميزان صادرات 
كشور به اين مقاصد افزايشي قابل توجه را تجربه كند.

رييس سازمان توسعه تجارت توضيح داد: با وجود آنكه ما به 
بسياري از كشورهاي منطقه صادرات داريم اما هنوز سهم 
ما حتي در بازار كشورهايي كه با آنها تنش يا اختالفي وجود 
ندارد نيز محدود اس��ت. از اين رو با اجراي سياست هايي 
مانند تس��هيل تج��ارت، اعمال تعرفه ه��اي ترجيحي، 
كاهش محدوديت هاي گمركي، استفاده از فرصت هاي 
نمايشگاهي و استفاده از صندوق هاي ضمانت خريدار بايد 
راهي براي توسعه صادرات به اين كشورها باز كنيم. رييس 
كل سازمان توسعه تجارت ايران با اشاره به اينكه صادرات 
ايران تا ۴ س��ال آينده به ۷۰ ميليارد دالر مي رسد، گفت: 
ايران از ظرفيت صادرات ۱۰۰ ميليارد دالري به كشورهاي 
همسايه برخوردار است. او از تعريف ۱۴ پروژه زيرساختي 
در حوزه توسعه صادرات خبر داد و گفت: هدفمند كردن 
رويدادهاي تجاري، اصالح ساختار سازماني، استفاده از 
ظرفيت رايزنان بازرگاني، فعال س��ازي خطوط هوايي و 
استفاده از ظرفيت هاي لجستيكي و استفاده از ظرفيت 
توافق ۲۵ ساله ايران و چين بخشي از برنامه هايي است كه 

در سازمان توسعه تجارت پيگيري خواهد شد.

     تسهيالت ويژه براي واردكنندگان 
در همين حال، معاون طرح و برنامه وزارت صمت از تصويب 
و ابالغ سياست هاي توسعه صادرات و مديريت واردات خبر 
داد و گفت كه در اين مصوبه تسهيالت مناسبي براي واردات 
كاالهاي اساس��ي و مواد اوليه پيش بيني شده است. بنابه 
توضيحات سيد مهدي نيازي، در اين بسته به چند موضوع 
مهم در حوزه تسهيل رويه هاي صادراتي پرداخته شده و در 
آن موضوعات »تنوع بخشي و تسهيل بازگشت ارز حاصل از 
صادرات؛ بازگشت بدون قيد و شرط ماليات بر ارزش افزوده 
براي صادركنندگان، تسهيل واگذاري ارزهاي صادراتي 
بدون محدوديت براي صادركنندگان، تسهيل رويه هاي رفع 
تعهد ارزي براي سه كشور عراق، افغانستان و پاكستان، رفع 
محدوديت سقف وسابقه صادراتي )براي واردكنندگان مواد 
اوليه(، توسعه فعاليت هاي بانك هاي محلي و صرافي هاي 
مجاز، ايجاد زيرساخت براي خروج فوري كاالهاي صادراتي 
از گمرك، تسهيل و توسعه تجارت مرزي، توسعه پيمان هاي 
منطقه اي و تامين مشوق صادراتي«مورد توجه قرار گرفته 
اس��ت. همچنين در اين مصوبه تسهيالت مناسبي براي 
واردات كاالهاي اساس��ي و مواد اوليه پيش بيني شده كه 

كمك شاياني براي واردات ملزومات بخش توليد مي كند.

     چند پيشنهاد رييس اتاق 
در ادامه اين نشس��ت، نمايندگاني از بخش خصوصي نيز 
به بيان دغدغه هاي تجاري خ��ود پرداختند. در اين ميان 
رييس اتاق ايران، در اظهاراتي بيان كرد كه صادركنندگان 
در چند س��ال گذشته با مش��كالت زيادي مواجه شدند و 
بعضًا به خيانت هم متهم ش��دند. از وزير صمت مي خواهم 
اين اعتماد از دست رفته را براي بخش خصوصي احيا كند. 

غالمحسين شافعي افزود: در دولت قبلي صادركنندگان با 
يكي از مقامات دولتي در مورد تعهد ارزي مالقات داشتند، 
در جواب ابهامات صادركنندگان، مقام دولتي گفت شما به 
فكر جيب خود هستيد و من به فكر جيب مردم. همانجا اميد 
خود را براي حل مشكالت از دست داديم. او خطاب به وزير 
صمت ادامه داد: مي خواهم به جاي برش��مردن مشكالت، 
چند پيش��نهاد ارايه دهم. با تسهيل توسعه صادرات رشد 
اقتصادي ميسر مي شود. در شرايط فعلي صادرات اولويت 
اول رش��د اقتصادي است كه پش��توانه توليد قوي هم نياز 
دارد. شافعي گفت: آيين نامه ها و دستورالعمل هاي گذشته 
را كه نش��ان داده مانع بس��يار جدي براي توسعه اقتصاد و 
صادرات است را ظرف مدت ۶ ماه اصالح كنيد. او همچنين 
درخواس��ت كرد كه تأمين مواد اوليه و كاالهاي واسطه اي 
و سرمايه اي كه براي بخش توليد مورد نياز است با حداقل 
اسناد و مجوزها در وزارتخانه هاي صمت، جهاد كشاورزي، 
بانك مركزي، گمرك، سازمان ملي استاندارد و سازمان غذا و 
دارو تسهيل شود كه در حال حاضر به صورت ملوك الطوايفي 
اداره مي شوند و يك هماهنگي منسجم بين اين دستگاه ها 
براي توسعه صادرات نيست.   رييس اتاق بازرگاني ايران در 
ادامه با شمردن اهميت صادرات خدمات فني و مهندسي، 
گفت: در حال حاضر يكي از بزرگ ترين مشكالت اين حوزه 
قراردادهاس��ت. وزارت اقتصاد به نحوي براي شركت هاي 
معتبر خدمات فني و مهندس��ي يا وثيق��ه را حذف كند يا 
به حداقل برس��اند؛ يا از طريق صندوق ضمانت صادرات يا 
بانك عامل راهگشاي توسعه صادرات اين بخش شود. او در 
ادامه درخواست كرد: ممنوعيت صادرات را كاًل لغو كنيد. به 
گفته شافعي، اگر ممنوعيت صادرات از بين برود يا بگوييم 
به استثناي برخي از كاالها صادرات باقي كاالها براي ۴ سال 
آزاد است، مسير صادركنندگان بسيار تسهيل مي شود. او با 
بيان اينكه تاكنون عملكرد ما برندكشي بوده است، نيز گفت: 
 صادركننده اي كه س��ختي هاي زيادي كشيده و يك بازار 
خارج پيدا كرده در ادامه با اين موضوع مواجه مي شود كه به 
بهانه تنظيم بازار صادرات ممنوع شده است. جبران خسارتي 
هم نمي شود. چگونه كسي در اين فضا جرأت سرمايه گذاري 
دارد؟ شافعي با اش��اره به مساله موافقت نامه هاي تجاري، 
اف��زود: در اين خصوص ما در بين كش��ورهاي همس��ايه 
فقيرترين هس��تيم. كاش هيچ وقت با تركيه موافقت نامه 
تجارت ترجيحي نمي بستيم. اگر قرار است معاهده اي امضا 
كنيم بايد نظر بخش خصوصي را ه��م بگيريم. او در پايان 
تاكيد كرد كه سازمان توسعه تجارت بايد تنها متولي بخش 

تجارت كشور باشد و اختياراتش افزايش يابد.

     قوانين ۳ سال گذشته بازنگري شود
رييس كنفدراسيون صادرات ايران هم در خواستار بازنگري 
در قوانين ۳ ساله گذش��ته در حوزه تجارت و صادرات شد 
و گفت: از س��ال ۹۷ به بعد علي رغم افزايش نرخ ارز كه بايد 
خود را در افزايش صادرات نش��ان مي داد با بخشنامه هاي 
خلق الساعه باعث كاهش صادرات غيرنفتي شد و كشور از 
اين فرصت مهم محروم ش��د. براي جلوگيري از سلب اين 
فرصت ها بايد نگاه هاي گذشته اصالح شود. به گفته محمد 
الهوتي، رس��يدگي به موضوع اس��ترداد ماليات بر ارزش 
افزوده بس��يار مهم اس��ت زيرا اين فرايند نزديك يك سال 
طول مي كش��د صورت گيرد و در اين مدت مبالغ هنگفتي 
از صادركنندگان فريز مي شود در حالي كه همين افراد بايد 
تسهيالت ۲۷. ۲۸ درصدي از بانك ها بگيرند. رفع اين مشكل 
به بازگشت نقدينگي و بهبود وضعيت توليد و صادرات كمك 
مي كند. الهوتي همچنين گفت: اختالف نرخ ارز آزاد و نيما 
معضل مهم صادركنندگان كوچك و متوس��ط اس��ت كه 
موجب شده نتوانند ارز خود را به سامانه عرضه كنند. تعديل 
ن��رخ ارز آزاد و نيما را حل كنيد. او اف��زود: ابالغيه ۱۷۷ كه 
صادرات در مقابل واردات و واگذاري ارز حاصل از صادرات به 
واردكنندگان را مورد توجه قرار داده بعد از ۳ سال ابالغ شد 
اما به سهولت اجرا نمي شود. طبق اين ابالغيه بايد ظرف ۴۸ 
ساعت ارز تأييد مي ش��د اما االن ماه ها طول مي كشد. رفع 
اين مشكل به بازگشت ارز صادراتي كمك زيادي مي كند. 
موض��وع ديگري كه از س��وي الهوتي مطرح ش��د اين بود 
كه اعالم ليست مش��خصي براي ارز حاصل از صادرات نيز 
الزامي است. اما اكنون ليست ۳ هزار قلم اعالم شده درحالي 
كه اگر به كل كاالهايي كه ثبت سفارش دارند تعميم داده 
شود مي تواند مشكل رفع تعهد ارزي را حل كند زيرا در اين 
صورت به سهولت مي توان ارز را در اختيار واردكننده گذاشت 
و وزارت صمت نيز با ابزار ثبت سفارش نظارت كند. رييس 
كنفدراسيون صادرات ايران به مشكل صادركنندگان 
سال ۹۷ نيز اش��اره و اظهار كرد: اين افراد در مورد رفع 
تعهد ارزي با تعليق كارت هاي بازرگاني مواجه شده اند، از 
اين روز هر چه زودتر بايد اين موضوع سال ۹۷ حل شود.

     ارز ترجيحي حذف مي شود
رييس كميسيون اقتصادي مجلس هم كه در اين نشست 
حضور يافته ب��ود، ضمن تاكيد بر لزوم ايج��اد ثبات در 
آيين نامه ها، گفت: اميدواريم ارز ترجيحي هر چه زودتر از 
اقتصاد ايران حذف شود كه اين اقدام عملياتي نيز خواهد 
شد. محمدرضا پورابراهيمي تاكيد كرد كه جنس رفتاري 
در تولي��د بايد در جهت صادرات باش��د. همچنين براي 
صادرات بايد ضوابط ايجاد كني��م. پور ابراهيمي گفت: 
تعه��دات ارزي نيز موضوع ديگري اس��ت كه بايد مورد 
توجه قرار گيرد. نحوه تسويه و نرخ تسويه بايد اصالح شود 
زيرا در غير اين صورت انگيزه براي بازگش��ت ارز از بين 
مي رود. او با بيان اينكه قانون اتاق بازرگاني در كميسيون 
اقتصادي مجلس در دس��ت بررسي است، گفت: يكي از 
بحث هاي اصلي دادن اختيارات و ظرفيت هاي بيشتر به 
اتاق بازرگاني است زيرا باني اصلي صادرات غيرنفتي اتاق 
است. ۹۰ درصد صادرات ما به ۱۰ كشور است بايد اين ۱۰ 
كشور را در معرض توجه قرار دهيم. اين نماينده مجلس بر 
تقويت ديپلماسي اقتصادي از طريق سفرا نيز تاكيد كرد. 
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واردات خودرو قانوني شود
 مكلف به اجرا هستيم

وزير صمت گفت: اگر طرح واردات خودرو نهايتا تبديل 
به قانون ش��ود ما مكلف به اجرا خواهيم ب��ود اما نظر 
ش��خصي من و رس��مي وزارت صمت عدم واردات در 
شرايط فعلي كشور است. رضا فاطمي امين در حاشيه 
نشست هم انديشي روساي اتاق هاي بازرگاني و جمعي 
از صادركنندگان در گفت وگو با مهر، در پاس��خ به اين 
سوال كه اگر طرح واردات خودرو توسط شوراي نگهبان 
تصويب و در نهايت تبديل به قانون شود واكنش وزارت 
صمت كه پيش از اين نس��بت به واردات موضع منفي 
گرفته بود چه خواهد بود، اظهار كرد: بحث قانون يك 
بحث جداست و بحث منطق اقتصادي يك بحث ديگر 
است. مسلماً هر چه در قالب قانون تصويب شود ما مجري 
آن خواهيم بود. وزير صمت افزود: اما نظر كارشناسي 
من به عنوان مقام مسوول در حوزه صنعت و البته نظر 
رسمي وزارت صمت اين اس��ت كه واردات و صادرات 
جريان حيات اقتصادي هر كش��وري است و همانطور 
كه صادرات مي كنيم باي��د واردات هم انجام دهيم اما 
اين فرآيند بايد هوشمندانه باشد. وي ادامه داد: بنابراين 
وقتي تراز تجاري كشور مناسب باشد من مخالفتي با 
واردات خودرو نخواهم كرد و معتقدم بخش��ي از بازار 
بايد با خودروي خارجي تأمين شود تا در رقابت، قيمت 
و كيفيت شاهد بهبود باش��يم. فاطمي امين گفت: در 
شرايط فعلي كه منابع ارزي محدود است اگر اين منابع 
صرف واردات خودرو شود منجر به افزايش نرخ ارز و گراني 
براي همه مردم خواهد شد. وي در پاسخ به اين سوال كه 
اگر تبديل به قانون شود واكنش شما چيست گفت: 
اگر واردات خودرو تبديل به قانون شد قطعاً ما ملزم و 
مكلف به اجرا خواهيم بود اما نظر شخصي من و نظر 
رسمي وزارت صمت اين است كه نبايد در دوران گذار 
تصميمي بگيريم كه يك بخشي به نظرمان بهبود يابد 

و بسياري از بخش هاي ديگر دچار زيان شوند.

جزييات پرداخت
 ۳ نوع تسهيالت به توليدكنندگان

ايسنا | رييس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت از 
پرداخت سه نوع تس��هيالت به توليدكنندگان خبر 
داد و جزييات نحوه دريافت آنها را تشريح كرد. يداله 
صادقي، با بيان اينكه عمده مش��كل توليدكنندگان 
مربوط به سرمايه در گردش و تامين نقدينگي است، 
گفت: در حال حاضر سه نوع تسهيالت، شامل جهش 
توليد، طرح تام و رونق توليد از طريق سامانه بهين ياب 
ارايه مي شود. به گفته وي متقاضيان دريافت هر سه 
نوع تسهيالت بايد از طريق ورود به سامانه بهين ياب 
اقدام كنند. البته براي دريافت تسهيالت جهش توليد و 
طرح تام، رشته فعاليت هاي صنعتي اولويت بندي شده 
و متقاضياني كه در طبقه بندي تعريف شده، در سامانه 
قرار مي گيرند، از طريق هماهنگي بين بانك و صندوق 
توسعه ملي و وزارت صمت تسهيالت دريافت خواهند 
كرد. رييس سازمان صمت تهران با بيان اينكه در طرح 
رونق توليد اولويت وجود ندارد، اظهار كرد: متقاضيان 
تسهيالت رونق توليد مي توانند با مراجعه به سامانه، 
درخواس��ت خود را ارايه كنند ت��ا در كارگروه مطرح 
ش��ود و بانك ها نيز بر اساس تكليف خود منابع مورد 
نياز را تامين كنند. صادقي درباره مراحل كارسامانه 
در زمينه پرداخت تسهيالت نيز گفت: متقاضي بايد 
درخواست خود را ارايه كند تا بعد از پردازش اوليه از 
سوي سامانه، به صورت سيستمي به بانك ارجاع و بعد 
از توافق بانك گزارش آن از طريق سامانه ارايه شود. اين 
درخواست ها مورد ارزيابي قرار مي گيرند و در صورتي 
كه بانك  درخواست ها را اجرا نكند، جريمه خواهد شد.

جوجه ريزي مرغ مادر
 تا يك سوم كاهش يافت

ايلنا | نايب رييس كانون سراسري مرغداران گوشتي 
اظهار داشت: مجوز واردات جوجه مرغ مادر از شهريور 
سال گذشته از سوي وزارت خزانه داري امريكا تمديد 
نشد و همين مساله باعث شد كه ما نتوانيم در كشور 
در بحث واردات جوجه مرغ مادر درست عمل كنيم و 
حجم جوجه ريزي مرغ مادر در ماه هاي مرداد تا مهر 
حدود يك س��وم كاهش پيدا كرد و تبعات اين مساله 
را هم اكنون در قيمت و كمبود مرغ گوش��تي در بازار 
مشاهده مي كنيم. حبيب اهلل اسداهلل نژاد نايب رييس 
كانون سراسري مرغداران گوش��تي، در گفت وگو با 
ايلنا، درب��اره علت گراني مرغ در روزهاي اخير، گفت: 
هم اكنون شاهد اختالف قيمت ۲ هزار توماني بين نرخ 
مصوب و نرخ فروش مرغ در بازار هستيم كه اين افزايش 
قيمت مورد تاييد ما نيست. وي با اشاره به سودجويي 
دالل ها در مسير كشتارگاه  تا واحدهاي صنفي، افزود: 
قيمت تمام شده مرغ با توجه به قيمت فعلي جوجه و 
افزايش قيمت مولفه هاي توليد ازمصوبه قبلي كيلويي 
۲٠ تا ۲۱ هزار تومان است كه قيمت مرغ گرم در واحد 
صنفي هم با اين حساب حدود ۳٠ هزارتومان مي شود 
كه ما خواهان اصالح قيمت ها هستيم. به گفته اين فعال 
اقتصادي، مشكالت افزايش قيمت مرغ ناشي از نبود 
تناسب بين توليد جوجه و مصرف آن است. در توليد 
جوجه هم در ده سال گذش��ته همواره اين وضعيت 
وجود داشته است. اسداهلل نژاد در ادامه درباره ميزان 
توليد مرغ گوشتي در كشور، گفت: در حال حاضر 
مرغ گوشتي كمتر از نياز داخلي توليد مي شود اين 
در حالي است كه ما در سال هاي گذشته مازاد توليد 
داشتيم و مازاد توليد به كشورهاي عراق و چند كشور 
همس��ايه صادر مي كرديم. وي درباره دليل ايجاد 
شدن اين مش��كالت، گفت: مجوز واردات جوجه 
مرغ مادر از شهريور سال گذش��ته از سوي وزارت 
خزانه داري امريكا تمديد نشد و همين مساله باعث 
شد كه ما نتوانيم در كشور در بحث واردات جوجه 
مرغ مادر درست عمل كنيم و حجم جوجه ريزي مرغ 
مادر در ماه هاي مرداد تا مهر حدود يك سوم كاهش 
پيدا كرد و تبعات اين مساله را هم اكنون در قيمت 

و كمبود مرغ گوشتي در بازار مشاهده مي كنيم.

۲۱۲ هزار خودرو
 در ۶ ماه توليد شد

مهر | گروه خودروس��ازي س��ايپا با تولي��د ۲۱۲ هزار 
خودرو در شش ماهه نخست امسال، عالوه بر ثبت رشد ۵ 
درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۰۰ درصد 
برنامه توليدي خود در سال جاري را نيز محقق كرد. گروه 
خودروسازي س��ايپا در شش ماه نخست س��ال ۱۴۰۰، 
توانسته در سايت هاي توليدي خود در شركت هاي سايپا، 
پارس خودرو، بن رو، سايپاسيتروئن، زامياد و سايپاديزل 
تع��داد ۲۱۲ هزار دس��تگاه انواع محصوالت س��واري و 
تجاري توليد كند كه اين ميزان، نسبت به توليد ۲۰۳ هزار 
دستگاهي در مدت مشابه پارسال، حاكي از رشد ۵ درصدي 
است. بر اساس اين گزارش، گروه خودروسازي سايپا موفق 
شده با توليد اين تعداد انواع محصوالت خود، ۱۰۰ درصد 
برنامه اعالم شده به وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمينه 
توليد را محقق كند. موفقيت درخشان گروه خودروسازي 
سايپا در زمينه توليد خودرو در سال ۱۴۰۰ در شرايطي 
صورت گرفته كه اين خودروس��از از سال گذشته توليد 
پرتيراژترين خودرو داخلي يعني خانواده پرايد را متوقف 
كرده و در شرايط تحريم، قطع همكاري شركاي تجاري 
و پاندمي كرونا توانسته با جايگزيني محصوالت ايراني و 
تعميق داخلي سازي قطعات، اين موضوع را به نحو شايسته 
مديريت كند. نكته قابل توجه در ثبت آمار توليد ۲۱۲ 
هزار دستگاهي گروه سايپا آن است كه همواره به دليل 
تعطيالت نوروزي و تعطيالت تابستاني خودروسازان، 
آمار توليد خودرو كش��ور در ۶ ماهه اول بين ۳۵ تا ۴۰ 
درصد كل توليد ساالنه است، ليكن گروه سايپا قطعاً توليد 
گروه سايپا در انتهاي سال نسبت به سال گذشته افزايش 
خواهد داش��ت. اين در حالي است كه باتوجه به برنامه 
عرضه سه محصول جديد شاهين اتوماتيك، آريا و اطلس 
در نيمه دوم امسال پيش بيني مي شود آمار توليد خودرو 

در گروه سايپا تا پايان سال از برنامه مدنظر عبور كند.

موز گران شد
ايسنا |  مشاهدات ميداني در هفته هاي اخير حاكي 
از افزايش قيمت موز در بازار است. بر اساس مشاهدات 
ميداني از ميوه فروشي هاي سطح شهر تهران قيمت 
هر كيلو موز به بيش از ۳۰ هزار تومان رس��يده است 
و اين در حالي اس��ت كه قيم��ت آن بيش از دو هفته 
پيش ح��دود ۲۵ تا ۲۶ ه��زار تومان ب��ود. به عبارت 
ديگر در كمتر از يك ماه قيمت اين ميوه در بازار ۵ تا 
۶ هزارتومان افزايش يافته است. افزايش قيمتي كه 
چندي پيش رييس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزي 
اس��تان تهران علت آن را كاهش تنوع ميوه به دليل 
ورود به فصل سرما و افزايش تقاضاي آن عنوان كرد و 
رييس اتحاديه بارفروشان نيز علت ديگر آن را انحصار 
»واردات موز در ازاي صادرات سيب« دانست و اعالم 
كرد: واردات موز در ازاي صادرات س��يب براي برخي 
افراد رانت ايجاد كرده و باعث ورود دالالن به اين عرصه 
شده است؛ به طوري كه دالالن بر روي حواله اي كه به 
واردكنندگان واگذار مي كنند ۵هزار تومان مي كشند.

ثبت باالترين ميزان مصرف برق 
در يك دهه گذشته در مازندران

مهندس سيد كاظم حسيني كارنامي با بيان اينكه مصرف 
برق در مازندران درتابستان امسال نسبت به سال گذشته 
۱۰  درصد رشد داشته است گفت: اين در حالي است كه 
تعداد مش��تركين حوزه توزيع برق مازندران حدود ۱.۵ 
درصد افزايش داشته است . سرپرست شركت توزيع نيروي 
برق مازندران با اشاره به اينكه پيك برق مازندران در روز 
چهارشنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۰ اتفاق افتاد افزود: پيك بار 
مصرف برق در استان در تابستان ۱۴۰۰، ۲۱۵۶ مگاوات 
بوده است كه اين رقم در يك دهه گذشته بي سابقه بوده 
است . حسيني كارنامي با بيان اينكه در شش ماهه نخست 
سال جاري ۷۱ كيلومتر شبكه فشار توسط و ۷۰ كيلومتر 
شبكه فشار ضعيف، ۳۱۹ دستگاه ترانسفورماتور توزيع 
با ظرفيت ۳۴ مگاوات به ش��بكه توزيع برق مازندران 
افزوده شده از همكاري صنايع و مردم مازندران در بحث 
مديريت مصرف تقدير كرد. وي اظهار داشت: اجراي 
برنامه هاي مديريت اضطراري بار، طرح هاي پاسخگويي 
بار و، همكاري بي دريغ مشتركين در ساعات اوج مصرف 
و نيز تغيي��ر س��اعت كار اداري ادارات در مازندران در 
تابستان نقش بس��زايي در ارايه خدمات و تامين برق 
مطمئن و پايدار به مشتركين برق مازندران داشته است.

هفدهمين يادواره شهداي 
شركت گاز مازندران برگزار شد

 همزمان با چهل و يكمين سالگرد دفاع مقدس، هفدهمين 
يادواره شهداي گرانقدر ش��ركت گاز مازندران با حضور 
سرپرست و كاركنان و با هدف زنده نگه  داشتن ياد و خاطره 
شهيدان واالمقام و همچنين اربعين حسيني در نمازخانه 
اداره مركزي برگزار شد. به گزارش روابط عمومي شركت 
گاز استان مازندران، »سردار سياوش مسلمي« فرمانده 
س��پاه كربال مازندران در اين مراسم گفت: اولين انتظار 
شهدا از ما، واليتمداري است. وي ساده زيستي را كه تنها 
در منش علوي يافت مي شود ديگر ويژگي اين افراد عنوان 
كرد و افزود: نكته ديگري كه در اين افراد به چشم مي خورد 
عدم چشمداش��ت مادي و عالقه به مادي��ات و ديگري 
دست برنداشتن از نيايش در شرايط سخت است.سردار 
مسلمي، تقيد به زهد و تقوا و خيرخواهي براي ديگران را 
از ديگر انتظارات و پيام هاي شهدا براي نسل امروز دانست 
و بر لزوم عمل به تكليف و انجام وظيفه براي دستيابي به 
هدف به عنوان ديگر پيام شهدا تاكيد كرد.در اين يادواره، 
يكي از حماسه خوانان در وصف شهدا اشعاري را سرود و 
مداح اهل بيت عصمت و طهارت)ع( برادر ميثم نجفي 
در وصف شهدا و اهل بيت)ع( به مرثيه خواني پرداخت 
و همچنين از خانواده معزز شهدا، ايثارگران، جانبازان 
و رزمندگان تجليل ش��د. افتخار ش��ركت گاز استان 
مازندران در آن دوران به ياد ماندني حضور ۳۰۰ رزمنده 
و تقديم ۷۵ جانباز سرافراز، ۸ آزاده و ۶ شهيد مي باشد.

نقشه راه تجارت از سوي متوليان تجاري ترسيم شد

صادرکنندگان بر مبنای صادرات کاالی دارای ارزش افزوده رتبه بندی می شوند
تهاتر نفت با كاال !

براي توس�عه تب�ادالت تجاري اي�ران و تأمين 
كااله�اي اولويت دار كش�ور به وي�ژه كاالهاي 
اساسي و تش�كيل پنجره واحد براي تهاتر كاال 
ب�ا نفت )نفت و ميعانات گازي( م�وارد زير مورد 

تصويب قرار مي گيرد:
ماده ۱۹: منظور از تهاتر كننده، ش�خصي اس�ت 
كه توانايي تأمي�ن كاالهاي مورد نياز كش�ور را 
با برداش�ت مس�تقيم نفت )يا با معرفي شركت 
بازرگاني صاحب صالحيت( به ترتيب مقرر در اين 

آيين نامه دارا مي باشد.
ماده ۲۰: منظ�ور از صالحيت در اين ماده توانايي 
خريد و فروش نفت بوده و مي بايست توسط وزارت 

نفت احصا گردد.
ماده ۲۱: تهاتر كننده مي تواند خودش متقاضي 
واردات بوده يا با مش�تري ثانويه ب�راي واردات 

قرارداد داشته باشد.
م�اده ۲۲: تهاتر براي كلي�ه كاالها، م�واد اوليه، 
خدمات و پروژه هاي مورد نياز كشور )فارغ از نوع 

ارز قابل تخصيص به كاال( قابل انجام است.
ماده ۲۳: مسووليت مشخص هر يك از دستگاه ها 
به ترتيب زي�ر خواهد بود ك�ه تصميم گيري در 

خصوص آن حسب مورد در كارگروه خواهد بود.
۱- وزارت نفت: عقد قرارداد با شركت تهاتر كننده 
يا نماينده بازرگاني وي براي برداشت نفت با رعايت 

مصوبات كارگروه نفت.
٢- وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد 
كشاورزي و وزارت بهداش�ت، درمان و آموزش 
پزشكي: ثبت س�فارش و موافقت با واردات كاال 
و اس�تفاده واردكننده از رويه تهات�ر نفت و نيز 
نوع و ميزان )ارزش ارزي( كاالي وارداتي به  طور 
مشخص، حسب مورد نظارت بر خريد كاالهاي 
وارداتي و خريد اعتباري كاال و عدم تسويه نقدي 
ارزش كاال در مب�دأ )ب�ا همكاري دس�تگاه هاي 
ذي ربط( و حس�ب مورد انتق�ال مالكيت كاالي 
وارداتي روي كش�تي و قبل از رس�يدن به بنادر 
كشور، از طريق انتقال اسناد بار به ذي نفع نهايي 

مورد نظر.
۳- بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران: تسهيل 
در اجراي رويه هاي ارزي اعم از تخصيص، تأمين و 
اعالم منش�أ ارز به گمرك و اعالم ارزش دالري يا 

يورويي كاالي وارداتي به وزارت نفت.
4- وزارت امور اقتصادي و دارايي: حل مس�ائل 
مربوط به واردات و ترخيص كاالهاي موضوع اين 

مصوبه از طريق گمرك جمهوري اسالمي ايران.
ماده ۲4: كارگروهي به رياست معاون اول محترم 
رييس جمه�ور و نايب رييس�ي مع�اون محترم 

اقتصادي رييس جمهور و با عضويت نمايندگان 
تام االختيار بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 
و وزارتخانه هاي نف�ت، صنعت، معدن و تجارت، 
امور اقتصادي و دارايي، بهداشت، درمان و آموزش 
پزش�كي و جهاد كشاورزي تش�كيل مي شود. 
كارگروه به ترتيب مقرر در اين آيين نامه، به صورت 
يكپارچه و متمركز اختيار ساماندهي، تسهيل 
و تس�ريع در تهاتر نفت با كاالهاي مورد نياز را بر 
عهده دارد تا حس�ب مورد موضوعاتي از قبيل 
شرايط اجراي تهاتر براي متقاضيان واجد شرايط 
از باب�ت نوع تضامين در فروش ه�اي اعتباري يا 
فروش نقدي، نحوه تسويه ارزي و ريالي محوله هاي 
نفتي و كاالهاي تهاتري، نحوه دريافت تضامين، 
نحوه انتقال مالكيت كاالهاي وارداتي، لزوم خريد 
اعتباري كاالي وارداتي و ميزان پيش پرداخت، 
ضرورت خريد مستقيم كاالي وارداتي يا قرارداد 
با مشتري ثانويه و تاييد اعتبار متقاضي و غيره را 

بررسي و تصميم گيري نمايد.
تبصره ۱: دبيرخانه كارگروه در وزارت نفت خواهد 
بود. اين كارگروه به منزله پنجره واحد تهاتر بوده 
و متقاضيان تهاتر بايد به اين دبيرخانه معرفي و يا 

مراجعه نمايند.
تبصره ۲: در ص�ورت تصميم گيري در خصوص 
تهاتر مورد تقاضاي ساير دستگاه ها، نماينده آنها 
بدون حق رأي در كارگروه حضور خواهند داشت.
تبصره ۳: كارگروه هفته اي حداقل يك جلس�ه 
داش�ته و در آن تصميم�ات الزم اتخاذ ش�ده و 
صورتجلسه شده و به امضاي نمايندگان دستگاه ها 
كه در سطح معاون وزير يا معاون دستگاه اجرايي 

مي باشند، مي رسد.
 تبصره 4: صورتجلسات اين كارگروه به منزله انجام 
تمام تشريفات قانوني بوده و براي دستگاه هاي 
ذي رب�ط تعهدآور اس�ت. نماينده هر دس�تگاه 
بايد تش�ريفات قانوني الزم را به منظور تسهيل 
و تس�ريع در كار واردات و حل مش�كالت براي 
اجرايي ش�دن آن در دس�تگاه خود با فوريت به 

انجام برساند.
ماده ۲۵: ريال دريافتي بابت تهاتر كاالهاي موضوع 
اين مصوبه، به نرخ دريافتي از طريق بانك مركزي 
جمهوري اس�المي اي�ران در چارچوب مقررات 
قانون بودجه به حساب ذي نفعان واريز مي شود. 

ماده ۲۶: ب�ا ترخيص كاال از گم�رك و تأييد 
آن توس�ط بانك مركزي جمهوري اسالمي 
اي�ران، وزارت نفت مكلف اس�ت نس�بت به 
آزادس�ازي تضامين تهاتر كننده متناسب با 

ارزش كاالهاي وارد شده اقدام نمايد.

ضوابط تهاتر كاال با نفت و ميعانات گازي
نكته
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چهرهروز

شناسايي ۱۰۱۳۵ بيمار جديد كرونايي
بر اساس اعالم وزارت بهداشت طي ۲۴ ساعت گذشته ۱۰ هزار و ۱۳۵ بيمار جديد كرونايي شناسايي شده اند. به گزارش مهر، از روز جمعه 
تا شنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۰ و بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۱۰ هزار و ۱۳۵ بيمار جديد مبتال به كوويد ۱۹ در كشور شناسايي شد 
كه ۱۶۷۳ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد ۱۹ در كشور به ۵ ميليون و ۶۱۱ هزار و ۷۰۰ نفر رسيد. در طول اين ۲۴ ساعت، 
۲۱۷ بيمار كوويد ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۱۲۰ هزار و ۸۸۰ نفر رسيد. تاكنون ۵ ميليون و ۷۵ 
هزار و ۴۸۲ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. ۵۸۰۲ نفر از بيماران مبتال به كوويد ۱۹ در بخش مراقبت هاي ويژه 

بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. تاكنون ۳۲ ميليون و ۴۱۱ هزار و ۴ آزمايش تشخيص كوويد ۱۹ در كشور انجام شده است.

خبر

هشدار به والدين مخالف 
واكسيناسيون كودكان

رييس مركز تحقيقات ويروس شناسي دانشگاه 
علوم پزشكي شهيد بهشتي، ممانعت والدين از 
تزريق واكس��ن كرونا به كودكان را ظلم به آنان 
تلقي كرد. ب��ه گزارش مهر، عليرض��ا ناجي، در 
پاسخ به اين سوال كه آيا واكسني كه به كودكان 
تزريق مي ش��ود همان واكسن ساخت كمپاني 
سينوفارم است كه تغييراتي در ساختار آن ايجاد 
ش��ده، اظهار كرد: اين واكس��ن در واقع همان 
واكسن سينوفارم مخصوص بزرگساالن است كه 
با كمي تغييرات به لحاظ تغيير در ميزان غلظت 
براي كودكان اس��تفاده مي شود. وي اثر بخشي 
واكسن س��ينوفارم در برابر كرونا براي كودكان 
را م��ورد تاكيد قرار داد و خاطرنش��ان كرد: اين 
واكسن براي كودكان كاماًل ايمن بوده و عوارض 
آن دقيقًا همان عارضه هاي معمول اس��ت كه از 
ساير واكسن ها انتظار مي رود. ناجي درد در محل 
تزريق، تب خفيف يا بدن درد را عارضه طبيعي 
اغلب واكسن ها ذكر كرد و يادآور شد: واكسني 
كه براي كودكان تزريق خواهد ش��د واكس��ن 
ايمن و كاماًل اثربخش است. اين استاد دانشگاه 
به والدين��ي كه مانع از تزريق واكس��ن كرونا به 
كودكان خود مي شوند، هشدار داد: جلوگيري از 
استفاده از واكسن كرونا ظلمي در حق كودكان 
محسوب مي شود چرا كه واكسيناسيون كودكان 
و دانش آموزان از جنبه هاي مختلف حائز اهميت 
اس��ت. وي ض��رورت اس��تفاده از آموزش هاي 
حضوري براي رش��د و تعالي كودكان را يادآور 
ش��د و گفت: كودكان نياز دارند در محيط هاي 
واقعي و حضور و همچنين در تعامل با همساالن 
آموزش هاي الزم را دريافت كنن��د. وي با بيان 
اينكه ك��ودكان مي تواند به عن��وان كانون هاي 
اساسي انتقال ويروس كرونا عمل كنند، اهميت 
واكسيناس��يون ك��ودكان و دانش آموزان عليه 
كوويد ۱۹ را يادآور شد و افزود: كودكان توانايي 
رعايت دقي��ق و بي كم و كاس��ت پروتكل هاي 
بهداش��تي را ندارند بنابراين از اي��ن منظر نيز 
واكسيناسيون دانش آموزان و كودكان نيز عليه 
كرونا مورد توجه است. ناجي پوشش حداكثري 
واكسيناس��يون عليه كوويد را راهكار اساسي 
قطع زنجيره اين بيماري دانست و ادامه داد: در 
شرايطي براي اينكه به ايمني جمعي حاصل از 
واكسيناسيون دست يابيم، حتمًا بايد كودكان 
و نوجوانان خود را در برابر كرونا واكسينه كنيم 
و با توجه به اينكه اكنون واكسن هايي در سطح 
جه��ان وجود دارد كه مي توان��د براي تزريق به 
كودكان مورد استفاده قرار گيرد، ما مي توانيم با 
تزريق اين واكسن ها به كودكان و نوجوانان خود، 
تا حد امكان در مدت زم��ان كمتري به ايمني 

جمعي در برابر كرونا دست يابيم. 

اجراي ط��رح واكسيناس��يون عمومي و 
صدور ويزاي توريستي، نويدي براي فعاالن 
گردشگري اس��ت كه حاال بايد خالقيت 
خود را براي دوران پس��اكرونا به كار گيرند و در بازارهاي 
جهاني براي جذب گردش��گران رقابت كنند.  ۱۹ ماه از 
فراگيري كرونا در ايران گذش��ت. از هم��ان روزهاي اول 
موضوع ورود گردش��گران خارجي به ايران تحت الشعاع 
قرار گرفت. پروازها محدود يا ممنوع ش��د. اين موضوع 
تنها براي مرزهاي ايران اتفاق نيفتاد. تمام كش��ورهاي 
دنيا مرزهايش��ان را به روي گردشگران خارجي بستند. 
گردش��گري داخلي نيز با پايين و باال رفت��ن تب كرونا، 
محدود و محدودتر ش��د تا جايي ك��ه برخي از مناطق و 
ش��هرها در ايران و جهان قرنطينه شدند. اگرچه ايران تا 
سال ها با رشد الك پش��تي ورود گردشگر مواجه بود اما 
اين بار گردشگران پشت مرزها ماندند و تورهايي كه خريده 
بودند معطل ماند تا شايد اوضاع بهتر شود. اما اين اتفاق 
نيفتاد و خيلي از تورگردانان دچار ضررهاي مالي شدند 
يا با تصميم ش��ركت هاي كارگزار به اين نتيجه رسيدند 
كه وعده سفر در آينده را به مسافرانشان بدهند. اما اقامت 
طوالني مدت منحوس ترين گردش��گر در كشورها، كه 
همان كروناست، موجب شد تا دولت ها و مردم و فعاالن 
گردشگري به خصوص در كشورهايي كه اقتصادشان به 
گردشگري وابسته است، به اين نتيجه برسند كه تداوم 
خواب اين صنعت، موجب مرگ اقتصادشان خواهد شد. 
بنابراين پس از مدت ها به اين نتيجه رس��يدند كه بايد با 
انجام برخي تدابير، راهي براي زندگي با ويروس پيدا كنند. 
پس از جلب توجه و اميد به واكسن هاي توليد شده و پس 
از آن افزايش تعداد افرادي كه واكسن زده اند، دنيا به اين 
نتيجه رسيد كه حاال مي توان مرزها را باز كرده و صنعت 
گردشگري را احيا كرد. برخي از كشورها زودتر توانستند 
تدابيري بينديشند چون جمعيت كمتري داشتند و افراد 
واكسينه شده بيشتري را ايمن كردند. اما در اين ميان ايران 
تا همين االن هم جز ويزاي تحصيلي و پزشكي و تجاري، 
هيچ ويزاي توريستي به گردشگران خارجي نمي دهد. 
بارها و بارها فعاالن گردشگري با متوليان در وزارت ميراث 
فرهنگي جلسه گذاشته و اعالم كردند كه مي خواهند با 
س��تاد مقابله با كرونا صحبت كرده و آنها را درباره نحوه 

ورود گردشگران خارجي به صورت محدود و كنترل شده 
توجيه كنند اما هيچ وقت در دولت قبل چنين فرصتي به 
فعاالن گردشگري داده نشد. نه تنها آنها بلكه وزير ميراث 
فرهنگي و معاون گردش��گري سابق هم نمي توانستند 
مسووالن ستاد كرونا را در اين باره توجيه كنند در واقع در 
هيچ يك از جلسات، نماينده اي از وزارت ميراث فرهنگي 
حضور نداش��ت.  حاال با سرعت گرفتن واكسيناسيون و 
صحبت هاي وزير ميراث فرهنگي با وزير جديد بهداشت 
و رييس جمهور، اوضاع كمي تغيير كرده و اميدها براي 
جان دادن به صنعت گردشگري بيشتر شده است. اواخر 
شهريور ماه بود كه عزت اهلل ضرغامي در مراسم توديع و 
معارفه معاونانش گفت: »با رييس جمهور درباره منع صدور 
رواديد توريس��تي صحبت كرده است و اين ممنوعيت 
برداشته مي شود. البته نگراني هايي درباره ويروس وجود 
دارد كه توضيح داده ام. چون در بسياري از كشورها صدور 
رواديد را شروع كرده اند و ما هم بايد شروع كنيم.« همين 
موضوع جرقه اي روشن براي فعاالن گردشگري بود كه 
به آينده صنعت اميدوار شوند. اما چه اميدواري؟ برخي از 
مديران واحدهاي بوم گردي اعالم كردند كه خانه هايشان 
را يا واگذار كرده يا ديگر توان بلند ش��دن ندارند و برخي 
از آنها، اقدام به فروش كرده اند چون نمي توانستند بدون 
گردش��گر، از پ��س هزينه هايش برآيند. برخ��ي كه در 
شهرهاي كوچك خانه اي را به بوم گردي تبديل كرده اند؛ 
كمتر اميد دارن��د. آژانس هاي مس��افرتي نيز به همين 
مشكالت دچار شده اند. آنها هم خيلي از نيروهاي خود را 
تعديل كرده اند. اما آيا اين صحبت ها باعث خواهد شد تا 
آنها اميدوار به آينده شوند؟ طبق گزارش سازمان جهاني 
جهانگردي، صنعت گردشگري حداقل تا پنج سال ديگر 
مي تواند به دوره قبل از كرونا برگردد. اين نكته درباره ايران 
كه صنعت گردشگري ضعيف تري نسبت به كشورهاي 
ديگر دارد، چقدر طول خواهد كشيد همين موضوع است 
كه برخي را نااميد از اميدها و تدبيرها مي كند. از سويي هنوز 
برنامه ويژه اي براي جبران خس��ارت هاي متحمل شده 
فعاالن صنعت گردش��گري در ايران نشده است. اگرچه 
وزير ميراث فرهنگي به تازگ��ي در صفحه مجازي خود 
نوشته كه با صدور ويزاي توريستي موافقت شده است و 
استانداران پيشنهادي هم برنامه هاي خودشان را براي 

گردشگري پس��اكرونا اعالم كرده اند اما برنامه اي 
از س��وي اين وزارتخانه براي جبران خسارت ها و 

فعاليت در پساكرونا ديده نشده است.

      ابالغ دستورالعمل
 صدور ويزاي گردشگري ايران

با اين وجود درب��اره نحوه ورود گردش��گران خارجي به 
ايران، در همي��ن چند روز اخير، علي اصغر ش��البافيان 
معاون گردشگري وزارت ميراث فرهنگي از ابالغ مصوبه 
ازسرگيري صدور ويزاي گردشگري ايران به دستگاه هاي 
مرتبط خبر داده است. در اين مصوبه كه به تصويب ستاد 
ملي مديريت كرونا رس��يده و صدور رواديد گردشگري 
را براي همه مترددين طبق دس��تورالعمل ها از مرزهاي 
بين المللي بالمانع دانسته، آمده كه ورود و خروج مستقيم 
و غيرمستقيم )گروهي انفرادي( اتباع ايراني و خارجي از/

به مرزهاي زميني همانند مرزه��اي هوايي با ارايه كارت 
واكس��ن، آزماي��ش PCR منفي و رعاي��ت پروتكل ها و 
دستورالعمل مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��كي از اول آبان ماه س��ال جاري بالمانع اس��ت. اين 
مصوبه شامل تردد مستقيم و غيرمستقيم از / به كشورهاي 
پرريسك اعالمي سازمان بهداشت جهاني توسط وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزش��كي نخواهد شد. اگر در 
روند بيماري كشورهاي همسايه تغييري حاصل شود كه 
نيازمند اعمال محدوديت يا ممنوعيت تردد مسافري باشد، 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان مرجع 
تخصصي مراتب را اعالم مي كند و اقدامات بعدي از سوي 
كميته امنيتي، اجتماعي و انتظامي صورت مي گيرد. در 
واقع پس از اين مصوبه، فعاالن صنعت گردشگري مطلع 
شدند كه قرار است از اول آبان ماه درها به روي گردشگران 
خارجي باز شود. همين موضوع، سوژه اي براي بحث هاي 
شبانه فعاالن گردشگري در فضاهاي مجازي مانند كالب 
هاوس شده است. اينكه بايد از اين به بعد چه كار كنيم و ورود 
گردشگر خارجي به ايران با چه تغييراتي مواجه خواهد شد؟ 
در اين باره كاظم عطايي يكي از فعاالن صنعت به خبرنگار 
مهر گفت: نمي توان پنهان كرد ك��ه اميدهايي هر چند 
كوچك در فعاالن به وجود آمده است اما بايد ديد وزارت 
ميراث فرهنگي چطور مي خواهد، تورهاي گردش��گري 

را هدايت كند تا هم مردم از ورود گردش��گران خارجي 
عصباني نشوند و هم اينكه تب كرونا در ايران باال نرود. هر 
چند كه فعاالن گردشگري مي دانند، توريست هايي را 
بايد بپذيرند كه مشكلي نداشته باشند و آنها را به مناطق 

امن بهداشتي و فضاهاي اقامتي استاندارد ببرند.

      چند راهكار براي پساكرونا
عطايي پيش��نهاد كرد تا قبل از اول آبان دس��تورالعمل 
پذيرش مس��افر خارجي به فعاالن تورهاي ورودي داده 
ش��ود تا هم آژانس ها بدانند چه اقدامي بايد انجام ش��ود 
و هم هتل ه��ا و مراكز اقامتي. در واقع راه روش��ني براي 
ورود گردشگران خارجي ايجاد شود. عطايي همچنين 
به اين موضوع اشاره كرد كه بايد فرهنگ سازي در حوزه 
گردشگران ورودي به ايران انجام شود. او معتقد است كه 
هنوز اگر ايراني ها گردشگر چيني ببينند ممكن است مانند 
روزهاي اول برخورد خوبي با آنها نداشته باشند چنانچه 
اين گردشگران وقتي به كش��ورهاي ديگر نيز رفته اند، 
رفتار معقولي از س��وي ميزبانان نداشته اند و در مواردي 
موجب ناراحتي گردشگران چيني شده است. جمشيد 
حمزه زاده رييس جامعه هتلداران كشور هم گفته است: 
مطمئنًا صدور مجدد اين رواديدها موجب رونق صنعت 

در كش��ور خواهد ش��د اما با توجه به اينكه گردشگران 
خارجي، مقاصد و هتل هاي مشخصي دارند، تنها برخي 
دفاتر خدمات مسافرتي و بخشي از فعاالن اين صنعت از 
آمدن آنها بهره خواهند برد. حمزه زاده معتقد اس��ت كه 
مصوبه ازسرگيري صدور رواديد با كارت واكسن مي تواند 
خون تازه اي در رگ هاي اين صنعت باشد اما به طرح هاي 
ديگري هم نياز دارد. در واقع اگر قرار باشد از آبان ماه شاهد 
حضور گردشگران خارجي در ايران باشيم الزم است برخي 
تمهيدات انديشيده شود تا شكل مهمان نوازي از مسافران 
خارجي مدبرانه تر و بهتر باش��د. به عنوان مثال به همراه 
داشتن كارت واكسن همانند پاسپورتي كه هر گردشگر بايد 
هنگام سفر با خودش به همراه ببرد مي تواند اطميناني در 
ميزبان ايجاد كند. ميزبانان در صنعت گردشگري نيز بايد 
خود را براي گردشگراني كه حاال كمي وسواس تميزي 
در سفر پيدا كرده اند، آماده كنند. هتل ها و مراكز اقامتي 
بايد بيشتر از قبل پروتكل هاي بهداشتي را رعايت كنند. 
مهمان پذيرها و هاستل هايي كه فعاليت هاي خود را 
به روز نكرده و به تميزي اهميتي نمي دهند از اين دور 
خارج مي ش��وند. حاال نه فقط مسافران خارجي بلكه 
مسافران ايراني هم به سالمت مركز اقامتي و گردشگري 

كه خواهند رفت اهميت بيشتري مي دهند.

      جايزه اي براي فعاالن گردشگري
 و ترغيب آنها به جذب مسافر خارجي

حاال وقت آن رسيده كه تأسيسات گردشگري و جاذبه ها 
و مراكز توريستي خود را به دنيا به عنوان نقاط امن و سالم 
معرفي كنند. چه بهتر بود اگر براي فعاالن گردش��گري 
جايزه اي همانند جايزه صادراتي يا جايزه اي براي جذب 
گردش��گران خارجي در نظر گرفته مي ش��د تا آنها را به 
فعاليت در اين زمينه ترغيب كند. چون وقت آن رسيده 
كه كمي حال اين صنعت از ضررهايي كه ديده بهتر شود.

اگر قرار باش��د هجوم گردش��گر در نقطه اي يا حتي 
شهري زياد باشد، گردشگر خارجي ترجيح خواهد 
داد به اين نقطه نرود. اصاًل تورهاي مس��افرتي سعي 
مي كنند مسافرشان را از اين نقاط دور كنند. بنابراين 
بازديد از اماكن گردش��گري و س��ايت هاي تاريخي 
مي بايس��ت هدفمندتر و ضابطه مند باشد و فواصل 
زماني و انس��اني در آنها رعايت ش��ود. اينها مواردي 
است كه بايد در يك اتاق فكر مورد بررسي قرار گيرند. 
بنابراي��ن همان طور كه رييس جامع��ه هتلداران 
ايران ه��م گفته تنه��ا ورود گردش��گر خارجي و 
صدور رواديد گردش��گري راهكار نيست بلكه بايد 
در كنارش برنامه ريزي  هاي ديگري نيز انجام داد. 

گزارش

مصوبه ازسرگيري صدور رواديد با كارت واكسن مي تواند خون تازه اي در رگ هاي صنعت گردشگري باشد

واكسن و ويزاي گردشگري، آغازي براي پساكرونا

رويداد

درحالي كه صداي مخالفاِن گردش��گري گاه گداري در 
كشور شنيده مي ش��ود و همچنان مقاومت هايي براي 
پذيرش گردش��گري وجود دارد، آيت اهلل اعرافي، مدير 
حوزه هاي علميه سراسر كشور به مناسبت روز جهاني 
گردش��گري پيام��ي داد و آمادگ��ي حوزه هاي علميه 
براي كمك به فرهنگ س��ازي، توسعه و ترويج صنعت 
گردشگري را اعالم كرد. به گزارش ايسنا، اين پيام آيت اهلل 
عليرضا اعرافي كه عضو شوراي نگهبان و نماينده مجلس 
خبرگان رهبري نيز هس��ت، ب��ا واكنش مثبت فعاالن 
گردشگري مواجه شده است، به ويژه آنكه اظهارنظرهاي 
منفي درباره گردش��گري و مانع تراش��ي ها نس��بت به 
آن همچنان رواج دارد و س��بب تحديد گردش��گري و 
برخوردهاي سليقه اي در برخي مناطق شده است. در اين 
پيام كه خبرگزاري حوزه آن را منتشر كرده، آمده است: 
»أفلم يسيروا في األرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو 
آذان يسمعون بها« .روز جهاني گردشگري، فرصتي براي 
قدرداني از تالش فعاالن صنعت گردشگري و تأكيد بر 
اهميت توسعه اين صنعت در كشور عزيزمان ايران است. 
تالقي اين روز تأثيرگذار، با ايام اربعين حسيني مي تواند 
آغازي نيكو براي پيوند زدن گردشگري كشور، به ميراث 
غني فرهنگي و ديني ما باشد. در همين راستا، مي توان با 
بهره گيري از امكانات موجود در جهت توسعه اين حركت 
جهاني، نهادينه سازي صلح و نزديك ساختن قلوب همه 
انسان هاي آزادي خواه بهره جست. صنعت گردشگري 
امروزه نه تنها ابزاري براي تس��هيل گري در سفر، بلكه 
مهم ترين عامل در گفت وگوي فرهنگ ها و آشنا شدن 
با تاريخ و تمدن آنهاس��ت. ايران اسالمي با برخورداري 
از تاريخي چندهزارساله و فرهنگي اصيل، همواره مورد 
توجه جهان گردان بوده و هس��ت. ثبت ۲۴ اثر تاريخي/ 
فرهنگي و ۲ اثر طبيعي از ايران در ميراث جهاني يونسكو 
مويد اين اس��ت كه مي توان ب��ا برنامه ريزي و مديريت 

صحيح از ظرفيت گردشگري كشور به خوبي بهره مند 
شد. اين ميراث گران بهاء تمدني كه در آثار برجاي مانده 
تاريخي، دانش��ي، فرهنگي، هنري و فني نمايان است، 
افزون ب��ر مايه مباهات و افتخار ب��ودن، وظيفه اي بس 
گ��ران را بر دوش مس��ووالن اجرايي و علم��ي و اهالي 
فرهنگ و صنعت گردشگري مي نهد. در دست داشتن 
چشم اندازي روش��ن از اين عرصه و ريل گذاري صحيح 
در راستاي تحقق آن، شكوفايي اقتصادي و فرهنگي و 
بالندگي علمي و معنوي كشور را نويد مي دهد، اما اين 
امر، نيازمند همفكري و همكاري همه نهادهاي اثرگذار 
است. اين جانب روز جهاني گردشگري را به همه فعاالن 
اين عرصه تبريك گفته، مراتب سپاسگزاري خود را تقديم 
ايشان مي كنم. همچنين ضمن آرزوي موفقيت براي اين 
عزيزان، آمادگي حوزه هاي علميه را كه به گواه تاريخ، سهم 
گران سنگي در شكوفايي علمي و فرهنگي ايران اسالمي 
داش��ته و دارند، براي كمك به فرهنگ سازي، توسعه و 

ترويج صنعت گردشگري اعالن مي كنم.«

         دوره مخالفت با گردشگري تمام شده است
محمدابراهيم الريجاني، كارشناس گردشگري كه سابقه 
مديريت گردشگري را نيز دارد، با قدرداني از اين پيام و 
جاري شدن چنين تفكر و رويكردي در بين علماي ديني، 
در ش��رايطي كه صداي مخالفت با گردشگري هنوز به 
گوش مي رس��د، به ايسنا گفت: پيام از سوي شخصيت 
بانفوذ و موثري در حوزه هاي علميه سراس��ر كشور به 
مناسبت روز جهاني گردشگري منتشر شده كه مويد 
آن است كه دوره مخالفت با گردشگري تمام شده است. 
او افزود: پيام آيت اهلل اعرافي فقط به گردشگري مذهبي 
يا ديني محدود نشده است. در متن آن ضمن قدرداني 
از فعاالن گردشگري، به تاريخ غني چندهزارساله ايران 
اشاره و تاكيد ش��ده كه گردشگري سبب گفت وگوي 

تمدن ها مي ش��ود. از طرفي، به ظرفيت هاي ايران براي 
جذب گردشگران خارجي اشاره شده و با دقت، عدد آثار 
جهاني ايران يادآوري ش��ده است. پيام كامال به صنعت 
گردشگري توجه دارد، با تمام زير و بم ها و فراز و فرودها، 
از ظرفيت اسالمي و ديني گرفته تا تاريخي و باستاني. 
چنين پيامي از طرف مدير حوزه هاي علميه سراس��ر 
كشور است كه نشان مي دهد رويكرد علماي ديني تغيير 
كرده و تفكري در حال جريان است. بايد اين پيام در تمام 
شهرها و استان ها بازنشر داده ش��ود تا مورد توجه ائمه 
جمعه و ديگر شخصيت هاي ديني و مذهبي قرار گيرد. 
الريجاني گفت: از اين متن با چنين اش��اراتي برداشت 
 مي شود كه ديگر دوره مخالفت كردن با گردشگر، جلو ي 
اتوبوس گردشگر را گرفتن و گردشگر را جاسوس، دشمن 
و عامل تهاجم فرهنگي قلمداد كردن تمام شده است. 
هرچند هنوز چنين تفكري به ص��ورت محدود وجود 
دارد، اما اعالم عمومي چنين پيامي نش��ان مي دهد كه 
بدنه اصلي روحانيت و علما به موضوع گردشگري توجه 
كرده اند و فكر مي كنم ما فعاالن گردشگري هستيم كه 
چنين آمادگي اي نداريم، همانطور كه براي ورود به دوران 
پساكرونا يا حتي گفتمان گردشگري آمادگي نداريم. 
وي بيان كرد: پيشنهاد مي كنم تفاهم نامه اي بين وزارت 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و معاونت 
گردشگري و مديريت حوزه هاي علميه نوشته شود و در 
آن، چگونگي همكاري و بهره گيري از ظرفيت تبليغي 
و ترويجي حوزه در توسعه گردشگري مشخص شود و 
طرفين درباره چارچوب ه��اي همكاري و موضوعات با 
يكديگر تفاهم كنند. الريجاني گفت: موضوعات زيادي در 
گردشگري وجود دارد كه نيازمند تبيين است؛ با توجه به 
جايگاه روحانيت و گستردگي حضور روحانيت، طلبه ها 
و حوزه ها در اقصي نقاط كشور موضوعات زيادي وجود 
دارد كه مي توان از ظرفيت آنها براي تبيين استفاده كرد. 

اعالم موضع حوزه علميه درباره گردشگري
رويخطخبر

افراد ناتوان در منزل واكسينه مي شوند 
فرمان��ده س��تاد مقابل��ه ب��ا كرون��ا در 
كالن شهر تهران، از اعزام واحدهاي سيار 
واكسيناس��يون به منازل اف��راد ناتوان در 
تهران خبر داد. به گزارش مهر، عليرضا زالي 
گفت: با افزايش تعداد مراكز واكسيناسيون 
زمينه دسترسي آسان شهروندان به واكسن 
فراهم شده اما برخي افراد هنوز براي دريافت 
واكسن مراجعه نكرده اند. وي با عنوان اين 

مطلب كه از جمعيت ۱۴ ميليون و ۲۰۰ هزار نفري استان 
تهران تقريبًا حدود ۷۰ درصد آنان دوز اول واكس��ن را 
دريافت كرده اند، افزود: روزانه حدود ۷۰ درصد مراجعان 
به مراكز م��ا دوز اول و ۳۰ درصد نيز دوز دوم را دريافت 
مي كنند. زالي از راه اندازي واحدهاي سيار واكسيناسيون 

براي افراد ناتوان در تهران خبر داد و گفت: 
اف��راد ناتوان كه قادر ب��ه مراجعه به مراكز 
واكسيناس��يون نيس��تند مي توانن��د به 
سامانه vaccine.sbmu.ac.ir مراجعه 
و اطالعات خود را ثبت كنند. وي ادامه داد: 
واحدهاي سيار بر اس��اس زمان بندي به 
درب منزل اين افراد براي واكسيناسيون 
اعزام خواهند شد. زالي افزود: افرادي كه به 
دليل بيماري، ناتواني، نداشتن همراه و…، نمي توانند به 
مراكز واكسيناسيون مراجعه كنند پس از ثبت اطالعات 
در سامانه، پيامكي را دريافت خواهند كرد و پس از طي 
مراحل در زمان بندي مقرر واحدهاي سيار براي تزريق 

واكسن به نشاني اين افراد اعزام خواهند شد.

افزايش آمار تلفات ناشي از تصادفات در ۵ ماه امسال
سازمان پزشكي قانوني اعالم كرد: از ابتداي 
فروردين تا پايان مردادماه امسال ۷۹۳۲ نفر 
در حوادث رانندگي جان خود را از دس��ت 
دادند، اين آمار در مقايس��ه با مدت مشابه 
سال گذشته كه آمار تلفات ۶۳۳۱ نفر بود، 
۱۱.۱ درصد افزايش يافته است. به گزارش 
ايرنا از سازمان پزشكي قانوني كشور، در مرداد 
ماه امس��ال آمار تلفات حوادث رانندگي با 

كاهش ۵.۱ درصدي مواجه بود. در اين ماه هزار و ۳۹۸ نفر 
در تصادفات جان باختند در حالي كه آمار تلفات در مدت 
مشابه سال گذش��ته هزار و ۴۷۳ نفر بود. در اين ماه ۲۵ 
هزار و ۳۹۵ مصدوم تصادفات نيز به مراكز پزشكي قانوني 
مراجعه كردند كه نسبت به سال قبل ۷.۴ درصد كاهش 
يافته است. بر اساس اين گزارش در پنج ماهه سال جاري 
آمار تلفات تصادفات ب��ا افزايش مواجه بود. در اين مدت 

۷۰۳۲ نفر در ح��وادث رانندگي جان خود 
را از دست دادند كه از كل تلفات تصادفات 
پنج هزار و ۶۴۲ نفر مرد و هزار و ۳۹۰ نفر زن 
بودند. در اين مدت استان هاي فارس با ۵۵۳، 
خراسان رضوي با ۴۷۱ و تهران با ۴۶۹ فوتي 
بيشترين و استان هاي ايالم با ۵۶، كهگيلويه 
و بويراحمد با ۹۰ و قم با ۹۸ فوتي كمترين 
آمار تلفات را داشته اند. در پنج ماهه امسال 
۱۲۷ هزار و ۹۴۰ نفر )۹۴ هزار و سه مرد و ۳۳ هزار و ۹۳۷ 
زن( از مصدومان حوادث رانندگي به مراكز پزشكي قانوني 
مراجعه كردند كه اين آمار در مقايسه با مدت مشابه سال 
قبل ۹ درصد بيشتر شده است. در چهار ماهه نخست سال 
جاري ۵۶۳۳ نفر در حوادث رانندگي جان خود را از دست 
دادند كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از آن )۱۳۹۹( 
كه آمار تلفات ۴۸۵۸ نفر بود، ۱۶ درصد بيشتر شده است.

آخرين وضعيت معرفي فيلم ايراني به اسكار
 معرفي نماينده س��ينماي ايران به اسكار 
در انتظار تعيين اعضاي كميته انتخاب و 
تشكيل جلس��ه در بنياد سينمايي فارابي 
است. در هفته هاي گذشته بعضي كشورها 
فيلم هاي خ��ود را براي رقابت در اس��كار 
۲۰۲۲ معرفي كرده اند و در بين آنها اكوادور 
نخستين كشوري بود كه فيلم اسپانيايي 
زبان »زيردريايي« س��اخته »آلفردو لئون 

لئون« را به عنوان نماينده خود ب��راي دور جديد جوايز 
اسكار در ش��اخه بهترين فيلم بين المللي معرفي كرد. 
لهستان، آلمان، صربستان، مراكش، كامبوج، اوكراين، 
آلباني، ايرلند، قرقيزس��تان، اس��لووني و كلمبيا ديگر 
كشورهايي هستند كه نمايندگانشان براي اسكار سال 
آينده مشخص شده است و در حالي كه يك ماه تا پايان 
مهلت اعالم شده از سوي آكادمي اسكار باقي مانده، از ايران 
فعال فيلمي معرفي نشده است. در اين باره رائد فريدزاده 

- معاون امور بين الملل بنياد س��ينمايي 
فارابي - در گفت وگويي با ايسنا در پاسخ به 
اينكه چه زماني نماينده ايران براي شركت 
در اس��كار معرفي مي ش��ود؟ بيان كرد: ما 
يك مهلتي براي معرفي ارسال فيلم داريم 
و در حال حاضر براي پروسه انتخاب فيلم، 
نامه نگاري هاي اوليه هم با وزارت ارش��اد 
براي دريافت فيلم ها و هم با خانه س��ينما 
براي معرفي افراد انجام شده است. او درباره اينكه آيا افراد 
كميته تصميم گير مشخص شده اند؟ گفت: در حال مذاكره 
و منتظر دريافت جواب قطعي هستيم تا براساس زمان بندي 
جلسه ها تشكيل شوند. وي در پايان خاطرنشان كرد: مهلت 
نهايي براي ارسال فيلم اول نوامبر است كه ما بايد فيلم را تا 
آن زمان معرفي كرده باشيم، يعني بايد طوري برنامه ريزي 
كنيم كه پخش كننده فرصت الزم براي تهيه اقالمي كه بايد 

به اسكار ارايه شود را در اختيار داشته باشد.
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