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يادداشت- 1

فقدان  پالن اصلي توسعه 
و  مس��ائل  اينك��ه 
متغيره��اي خارجي تا 
اي��ن ان��دازه در اقتصاد 
كش��ورمان تاثيرگ��ذار 
شده به دليل كمبودها 
و كاس��تي هايي اس��ت 
كه ردپاي آنها را بايد در 
داخل جست وجو كرد. 
در حال حاضر كشور گرفتار وضعيت آسيب پذيري 
شده كه هر بادي در هر جاي دنيا بِوزد، تاثيري نيز 
بر ش��اخص هاي اقتصادي و عمومي كش��ورمان 
مي گذارد. نمي دانم با چه سبك و روشي مي توان 
اين درد را براي رسانه ها و مخاطبان تشريح كرد. اين 
اشكال اساسا ربطي به انتخاب ترامپ يا بايدن هم 

ندارد. در واقع در داخل كشور...
ادامهدرصفحه6

يوسفمواليي

يادداشت- 2

جلوگيري از احتكار ارز 
طبق آمار بانك مركزي 
در هف��ت ماه نخس��ت 
امس��ال ۶۲۱۴ ميليون 
دالر تامي��ن ارز ۴۲۰۰ 
توماني از س��وي بانك 
مرك��زي ب��راي تامين 
كاالهاي اساسي صورت 
گرفته است. رقمي كه به 
سقف مصوب ستاد اقتصادي دولت يعني ۸ ميليارد 
دالر تا پايان سال مي رسد. با اتكا به اين ارقام، بايد 
گفت كه بانك مركزي رس��الت سنگيني به انجام 
رسانده است. اما در اين شرايط اگر شركتي بگويد 
كه مشكل تامين ارز دارد، بايد پاسخ را نه در عملكرد 
بانك مركزي، بلكه در تصميم��ات وزارتخانه هاي 
متول��ي از جمل��ه وزارت صم��ت، وزارت جه��اد 
كشاورزي و ...  ادامهدرصفحه6

احسانسلطاني

 علي مزيكي اقتصاددان، به روزآوري مديريتي، ارتباط سازنده 
با قدرت هاي اقتصادي، شفاف سازي و رفع انحصار  را  از اصالحات ضروري اقتصاد مي داند

بانك مركزي ديروز آماره��اي جديدي در خصوص 
افزايش نقدينگي ب��ه محدوده 3هزار ه��زار ميليارد 
توماني منتشر كرد؛آماري كه باعث شد يك بار ديگر 
موضوعات مرتبط با نقدينگ��ي در محافل اقتصادي 
و رس��انه ها مورد بررس��ي تحليلي قرار بگيرد. اغلب 

تحليل ها هم ح��ول محور انتق��اد از دول��ت و بانك 
مركزي مي چرخد و بازار انتقاد از ساختارهاي اجرايي 
حس��ابي داغ اس��ت.اما واقعيت آن اس��ت كه رشد 
نقدينگي، توس��عه پايه پولي يا تورم افسارگسيخته 
و... موضوعي نيست كه مس��ووليت آن به طور كامل 

متوجه دولت باشد. اين محصول گفتمان كلي نظام 
سياس��ي در مواجهه با موضوعات كالن ديپلماسي، 
سياس��ي، اقتصادي و...اس��ت.بايد بدانيم كه رش��د 
نقدينگي اساس��ا تصميم بانك مركزي نبوده است، 
اين وضعيت به اقتصاد ايران تحميل شده است. اگر 

قرار است انتقادي صورت بگيرد بايد متوجه كساني 
باشد كه با حاشيه سازي هاي غيرضروري به استقبال 
تحريم ه��ا رفتند. گاه��ي اوقات برخ��ي چهره هاي 
شناخته شده اقتصاد به گونه اي صحبت مي كنند كه 

تعجب مي كنم. 

نياز اقتصاد، تحليل وگفتمان سازي
 صفحه 4 

 صفحه 7 

»تعادل« در گفت وگو با 
كارشناسان وضعيت بازار را 

بررسي مي كند

هزينه ماهانه پوشك براي 
هر كودك يك ميليون تومان 

برآورد مي شود!

خاكستري 
شدن رنگ 

بورس

چهار عامل 
گراني 

»پوشك« بچه

ادامه در صفحه 4 

 وزارت کشور ممنوعيت  های
 جديد کرونايی را  ابالغ كرد

 جريمه 500 هزار تومانی 
برای رانندگان متخلف

 محدوديت
  رفت وآمد به
 ۲۵ شهر قرمز

يادداشت-5   يادداشت-4 يادداشت-3

تكميل ظرفيت بهشت زهراتوليد را دريابيد سندرم صفر و 100
وضعيت اقتصاد ايران در طول 
سال هاي گذش��ته به گونه اي 
بوده كه فشار به طور همزمان 
ب��ر اقش��ار مختلف م��ردم و 
توليدكنندگان افزايش يافته 
اس��ت و در مس��ير حمايت از 
اين بخش ها نيز موفقيت قابل 

توجهي به ثبت نرسيده است.
عملكرد بخش توليد بر بخش ه��اي مختلفي از اقتصاد 
كشور تاثير مي گذارد. از س��ويي وقتي مي بينيم بخش 
عمده اي از جامعه با مشكالت اقتصادي مواجه شده، در 
كنار لزوم حمايت مس��تقيم از آنها، بايد به اين موضوع 
نيز فكر كرد كه در صورت رش��د توليد، افزايش اشتغال 
به وجود مي آيد و به اين ترتيب ب��ا افزايش درآمد تعداد 
افرادي كه به حمايت هاي اقتص��ادي نياز دارند كاهش 
خواهند يافت. از س��وي ديگر در شرايطي كه با توجه به 
تحريم هاي اقتصادي، امكان دسترس��ي به درآمدهاي 
نفتي وجود ندارد، كش��ور براي گذران امور و به دس��ت 
آوردن درآمدهاي ارزي نياز به افزايش صادرات خواهد 
داشت اما متاس��فانه در سال هاي گذش��ته شرايط به 
ش��كلي پيش رفته كه به نظر نمي رسد برنامه اي كالن 
و همه جانبه در اين حوزه وجود داشته باشد و عملكرد 
س��ال هاي اخير اين موضوع را به خوبي نشان مي دهد. 
يكي از عمده ترين مشكالت صادركنندگان مربوط به 
ادامهدرصفحه6 سياست هاي صادراتي است. 

خب��ر آنقدر تلخ اس��ت كه 
حرف زدن در م��ورد آن را 
بسيار سخت مي كند. 3 يا 
۴ ماه پيش بود كه مسوول 
آماده سازي  از  بهشت زهرا 
صده��ا قب��ر ب��راي دفن 
بيم��اران كروناي��ي خب��ر 
داد اما هيچ ك��س فكر اين 
نمي كرد قبرها آنق��در زود پر ش��وند و حاال خبر 
تكميل شدن ظرفيت بهش��ت زهرا روي خروجي 
خبرگزاري ها قرار بگيرد. اين يك فاجعه انس��اني 
اس��ت. يك فاجعه جهاني، ويروس��ي كه به جان 
بش��ر افتاده و تا آنجا كه در توان دارد س��عي در از 
بين بردن آدم ها دارد. ام��ا در اين بين دولتمردان 
هر كش��ور براي مقابله با اين وي��روس راه هايي را 
انتخ��اب كرده ان��د. قرنطين��ه، تعطيلي رس��مي 
شهرها و كشورها و... در اين بين اما ايران ما جاي 
ديگري اس��ت. هنوز هيچ قرنطينه واقعي در اين 
كشور انجام نشده است. هنوز دولت براي تعطيلي 
ش��هرهايي كه در وضعيت قرمز و حتي سياه قرار 
گرفته ان��د، ترديد دارد. بيش از يك ماه اس��ت كه 
از شوراي ش��هر گرفته تا وزارت بهداشت خواهان 
تعطيلي كامل دوهفته اي در تهران هس��تند و باز 

دولت حرف از محدوديت مي زند.
ادامهدرصفحه8

۱- انتخابات رياست جمهوري 
امري��كا ك��ه روز سه ش��نبه 
برگزار خواهد شد، بحث هاي 
محاف��ل  در  را  پردامن��ه اي 
سياس��ي و رس��انه اي اي��ران 
برانگيخته است. در اين ميان، 
بحثي كه از اصالت بيش��تري 
برخ��وردار اس��ت، توج��ه به 
سرنوشت اقتصاد تحريم زده كش��ور در صورت پيروزي 
جوبايدن يا دونالد ترامپ اس��ت. در اي��ن بحث، گروهي 
از سياس��يون و البته برخي از اقتصاددانان بر اين باورند 
كه ورود هر يك از دو نامزد به اتاق بيضي كاخ س��فيد، اثر 
متفاوتي روي اقتصاد و سياس��ت ايران ن��دارد و راه حل 
مشكالت را بايد در مناسبات و سياست هاي اقتصادي و 
سياسي داخل كشور جست وجو كرد. در مقابل اما گروهي 
تمام قد بر اين اي��ده تاكيد دارند كه با آم��دن جوبايدن 
دموكرات به كاخ سفيد، احتمال بازگشت امريكا به برجام 
به شدت افزايش مي يابد و از همين رو، با رفع تحريم ها و 
فروش نفت، درآمدهاي ارزي دولت افزايش يافته و به طور 

محسوسي از مشكالت كشور كاسته خواهد شد.
۲- در چارچ��وب رويك��رد اول، دكتر پوي��ا ناظران، 
اقتصاددان ايراني مقي��م امريكا ب��ه تازگي تحليلي 
مفصل درباره بي اثر ب��ودن نتيجه اي��ن انتخابات بر 
سرنوشت اقتصادي ايران در صفحه شخصي خود ارايه 
ادامهدرصفحه6 كرده است كه... 

مريمشاهسمنديموسياحمدزاده مجيداعزازي

يادداشت روز

سرمايه در گردش مشكل اصلي صنعت دام
با بروز مشكالت دامنه دار در 
تامين نهاده ها و گراني مرغ و 
تخم مرغ مجل��س اعالم كرد 
طرحي را با موضوع تخصيص 
كارت اعتباري كشاورزي در 
دس��تور كار قرار داده اس��ت 
كه از طريق آن قرار اس��ت به 
برخي از مشكالت فعاالن اين 
حوزه پاس��خ داده شود. واقع آن اس��ت كه هنوز ابعاد و 
زواياي گوناگون تصميم نمايندگان روش��ن نيست اما 
مش��كلي كه فعاالن حوزه دام و طي��ور دارند مرتبط با 
مشكالت سامانه بازارگاه است.در اين حوزه يك بحث، 
مشكل توزيع نهاده اس��ت كه در حال حاضر از طريق 
بازارگاه صورت مي گيرد. طبيعتا مش��كل بازارگاه بايد 
حل ش��ود تا فعاالن اين حوزه بتوانند عملكرد بهتري 
داشته باش��ند. اين حوزه نياز به طرح هاي جديد ندارد 
بلكه بايد س��اختار موجود اصالح ش��ود.اگر منظور از 
كارت اعتب��اري كش��اورز و دامدار اين اس��ت كه براي 
نقدينگي مرغدار يا دامدار از آن استفاده شود و در جهت 
حمايت از فعاالن اين حوزه استفاده شود، راهكار خوبي 

است. چرا كه خريد در بازارگاه صددرصد نقدي است و 
هيچ اعتباري براي مرغداران و دامداران در نظر گرفته 
نش��ده، كافي اس��ت كه فعال اقتصادي كمي مشكل 
نقدينگي پيدا كند تا مجموعه اي فشارهاي كمر شكن 
بر گرده مرغدار وارد شود. از ابتدا ايراد ما به بازارگاه اين 
بود كه فقط يك بانك )بانك كشاورزي( به اين سامانه 
متصل اس��ت و كش��اورزان و دامداران قادر نيستند از 
ساير ظرفيت هاي بانكي استفاده كنند. به هر حال هر 
فعاليت اقتصادي نيازمند تنوع در ساختارهاي اعتباري 
اس��ت تا از دل يك فضاي رقابتي فعاالن ح��وزه دام و 
طيور بتوانند از اعتبارات الزم برخوردار شوند. بانك ها 
بايد به اين حوزه ورود كنند و نيازهاي فعاالن اين حوزه 
به نقدينگي را كاهش دهند.اين دغدغه كليدي و مهم 
مرغداران براي ثبات بيش��تر اس��ت. اما اگر اين كارت 
كشاورزي طراحي شده تا فقط س��هميه نهاده فعاالن 
اين حوزه را به دستشان برساند به نظرم چندان اثرگذار 
نخواهد بود. در حال حاضر س��امانه س��ماصد )سامانه 
اطالعات متمركز صنعت طيور( وجود دارد كه مرغدار 
و دامدار تم��ام اطالعات و فعاليت هاي خ��ود را در اين 
س��امانه وارد مي كنند و از صفر تا صد فعاليت ها در آن 

ثبت مي شوند و واسطه اي هم در اين ميان وجود ندارد.
ممكن است اين پرسش مطرح شود كه ردپاي دالالن از 
چه طريقي به صنعت وارد مي شود؟ علت ورود واسطه ها 
اين است كه مرغدار زماني كه با مشكل نقدينگي مواجه 
مي ش��ود، چاره اي ندارد ج��ز اينكه دالالن را واس��طه 
كند كه نيازهاي مورد نظرش را تامي��ن كنند تا بعد از 
فروش محصوالت با سود باال اين بدهي پرداخت شود. 
در واقع دليل اصلي گرفتار ش��دن فع��االن صنعت دام 
و طيور در دام س��وداگران مش��كل كمبود سرمايه در 
گردش اس��ت. در همه جاي دني��ا ظرفيت هاي فراوان 
اعتباري براي فعاالن اقتصادي حوزه هاي گوناگون در 
نظر مي گيرند تا پاي س��وداگران از اتمسفر اقتصادي 
حذف شود. اما متاسفانه هنوز اين موضوعات كليدي در 
فضاي اقتصادي كشورمان به درستي برنامه ريزي نشده 
اس��ت. با  اين توضيحات به نظرم نمايندگان مجلس به 
جاي ايجاد ساختارهاي جديد تالش كنند تا مشكالت 
سامانه هاي موجود را حل كنند تا فعاالن صنعت دام و 
طيور بتوانند با حداكثر ظرفيت ها و توانايي ش��ان كار 
كنند و نتيجه اين رشد در نهايت در كاهش قيمت تمام 

شده محصول متبلور شود.

فرارسيدنميالدباسعادتپيامبراكرم)ص(وحضرتامامجعفرصادق)ع(راتبريكميگوييم

 صفحه 7 

برنج هاي رسوبي در گمرك 
متروكه مي شوند؟ 

سريال ناتمام 
 برنج هاي
 رسوبي 

سيدفرزادطالكش



دغدغه هاي معيش��تي نمايندگان مجلس يازدهم 
ادامه دارد و پس از برگزاري هر جلسه در صحن علني 
مجلس، قانون و مصوبه جديدي در راستاي تغيير در 
شرايط كمك هاي مالي دولت به مردم ايجاد مي شود. 
در جديدترين اقدام چن��د روز پس از تصويب طرح 
تامين كاالهاي اساس��ي، مجلس ب��ار ديگر به طرح 
پرداخت يارانه نقدي ورود كرده اس��ت تا اين بار افراد 
جامان��ده از طرح هدفمندي يارانه ها، بار ديگر امكان 

دريافت اين يارانه را پيدا كنند.
آنطور كه كارشناس��ان اقتص��ادي مي گويند امروز 
دغدغه هاي حمايتي از اقشار كم درامد با دو سوال و 
ابهام مهم مواجه است. نخست آنكه در اين ترديدي 
وجود ندارد كه با توجه به ش��رايط اقتصادي دش��وار 
جامعه، بخش قابل توجهي از مردم نياز به حمايت هاي 
مستقيم دولتي خواهند داشت. موضوعي كه چه در 
مجلس و چه در دولت نيز هم نظري با آن وجود دارد.

از سوي ديگر اما آنچه  اجرايي كردن طرح هاي حمايتي 
را با گره مواجه مي كند، نح��وه اجراي اين طرح هاي 
حمايتي اس��ت. در زماني كه يارانه نقدي 45 هزار و 
500 توماني عرضه مي شد، قيمت دالر، سكه، مسكن 
و خودرو بسيار پايين تر از عددي بود كه امروز اقتصاد 
ايران با آن مواجه است. قيمت كاالهاي اساسي و سبد 
خريد مردم نيز بسيار باال رفته و عمال چه يارانه نقدي 
و چه س��بد معيش��تي خانوار هيچ تاثيري بر شرايط 

مردم ندارند.
در چنين شرايط طرح تامين كاالهاي اساسي مردم 
نيز با اين ابهام مواجه است كه حتي در صورت تصويب 
نهايي و اجرا چه گره اي از زندگي مردم باز خواهد كرد؟ 
حتي اگر فرض را بر اين بگذاريم كه گروه هاي بسيار 
نيازمند، 120 هزار تومان در ماه دريافت كنند، نيز با 
توجه به قيمت باالي مواد غذايي، مش��خص نيست 
تا چه ميزان اين كمك مي تواند گره گش��ا باشد. اين 
در حالي اس��ت كه با توجه به مشكالت مالي دولت، 
مشخص نيست منابع چنين طرحي اساسا از كجا به 

دست خواهد آمد؟
با وجود اين ابهامات، ط��رح جديدي كه نمايندگان 
مجلس آن را به تصويب رس��انده اند، وارد كردن نام 
افرادي اس��ت كه در سال هاي گذش��ته يارانه نقدي 
دريافت نكرده اند اما مستحق دريافت آن هستند. اين 
طرح مجلس، ابهامات خاص خود را دارد. نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي در جلسه علني ديروز مجلس 
و در جريان بررسي پيشنهادات الحاقي به طرح يك 
فوريتي تامين كاالهاي اساسي با استفاده از كاالبرگ 
الكترونيكي، پيشنهاد حسينعلي حاجي دليگاني به 
منظور الحاق يك تبصره به اين طرح را بررسي كرده و 

با آن موافقت كردند.
بر اس��اس اين تبص��ره الحاق��ي كه م��ورد موافقت 
نمايندگان قرار گرفت، كساني كه يارانه نمي گيرند 
مي توانند درخواست دريافت يارانه كرده و با برگزاري 
آزمون وسع از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، 
اگر شرايط دريافت يارانه را داشته باشند، مجددا يارانه 

دريافت خواهند كرد.

سوال نخست اين است كه مجلس از چه جامعه آماري 
صحبت مي كند؟ آيا تعداد اين افراد زياد خواهد بود يا 
تنها شامل گروه كوچكي از افراد خواهد شد؟ اگر تعداد 
اين افراد باال باشد، سوال نخست اينجاست كه چگونه 
اين جامعه هدف كه مستحق دريافت كوپن هستند 
تاكنون جا مانده اند؟ آيا در ميان آنها، افرادي كه پيش 
از اين نام شان حذف شده يا خودشان انصراف داده اند، 
دوباره مستحق شده اند يا در فرآيند حذف نام شان به 

غلط حذف شده است؟
در كنار آن س��وال مه��م در فرآيند اج��راي قوانين 
سال هاي گذشته است. بر اساس قانون، دولت موظف 
بوده س��ه دهك از افراد ثروتمندي ك��ه هنوز يارانه 
مي گرفتند را از فهرست حذف كند اما پس از اجراي 
چند گام ابتدايي و ح��ذف تعدادي از افراد، در نهايت 
مشخص نشد دولت تا چه حد توانست پولدارها را از 
فهرست حذف كند. در چنين شرايطي، نمايندگان 
مجلس حكم به اضافه كردن افرادي به فهرست يارانه 

بگيران داده است.
البته در جلسه روز گذش��ته، موافقان و مخالفان اين 
طرح نظرات خود را بيان كردند كه خود نشان دهنده 
نامش��خص بودن تكليف حمايت از اقش��ار آس��يب 
پذير اس��ت. حس��ينعلي حاجي دليگاني به عنوان 
پيش��نهاد دهنده گفت: متأس��فانه برخ��ي از افراد 
مددج��وي كميته امداد هس��تند، اما ب��ه آنها يارانه 
پرداخت نمي ش��ود و در حالي كه حامل هاي انرژي 
چندين مرتبه افزاي��ش يافته، ام��ا يارانه ها افزايش 
نيافته اس��ت. در حالي كه در زم��ان پرداخت يارانه، 

ارزش آن ح��دود 10 تا 12 دالر بود اما در حال حاضر 
ارزش آن به 2 دالر هم نمي رسد. وي افزود: بر اساس 
قانون هدفمندي يارانه ها، يك دوم حاصل از افزايش 
حامل هاي انرژي باي��د به مردم پرداخت ش��ود، اما 
پرداخت نشده و به طور مداوم با افزايش قيمت خدمات 
و كاالها مواجهيم و هر دستگاهي قيمت ها را در حوزه 

خود افزايش مي دهد.
سيد غني نظري خانقاه نيز در مخالفت با اين پيشنهاد 
گفت: س��امانه وزارت رف��اه تاكنون نتوانس��ته افراد 
مستحق را شناسايي كند و سيستم رفاه ايرانيان بسيار 
ضعيف عمل كرده است، نبايد با ارايه چنين پيشنهادي 
طرح را از حالت كلي خارج كنيم و بار اضافي بر دوش  
دولت بگذاريم. وي ادام��ه داد: چرا نماينده دولت در 
رابطه با بهبود معيشت مردم مخالفت مي كند؟ دولت 

نبايد با طرح هاي معيشتي مخالفتي داشته باشد.
احمد اميرآبادي فراهاني با بيان اينكه اين پيشنهاد 
در راستاي حمايت از اقشار آسيب پذير جامعه است، 
تصريح كرد: متأس��فانه در زمان ثبت ن��ام يارانه ها، 
برخي از مردم به دليل عدم دسترسي به سيستم هاي 
اينترنتي و مراكز ثبت نام از ثب��ت نام جا ماندند و به 
نمايندگان مراجعات زيادي مي ش��ود. از سوي مردم 
امكان مراجعه به س��ازمان هدفمن��دي يارانه ها در 

تهران را ندارند.
وي ي��ادآور ش��د: دراين پيش��نهاد ام��كان 
آزمون وس��ع وجود دارد، يعني باي��د افراد اول ثبت 
نام كنند، سپس از آنها آزمون وسع گرفته شده و در 
نهايت به نيازمندان پرداخت مي گردد. محمدمهدي 

مفتح نيز به عنوان س��خنگوي كميس��يون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس در موافقت با اين پيشنهاد 
ادامه داد: اين پيش��نهاد در كميسيون مطرح نشده، 
اما در راستاي اهداف كميسيون است و بر اساس آن 
آزمون وسع گرفته خواهد شد و به نيازمندان يارانه 

پرداخت مي شود.
در ماه هاي باقي مانده از سال جاري، دولت و مجلس 
بايد تكليف سه موضوع را روشن كنند. نخست آنكه 
با وجود تصويب طرح تامين كاالهاي اساسي و لزوم 
اجراي آن در ش��ش ماهه دوم سال، حتي در صورت 
موافقت ش��وراي نگهبان مشخص نيست چه زماني 
مقدمات اجراي اين طرح فراهم خواهد شد. ابهام دوم 
درباره اجراي آزمون وس��عي است كه بايد وزارت كار 
آن را برپا كند. به نظر مي رسد در هفته هاي آينده بايد 
شرايط بررسي وضعيت كس��اني كه از دريافت يارانه 
جامانده اند فراهم شود و افرادي متقاضي در آزموني 
ش��ركت كنند كه دريافت يارانه منوط به عبور از ان 

خواهد بود.
در كنار اين دو موضوع، دولت همچنان اعالم كرده كه 
تخصيص ارز 4200 توماني به كاالهاي اساسي ادامه 
خواهد داشت و حداقل در س��ال جاري اين ارز قطع 
نخواهد ش��د. از اين رو بايد ديد دولت سرانجام آيا با 
طرح هاي دولت در تامين يارانه نقدي براي تمام افراد 
باقي مانده و طرح احياي نظام كوپن موافقت خواهد 
كرد و تامين ارز دولتي را كنار مي زند يا در سال آينده 
همزمان ب��ا كوپن همچنان تخصي��ص ارز نيز ادامه 

خواهد داشت. 
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 سخنراني رهبر انقالب
در روز ميالد پيامبر

رهبر معظم انقالب اسالمي در روز والدت پيامبر اعظم 
)ص( سخنراني مي كنند. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
رهبر معظم انقالب اس��المي روز س��ه شنبه 1۳ آبان 
1۳۹۹ مصادف با هفدهم ربيع االول س��الروز والدت 
حضرت رسول اكرم )ص( و حضرت امام جعفر صادق 
)ع( ساعت 10:۳0 صبح به صورت تلويزيوني سخنراني 
خواهند كرد. اين سخنراني به صورت زنده از شبكه يك 

سيما، شبكه خبر و راديو ايران پخش خواهد شد.

اصالح قانون انتخابات 
رياست جمهوري تصويب شد

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي با كليات طرح 
اصالح قانون انتخابات رياست جمهوري موافقت 
كردند.  به گزارش ايسنا، كليات طرح اصالح موادي 
از قانون انتخابات رياس��ت جمهوري در دس��تور 
كار جلسه علني صبح روز )يكشنبه( مجلس قرار 
گرفت و پس از ارايه گزارش كميسيون امور داخلي 
و ش��وراها و اظهارات نمايندگان مخالف و موافق 
و همچنين نماينده دولت، ط��رح به راي مجلس 
گذاش��ته ش��د. در نهايت نمايندگان با ١۶٠ راي 
موافق، ۷2 راي مخالف و ۸ راي ممتنع از مجموع 
244 نماينده حاضر به كليات اين طرح راي دادند. 
پ��س از تصويب كلي��ات اين طرح، اميرحس��ين 
قاضي زاده هاش��مي ك��ه اداره جلس��ه را بر عهده 
داشت اعالم كرد كه اين طرح براي بررسي جزئيات 
دوشوري مي شود و به كميسيون امور داخلي كشور 
و شوراها ارجاع خواهد ش��د تا جزئيات آن در اين 

كميسيون مجددا مورد بررسي قرار گيرد.

ناهماهنگي در ترخيص كاال 
قابل قبول نيست

رييس جمهور با اشاره به شرايط رو به بهبود وضعيت 
منابع ارزي و حركت مثبت توليد و صادرات كش��ور و 
تقويت مناسبات خارجي همزمان با اجراي تصميمات 
براي تسهيل واردات و صادرات ابراز اميدواري كرد كه 
بازارهاي ارز، سرمايه و كاال به ثبات و آرامش بازگردد. 
حجت االسالم والمسلمين حسن روحاني رييس جمهور، 
روز يكشنبه در يكصد و هفتاد و هشتمين جلسه ستاد 
هماهنگي اقتصادي دولت، پس از ارايه گزارش اقدامات 
انجام شده براي ترخيص سريع تر كاالهاي اساسي و مواد 
اوليه كارخانجات از گمرك، تاكيد كرد كه تصميمات 
اتخاذ شده در ستاد اقتصادي دولت براي استفاده از ارز 
صادراتي و ارز متقاضي جهت تامين كاالهاي ضروري و 
نيازهاي وارداتي واحدهاي توليدي، بايد به طور كامل و 
سريع اجرايي شود و هر گونه كندي يا ناهماهنگي در اين 
خصوص به هيچ وجه قابل پذيرش نيست. رييس جمهور 
وزارتخانه هاي صمت، اقتصاد و دارايي و جهادكشاورزي 
را مكلف كرد در اسرع وقت موانع ترخيص اين كاالها 
را رفع كنند و از بانك مركزي خواس��ت همكاري الزم 
را معم��ول دارد. دكتر روحاني با تاكيد بر اينكه تأمين 
معيشت جامعه دغدغه نخست دولت و نظام است، اظهار 
داشت: بخش عمده اي از مواد غذايي مردم به اندازه كافي 
در داخل توليد مي شود، لذا نبايد ناهماهنگي ها در زمينه 
كاالرساني و توزيع اين كاالها موجب بي ثباتي قيمت ها 
و ايجاد مشكل براي مردم شود. رييس جمهور تصريح 
كرد: نوسانات اخير برخي از اقالم اساسي مانند گوشت 
قرمز ناش��ي از برخي ناهماهنگي ها در شبكه تامين و 
توزيع است و بايد هرچه زودتر چنين مشكالتي توسط 
وزارت صمت و وزارت جهادكش��اورزي برطرف شود. 
ساير دستگاه هاي مرتبط نيز موظفند در تنظيم بازار با 
وزارت صمت هماهنگي و همكاري الزم را داشته باشند.

 ورود ساالنه 20 هزار افسر
به دانشگاه هاي نيروهاي مسلح

رييس ستاد كل نيروهاي مسلح از ورود ساليانه 20 هزار 
افسر به دانشگاه هاي نيروهاي مسلح خبر داد.

به گزارش س��پاه نيوز، سردار سرلشكر پاسدار محمد 
باقري رييس س��تاد كل نيروهاي مس��لح در حاشيه 
امضاي تفاهم نامه همكاري بين س��تاد كل نيروهاي 
مسلح و شوراي عالي انقالب فرهنگي كه صبح امروز 
)يكشنبه( در ستاد كل نيروهاي مسلح منعقد شد، در 
جمع خبرنگاران با تبريك سالروز ميالد پيامبر اكرم 
)ص( و امام صادق )ع( و هفته وحدت اظهار كرد: به بركت 
اين ايام امروز با حضور حجت االسالم عاملي تفاهم نامه 
همكاري بين ستاد كل نيروهاي مسلح و شوراي عالي 
انقالب فرهنگي به امضا  رسيد. سرلشكر باقري ادامه داد: 
اين تفاهم نامه موجب توسعه همكاري هاي آموزشي، 
علمي و پژوهشي بين اين دو مجموعه بزرگ، نيروهاي 
 مسلح و دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي كشور خواهد شد.
ريي��س س��تاد كل نيروهاي مس��لح خاطرنش��ان 
ك��رد: نيروه��اي مس��لح 14 دانش��گاه و در مجموع 
۳0مجموعه دانشگاهي، دانشكده اي و پژوهشگاهي 
دارند كه س��اليانه حدود 20 هزار افس��ر جوان ما وارد 
اين دانش��گاه ها مي ش��وند. وي افزود: مجموعه هاي 
پژوهش��گاهي فوق العاده ارزش��مندي در نيروهاي 
مسلح در حوزه هاي دفاعي، امنيتي و ساير حوزه هاي 
 مرتب��ط، مش��غول فعاليت ه��اي علمي هس��تند.

سرلشكر باقري عنوان كرد: در حوزه هاي گوناگون چه 
صنعتي كه صنايع دفاعي كشور را شكل داده است و چه 
حوزه هاي علوم انساني كه مباحث گوناگوني در امنيت و 
دفاع كشور پشتيباني مي كنند، نيروهاي مسلح در حال 
تحقيق و فعاليت هستند. رييس ستاد كل نيروهاي 
مسلح با بيان اينكه زمينه هاي گوناگون همكاري بين 
ستاد كل نيروهاي مسلح و شوراي عالي انقالب فرهنگي 
وجود دارد، گفت: ما در زمينه نحوه ارزش گذاري مدارك 
علمي دانشگاه هاي نيروهاي مسلح، نحوه جذب و ارتقاي 
هيات علمي و هيات هاي پژوهشي نيروهاي مسلح و 
ساير زمينه ها نيازمند اين همكاري هستيم كه در اين 

تفاهم نامه پيش بيني شده است. 

 افزايش 40 درصدي 
قيمت كره در مهر ماه

مركز آمار متوسط قيمت كاالهاي خوراكي منتخب 
در مناطق شهري كش��ور در مهر ماه را منتشر كرد. 
بيش ترين افزايش قيمت مربوط به كره پاس��توريزه 
اس��ت كه در مهر م��اه 40.۳ درص��د افزايش يافت؛ 
به گونه اي كه قيمت كره 100 گرمي در اين ماه بيش 
از ۷ هزار و ۶00 تومان گزارش ش��ده است.  تخم مرغ 
نيز در اي��ن ماه بيش از 21 درص��د افزايش قيمت را 
تجربه كرده است و بدين ترتيب قيمت اين محصول 
نسبت به ماه مشابه سال گذشته بيش از 10۸ درصد 
افزايش يافت. بر اساس اين گزارش قيمت مرغ كه طي 
چند وقت اخير بسيار حاشيه ساز بوده است در مهر ماه 
با افزايش ۶.1 درصدي به بيش از 1۹ هزار تومان رسيد.  
قيمت مرغ و گوشت گوسفندي طي يك سال گذشته 
به ترتيب 45.۶ و ۸.2 درصد افزايش قيمت را نش��ان 
مي دهد. حبوبات از جمله كاالهاي خوراكي بوده است 
كه طي يكسال گذشته با افزايش قيمت بااليي همراه 
بوده است.  قيمت عدس و لپه طي يكسال گذشته به 
ترتيب 144.1 و 1۳0.1 درصد افزايش يافته اس��ت.  
قيمت برنج ايراني و خارجي در مهر ماه نسبت به ماه 
مشابه سال گذش��ته به ترتيب 25.۶ و 1۳۶.1 درصد 

افزايش را ثبت كرده است.

 ماليات بر ارزش افزوده 
بدون قانون شد

تمديد نشدن قانون موقت ماليات بر ارزش افزوده در 
مجلس كه اجراي آن تا پايان مهرماه ۹۹ بود، 120 هزار 
ميليارد تومان از درآمدهاي اين بخش ها را تحت الشعاع 
قرار داده و بدون قانون نيز نمي توان ماليات اخذ كرد. 
قانون آزمايش��ي ماليات بر ارزش افزوده از س��ال ۸۷ 
تصويب و تا پايان س��ال ۹2 اعتبار داش��ت. بعد از آن 
هر سال در قانون بودجه تمديد شد. آخرين تصويب 
اين قانون آزمايشي براي سال ۹۹ بود كه مقرر شد تا 
پايان مهرماه تمديد ش��ود و فرض بر اين بود كه پس 
از آن اصالح قانون ماليات ارزش افزوده، قانون جديد 
جايگزين ش��ود. مجلس دهم دايمي ش��دن قانون 
ماليات ارزش افزوده را به شوراي نگهبان ارسال كرد و 
پيش بيني ها و اين بود كه تا اواسط سال جاري نهايي 
و براي اجرا ابالغ مي شود، اما اين مفروضات درست از 
آب در نيامد. نمايندگان مجلس دهم جاي خود را به 
نمايندگان دوره يازدهم دادند و ش��وراي نگهبان نيز 
ايرادات زي��ادي به مصوبه مجلس گرفت. بنابراين در 
حال حاضر 11 روز است كه قانون موقت ماليات ارزش 
افزوده منقضي شده و قانون جديدي نيز نهايي نشده 
است. دولت براي اينكه بتواند ماليات بر ارزش افزوده را 
قانوني وصول كند، تيرماه امسال اليحه دو فوريتي به 
مجلس فرستاد و خواستار تمديد آن تا پايان سال 1400 
شد. اليحه دو فوريتي در مجلس موافقان و مخالفاني 

داشت و ديدگا ه هاي متفاوتي در اين زمينه ارايه شد. 

پول هدفمندي براي كرونا 
هزينه شد

سازمان برنامه و بودجه در گزارشي به تشريح هزينه 
كرد از منابع هدفمندي يارانه ها براساس اولويت هاي 
خ��اص پرداخت. به گزارش   فارس، س��ازمان برنامه 
و بودجه به جزييات هزين��ه كرد درآمدهاي متفرقه 
بودجه عمومي كه پيش تر در رسانه ها به حساب خاص 
رييس جمهور مطرح شد، پرداخت.  هرچند اين پاسخ 
به طور كامل شفاف نيست و هنوز بسياري از سواالت 
بدون جواب مي ماند اما نشان مي دهد حساب خاصي 
كه س��ازمان برنامه و بودجه 120 ميليارد از آن براي 
دانشكده دانشگاه شهيد بهشتي اختصاص داده بود 
رديف هاي متفرقه بودجه است. در توضيحات سازمان 
برنامه و بودجه آمده است: سراسر قانون بودجه 1۳۹۹ 
و رديف هاي آن را كه بگرديد رديفي به عنوان »حساب 
خاص« نخواهيد يافت چرا كه اساس��ا چنين رديفي 
وجود ندارد و اين عبارت صرفا يك عبارت مصطلح در 
ميان دست اندركاران امر بودجه است.  دولت در آخرين 
نشست خبري خود عنوان كرده است اين اصطالح، 
فقط يك بيان لفظي و مبتني بر اولويت بندي است. 
هدف از بيان آن هم يعني اجراي طرح ها و پروژه هاي 
نيمه تمام كه از منظر دولت داراي اولويت هستند و تا 
پايان سال ۹۹ به اتمام خواهند رسيد. به عبارت ديگر، 
اين لفظ مربوط به برخي مصارف خاص حائز اولويت 
اس��ت و نه يك حس��اب خاص يا پوِل در اختيار نهاد 
رياست جمهوري. از سوي ديگر الزم به يادآوري است 
كه تمامي درآمدهاي دولت از محل فروش نفت و ... 
همواره به حساب خزانه ريخته شده و مي شود. از اين 
رو طرح عناويني همچون ايجاد خزانه دوم و سوم براي 
دولت؛ ادعايي بي اساس بوده و هست. علي حيدر نوري 
رييس امور هماهنگي و تلفيق بودجه سازمان برنامه و 
بودجه كشور با بيان اينكه منشأ درآمد پرداخت هاي 
صورت گرفته از محل حس��اب خزانه، درآمد حاصل 
از فروش )صادرات( فرآورده هاي نفتي س��ال 1۳۹۸ 
است؛ عنوان كرد: اين درآمدها در سال ۹۹ تاكنون طي 
دو مرحله جمعا به مبلغ 4000 ميليارد تومان به حساب 
خزانه داري كل كشور واريز شده است. به گفته وي، 
از مجموع 4000 ميليارد تومان واريزي، مبلغ ۳۷5۶ 
ميليارد تومان براي تامين نقدينگي تخصيص طرح ها و 
رديف هاي مصوب قانون بودجه سال 1۳۹۹ كل كشور 
به شرح جدول ذيل اختصاص يافته است. اگرچه مبلغ 
120 ميليارد تومان براي احداث دانشكده فناوري هاي 
نوين از ميان مبلغ ۳۷5۶ ميليارد تومان مبلغ مذكور 
طي روزهاي گذشته خبرساز شده است اما اين جدول 
نشان مي دهد كه عمده اين بودجه صرف مهار آبهاي 
مرزي در مناطق گرمسيري و كمك به دانشگاه هاي 
علوم پزشكي جهت ارايه خدمات بيشتر به بيماران 
در دوره شيوع ويروس كرونا شده است. عالوه بر اين 
۶00 ميليارد تومان براي كارانه معوق پرستاران و 500 
ميليارد تومان اعتبارات مقابله با كرونا نيز از همين منبع 

تامين شده است.

مجلس از اقشار كم درآمد جا مانده مي گويد

رييس سازمان پدافند غيرعامل:

بازگشت به يارانه با آزمون وسع

استراتژي امريكا عليه ايران با تغيير رييس جمهور عوض نمي شود
ريي��س س��ازمان پدافن��د غيرعامل كش��ور گفت: 
تجربه ثابت كرده اس��ت اس��تراتژي امريكا با تغيير 
رييس جمهوري و حزب حاكم عوص نمي شود بلكه 

ممكن است تاكتيك ها تغيير كنند.
سردار غالمرضا جاللي يك در پاسخ به پرسشي درباره 
عدم دعوت و حضور سازمان پدافند غيرعامل در شوراي 
عالي فضاي مجازي توضيح داد: اين قانون از س��وي 
رييس مجلس شوراي اسالمي به رياست جمهوري نيز 
براي اجرا ابالغ شده است. با اين حال با گذشت قريب 
به سه س��ال از ابالغ اين قانون و پيگيري هاي متعدد، 
مجريان از اجراي قانون اس��تنكاف ك��رده و از دعوت 
رييس سازمان پدافند غيرعامل كشور براي حضور در 
اين شورا سر باز مي زنند كه داليل آن مشخص نيست. 
از همين رو طي درخواس��تي از كميسيون اصل ۹0 

خواستار رسيدگي به اين موضوع شده ايم.
جاللي در خصوص نفش س��ازمان پدافند غيرعامل 
كشور در مساله مقابله با كرونا نيز گفت: سال گذشته 
نظام مرزباني زيس��تي را جهت كنترل ورود و خروج 
مرزها از منظر تهديدات زيستي تدوين و آماده كرديم. 
اين اقدام تقريبا بيش از يك ماه قبل از شيوع كرونا انجام 
شد و طي آن دستورالعمل هاي مقابله در برابر تهديدات 

زيستي آماده سازي و به نهادهاي متولي ارايه شد.
وي يادآور كرد: با وجود تالش��هاي ۸ س��اله سازمان 
پدافند غيرعامل كش��ور در س��ال ۹0 ت��ا ۹۸ و تمام 
ساختارس��ازي ها و آموزش ها و با وجود اقداماتي كه 
در حوزه پيش بيني، پيشگيري و مقابله انجام داده و 
برنامه ريزي كرده بوديم اما مشخص نشد چرا پس از 
۳0 بهمن و ظهور كرونا در ايران، ما از ستاد ملي كرونا 
كنار گذاشته شديم. رييس سازمان پدافند غيرعامل 
اظهار كرد: اين در حالي اس��ت كه ستاد كل نيروهاي 
مس��لح در پي اعالن سازمان پدافند غيرعامل كشور، 
خود را براي مقابله با كرونا آماده و تجهيز كرد و مشاهده 
كرديم كه نيروهاي مسلح در برابر كرونا غافلگير نشدند 

و از آمادگي مطلوبي برخوردار بودند.
جاللي در پاس��خ به اين سوال كه آيا ما برنامه جامعي 
براي مقابله با كرونا داريم، اظهار كرد: ما جلس��اتي با 
نخبگان كش��ور با عن��وان »220 روز مقابله با كرونا« 
داشتيم. ماحصل جلسات با اين نخبگان كه حوزه هاي 

مختلف را شامل مي شدند اين بود كه با توجه به اينكه 
كرونا نه درمان، نه دارو و نه واكس��ن مشخصي دارد، 
مقابله با آن نيازمند تغيير رويكرد از درمان محوري به 

بهداشت محوري است.
وي با اش��اره به تجربه موفق اجراي الگوي بهداش��ت 
محور در زيرس��اختهاي حياتي كشور تصريح كرد: با 
توجه به اينكه در اين زيرساخت ها، نظام HSE وجود 
داشت، توانستيم يك نظام بهداشت حرفه اي را در اين 
زيرساخت ها پياده سازي كنيم كه تجربه موفقي بود 
كه تضمين تداوم كاركردهاي زيرساخت هاي حياتي 

كشور از قبيل آب، برق، نفت و گاز را به دنبال داشت.
جاللي با بيان اينكه نظام واكسن س��ازي ما نيازمند 
تحول و به روزرساني است، تاكيد كرد: نظام تشخيصي، 
دارويي و واكسن س��ازي ما بايد هم��گام با تهديدات 
بيولوژيكي و زيستي حركت كند. براي مثال ما بانك 
جامعي از ويروس ها و پاتوژن ها در اختيار نداش��تيم. 
همچنين سيستم هاي تشخيصي ما ناقص بودند. در 
زمينه پروتكل و تجهيزات نيز نيازمند تحوالتي بوديم.
وي با بيان اينكه در اين زمينه پيش��نهاد طرح جامع 
واكس��ن كش��ور را آماده كرديم، تصريح كرد: به نظر 
مي رسد در زمينه س��اخت دارو و واكسن، همچنان 

نگاه سنتي حكم فرماس��ت. اين در حالي است كه در 
اين زمينه شركت هاي دانش بنيان بسياري مشغول 
فعاليت هستند كه مي توان با استفاده از حذف برخي 
قوانين و پروتكل  هاي دس��ت و پاگير، زمينه توسعه 
فعاليت اين شركت ها را تسهيل كرد. البته اين امر هرگز 
به معني ناديده گرفتن چارچوب، اصول و ضوابط ايمني 

بهداشتي در مورد دارو و واكسن نيست.
جاللي در پاسخ به سوالي در مورد سياست كارزار فشار 
حداكثري و جنگ هيبريدي و چند اليه عليه ايران كه 
از س��وي امريكا آغاز شده است نيز گفت: تهديدات با 
اتكا به فناوري ها دستخوش تغييراتي شده اند و دسته 
جديدي از تهديدات غيرنظامي را ش��كل داده اند. در 
اين زمينه امريكايي ها با به كارگيري قدرت هوشمند، 
به دنبال به كارگيري همه مولفه هاي قدرت خود عليه 
نقاط ضعف ما هستند. در اين زمينه در درجه نخست 
بايد نكات ضعف خود را بشناسيم و آن را برطرف كنيم.
وي اظهار كرد: در هيچ كشوري در دنيا، به يك شبكه 
اجتماعي خارج پايه اجازه نمي دهند كه با استفاده از 
بستر اينترنت آن كش��ور، به فعاليت بپردازند، فضاي 
كسب و كار فراهم كند و نقل و انتقال پول انجام دهد 

بدون آنكه اصول و ضوابط آن كشور را بپذيريد.

رييس س��ازمان پدافند غيرعامل كشور با بيان اينكه 
بايد پديده شبكه هاي اجتماعي را به درستي بشناسيم 
گفت: شبكه  اجتماعي، كاركردهاي بسيار ارزشمندي 
دارد و مي تواند بستر ايجاد مشاغل بسيار زيادي باشد. 
اما اگر قانون، كنترل و اداره يك ش��بكه اجتماعي در 
دست كشور نباشد، تمام اطالعات و دارايي هاي افرادي 
كه در اين ش��بكه اجتماعي به فعاليت يا كسب و كار 
مي پردازند در معرض خطر است. چون هيچ نظارتي 

برآن وجود ندارد و در برابر قانون نيز پاسخگو نيست.
وي تصريح كرد: اگر ما نيازمند شبكه اجتماعي هستيم 
كه حتما نيز به آن نياز داريم، بايد به دنبال ايجاد يك 
شبكه اجتماعي ملي باش��يم تا اجازه ندهيم مردم ما 
و دارايي هاي ملي ما به گروگاني در دس��ت دش��من 
تبديل شوند. جاللي با بيان اينكه بحران كرونا، نياز ما 
به داشتن شبكه ملي اطالعات را بيش از پيش نمايان 
كرد، گفت: شيوع كرونا، استفاده از كاركردهاي فضاي 
سايبري را با يك شيب تند روبرو كرد. آموزش، خدمات 
درمان، بس��ياري از مشاغل اكنون به فضاي سايبري 
منتقل شده اند. با اين شرايط نبود ارتباطات سايبري را 

نمي توان تحمل كرد.
رييس سازمان پدافند غيرعامل كشور با بيان اينكه يكي 
از اهداف پيش بيني شده در اساسنامه سازمان، تسهيل 
و تضمين كاركردهاي اساسي است، تصريح كرد: در 
حوزه ارتباطات كه بستر انتقال داده است موفق عمل 
كرده ايم. ولي در بخش هايي مانند ش��بكه اجتماعي 
ملي هنوز به نتيجه مطلوب نرسيده ايم كه از اهميت 
اساسي برخوردار است مشروط بر اينكه زيرساخت آن 
در اختيار خود ما باشد و اجازه كنترل و تسلط بر اين 

حوزه را به دشمنان ندهيم.
رييس سازمان پدافند غيرعامل كشور در پاسخ به اين 
س��وال كه آيا فرقي مي كند چه كسي برنده انتخابات 
رياست جمهوري در امريكا باشد، گفت: تجربه ثابت 
كرده است اس��تراتژي اياالت متحده امريكا با تغيير 
رييس جمهور و حزب حاكم تغيير نمي كند. ممكن 
است تاكتيك تغيير كند اما راهبرد تغيير نخواهد كرد، 
بلكه آنچه اثرگذار اس��ت راهبردهاي ماست. در واقع 
مقاومت فع��ال، تاب آوري و قوي ش��دن مي تواند در 

راهبرد دشمن نسبت به ما تغيير ايجاد كند.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
بدهي دولت به بانك ها كه يكي از اقالم مهم بدهي دولت 
محسوب مي ش��ود در ش��هريور 99 به رقم 357 هزار و 
780 ميليارد تومان رس��يده كه دريك س��ال منتهي به 
شهريور 99 معادل 40.2 درصد و در نيمه نخست سال 
99 معادل 22 درصد رشد كرده و دولت در يك سال اخير 
102 هزار ميليارد تومان و در شش ماه اول سال جاري 64 
هزار ميليارد تومان از منابع بانك ها استفاده كرده است. 
همچنين بدهي دولت به بانك ها در شش ماه اول امسال 
22 درصد رشد كرده كه نشان دهنده استفاده زياد دولت 
از منابع بانك ها در سا ل جاري است.  به عبارت ديگر، بدهي 
دولت به بانك ها 102 هزار ميليارد تومان در يك سال و 
64 هزار ميليارد تومان در شش ماه اول سال 99 افزايش 
داشته است و اين موضوع نشان مي دهد كه دولت بخشي از 
مخارج و كسري بودجه خود را عمال از محل منابع بانك ها 
تامين كرده است. براساس گزيده آمار پولي و بانكي كه به 
تازگي از سوي بانك مركزي منتشر شده، بدهي بخش 
دولتي ب��ه بانك ها نيز درمجموع ب��ه 370 هزار ميليارد 
تومان رسيده كه رش��د 41 درصدي در يك سال اخير و 
23 درصدي در نيمه نخست سال جاري داشته و بيش از 
12 هزار ميليارد تومان آن مربوط به شركت هاي دولتي 
و نزديك ب��ه 358 هزار ميليارد تومان آن مربوط به خود 
دولت اس��ت.بدهي دولت به بانك مركزي نيز 103 هزار 
و 840 ميليارد تومان اعالم شده كه رشد 18.6 درصدي 
در يك سال منتهي به شهريور 99 و رشد 35 درصدي در 
شش ماه اول س��ال 99 داشته است. بدهي شركت هاي 
دولتي به بانك مركزي 35 هزار و 850 ميليارد تومان با 
رشد 54 درصدي در يك سال منتهي به شهريور 99، اعالم 
شده است. كل بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي شامل 
بانك مركزي و بانك ها نيز به رقم 509 هزار ميليارد تومان 
رسيده كه رشد 36 درصدي در يك سال و 22 درصدي در 
نيمه نخست سال 99 داشته است. از اين رقم بدهي دولت 
به سيستم بانكي معادل 461 هزار ميليارد تومان با رشد 34 
درصدي در يك سال اخير و 24 درصدي در نيمه نخست 
سال جاري بوده است. همچنين بدهي شركت هاي دولتي 
معادل 48 هزار ميليارد تومان بوده كه رشد 63 درصدي در 
يك سال و 2 درصدي در شش ماه نخست 99 داشته است. 

     129 هزار ميليارد تومان بدهي بانك ها
بدهي يا اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي نيز به رقم 
129 هزار و 190 ميليارد تومان رسيده كه رشد 6 درصدي 
در يك سال اخير و رشد 16.7 درصدي در نيمه نخست 
سال 99 داشته است. از اين رقم بدهي بانك هاي خصوصي 
و غي��ر دولتي بي��ش از 74 هزار ميلي��ارد تومان، بدهي 
بانك هاي تخصصي بيش از 44 هزار ميليارد تومان است. 

    نقدينگي در  مرز 2900 هزار ميليارد تومان
طبق اطالعات منتشر شده از بانك مركزي درباره آمارهاي 
اقتصادي در پايان شهريور امسال، نقدينگي در اين زمان 
از 2895 هزار ميليارد تومان عبور كرده است. از اين رقم 
س��پرده كوتاه مدت864 هزار ميليارد تومان با رشد 39 
درصدي يك س��اله و 22 درصدي ش��ش ماهه، سپرده 
بلندمدت1208 هزار ميليارد تومان با رشد18 درصدي 
يك ساله و 5 درصدي شش ماهه، سپرده ديداري شامل 
حساب جاري و چك رقم 540 هزار ميليارد تومان با رشد 
90 درصدي يك ساله و 47 درصدي شش ماهه بيشترين 
سهم را در تركيب نقدينگي داشته اند. به عبارت ديگر، تمايل 
مردم به نگهداري پول به صورت چك و حساب جاري براي 
خريدهاي سريع و نقدينگي در جريان به شدت رشد كرده 
و در يك س��ال اخير تقريبا دو برابر شده است و 540 هزار 
ميليارد تومان در حس��اب هاي جاري و چك ها در حال 
گردش است تا به س��رعت بتواند خريدهاي مورد نظر را 
انجام دهد. از سوي ديگر، حساب كوتاه مدت در كارت هاي 
الكترونيكي بانك ها نيز رشد 39 درصدي داشته و 864 هزار 
ميليارد تومان است كه براي پرداخت هاي اينترنتي مورد 

استفاده قرار مي گيرد و با اينكه سود اندكي دارد اما تمايل 
مردم به آن زياد بوده اس��ت. جالب اين است كه حساب 
بلندمدت با سود 15 درصدي رشد اندك 18 درصدي در 
يك سال اخير داشته و اين موارد نشان مي دهد كه مردم 
به سود بانكي توجه اندكي نشان داده اند و تمايل مردم به 
حس��اب هاي كوتاه مدت و حساب جاري افزايش يافته و 
حجم نقدينگي سرگردان و در جريان رشد زيادي داشته 
است. بانك مركزي با انتشار گزيده آمارهاي اقتصادي در 
پايان شهريور 99، حجم نقدينگي را 28 هزار و 958 هزار 
ميليارد ريال اعالم كرد كه نسبت به اسفند سال 98 معادل 
17.1 درصد افزايش نش��ان مي دهد. اين در حالي است 
كه اين افزايش در دوره مشابه سال گذشته 36.2 درصد 
بوده است. از نقدينگي 2 هزار و 895 هزار ميليارد توماني 
شهريورماه 2 هزار و 295 هزار و 190 ميليارد تومان سهم 
شبه پول و 600 هزار و 700 ميليارد تومان سهم پول بوده 
است.ميزان اسكناس و مسكوك در دست اشخاص هم با 
1.9 درصد كاهش نسبت به ماه مشابه سال قبل، 59 هزار 
و 960 ميليارد تومان شده است.حجم پايه پولي در پايان 
ش��هريور به 372 هزار و 60 ميليارد تومان رسيده كه در 
مقايسه با ماه مشابه سال قبل 26.1 درصد و در 6 ماهه اول 
سال جاري 5.4 درصد رشد داشته است. ضريب فزاينده نيز 
به 7.78 رسيده است.آنطور كه گزيده آمار اقتصادي بانك 
مركزي از پايان ش��هريورماه امسال نشان مي دهد، سهم 
پول و شبه پول از اين ميزان نقدينگي به ترتيب 600 هزار 
و 700 ميليارد و 2 هزار و 951 و 190 ميليارد تومان كه هر 
يك نسبت به شهريور پارسال 80.2 و 28 درصد افزايش 
يافته است. از سوي ديگر، ميزان پول و شبه پول در شهريور 
امسال در مقايسه با اسفند سال گذشته به ترتيب 40.6 و 
12.2 درصد رشد داشته اند. همچنين، ميزان نقدينگي در 
پايان شهريور امسال در مقايسه با شهريور پارسال 36.2 
درصد و نسبت به اسفند سال گذشته معادل 17.1 درصد 
افزايش يافته است. ميزان دارايي هاي خارجي بانك مركزي 
در شهريور سال 99 به 5555.1 هزار ميليارد ريال رسيد 
كه نسبت به اسفند سال گذشته 3.5 درصد افزايش نشان 
مي دهد. همچنين بدهي بخش دولتي به بانك مركزي در 
دوره مورد بررسي نيز 1396.9 هزار ميليارد ريال بوده كه 
نش��ان دهنده 26.1 درصد افزايش نسبت به شهريور 98 
است.اين گزارش حاكي است، ميزان دارايي هاي خارجي 
در اين بخش با 30.5 درصد رش��د نسبت به مدت مشابه 
سال قبل همراه بوده و به 7297 هزار ميليارد ريال رسيد 

و حجم اسكناس و مس��كوك نيز با 20.4 درصد افت به 
98.5 هزار ميليارد ريال رسيد.سپرده بانك ها و موسسات 
اعتباري غيربانكي نزد بانك مركزي با 29.8 درصد افزايش 
نسبت به شهريور 98 به 3022.5 هزار ميليارد ريال رسيد. 
همچنين بدهي بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي به 
بانك مركزي نيز در پايان شهريور 99 با 6 درصد افزايش به 
1291.9 هزار ميليارد ريال رسيده است.ميزان دارايي هاي 
خارجي بانك هاي تجاري كش��ور در ش��هريور ماه سال 
جاري 744.5 هزار ميليارد ريال است كه نسبت به مدت 
مشابه سال پيش 46.4 درصد رشد نشان مي دهد. سپرده 
بانك هاي تجاري نزد بانك مركزي نيز 564 هزار ميليارد 
ريال بوده كه 17.7 درصد افزايش يافته اس��ت.جمع كل 
دارايي ه��اي بانك هاي تج��اري در دوره مورد بررس��ي، 
9093.5 هزار ميليارد ريال بوده كه به نسبت شهريور 98 
داراي 44.5 درصد رش��د است و ميزان بدهي بانك هاي 
تجاري به بانك مركزي در پايان شهريور 99 به 96.8 هزار 
ميليارد ريال رسيده كه 139 درصد نسبت به مدت مشابه 
سال قبل افزايش داشته است.ميزان دارايي هاي خارجي 
بانك هاي تخصصي در پايان شهريور سال جاري 1947.8 
هزار ميليارد ريال اس��ت كه نس��بت به دوره مشابه سال 
قبل 14.8 درصد رشد يافته است. جمع كل دارايي هاي 
بانك هاي تخصصي در اين دوره رقم 8717.0 هزار ميليارد 
ريال است كه 16.8 درصد رشد دارد. همچنين ميزان بدهي 
بانك هاي تخصصي به بانك مركزي 446.9 هزار ميليارد 
ريال است كه معادل منفي 8 دهم درصد نسبت به شهريور 

سال 98 كاهش داشته است.

      بدهي هاي ارزي ايران 
مجموع بدهي هاي خارجي ايران تا پايان ش��هريور ماه 
س��ال جاري بالغ بر 9.2 ميليارد دالر شد.بررسي گزيده 
آمارهاي اقتصادي در پايان شهريور امسال نشان مي دهد، 
ميزان بدهي خارجي كشور از 9 ميليارد دالر عبور كرده 
و به 9 ميليارد و 275 ميليون دالر رس��يده است، بر اين 
اس��اس ميزان بدهي هاي كوتاه مدت كشور حدود 1.9 
ميلي��ارد دالر و بدهي هاي بلندمدت اي��ران نيز نزديك 
به 7.3 ميليارد دالر اس��ت.بر اين اساس معادل يورويي 
بدهي خارجي ايران حدود 7.8 ميليارد يورو است.حجم 
بدهي هاي خارجي ايران در پايان اس��فندماه س��ال 98 
مع��ادل 9 ميليارد و 31 ميليون دالر بوده اس��ت كه اين 
آمار حكايت از كاهش حجم بدهي هاي خارجي ايران در 

شش ماهه ابتدايي سال 99 دارد.بانك مركزي در گزارشي 
به تشريح وضعيت دارايي ها و بدهي هاي سيستم بانكي 

طي شهريورماه امسال پرداخت.

     دارايي ها و بدهي هاي بانك مركزي
ميزان دارايي هاي خارجي بانك مركزي در شهريور سال 
99 به 5555.1 هزار ميليارد ريال رس��يد كه نس��بت به 
اسفند سال گذش��ته 3.5 درصد افزايش نشان مي دهد. 
همچنين بدهي بخش دولتي به بانك مركزي در دوره مورد 
بررسي نيز 1396.9 هزار ميليارد ريال بوده كه نشان دهنده 
26.1 درصد افزايش نس��بت به شهريور 98 است.ميزان 
دارايي هاي خارجي در اين بخش با 30.5 درصد رش��د 
نسبت به مدت مشابه س��ال قبل همراه بوده و به 7297 
هزار ميليارد ريال رسيد و حجم اسكناس و مسكوك نيز با 
20.4 درصد افت به 98.5 هزار ميليارد ريال رسيد.سپرده 
بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي نزد بانك مركزي با 
29.8 درصد افزايش نسبت به شهريور 98 به 3022.5 هزار 
ميليارد ريال رسيد. همچنين بدهي بانك ها و موسسات 
اعتباري غيربانكي به بانك مركزي نيز در پايان شهريور 99 
با 6 درصد افزايش به 1291.9 هزار ميليارد ريال رسيده 
است.ميزان دارايي هاي خارجي بانك هاي تجاري كشور 
در شهريور ماه سال جاري 744.5 هزار ميليارد ريال است 
كه نسبت به مدت مشابه س��ال پيش 46.4 درصد رشد 
نشان مي دهد. سپرده بانك هاي تجاري نزد بانك مركزي 
نيز 564 هزار ميليارد ريال بوده كه 17.7 درصد افزايش 
يافته است.جمع كل دارايي هاي بانك هاي تجاري در دوره 
مورد بررسي، 9093.5 هزار ميليارد ريال بوده كه به نسبت 
شهريور 98 داراي 44.5 درصد رشد است و ميزان بدهي 
بانك هاي تجاري به بانك مركزي در پايان شهريور 99 به 
96.8 هزار ميليارد ريال رس��يده كه 139 درصد نسبت 
به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته است.بر پايه اين 
گزارش، ميزان دارايي هاي خارجي بانك هاي تخصصي 
در پايان شهريور سال جاري 1947.8 هزار ميليارد ريال 
است كه نسبت به دوره مشابه سال قبل 14.8 درصد رشد 
يافته اس��ت. جمع كل دارايي هاي بانك هاي تخصصي 
در اي��ن دوره رقم 8717.0 هزار ميليارد ريال اس��ت كه 
16.8 درصد رشد دارد. همچنين ميزان بدهي بانك هاي 
تخصصي به بانك مركزي 446.9 هزار ميليارد ريال است 
كه معادل منفي 8دهم درصد نسبت به شهريور سال 98 

كاهش داشته است.
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دليل افزايش تعرفه 
تراكنش هاي بانكي چيست؟

يك عضو هيات رييس��ه مجلس ش��وراي اسالمي از 
افزايش تعرف��ه تراكنش هاي بانكي انتق��اد كرده و 
خواستار شفاف س��ازي در اين زمينه شد.سيد ناصر 
موس��وي الرگاني در اخطاري در پايان جلسه علني 
مجلس شوراي اسالمي بيان كرد: اقدامات دولت در 
ماه هاي پاياني عمرش هيچ سنخيتي با شرايط خاص 
مردم ندارد. دليل افزايش تعرفه تراكنش هاي بانكي 
چيست؟ و براساس چه مصوبه اي قرار است از اول آذر 
اجرا شود؟دولت بايد فكري عاجل براي بازار سرمايه 
كند. سرمايه مردم نابود شده است. اما از سوي ديگر 
بعضي افراد خاص هزاران ميليارد تومان سود كردند.

به گزارش ايسنا، وي در تذكري خطاب به وزير صنعت، 
معدن وتجارت ادعا كرد: از آقاي رزم حسيني انتظار 
مي رود تا از انتصابات رانت��ي و خالف قانون برخي از 
افراد در شركت هاي زيرمجموعه فوالد سازي دست 
بردارد. اين تصميمات به نفع كش��ور نيست و قطعا 
مجلس در اين خصوص س��اكت نخواهد ماند.سوال 
بنده از آقاي رييس جمهور اين است كه چرا كشور را 
در تله انتخابات امريكا مي اندازند؟ رييس جمهور امريكا 
چه جمهوري خواه باشد و چه دموكرات تفاوتي ندارد. 
ذات آنها مشخص است.وي در ادامه در تذكري به وزير 
جهاد كشاورزي بيان كرد: كشاورزان استان اصفهان به 
دليل بسته شدن صادرات برخي از محصوالت با مشكل 
جدي رو به رو شدند. از آقاي خاوازي انتظار مي رود از 
حقوق كشاورزان دفاع كند. كشاورزان محروم ترين 
اقشار جامعه هس��تند و تاكنون به دليل خشكسالي 
و گراني نهاده هاي كش��اورزي با مشكالت عديده اي 
رو به رو شدند.علي نيكزاد در پاسخ به تذكر وي بيان 
كرد: صحبت هاي شما درخصوص كشاورزان به حق 
بوده و اكنون زمان آن است كه فرياد به حق كشاورزان 
شنيده شود در غير اين صورت در سال آينده با مشكل 

رو به رو خواهيم شد.

صرفه جويي ارزي با جلوگيري 
از واردات كاالهاي لوكس

عضو هيات رييسه كميسيون صنايع مجلس با اشاره 
به ل��زوم صرفه جويي ارزي گف��ت: وزارت صمت در 
جلوگيري از ورود كاالهاي لوكس تعلل به خرج داده، 
با اين حال به روز شدن س��امانه جامع تجارت، مانع 
واردات غيرضرور مي شود.به گزارش ايِبنا، اين روزها 
درباره صرفه جوي��ي در مصارف ارزي مواردي مطرح 
مي شود، اما به اندازه شنيده ها شاهد رفتار متناسب با 
آن نيستيم. در واقع صرفه جويي ارزي معناي افزايش 
توليد داخلي را مي دهد، اما سال ها است كه با واردات 
بي رويه به خصوص در زمينه كاالهاي لوكس مواجه 
هستيم.واردات كاالهاي لوكس همواره منابع ارزي 
زيادي را به خود اختصاص مي دهد، علي الخصوص 
ب��ا توجه به وضعي��ت اقتصادي ام��روز يعني اعمال 
تحريم هاي ناعادالنه و خ��ارج از موازين بين المللي 
امريكا عليه كشورمان، زيان آن بيش از ديگر سال ها 
لمس مي شود. بنابراين مدنظر قرار گرفتن اقداماتي در 
راستاي ايجاد محدوديت بابت ورود كاالهاي لوكس 
بيش از هميشه نياز است، اما اين مساله از سوي كدام 
نهاد بايد به صورت رسمي مورد پيگيري قرار گيرد؟ 
وزارت صمت مهم ترين نهادي است كه از آن انتظار 
مي رود در اين زمينه بس��يار كوشا باشد.عبدالناصر 
همتي در حاشيه افتتاحيه رسمي سامانه ارتباطات 
مردمي بانك مركزي گفته اس��ت: »با نظارت وزارت 
صمت صادركنن��دگان مي توانن��د واردات در قبال 
صادرات را انجام دهند، ولي آنها بايد موظف باش��ند 
گردش ريالي و نرخ ارز مبادله شده را در سامانه تجارت 
به صورت برخط به بانك مركزي اطالع دهند.«بهزاد 
رحيمي از اعضاي هيات رييسه كميسيون صنايع و 
معادن مجلس شوراي اس��المي در گفت وگو با ايِبنا 
درباره راه��كار صرفه جويي ارزي گفت: صرفه جويي 
ارزي بيشتر بايد در رابطه با اقالم غيرضروري صورت 
گيرد. متاسفانه توانايي توليد برخي كاالهاي وارداتي 
در داخل وجود دارد، اما در تامين مواد اوليه آن به عمد 
يا غيرعمد كندي صورت مي گي��رد، بنابراين انجام 
واردات اقالم مشابه داخلي با توجيهات منطقي تري 
انجام مي پذيرد. عالوه بر اين مساله بسياري از واردات 
به كاالهاي لوكس و غيرضروري اختصاص پيدا كرده 
كه بسيار جاي تاسف دارد، زيرا در شرايط موجود ارز 
را بايد بابت اقالمي هزينه كنيم كه حتي شايد نبود آن 

بهتر از بودنش است.

بدهي امريكا 
به ۸۴ تريليون دالر رسيد

ميزان بدهي هاي دولت امريكا از 27 تريليون دالر نيز 
عبور كرده است.به گزارش سايت رسمي اعالم بدهي 
امريكا، ميزان بدهي هاي دولت اين كشور تا پايان ماه 
اكتب��ر 2020 به 27 تريلي��ون و 195 ميليارد و 126 
ميليون دالر رسيده اس��ت. ميزان بدهي هر شهروند 
امريكايي تا پايان اين ماه به طور متوسط 82 هزار و 262 
دالر و ميزان بدهي هر ماليات دهنده امريكايي به طور 
متوسط 217 هزار و 934 دالر بوده است. كسري بودجه 
دولت امريكا تا پايان ماه اكتبر به س��ه تريليون و 176 
ميليارد و 148 ميليون دالر رسيده است. در حال حاضر 
بزرگ ترين اقالم بودجه اي امريكا شامل: مراقبت هاي 
درماني با يك تريليون و 308 ميليارد و 931 ميليون 
دالر، تامين اجتماعي با يك تريليون و 102 ميليارد و 
104 ميليون دالر، هزينه هاي دفاعي با 702 ميليارد و 
595 ميليون دالر و بهره پرداختي بدهي با 341 ميليارد 
و 557 ميليون دالر است. همچنين تا پايان ماه اكتبر، 
ميزان مجموع بدهي هاي دولتي و غيردولتي امريكا 
معادل 84 تريليون و 801 ميليارد و 24 ميليون دالر 
بوده است. از اين ميزان، 20 تريليون و 820 ميليارد و 
957 ميليون دالر مربوط به بدهي هاي شخصي بوده 
كه يك تريليون و 698 ميليارد و 180 ميليون دالر آن 

به شكل وام دانشجويي بوده است.

سقوط بي سابقه تقاضاي طال
تقاضاي طال به پايين ترين سطح 11 ساله سقوط كرد. 
به گزارش راشاتودي، ش��وراي جهاني طال در آخرين 
گزارش خود اعالم كرد كه طال درخشش خود را براي 
سرمايه گذاران و بانك هاي مركزي در سه ماهه سوم از 
دست داد، در حالي كه سايه بيماري همه گير ويروس 
كرونا به عالقه جهاني به اين فلز گرانبها سنگيني مي كند.

بر اساس داده هاي شوراي جهاني طال، تقاضا براي طال 
از ابتداي س��ال 10 درصد و به 892.3 تن از جوالي تا 
سپتامبر كاهش يافته است. در اين گزارش، با تشريح 
كاهش حاصل از تاثير شيوع كوويد 19 بر سرمايه گذاران 
و مصرف كنندگان، كمترين رقم سه ماهه از سال 2009 
را اعالم مي كند.در همين حال، بانك هاي مركزي شروع 
به استفاده از ذخاير طالي خود كرده اند زيرا دولت ها در 
تالشند تا تاثير ويروس را جبران كنند. فروش خالص 
كه عمدتا توسط ازبكستان و تركيه انجام مي شود، در 
سه ماهه سوم 12 ُتن بوده كه طبق اعالم شوراي جهاني 
طال، اولين حركت از س��ال 2010 است. هنوز انتظار 
مي رود بانك ها قبل از پايان سال خريد طال را با سرعت 
كمتري نسبت به 2018 و2019 از سر بگيرند.به دليل 
همه گيري، عدم اطمينان افزايش يافته و اين امر باعث 
ترغيب بس��ياري از سرمايه گذاران از جمله بانك هاي 
مركزي به دنبال دارايي هايي مي شود كه ارزش پرتفوي 
آنها را در مواقع بحراني متنوع و محافظت مي كند. به 
گفته يك تحليل گر برجسته در شوراي جهاني طال، 
فروش از طريق بانك هايي انجام شده است كه تالش 
مي كنند از قيمت باالي طال در زماني كه از نظر مالي 
محدود ش��ده اند بهره مند شوند. با اين حال، تقاضاي 
سرمايه گذاري به جبران ضعف در جاهاي ديگر كمك 
كرد كه اين امر باعث ش��د تا قيمت طال در اوايل سال 
جاري به باالترين سطح برسد. در ماه آگوست، هر اونس 
شمش طال به باالترين سطح تاريخي خود و باالي 2075 
دالر رسيد و متعاقب آن برخي از سودها را از دست داد 
و در سطح كنوني زير 1900 دالر در هر اونس سقوط 
كرد. تقاضاي سرمايه گذاري در سكه با رشد تقريبًا 50 
درصدي نسبت به سال گذشته به 222.1 تن در سه ماهه 
سوم رسيده است. يكي ديگر از ابزارهاي سرمايه گذاري، 
وجوه قابل معامله در بورس طال )ETF( نيز در اين سه ماه 
جريان داشت. آنها ذخاير جهاني اين وجوه با پشتوانه طال 

را به ركورد جديد 3880 تن رساندند.

انتقاد از مخارج ارزي
براي واردات غيرضروري

يك اقتصاددان گفت: رييس بانك مركزي براي احقاق 
حق مردم مي تواند اعتراض كند كه چطور اين ارزها به 
كاالهايي كه اولويت دارد، اختصاص نمي يابد و به جاي 
آن كاالهاي لوكس و غيرضروري وارد مي شود.آلبرت 
بغزيان، عضو هيات علمي دانشگاه تهران در گفت وگو با 
ايِبنا با تاكيد بر اينكه امروزه مهم ترين بخش در بازار ارز 
و سرمايه بحث نظارت است، گفت: در اين شرايطي كه 
مي بينيم، نظارت بحث مهمي است كه بانك مركزي 
به عنوان متولي ام��ور ارزي و تخصيص آن بايد انتظار 
آن را از دستگاه هاي ديگر داش��ته باشد و در كنار آن، 
وزارت صنعت، مع��دن و تجارت به عنوان متولي ورود 
كاالها و ثبت س��فارش ها بايد نقش نظارتي خود را به 
انجام برساند.وي هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي 
و نظارتي را مبتني بر يك ُحسن نيت دانست و افزود: 
وقتي به يك شركت يا نهاد ارز تخصيص داده مي شود، 
بايد ُحسن نيت دو طرفه وجود داشته باشد. ُحسن نيتي 
كه ضامن تامين همان كاالهاي اساسي است كه براي 
آن ارز دريافت شده است.بغزيان با بيان اينكه سيستم 
تخصيص ارز و سيستم واردات كشور داراي مشكالتي 
است، تصريح كرد: گويا در اين ميان وزير صمت هم هيچ 
نگراني ندارد كه ارز تخصيصي براي كاالهاي اساسي در 
همان مورد مصرف شود و به همان كاال اختصاص داده 
شود. يعني وقتي كااليي با ارز دولتي، قيمت گذاري شده 
نبايد باالتر از قيمت مصوب عرضه شود.اين اقتصاددان 
تاكيد كرد: در اينجا بحث نظارت و حضور قوه قضاييه 
بسيار مهم است و هيات دولت بايد وزارت صمت را در 
مورد مصارف ارزهاي تخصيص داده شده مورد سوال 
قرار دهد تا رسيدگي شود.وي رسالت وزارت صنعت، 
معدن و تجارت را در همه مراحل اختصاص تا مصرف 
ارز دولتي عنوان كرد و گفت: اين وزارتخانه بايد در تمام 
مراحل واردات تا مصرف كاالها حضور داش��ته باشد 
و همه اين موارد در سيس��تم هاي امروزي قابل ثبت و 
ضبط و رهگيري اس��ت. براي مثال، ارز 4200 توماني 
چطور به كااليي اختصاص داده مي شود كه همان كاال 
وارد نمي شود؟ يا وقتي هم كه كاال وارد مي شود نسبت 
به توزيع و قيمت گذاري كسي اظهارنظري نمي كند.به 
گفته بغزيان، وزارت صمت و قوه قضاييه نهاد نظارتي 
از جمله گش��ت تعزيرات حكومتي، سازمان حمايت 
از مصرف كنندگان و س��اير دستگاه هاي ديگر را براي 
نظارت بر قيمت ها در اختيار دارند تا بتوانند بر مسير 
نهايي كاالهاي وارداتي با ارز دولتي نظارت دقيق داشته 
باش��ند.رييس بانك مركزي براي احق��اق حق مردم 
مي تواند اعتراض كند كه چطور اين ارزها به كاالهايي 
كه اولويت دارد، اختصاص نمي يابد و به جاي آن كاالهاي 
لوكس و غيرضروري وارد مي شود.وي اضافه كرد: واردات 
كاالهاي غيرضروري هم زيرنظر وزارت صمت است و 
بخش هاي مختلف آن در گمرك نظارت مي كنند كه آيا 
اين كاال همان كاالهاي اساسي است كه به آن ارز دولتي 
تخصيص داده شده است يا خير؟ با اين حال، اين چرخه 
به خوبي كار خود را انجام نمي دهد و باعث مي شود كه 
كاالي غيرضروري همچنان وارد شود و سياست هاي 

بانك مركزي را با چالش مواجه كند.
اين اقتصاددان درباره قاچاق ميليارد دالري اظهار كرد: 
اساساً قاچاق را نمي توان اندازه گيري كرد و روي اعداد و 
ارقامي كه اعالم مي شود بايد پرسيد كه اين ارقام چگونه 
محاسبه شده است. متاسفانه قاچاق كاال اشكال مختلفي 
دارد. گاهي از مبادي رسمي وارد مي شود ولي ناديده 
گرفته مي شود و گاهي از مرزهاي غيررسمي است، يعني 
در جايي كه گمرك حضور ندارد؛ مثل اين اسكله هاي 

غيرمجاز جنوب كشور كه پاسخگو هم نيستند.

رشد 40 درصدي بدهي دولت به بانك ها در يك سال اخير 

نقدينگي از ۲۸۹۵ هزار ميليارد تومان گذشت

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس: درصورت آزادسازي منابع ارزي نرخ دالر كاهش مي يابد

كاهش قيمت طال و ارز در بازار 
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |

عصر روز يكش��نبه 11 آبان 99، قيمت دالر به 27300 
تومان و يورو به 31400 تومان، كاهش يافت . اونس طال 
نيزبه 1897 دالررس��يد. براين اساس قيمت طال و سكه 
كاهش يافت و در بازار طال، قيمت طالي 18عيار هرگرم 
يك ميليون و 205 هزار توم��ان، مظنه هر مثقال طال 5 
ميليون و 220 هزار تومان، قيمت س��كه تمام بهار آزادي 
طرح جديد 12 ميليون و 970 هزار تومان، طرح قديم 12 
ميليون و 100 هزار تومان، نيم سكه بهار آزادي 7 ميليون و 
150 هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي 4 ميليون و 900 هزار 
تومان و سكه گرمي 2 ميليون و 650 هزار تومان معامله شد.

صرافي مل��ي و صرافي هاي بانكي مجاز نيز در س��اعات 
صبح دالر را 26700 خري��داري و يورو را 31150 تومان 
خريداري كردند و در ساعات عصر نيز دالر را به 25700 
تومان خريداري كردند.  در صبح يكش��نبه بازار آزاد ارز، 
قيمت دالر 26 هزار و 800 توم��ان، يورو 31 هزار و 200 
تومان و درهم امارات 7 هزار و 300 تومان اعالم ش��د و با 
كاهش قيمت دالر به 26 هزار و 800 تومان، قيمت طال و 
سكه نيز كاهش يافت. در بازار طال، قيمت طالي 18عيار 
هرگرم يك ميليون و 177 هزار تومان، مظنه هر مثقال طال 
5 ميليون و 100 هزار تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي 
طرح جديد 12 ميليون و 700 هزار تومان، طرح قديم 12 
ميليون تومان، نيم سكه بهار آزادي 7 ميليون و 100 هزار 
تومان، ربع سكه بهار آزادي 4 ميليون و 750 هزار تومان و 
سكه گرمي 2 ميليون و 650 هزار تومان معامله شد. گفتني 

است قيمت طال، سكه و ارز در بازار طي روزهاي نخست 
ابتداي هفته جاري نسبت به روزهاي قبل با افزايش همراه 
شده اند كه يكي از داليل اصلي اعمال تحريم هاي مجدد 
برخي بانك هاي ايراني است، جو رواني حاكم در بازار ارز 
موجب شده تا بار ديگر نوسانات شديد قيمتي در بازار به 
وجود آيد و دالر نيز از سد قيمتي 30 هزار تومان عبور كند.

در هفته هاي اخير، تش��ديد نوس��انات ارزي موجب شد 
تا بازارس��از تصميم جدي براي مديريت عرضه و تقاضا 
بگيرد و برهمين اساس عالوه بر افزايش عرضه در بازار با 
برداشتن سقف فروش در سامانه نيما، از سرگيري فروش 
ارز سهميه اي و كاهش اختالف دالر در بازار رسمي و آزاد 
و البته آزاد شدن فروش ارز پتروشيمي ها در صرافي هاي 
مجاز مقدمات كاهش نوسانات قيمتي را در بازار ارز فراهم 
كرد.بانك مركزي همچنين اعالم كرده از روز دوش��نبه 
21 مهرماه نيز روزانه 50 ميليون دالر اسكناس وارد بازار 
خواهد كرد ضمن اينكه سقف خريد بانك ها و صرافي ها در 
بازار متشكل ارزي را به 500 هزار دالر افزايش داده است.

فعاالن بازار پيش بيني مي كنند با ورود 50 ميليون دالر 
در بازار و افزايش سقف خريد صرافي ها در بازار متشكل، 
قيمت ارز كاهشي شود كمااينكه بعد از اجراي اين سياست 
طي چند روز قيمت دالر حدود 4 هزار تومان كاهش يافت.

با افزايش قيمت ارز در بازار آزاد، قيمت خريد و فروش ارز 
در صرافي هاي بانكي نيز افزايش يافت؛ قيمت دالر براي 
اولين بار طي روز يكشنبه 20 مهر در صرافي هاي بانكي 
وارد كانال 31 هزار تومان شد؛ فعاالن بازار براين باورند كه 

رشد چشم گير قيمت طال و ارز و دالر واكنش هيجاني بازار 
به اقدام جديد امريكا بود كه 18 بانك ايراني را در ليست 
تحريم هاي ثانويه خود قرار داد.البته از روزهاي گذش��ته 
مدار بازار ارز نزولي شده و برهمين اساس هم اكنون قيمت 
فروش دالر در صرافي ها با كاهش نس��بت به قيمت هاي 
پاياني روز كاري قبل 26 هزار و 700 تومان و قيمت فروش 
يورو نيز با كاهش معادل 31 هزار و 150 تومان اعالم شده 
است.گفتني است برخالف روزهاي قبل از روز چهارشنبه 
7 آبان قيمت خريد دالر و يورو از سايت صرافي ملي حذف 
شده است.نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي 
بانكي و بازار متشكل ارزي متغير است و متناسب با نوسانات 

بازار آزاد در طول روز چند بار تغيير مي كند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تأكيد بر اينكه 
روند كاهش��ي نرخ ارز ادامه مي يابد، گفت: گروه  هايي در 
خارج از كشور با انجام معامالت دالر فردايي به دنبال افزايش 
التهاب بازار ارز هستند.عليرضا شهبازي عضو كميسيون 
برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه روند كاهشي نرخ دالر 
ادامه مي يابد، گفت: اگر منابع ارزي بلوكه ش��ده ايران در 
كشور هاي عراق، كره جنوبي و هند آزاد شود، شرايط بازار 
ارز تغيير پيدا كرده و احتماال به سمت ثبات حركت مي كند.

وي با اش��اره به كاهش نرخ ارز در چند روز گذشته اظهار 
داشت: شايد نتيجه انتخابات امريكا در كوتاه مدت بر بازار ارز 
تأثير بگذارد اما نبايد شرايط اقتصادي كشور را به انتخابات 
امريكا و وضعيت سياسي كشور هاي ديگر گره زد، چرا كه 
در اين صورت، هيچ عامليتي براي متغير هاي داخلي قائل 

نمي ش��ويم. نماينده مردم نهاوند با اشاره به فعاليت هاي 
مخرب دشمن در اقتصاد كشور گفت: متأسفانه افرادي در 
خارج از كشور وجود دارند كه به التهابات بازار ارز دامن زده 
و با انجام معامالت فردايي سعي در افزايش نرخ دالر دارند.

بسياري از گروه ها با هدف افزايش سود به بازار ارز وارد شده و 
باعث ايجاد قيمت هاي كاذب مي شوند. اما مردم بايد بدانند 

كه سرمايه گذاري در اين بازار ريسك خاص خود را دارد.
ش��هبازي در پايان با تأكيد بر نق��ش نهاد هاي نظارتي و 
مس��ووالن براي س��اماندهي بازار ارز گفت: بايد با تالش 
شبانه روزي در مقابل فعاليت هاي مخرب برخي از دالالن 
ايستادگي كرد و با برنامه ريزي صحيح، مشكالت مربوط به 
تأمين كاال هاي اساسي و گراني غيرطبيعي برخي كاال ها 
را برطرف كرد.برخي از فعاالن بازار ارز معتقد بودند كه اين 
افزايش قيمت ها ادامه دار خواهد بود؛ البته تأكيد آنها صرفًا 
براساس هيجانات و جو منفي در بازاربود. اما قيمت دالر در 
دو هفته گذشته از كانال 32 هزار تومان به 27 هزار تومان 
سقوط كرد و احتماال با ادامه روند موجود، در روزهاي آتي 

بايد شاهد كاهش بيشتر قيمت ارز و طال باشيم.
عالوه بر اين، به گفته برخي از كارشناسان اقتصادي، دالالن 
و نوسان گيران بازار ارز نگران نتيجه انتخابات امريكا هستند؛ 
پيش از اين كمال سيدعلي معاون اسبق ارزي بانك مركزي 
در گفت وگو با تس��نيم، آينده بازار ارز را كاهشي توصيف 
كرده و گفته بود كه در صورت برنده شدن هر نامزدي در 
انتخابات پيش روي امريكا، احتمال افزايش قيمت ارز پايين 

و وضعيت بازار ارز كاهشي خواهد بود.



رقيه ندايي|  گروه بورس|
چندماهي مي شود كه بازار سرمايه مورد استقبال 
مردم قرار گرفته و با درنظر گرفتن سهام عدالت در 
حدود 90 درصد مردم در بورس فعال هس�تند. اين 
فعاليت اغلب براي سهامداران بورسي و همچنين 
دارندگان سهام عدالت سود خوبي برجاي گذاشته 
اما؛ برخي از سرمايه گذاران با رفتارهاي هيجاني خود 
و براساس حمايت دولت موجبات نوسان در بازار را 
فراهم ساختند اين نوسان باعث شد كه بازار روندي 
نزولي به خود گيرد و برخي از سهامداران زيان عمده 
را در بازار ثبت برسانند و اين زيان عوامل خروج اين 

سهامداران را از بازار فراهم ساخت.
درست است از ابتداي هفته جاري تا كنون بازار كمي 
متعادل تر شده و روز شنبه شاهد صف هاي طوالني 
خريد بوديم اما؛ هنوز هم بازار به تعادل واقعي خود 
نرسيده است. با شروع مردادماه تا كنون بازار سرمايه 
تحت تاثير تصميمات، اتفاقات و اخبار نا درست بوده 
كه اين موضوع التهاب فروش بيش از 90 درصد نمادها 
را فراهم ساخته است و سهامداران و سرمايه گذاران 
بورسي سعي داشتند كه سرمايه و نقدينگي خود را از 
بورس خارج كنند. طي اين مدت وعده و حمايت هاي 
كالمي متعددي از بازار شد و تنها كمتر از نيمي از آنان 
جامه عمل پوشانده شد و در نهايت اين عوامل متعدد 
باعث شد كه بازار روند نزولي خود را ادامه دهد. سال 
جاري دولت ميزان كسري بودجه قابل توجه خود را از 
طريق بورس تامين كرد و به نظر مي رسد منبع تامين 
بودجه سال 1400 نيز بورس و بازارسهام باشد. دولت 
در 6 ماهه نخست سال به صورت قابل توجهي با عرضه 
سهام دولتي در قالب صندوق هاي ETF و انتشار اوراق 
كسري بودجه خود را جبران نمايد و در حال حاضر با 
جلسات متعددي كه در كميسيون اقتصادي مجلس 
برگزار مي شود مباحثي در اين خصوص مطرح شده و 
پيش بيني مي شود كه منبع اصلي تامين بودجه سال 

1400 بورس باشد.
درخصوص وضعيت بازار سرمايه با فردين آقابزرگي، 
مديرعامل كارگزاري بانك رفاه به گفت وگو نشسته 

ايم كه به شرح زير است.

    بازار س�رمايه محيط مناس�ب و س�وددهي براي 
سرمايه گذاري است؟

براي دريافت بهترين بازدهي در بين بازارهاي مالي بورس و 
بازار سرمايه است و تجربه گذشته اين مورد را تاييد مي كند 
اما؛ در اينجا يك نكته وجود دارد اگر تمامي مردم به بازاري 
مثل بورس و بازار س��هام عالقه مند هس��تند نبايد از حد و 
حدود منطقي، اقتصادي و ادبيات كارشناسي خارج شوند 
همانند چهارماهه نخست سال جاري كه بعد از گذر از 310 
درصد بازدهي افراد كمي انتظار داشتند كه يك باره در مرداد 
و شهريورماه اصالح قيمتي صورت گيرد كه اين هم ذات بازار 
است شرايط حال حاضر به مرور نسبت P/B را اصالح مي كند 
و كماكان به صورت پله كاني و به دور از هيجان ورود به اين بازار 
توجيه پذيراست اما؛ انتظار بازدهي مثل چهارماهه نخست 
س��ال دور از تصور است و نبايد انتظار اين گونه بازدهي را از 
بازار داشت ولي در يك بازده ميان مدت حداقل شش ماه الي 
يكساله مي توان انتظار بازدهي معقولي از بازار داشت. درست 

است كه بهترين گزينه موجود سرمايه گذاري در بورس است 
ولي نبايد فراموش كرد كه راه هاي سرمايه گذاري براي افراد به 
نسبت درجه ريسك پذيري و شناخت از بازار، متفاوت است.

طبيعي ترين شكل در بازار س��هام اين است كه نقدينگي 
رفتار بورس ش��ود اما؛ از زماني كه ب��ازار از ارزش ذاتي خود 
گذر مي كند طبيعتا با منطق سرمايه گذاري سازگار نيست، 
درست همانند وضعيتي كه اعالم كنند هيچ كسب وكاري 
نيست نقدينگي ها بايد در فضايي سرمايه گذاري شود كه 
مقدار مشخص شده بازدهي دهداين قابل مقايسه و منطقي 
نيست. اگر اقتصاد كشور رشد قابل توجهي نداشته و شكوفا 
نيست نمي توان بورس و بازار سرمايه را جدا از اقتصاد ديد. در 
نتيجه عدم تطابق با زيرساخت ها بازار را به جايي مي رساند 
كه يك باره شبه حباب در بازار به وجود مي آيد و پيامدهاي 
اين موضوع در ماه هاي مرداد و شهريور ديده شد يك عده 
متضرر شدند و سعي در خروج از بازار را داشتند بنابراين بايد 

به حد متعادل در بازار فكر كنيم.
    چه عواملي روند صعودي يا نزولي بورس را تقويت 

مي كند؟
مهم ترين عامل در روند ب��ازار را نقدينگي تعيين مي كند. 
نقدينگي بخش حمايت مسووالن از بازار سرمايه و بورس 
است اما؛ اگر اين حمايت ها از ميزان خود خارج شود موجبات 
خروج نقدينگي از بازار را فراهم مي سازد. اگر اين حد و حدود 
را حمايت ها و ميزان نقدينگي مولفه اول قرار ندهيم مي توان 
حباب را در بازار پديد آورد و برخي از س��هام بدون ارزندگي 

كافي در بازار رشد كنند.
   بورس در نيمه دوم سال چه وضعي به خود مي گيرد؟

باتوجه به چهارماهه نخست سال جاري و بازدهي بيش از 
300 درصدي در بازار س��هام تا انتهاي سال به فرض اتفاق 
نيافتن مس��ائل غير مترقبه بازدهي قابل توجه و شارپي را 
نخواهيم داش��ت.  در گروه اول صناي��ع ارزآور و خودكفا از 
حيث تامين مواد اوليه، پااليشگاهي، پتروشيمي، فوالدي 
و فرآورده هاي معدني ق��رار دارند. اين صنايع غذايي نيز با 
آزاد سازي نرخ ارز براي تامين مواد اوليه و همچنين حذف 
ارز ۴۲00 توماني مواجه هستند. گروه سوم را شركت هاي 
صنعت بانك، بيمه، ليزينگ و تامين سرمايه تشكيل مي دهند 
كه از نظر افزايش گردش مالي با افزايش حاشيه سود عملياتي 
روبرو هستند. در گروه چهارم نيز شركت هايي قرار مي گيرند 

كه به دليل اجراي طرح هاي توسعه يا بهبود و افزايش كارايي 
وضعيت توليد و ف��روش به طور خاص و به دور از ش��رايط 
عمومي صنعت خود عملكرد مناسبي نسبت به دوره هاي 

قبل داشته اند .
   نرخ ارز چه تاثيري روي بورس دارد؟

نرخ ارز را مي توان يكي از مهم ترين متغيرهاي اثرگذار بر 
روند بازار س��رمايه طي ماه هاي اخير بيان كرد كه سبب 
شكل گيري وضع هيجاني در بورس شد است. احتماالت 
موجود و س��ناريوهاي قابل بررسي براي پيش بيني روند 
نرخ ارز در شرايط كنوني را در دو بخش سياسي و اقتصادي 
مي توان تقسيم بندي كرد. احتمال كاهش نرخ ارز متاثر از 
بهبود روابط خارجي و گشايش اقتصادي به دليل تلطيف 
روابط سياسي با كشورهاي غربي و تراز تجاري ارزي مثبت 
و همچنين احتمال افزايش نرح ارز متاثر از تداوم جريان 
روابط سياسي با كشورهاي غربي و تراز تجاري ارزي منفي 
را مي توان يكي از سناريوها دانست. سناريوي دوم ارتباط 
با كشورهايي همچون چين است و در اين صورت گشايش 
اقتصادي در زمينه مراودات ارزي ايجاد شده و در نتيجه 
ورود ارز و كاهش قيمت آن را شاهد خواهيم بود. البته در 
اين ميان يك احتمال ديگر را نيز نبايد ناديده گرفت و آن 
عدم توازن رشد توليد ناخالص ملي و حجم نقدينگي است 
كه منجر به افزايش نرخ ارزها خواهد شد، همانند قيمت 
جاري معامالت سهام كه در يكسو خريدار و در سوي ديگر 
فروشنده وجود دارد، نمي توان به طور مطلق استنتاج كرد 
كه قيمت خريد به معني جذابيت سهم و قيمت فروش به 
معني عدم جذابيت است. براي پيش بيني روند نرخ ارز نيز 
ب��ا توجه به تحليل و پيش بيني هر يك از حالت هاي ذكر 
ش��ده در باال مي توان قيمت مش��خصي را برآوردكرد، اما 
به طور مطلق وزن اصلي و اثر گذار براي تغيير روند نرخ ارز، 
عرضه و تقاضا در بازار خواهد بود كه اساسا نقش دولت در 

اين زمينه بسيار پر اثر و قوي است .
   مزيت هاي راه اندازي بورس مسكن چيست؟

قيمت گذاري ش��فاف، ايجاد تعادل در قيمت مس��كن و 
همچنين نقدش��وندگي از مزاياي مهم آغاز به كار اين بازار 
خواهد بود. قانون مندي حاكم بر س��ازوكار بازار س��رمايه، 
هزينه هاي مترتب ب��ر انجام معامالت مس��كن و خريد و 
فروش ها نيز تا حدود بسيار زيادي شفاف خواهد شد. درحال 

حاضر معامالت مسكن به صورت سنتي و مذاكره اي انجام 
مي شود و بورس مسكن مي تواند ميزان قابل توجهي از اين 
تقاضاها را مديريت كند. بر خالف انتظار برخي از افراد مبني 
بر اينكه راه اندازي بورس امالك، افزايش قيمت مسكن را 
به دنبال خواهد داشت، معتقدم همانطور كه در ايران و به 
خصوص كالن شهرها، قيمت امالك بسيار بسيار باالتر از 
قيمت مسكن در ديگر كش��ورهاي مطرح دنيا است، اين 
موضوع تعديل سطح عمومي قيمت ها را به دنبال خواهد 
داشت. درست اس��ت كه تجربه زيادي در اين خصوص در 
بازار بين الملل در دست نيست، ولي با ساختار اقتصادي ما 
كامال مطابقت خواهد داشت و بعد از آغاز به كار اين بورس، 
شاهد كاهش سفته بازي در مس��كن خواهيم بود. در كل 
فرآيندراه اندازي بورس مسكن، فرآيند چندان پيچيده اي 
نيست و غيرقابل اجرا نخواهد بود. در واقع به نظر مي رسد، اين 
امر به سرعت پيش رود و شاهد راه اندازي و آغاز به كار اين بازار 
باشيم. همچنين براساس گفته هاي مطرح شده سرمايه اوليه 
بورس مسكن بالغ بر ۵هزار ميليارد تومان است. اين سرمايه 
در مقايسه با سرمايه ۲00 ميليارد تومان بورس و 1۴0 ميليارد 
تومان فرابورس بسيار زياد است. به عبارت دقيق تر اين رقم 
از لحاظ مقايسه اي با ديگر بورس هاي فعال در كشور، غير 

قابل مقايسه است.
   راه حل صيانت از بازار سهام چيست؟

گرچه ابزارهايي همچون تزريق منابع نقدي براي خريد سهام 
يا ممانعت از فروش برخي سهامداران عمده مي تواند به طور 
موقت و در كوتاه مدت روند اصالح قيمت ها را با كاهش همراه 
كند، ولي تجربه پيشين در بازار سرمايه ايران نشان داده است 
كه اين رويكرد و سياست هاي اينچنيني پاسخگو نخواهد 
بود و تنها نتيجه آن حجيم شدن سطوح اصالحات قيمت 
و گسترده تر شدن اين اصالح خواهد بود. برخالف حركت 
ذاتي و طبيعي بازار سرمايه نمي توان صرفا با تامين نقدينگي 
از محل هاي مختلف از جمله صندوق تثبيت بازار يا صندوق 
توسعه ملي روند طبيعي بازار را تغيير داد. در همين راستا، 
اغلب فعاالن بازار عالقه مند به ايجاد وضعيت تعادلي در بازار 
سهام هستند. اما اگر اين جريان از طريق تزريق نقدينگي از 
صندوق هايي كه صرفا براي موارد خاص و س��رمايه گذاري 
بلندمدت ايجاد شده اند، تامين شود مسلما به شرايط عمومي 

بازار سرمايه لطمه وارد خواهد كرد.
بهترين حالت براي ايج��اد تعادل در ب��ازار، رجوع به ذات 
و ماهيت بازار و انتظام خودس��اخته دروني بورس اس��ت و 
لزوما اتكا به اين مكانيزم، به معني رها كردن وضعيت بازار 
به حال خود نيس��ت، بلكه اصالحات ذات بازار است و بايد 
بپذيريم كه مقابله با روند طبيعي بازار عواقب نامطلوبي در 

پي خواهد داشت.
   دولت مي تواند در س�ال 1400 هم از بورس تامين 

مالي كند؟
در رابطه با تصميمات كميسيون اقتصادي مجلس راجع 
به تامين بودجه سال 1۴00 از طريق بازار سرمايه مي توان 
گفت تامين مالي به صورت كلي و كالن از دو طريق يعني 
بازارهاي پولي و س��رمايه اي صورت مي پذي��رد، مي توان 
گفت جبران كسري بودجه از طريق بازار سرمايه بهترين 
روش، كم هزينه ترين و بي ريسك ترين راه است. اكنون با 
توجه به حجم معامالت و افزايش عمق بازار يكي از بهترين 
راه هايي كه دولت مي تواند به تامين بودجه بپردازد همين 

بازار سرمايه است.
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مسير جديد پيش روي بازار سهام
حس��ن روحاني، رييس جمهور در يكص��د و هفتاد و 
هشتمين جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، پس 
از ارايه گزارش اقدامات انجام شده براي ترخيص سريع تر 
كاالهاي اساسي و مواد اوليه كارخانجات از گمرك، تاكيد 
كرد كه تصميمات اتخاذ شده در ستاد اقتصادي دولت 
براي استفاده از ارز صادراتي و ارز متقاضي جهت تامين 
كاالهاي ضروري و نيازهاي وارداتي واحدهاي توليدي، 
بايد به طور كامل و سريع اجرايي شود و هر گونه كندي 
يا ناهماهنگي در اين خصوص به هيچ وجه قابل پذيرش 
نيست.رييس جمهور وزارتخانه هاي صمت، اقتصاد و 
دارايي و جهادكش��اورزي را مكلف كرد در اسرع وقت 
موانع ترخيص اين كاالها را رفع كنند و از بانك مركزي 
خواست همكاري الزم را معمول دارد. روحاني با تاكيد 
بر اينكه تأمين معيشت جامعه دغدغه نخست دولت و 
نظام است، اظهار داشت: بخش عمده اي از مواد غذايي 
مردم به اندازه كافي در داخل توليد مي شود، لذا نبايد 
ناهماهنگي ها در زمينه كاالرساني و توزيع اين كاالها 
موجب بي ثباتي قيمت ها و ايجاد مشكل براي مردم 
شود.رييس جمهور تصريح كرد: نوسانات اخير برخي 
از اقالم اساس��ي مانند گوش��ت قرمز ناش��ي از برخي 
ناهماهنگي ها در شبكه تامين و توزيع است و بايد هرچه 
زودتر چنين مشكالتي توسط وزارت صمت و وزارت 
جهادكشاورزي برطرف شود. ساير دستگاه هاي مرتبط 
نيز موظفند در تنظيم بازار با وزارت صمت هماهنگي و 

همكاري الزم را داشته باشند.

مصرف سوخت در بخش ناوگان 
هوايي ۵۶ درصد كاهش داشت

مدير ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
س��اري گفت: با ت��الش ش��بانه روزي كاركنان مركز 
سوختگيري هواپيمايي شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي منطقه ساري، عمليات سوخت رساني به ناوگان 
هوايي در حال انجام اس��ت .س��بحان رجب پور مدير 
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه ساري، 
بيان كرد: س��وخت رس��اني به ناوگان هوايي فرودگاه 
بين المللي دشت ناز ساري به صورت شبانه روزي و با 
پش��تيباني فني، تداركاتي و لجستيكي شركت ملي 
پخش فرآورده هاي نفتي منطقه س��اري در بهترين 
شرايط در حال انجام است و در مجموع در شش ماهه 
اول سال 13۹۹ بيش از دو ميليون ليتر سوخت تحويل 
ش��د.وي افزود: با توجه به مصرف حدود ۷/۴ ميليون 
ليتر سوخت توس��ط ناوگان هوايي در شش ماهه اول 
سال 13۹۸ حدود ۵۶ درصد كاهش مصرف مشاهده 
مي ش��ود.وي ادامه داد: دليل كاهش مصرف در شش 
ماهه اول س��ال ۹۹ كم شدن مس��افرت ها با توجه به 
شيوع ويروس كرونا مي باشد.سبحان رجب پور از روند 
سوخت رساني ايمن به پروازها در فرودگاه بين المللي 
ساري ابراز خرس��ندي نموده و از زحمات مسووالن و 
كليه كاركنان مركز سوختگيري هواپيمايي تقدير كرد. 

صندوق هاي سبدگرداني
ابزار تعادل در بازار سرمايه

رسول رحيم نيا، كارشناس بازار سرمايه در گفت وگو 
با س��نا با اظهار اينكه بورس تهران و فرابورس ايران 
طبق دستورالعملي تمامي ش��ركت هاي فعال در 
بازار س��هام را از 1۲ مهرماه س��ال ج��اري، ملزم به 
اس��تفاده از بازارگردان كردند، تمايل ش��ركت ها 
براي به كارگيري بازارگردان، افزايش يافت، گفت: 
موضوع دو راهكار وجود دارد؛ يا ش��ركت ها قرارداد 
جداگان��ه اي ب��راي اين موضوع منعق��د كنند يا از 
خدمات بازارگردان هاي فعال در بازار سرمايه استفاده 
كنند.مدير س��رمايه گذاري صندوق ها و سبدهاي 
ش��ركت تامين س��رمايه بانك ملت در ادامه افزود: 
بهترين روش توصيه شده براي بهره مندي از خدمات 
بازارگرداني، همان صندوق هاي بازارگرداني هستند. 
اين صندوق ها كامال ش��فاف عم��ل مي كنند. هم 
عملكرد روزانه و هم ارزش داراريي آنها شفاف است و 
با انتشار در اختيار عموم سرمايه گذاران قرار مي گيرد. 
رحيم نيا، ادامه داد: ارزش خالص دارايي هاي صندوق 
سرمايه گذاري بازارگرداني ملت نيز تا پايان مهرماه 
سال جاري از ۴۲.۵ هزار ميليارد ريال فراتر رفت و در 
فهرست بزرگ ترين صندوق هاي فعال در اين حوزه 
قرار گرفت و در ش��رايطي كه سهام تحت مديريت 
بازارگرداني صندوق ملت با گره معامالتي مواجه شود 
صندوق عملكرد مناسبي را نشان مي دهد و با ايجاد 
تعادل فرايند نقدشوندگي را در سهام مزبور تسهيل 
مي كند. بر اساس گفته رحيم نيا، بازارگرداني سبب 
مي شود تا س��رمايه گذار بابت برخورداري سهم از 
نقدشوندگي باال، يك اطمينان خاطر كسب كند و به 
راحتي و در هر زمان براي خريد و فروش سهامي كه 
از بازارگردان برخوردار است، اقدام كند.رحيم نيا در 
ادامه يك ويژگي خيلي خاص صندوق بازارگرداني 
را Multi-NAV بودن آن دانس��ت و توضيح داد: 
اين ويژگي به آن معناست كه ساختاري كه براي آن 
درنظر گرفته شده به گونه اي است كه هر شركتي 
مي تواند وارد اين صندوق ش��ود و متناسب با آورده 
آن، صدور واحد براي آن انجام شود و به اين ترتيب 
يك NAV خاص خودش را داشته باشد. اين بدين 
منظور است كه يك صندوق خاصي براي آن سهم 
ايجاد مي شود و سهامدار و س��رمايه گذار مي تواند 
به طور شفاف عملكرد صندوق را مشاهده كند. سود 
و زياني كه به واسطه بازارگرداني سهام در آن صورت 
مي گيرد، به طور مستقيم به NAV صندوق منعكس 
مي شود و مي توان به صورت شفاف اين عملكرد را 
رصد كرد.وي در ادامه تاكيد كرد: همچنين از آنجا 
كه NAV صندوق به طور روزانه منتش��ر مي شود، 
گزينه بسيار مناس��بي براي شركت ها و همچنين 

بازارگردان ها است.

تفاوت EPS و DPS چيست؟
EPS يكي از پركاربردترين مفاهيم بورس��ي در 
بين س��رمايه گذاران تازه كار و حرفه اي اس��ت. 
هرجا كه وضعيت س��هام يك ش��ركت از طرف 
س��رمايه گذاران و تحليلگران بازار مورد تحليل 
و بررس��ي قرار مي گيرد به شكل مستقيم يا غير 

مستقيم پاي eps نيز در ميان است.
در واقع EPS يكي از مهم ترين مفاهيمي اس��ت 
كه به صورت مس��تقيم و غيرمستقيم بر قيمت 
سهام شركتها در بورس تاثير مي گذارد. زماني كه 
شما سرمايه گذاري در بورس را شروع مي كنيد 
هميش��ه به اش��كال مختلف با اين كلمه درگير 
هستيد. اگر بخواهيم خيلي ساده تعريف كنيم 
كه eps چيست مي توانيم بگوييم كه eps يك 
شركت برابر اس��ت با ميزان س��ودي كه در آن 
ش��ركت به ازاي هر يك عدد س��هم ش��ركت به 

دست مي آيد.

   EPS مخفف چيست؟
 Earnings Per Share مخفف عبارت eps كلمه
كه ب��ه معني درآمد هر س��هم اس��ت. وقتي كه 
ش��ما كل درآمد )س��ود پس از كس��ر ماليات( 
يك ش��ركت در پايان س��ال )س��ال مالي( را بر 
تعداد سهام آن شركت تقس��يم بكنيد در واقع 
eps آن ش��ركت را محاس��به كرده اي��د. براي 
مثال فرض كنيد ش��ركتي توانس��ته اس��ت در 
پايان يك س��ال 100 ميليون ريال سود كسب 
 كند و تعداد س��هام آن ش��ركت ني��ز 1 ميليون

 سهم است.

   EPS پيش بيني شده
EPS پيش بيني ش��ده )درآمد پيش بيني شده 
هر سهم( مقدار سودي است كه يك شركت در 
ابتداي سال مالي خود پيش بيني مي كند كه در 
انتهاي همان سال مالي به آن برسد. شركتهاي 
بورسي هر ساله موظف هستند كه قبل از شروع 
سال مالي جديد يك پيش بيني از عملكرد مالي 
خود به بورس ارايه كنند ك��ه در آن پيش بيني 
براساس عملكرد گذشته شركت و همچنين نظر 
مديران و كارشناسان شركت يك eps براي سال 
مالي پيش روي ش��ركت پيش بيني مي شود. به 
اين eps به اصطالح eps پيش بيني شده گفته 
مي شود. اين eps همانطور كه از نامش پيداست 
يك پيش بيني است كه هنوز محقق نشده است. 
اين eps همان س��ودي است كه شما در سايت 
tsetmc به عنوان عدد روبه روي eps شركتها 

مشاهده مي كنيد.

   EPS محقق شده
اين eps سودي اس��ت كه يك شركت توانسته 
بعد از گذشت يكس��ال مالي به دس��ت بياورد. 
حسابداران و مديران ش��ركت بعد از پايان سال 
مالي ش��ركت عملكرد واقعي شركت را بررسي 
مي كنند، بعد از محاسبه درآمدها و هزينه هاي 
شركت، مبلغي را به عنوان سود خالص و نهايي 
 eps ش��ركت اعالم مي كنند كه اين سود همان
تحقق يافته اس��ت. پس به طور خالصه مي توان 
گفت eps پيش بيني ش��ده س��ودي است كه 
ش��ركت در ابتداي س��ال مالي خود پيش بيني 
 eps .مي كند در انتهاي آن سال به آن سود برسد
تحقق يافته ميزان سودي است كه شركت بعد از 

پايان سال مالي خود به آن مي رسد.

   معني DPS چيست؟
 Dividend Per Share مخفف عبارت dps كلمه
اس��ت. dps آن قس��متي از eps است كه بين 
سهامداران تقسيم مي شود. درصد سود تقسيمي 
يا dps در بين شركتها متفاوت است. شركت ها 
سياست هاي متفاوتي درخصوص تقسيم سود 
دارند. برخي ترجيح مي دهند بيشتر سود سهام 
را بين سهامداران تقسيم كنند اما؛ برخي ديگر 
درصد كمي از س��ود را تقس��يم ك��رده و بخش 
عمده آن را به تأمين نقدينگ��ي مورد نياز براي 
انجام طرح هاي توسعه اي، اختصاص مي دهند. 
حال اينكه چه مقدار از eps به عنوان dps بين 
س��هامداران تقس��يم ش��ود، در مجمع شركت 

تصميم گيري مي شود

   تفاوت EPS و DPS چيست؟
جنس هردوي آنها از سود شركت است. تفاوت در 
اين است كه در بيشتر مواقع با هم برابر نيستند.
معموال مقدار dps از eps ش��ركت كمتر است. 
چون ش��ركتها عالقه دارند بخشي از سود را نزد 
خ��ود نگهدارند. ام��ا گاهي نيز ممكن اس��ت به 
داليلي dps از eps بيش��تر شود. مثال شركت 
عالوه بر سود امسال، ازسود انباشته اي كه از سال 
گذشته داشته است نيز مقداري را تقسيم كند. 
اين كار باعث مي ش��ود كه مقدار dps از مقدار 

eps بيشتر شود.

DPS نكات مهم در مورد   
معموال ش��ركت ها همه س��ود خود را به عنوان 
dps بين سهامداران تقس��يم نمي كنند، بلكه 
مقداري از آن را نزد خود نگه مي دارند تا بر حسب 
ش��رايط و نياز خود از آن استفاده درست بكنند.
هر شخصي كه در هنگام مجمع شركت سهامدار 
است، سودي كه به عنوان dps در مجمع تصويب 
مي شود به او تعلق مي گيرد. پس حتي اگر فرداي 
مجمع سهام خود را بفروشد نيز dps يه او تعلق 

مي گيرد.
شركتها طبق قوانين بورس ۸ ماه زمان دارند كه 
سود نقدي سهامداران را پرداخت كنند. بعضي 
از شركت ها اين س��ود را زود و بعضي نيز خيلي 

دير پرداخت مي كنند.

»تعادل« در گفت وگو با كارشناسان وضعيت بازار را بررسي مي كند 

تحليل كوتاه بر شرايط فعلي بازار سرمايه

نياز اقتصاد، تحليل وگفتمان سازي

خاكستري شدن رنگ بورس

از لح��اظ عوام��ل بني��ادي 
بس��ياري از س��هام در شرايط 
فعلي ارزندگي دارند و بر اساس 
محاسبات و بررسي هاي انجام 
شده روي گزارش هاي عملكرد 
منتشر شده براي شش ماهه 
اول سال 13۹۹، سود بسياري 
از شركت ها بر مبناي دالر 1۵ 
هزارتوماني بوده اس��ت. براي ش��ش ماهه دوم سال فارغ 
از اينكه كداميك از نامزدهاي رياس��ت جمهوري امريكا 
برنده انتخابات شوند، پيش بيني مي ش��ود كه نرخ دالر 
در محدوده باالي ۲0 هزار تومن و ارقام باالتر باش��د و اين 
بدان معني است كه بسياري از شركت ها )عمدتا دالري( 
در نيمه دوم سال 13۹۹ جهش سود خواهند داشت و با 
توجه به افت قابل مالحظه بازار سرمايه در ماه هاي اخير 
قيمت فعلي سهام آنها ارزنده است. از لحاظ وضعيت بازاري 

سهام و شرايط رواني سرمايه گذاران، به نظر مي رسد كه 
بخشي از سرمايه گذاران تصميم دارند تا زماني كه تكليف 
انتخابات امريكا مشخص نش��ود وارد بازار نشوند و برخي 
سهامداران نيز ترجيح مي دهند در موعد انتخابات امريكا 
نقد باشند كه اين امر باعث تضيف تقاضا و تقويت عرضه در 
بازار س��رمايه شده است و احتماال پس از مشخص شدن 
نتايج بازار روند بهتري خواهد گرفت. البته اين مورد بستگي 
دارد كه كدام كانديدا برنده شود چرا كه هر كدام از نامزدها 
مي توانند تاثير متفاوتي ب��راي اقتصاد و به تبع آن بورس 
كشور داشته باشد. بديهي است كه كل اقتصاد جهاني از اين 
انتخابات تاثير خواهند پذيرفت.  تا زماني كه عوامل مهمي 
چون نرخ ارز، نرخ سود بانكي، شرايط بازارهاي جهاني و 
سياس��ت دولت در قبال برخي صنايع داراي ابهام باشند 
در كوتاه مدت نمي توان روند دقيقي براي بازار پيش بيني 
كرد ولي همانطور كه اشاره ش��د بسياري از شركت ها با 
شرايط فعلي اقتصاد كشور از لحاظ بنيادي ارزنده هستند. 

در اين ميان برخي بانك ها كه تراز ارزي مثبت قابل توجهي 
دارند در هر حالتي تاثير مثبت خواهند گرفت. در جامعه 
ما بيشتر افراد خود را كارشناس اقتصادي مي دانند )كه در 
مكان هاي عمومي و جمع هاي خانوادگي به وضوح قابل 
مشاهده است( و همين امر در مورد بازار سرمايه و بورس هم 
صدق مي كند. متاسفانه بسياري از كساني كه فكر مي كنند 
متخصص هستند در عمل به اندازه كافي دانش اقتصادي 
و مالي ندارند و صرفاً با يادگيري سطحي تحليل تكنيكال 
خود را در فضاي مجازي كارشناس سرمايه گذاري معرفي 
نموده و پيشنهاد و مشاوره خريد فروش مي دهند.  البته 
طي دو سال گذشته و تا مردادماه امسال اكثر پيشنهادها 
و به اصطالح سيگنال هاي خريد اين افراد درست بوده و 
منجر به سود شده كه اين موضوع به آنها اعتماد به نفس 
كاذب داده ولي بايد توجه كنيم كه علت اصلي رشد بازار 
به ويژه در سال گذشته سرازير شدن بخش قابل توجهي از 
نقدينگي جامعه به بورس بود كه باعث عدم تعادل عرضه 

و تقاضا ش��د و در واقع خريداري سهام به راحتي و بدون 
تحليل و بررسي هم منجر به سود مي شد. البته با خروج 
بخشي از اين نقدينگي در دو سه ماه گذشته و ريزش بازار، 
بسياري از س��يگنال هاي اين افراد غلط از آب درآمد.  در 
شرايط فعلي به نظر مي رسد كه نقدينگي ديگر نمي تواند 
عامل اصلي رشد بازار باشد و عوامل بنيادي نقش بسيار 
تعيين كننده تري در تصميمات سرمايه گذاران خواهد 
داشت. براي بررسي و كارشناسي در مورد يك سهم عالوه 
بر دارا بودن دانش اقتصادي، مالي و سرمايه گذاري بايد به 
صنعتي كه هر شركت در آن فعال هست نيز آشنايي پيدا 
كرد و اين امر نياز به صرف وقت و مطالعه گس��ترده دارد. 
به افرادي كه دانش و فرصت كافي در اين زمينه را ندارند 
توصيه مي شود كه از روش هاي غيرمستقيم سرمايه گذاري 
نظير خريد واحدهاي صندوق هاي سرمايه گذاري و تشكيل 
سبدهاي اختصاصي نزد شركت هاي سبدگردان وارد بازار 

سرمايه شوند.

انگار بي خبرند كه منابع ارزي بان��ك مركزي و دولت به 
دليل تحريم ها دچار كاهش فزاينده شده است.بر اساس 
برخ��ي آمارها از زمان تحريم هاي اخي��ر دولت از فروش 
حدود ۵۸0ميليارد دالر نفت ۵0دالري محروم شده است.

طبيعي است كه نتيجه اين كمبود ها در رشد نقدينگي 
خود را نش��ان بدهد. اين تحميلي اس��ت كه از خارج به 
اقتصاد ايران ش��ده است. كمبود ارز نيز در نهايت، خود را 
در افزايش بي س��ابقه قيمت دالر و... نمايان مي كند. در 
اين شرايط آشوبناك، دولت و ساختار اجرايي هر حركتي 
كه انجام دهند ممكن اس��ت نتايج عكس داشته باشد و 
منجر به افزايش نقدينگي ش��ود. بنابراين بدنه دولت يا 
بانك مركزي در رشد نقدينگي تاثير زيادي ندارند، چرا كه 
اساسا تسلطي بر روي نقدينگي كشور وجود ندارد. به نظر 
مي رسد بيشتر متغيرهاي خارجي در قيمت ارز اثر گذارند 
تا تصميم سازي هاي داخلي دولت و بانك مركزي. البته اين 
وضعيت براي اقتصاد ايران مي تواند بسيار خطرناك باشد. 
اينكه افكار عموم��ي و فعاالن اقتصادي به جاي تحوالت 
داخلي، متوجه انتخاب فالن فرد يا جريان در آن سوي كره 

زمين باشند، نيازمند بررسي هاي دقيق علمي است تا با 
استفاده از نتايج اين تحقيقات، شايد تصميم سازان متوجه 
آثار برخي تصميمات اشتباه شوند. اتفاقا برخالف برخي 
تحليل ها معتقدم دولت آقاي روحاني در برخي حوزه ها به 
خوبي توانسته ضربات پي در پي تورمي و رشد نقدينگي را 
مهار كند، شايد اگر جريان ديگري غير از دولت فعلي سكان 
هدايت ساختار اجرايي را در دست داشت، شدت مشكالت 
اقتصادي به مراتب بيشتر از امروز بود. به هر حال اين دولت 
در مواجهه با جهان پيراموني عملكرد معقول تري داشته 
است و توانسته اجماع جهاني عليه ايران را بشكند.اساسا 
ايران بايد به يك عضو عادي در فضاي بين المللي بدل شود.

بايد ظرفيت گفت وگوهاي همه جانبه در فضاي بين المللي 
را ايجاد كنيم. در ميان مسووالن كشورهاي مختلف ممكن 
است برخي عاقل باشند، برخي هم مثل ترامپ رفتارهاي 
عاقالنه اي نداشته باشند. بايد ظرفيت ديپلماسي و فرهنگ 
گفت وگو را به اندازه اي در كش��ور تقويت كنيم كه در هر 
ش��رايطي بتوانيم منافع ملت را تامي��ن كنيم.وقتي اين 
ضرورت هاي بنيادين به درستي اجرايي شدند، آن وقت 

من و شما مي توانيم روبه روي هم بنشينيم و درباره چرايي 
رشد نقدينگي، راه هاي مهار آن و تبديل نقدينگي به بهترين 
ارزش افزوده صحبت كنيم. در حال حاضر تصور مي كنم 
سياس��تگذار ايراني اثر كمتري در اقتصاد دارد و بيشتر 
به عنوان يك بيننده منتظر اس��ت تا نتيجه متغيرهاي 
خارجي مشخص شود، بعد راهبردهاي متناسب با آن را 
در پيش بگيرد. برخي راهبردهاي كلي به نظرم نيازمند 
اصالحات ضروري است. شما همين امروز ميانگين سني 
مس��ووالن ايراني در يك جامعه جوان را بررس��ي كنيد، 
ببينيد آيا تناسبي بين نسل هاي جوان كشور و مسووالني 
كه متعلق به نسل هاي قبل تر هس��تند، وجود دارد؟ اين 
پوسته فرسوده مديريتي بدون ترديد نيازمند به روز آوري 
اس��ت. برخي اظهارنظرها در خصوص مسائل اقتصادي 
را در رسانه ها مي خوانم كه بسيار شگفت انگيز است. به 
هر حال هر دانشجوي اقتصادي در كتاب هاي مقدماتي 
اقتصاد خوانده كه براي مهار نقدينگي، جبران كس��ري 
بودجه و كنترل تورم چه تصميماتي نياز است، اما مسائلي 
كه در اقتصاد كشورمان نيازمند تحليل و گفتمان سازي 

است موضوعات ريشه اي تري را شامل مي شود.تا زماني 
كه اين مشكالت ريشه اي حل نشوند، تصميم سازي هاي 
اجرايي مقطعي اثرگذار نخواهند بود. در گذشته بسياري 
از كارشناسان به دنبال اثرات پايدار تحريم ها در اقتصاد 
اي��ران بودند تا ببينند كه مثال تحريم ه��ا چه تبعاتي را 
ايجاد مي كند. برخي معتقد بودند كه شديدترين ترين 
تحريم ها مي تواند، ظرفيت اقتصاد ايران را به اندازه يك 
سوم كاهش دهد.اما تحريم هاي اخير نشان داد كه فاصله 
گرفتن از فضاي بين المللي، اقتصاد را وارد يك روند كاهش 
تصاعدي، تدريجي و مستمر خواهد كرد. مثل چاه عميقي 
كه انتهاي آن را نتوان متصور ش��د. بنابراين معتقدم كه 
برخي موضوعات مثل به روزآوري بخش هاي مديريتي، 
ارتباط سازنده با قدرت هاي اقتصادي، شفاف سازي، رفع 
انحصارات و...برخي از اصالحات ضروري است كه بايد ايجاد 
شود تا اقتصاد كشورمان از وضعيت فعلي فاصله بگيرد و به 

سمت افق هاي روشن تري حركت كند. 
 ٭يادداشت اختصاصي علي مزيكي
 اقتصاددان و استاد دانشگاه عالمه

محمدكفاش  پنجه   شاهي

يادداشت

ادامه از صفحه اول



گروه راه و شهرسازي|
س��رانجام عرضه سهام موسسه همش��هري و فروشگاه 
شهروند در بازار سرمايه روي ريل قانوني خود قرار گرفت 
و ديروز كليات اليحه عرضه سهام همشهري و شهروند 
به تصويب پارلمان شهري پايتخت رسيد. طي يك سال 
گذشته، همواره مس��اله واگذاري برخي از دارايي هاي 
ش��هرداري تهران به بخش خصوصي يا در بازار س��هام 
مطرح بوده است، اما 25 خرداد سال جاري آخرين باري 
بود كه اين مساله به طور جدي و در قالب طرح »حمايت 
از اقتصاد شهري و جهش توليد در برابر آسيب هاي ناشي 
از ش��يوع ويروس كرونا« دوباره در صحن شوراي شهر 
تهران عنوان ش��د. در اين طرح ب��ر ظرفيت هاي عرضه 
سهام شركت ش��هروند در بورس، عرضه سهام موسسه 
همشهري در بورس، استفاده از ظرفيت شركت سهامي 
 ،ETF عام، اس��تفاده از ظرفيت صندوق سرمايه گذاري
اس��تفاده از ظرفيت صندوق سرمايه گذاري نيكوكاري 
بر پايه قوانين بازار س��رمايه و ظرفيت هاي بورس تاكيد 
شده بود. همچنين در حوزه حمايت از كسب و كارها و 
پيمانكاران شهرداري فراهم كردن امكان فعاليت كسب 
و كارها تا ساعت 2 بامداد با هماهنگي مراجع ذي صالح، 
پيش بيني تخفيف براي تبليغات صنفي صنوف و مشاغل 
در صورت پرداخت نقدي بدهي ها و…از ديگر اقدامات 
پيش بيني شده در اين طرح بود. ديروز اما شوراي شهر به 
اليحه پيشنهادي شهرداري مبني بر عرضه 30 درصد از 
سهام موسسه همشهري و فروشگاه »شهروند« راي داد.

محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران در اين باره 
گفت: كليات و جزييات اين طرح نيز به تصويب رسيد. 
اجازه داديم تا حداكثر 30 درصد سهام اين شركت ها به 
بورس واگذار ش��ود، البته واگذاري يك باره نيست. اين 
30 درصد به اين دليل انتخاب شده است كه اگر بخش 
خصوصي خواست به آن وارد شود حداقل يك صندلي 

در هيات مديره داشته باشد. 
به گزارش »تعادل«، بهاره آروين ديروز در جريان دويست 
و چهل و ششمين جلسه شوراي شهر تهران ضمن قرائت 
گزارش كميس��يون برنامه و بودجه در خصوص اليحه 
»برنامه عملياتي اقدامات و زمانبندي اجرايي جهت عرضه 
سهام شركت خدماتي شهروند و موسسه همشهري در 
بازار سرمايه« گفت: مصوبه »الزام شهرداري تهران به ارايه 
اليحه در خصوص عرضه سهام شركت ها، سازمان ها و 
موسسات تابعه در بازار سرمايه« دقيقا يك سال پيش، با 
پيشنهاد كميته شفافيت و شهر هوشمند و در تاريخ ۱۴ 
آبان ۹۸ به تصويب رسيد. در مصوبه پيش بيني شده بود 
كه اليحه جامع اقدامات براي عرضه سهام شركت هاي 
تابعه ظرف 3 ماه به شورا بيايد و شهرداري تعيين كند كه 
چه تعداد از شركت ها قابل واگذاري اند، چه تعداد وظيفه 
حاكميتي داش��ته و قابل واگذاري نيستند، چه تعداد 
نيازمند تغييرات بلندمدت هستند و چه تعداد هم اكنون 

قابليت آغاز برنامه عملياتي را دارند. 
سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران 
ادامه داد: به هر حال ش��هرداري بعد از چندين ماه و در 
اواخر ش��هريور ماه اليحه برنام��ه عملياتي و زمانبندي 
اجرايي عرضه سهام شركت شهروند و موسسه همشهري 
در بازار سرمايه را به شورا ارسال كرد. كميسيون برنامه و 
بودجه به اين دليل كه از زمان اجراي مصوبه گذشته بود 
به فوريت تشكيل جلسه داده و گزارش خود را آماده كرد.  

او با اشاره به موافقت كميسيون برنامه و بودجه با كليات 
اليحه بيان كرد: ما معتقديم اين اقدامات هرچه زودتر بايد 
آغاز شود. تغييراتي هم كه اين كميسيون پيشنهاد كرده 
شامل اصالحات جزئي است.  آروين ادامه داد: ما ميزان 
سهام را كه در اليحه ش��هرداري 25 درصد پيش بيني 
شده بود تا 30 درصد افزايش داديم و اين عدد همچنان 
زير 33 درصد است كه مبناي تغيير مالكيت سهام است.  
وي افزود: همچنين ما تركيب اعضا در هيات واگذاري را 
هم تا حدي تغيير داديم. تركيب اين هيات شامل معاون 
مالي، معاون برنامه ريزي، مع��اون ذي ربط در هريك از 
شركت ها، يك نفر صاحبنظر خبره به پيشنهاد كميسيون 
و تصويب شورا و يك نفر از اعضاي شوراي شهر به عنوان 
ناظر است. ما مديركل مجامع و مديرعامل را از تركيب 
هيات واگذاري خارج كرديم؛ چراكه در متن ماده مقرر 
شده پيشنهادات با امضاي دو نفر يعني مديركل مجامع و 
مديرعامل صورت گيرد و ما احساس كرديم اگر اين دو فرد 
در هيات واگذاري هم باشند، درواقع دوبار راي داده اند.  
وي تاكيد كرد: با توجه به اينكه واگذاري يا عرضه هرچند 
محدود س��هام برخي شركت هايي كه قابليت عرضه در 
بازار سرمايه را دارند به شفافيت مالي و نظارت پذيري اين 
واحدها كمك بسياري مي كند، اميدوارم دوستان به آن 
راي دهند.  در نهايت كليات اليحه عرضه سهام همشهري 

و شهروند با ۱۴ موافق به تصويب رسيد.

  س�اماندهي موزه ه�اي تح�ت مديري�ت  
شهرداري

اعضاي شوراي شهر تهران ديروز همچنين شهرداري 
را ملزم كردند تا نس��بت به ارايه اليحه س��اماندهي 
موزه هاي تحت مديريت خود اقدام كند.  احمد مسجد 
جامعي در دفاع از طرح »الزام شهرداري تهران به ارايه 

اليحه س��اماندهي موزه هاي تح��ت مديريت خود« 
گفت: شهرداري تهران حدود 50 موزه در سطح شهر 
تهران دارد كه سال هاست براي نگهداشت و ايجاد آنها 
پول، زمين و غيره داده اس��ت اما با وجود هزينه هاي 
باال، اين موزه ها منشأ تاثيرگذاري نيستند.  او با بيان 
اينكه اداره اين موزه ها مديريت منسجم، يكپارچه و 
برنامه ريزي شده ندارد افزود: هم سازمان فرهنگي و 
هم برخي شهرداري ها، موزه داري مي كنند و برخي از 
اين موزه ها حتي به اندازه ماه هاي سال هم بازديد ندارد 

و اين اتالف سرمايه است. 
در نهايت اعضاي شوراي شهر تهران به يك اليحه طرح 
»الزام شهرداري تهران نسبت به ارايه اليحه ساماندهي 

موزه هاي تحت مديريت خود« راي مثبت دادند.

    خون رييس جمهور رنگين تر است؟
با وخامت اوضاع شيوع كرونا در پايتخت، درخواست ها 
از دولت براي تعطيلي تهران به طور روزافزوني بيشتر 

شده و مي شود.
 ديروز نيز حجت نظري، عضو شوراي شهر تهران در 
جلسه اين شورا كه صرفا با ۱5 عضو از 2۱ عضو تشكيل 
ش��ده بود، در تذكري گفت: با توج��ه به اينكه تعداد 
فوتي ها و مبتاليان به كرونا در پايتخت از تمام شهرها 
بيشتر اس��ت اين ضرورت ايجاب مي كند كه دولت 
حتما درباره پايتخت تمهيدات ويژه اي در نظر بگيرد. 
او ادامه داد: اما دو نكته بس��يار مهم اس��ت، اينكه 
اي��ن اتفاق نمي افت��د و خود آق��اي رييس جمهور 
در هيچ افتتاح��ي حضور فيزيكي ن��دارد و تقريبا 
در هيچ جمعي به غير از جمع كامال كنترل ش��ده 
هيات وزيران حضور پيدا نمي كنند، اين ش��ائبه را 
به وجود مي آورد كه آيا خون رييس جمهور از خون 

بقيه مردم رنگين تر است؟ اگر نيست، دولت بيايد 
و تعيين تكليف كند و براي مدت محدودي ش��هر 

تهران و كالن شهرها را تعطيل كند. 
نظري افزود: زماني كه مي خواهند ش��هر را تعطيل 
كنند، بايد مبادي خروجي ش��هر را ببندند، اينگونه 
نشود كه ش��هر را تعطيل كنيد و همه به سفر بروند 
و ويروس بين شهرها تبادل ش��ود. اگر اين دو اتفاق 
همزمان با هم رخ ندهد، هيچ اقدام مثبتي در زمينه 
جلوگيري از شيوع كرونا انجام نخواهد شد. لذا از دولت 
تقاضا مي كنم هم به تعطيلي تهران و كالن شهرها راي 
دهند و هم تمهيدات ممنوعيت خروج از اين شهرها 

را فراهم كنند.

    محدوديت ها صرفا روي كاغذ 
در همين رابطه، محمد ساالري، رييس كميسيون 
شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران در تذكري 
با انتق��اد از بي توجهي دولت به ضرورت تعطيلي دو 
هفته اي تهران گفت: مجموع مواضع و اقدامات دولت 
و مقامات مس��وول در مقابله با ويروس كرونا بيانگر 
نوعي روزمرگي و عادت كردن به اوضاع بحراني است.

او اضافه كرد: دولت از سويي مردم را به رعايت فاصله 
اجتماعي دعوت مي كند اما حاضر نيست براي كاهش 
تراكم در حمل و نقل عمومي تهران حتي يك واگن 
يا اتوبوس به تهران بدهد. كاري كه بنا برتعهد قانوني 
خود خيلي پيش از اين بايد انجام مي شد. دستورات 
و محدوديت هايي روي كاغذ مصوب مي كنند بدون 
اينكه مشخص كنند، اين محدوديت ها را چه كساني 
بايد اجرا كنند و اجراي اين محدوديت ها چه اثراتي بر 
معيشت آنان خواهد داشت، يا اصال اين محدوديت ها 

در عمل اجرا مي شوند يا خير؟ 

در شهر

خبر ويژه 
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افت 24 درصدي صدور
پروانه ساختماني در سال جاري

مديركل تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداري 
تهران از صدور ۴ هزار و ۱05 مورد پروانه ساختماني در 
7 ماه نخس��ت سال جاري و كاهش ۱۹ درصدي متراژ 
ساخت و ساز نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ خبر داد. 
به گزارش ايسنا، حامد سليمي با بيان اين مطلب گفت: 
از ابتداي فروردين تا پايان مهر ماه سال جاري، ۴ هزار 
و ۱05 مورد پروانه ساختماني صادرشده است كه اين 
آمار در مدت مش��ابه سال قبل 5 هزار و۴30 مورد بوده 
كه 2۴.۴ درصد افت داشته اس��ت. وي افزود: از لحاظ 
متراژ ساخت وس��از در 7 ماه اول امسال، مجوز ساخت 
حدود 5 ميليون و ۶50 هزار مترمربع صادر شده است؛ 
اين در حالي است كه سال گذشته مجوز ساخت حدود 
۶ ميلي��ون و ۹۸0 ه��زار مترمربع صادرش��ده بود كه 
شاهد كاهش حدود ۱۹ درصدي ساخت  وساز از لحاظ 
متراژ نيز هستيم. س��ليمي گفت: از تعداد پروانه هاي 
 صادره در 7 ماه نخس��ت امسال، 3 هزار و 7۹۹ مورد در

پهنه R  )مس��كوني( 22۸ مورد در پهنه M )مختلط 
تجاري، اداري و مس��كوني( و 7۸ مورد در پهنه S )كار 
و فعاليت( قرار دارن��د. وي افزود: از مجموع پروانه هاي 
صادر شده در سال گذشته نيز 5 هزار و 3۹ مورد در پهنه 
مسكوني، 30۶ مورد در پهنه مختلط و ۸5 مورد در پهنه 
كار و فعاليت جاي گرفته اند. او با اشاره به فراواني صدور 
پروانه در 22 منطقه گفت: در هفت ماه نخس��ت سال 
۹۹ بيشترين فراواني صدور پروانه در منطقه ۱5 با 53۱ 
مورد، منطقه ۴ با 3۴۸ مورد و منطقه ۱۴ با 307 مورد 
رقم خورد؛ كم ترين ميزان صدور پروانه هم به ترتيب در 
منطقه ۹ با ۶7 مورد، منطقه ۶ با ۱۱۱ مورد و منطقه ۱2 
با ۱۱۴مورد اتفاق افتاد. سليمي بيان كرد: در 7 ماه اول 
سال ۹۸ نيز بيشترين تعداد پروانه با ۴۸3 مورد در منطقه 
۴، ۴۶2 مورد در منطقه ۱5 و 3۹5 مورد در منطقه ۱۴ 
صادرشده بود، همچنين منطقه ۶ با ۸۹ مورد، منطقه 
۱۹ ب��ا ۱2۶مورد و منطقه ۱2 ب��ا ۱35 مورد كم ترين 
ميزان صدور پروانه در هفت ماه نخست سال گذشته را 
ثبت كردند. او در خصوص فراواني متراژ ساخت وساز در 
مناطق 22گانه نيز گفت: در 7 ماه نخست سال مناطق5، 
۴ و 2 مجوز بيش��ترين متراژ ساخت وس��از را داشته و 
مناطق ۹، ۱۹ و ۱0 مجوز كمترين متراژ ساخت وساز 
را گرفته اند، اين در حالي است كه در مدت مشابه سال 
گذش��ته مناطق 5، ۴ و ۱ بيشترين و مناطق ۱۹، ۹ و ۶ 

كمترين مجوز ساخت وساز را دريافت كرده اند.

وزارت کشور ممنوعيت  های  جدید 
کرونایی را  ابالغ كرد

 محدوديت  رفت وآمد 
به  25 شهر قرمز

تعادل| وزارت کش��ور محدوديت های تازه ای را 
برای تعطيالت پيش رو در اس��تان ها و شهرهايی 
 ک��ه در وضعيت کرونايی قرمز ق��رار دارند، اعمال 
می کند. بر اس��اس بخش نامه صادر شده از سوی 
وزارت کش��ور مراکز استان های دارای ممنوعيت 
عبارتند از: تهران، البرز، خراسان رضوی، آذربايجان 
ش��رقی، آذربايجان غرب��ی، فارس، خوزس��تان، 
کردستان، اصفهان، قم، مرکزی، خراسان جنوبی، 
اردبيل، کرمانشاه، بوشهر، هرمزگان، يزد، لرستان، 
خراسان ش��مالی، ايالم، چهارمحال و بختياری، 

همدان، زنجان، سمنان و کرمان. 
بر اساس اين بخش��نامه هر گونه ورود پالک های 
غير بومی و خروج پالک های بومی از اين استان ها 
ممنوع است. اين ممنوعيت در مورد تهران و البرز 
هم از انتهای حوزه استحفاظی هر استان محاسبه 

می شود. 
زمان آغاز طرح ساعت ۱2 روز دوشنبه ۱2 آبان ماه 
اس��ت و اين طرح تا ساعت 2۴ روز جمعه ۱۶ آبان 
ادامه خواهد داش��ت. در ضم��ن پليس راهنمايی 
و رانندگی موظف است نس��بت به جريمه کردن 
کسانی که اين محدوديت های را زير پا می گذارند، 
اقدام کند. قيمت جريمه برای خاطيان 500 هزار 
تومان است. در ضمن راه های غير اصلی ورودی و 
خروجی اين استان ها توسط راهداری و حمل و نقل 

جاده ای هم بسته خواهد شد. 
اين بار هم اگر مردم سعی کنند که محدوديت ها 
را زير پا بگذارند و بدون توجه به هش��دارها راهی 
مسافرت های غير ضروری شوند مرگ و مير بر اثر 

کرونا در هفته های آتی بسيار بيشتر خواهد شد.

ماليات بر خانه هاي خالي
دوباره در شوراي نگهبان رد شد

قائم مقام دبير ش��وراي نگهبان با ارسال نامه اي به 
رييس مجلس شوراي اسالمي، ايرادات طرح اصالح 
ماده 5۴ مكرر قانون ماليات هاي مس��تقيم )طرح 
ماليات بر خانه هاي خالي( را اعالم كرد. به گزارش 
فارس، س��يامك ره پيك قائم مقام دبير ش��وراي 
نگهبان با ارسال نامه اي به محمدباقر قاليباف رييس 
مجلس، ايرادات طرح اصالح ماده 5۴ مكرر قانون 
ماليات هاي مس��تقيم )طرح ماليات بر خانه هاي 
خال��ي( را اعالم كرد و اين ط��رح را براي اصالح به 
مجلس بازگرداند. اين دومين بار است كه شوراي 
نگهب��ان به طرح ماليات بر خانه ه��اي خالي ايراد 
وارد مي كند و اين طرح را به مجلس بازمي گرداند. 
نخس��تين بار در روز 22 مرداد س��ال جاري طرح 

يادشده از سوي اين شورا رد شد.

بدهي ۸.۸ هزار ميليارد توماني 
ايران اير

طبق صورت مالي شركت هواپيمايي جمهوري 
اسالمي ايران، اين شركت دولتي در سال منتهي 
به 2۹ اس��فند ۹7 رق��م ۸۸7۱ ميلي��ارد و 3۴۶ 
ميليون و ۱00 هزار تومان بدهي ثبت كرده است. 
به گزارش ف��ارس، يكي از م��واردي كه در قالب 
يادداش��ت هاي توضيحي گ��زارش صورت مالي 
ش��ركت هاي دولتي توضيحاتي درباره آن ارايه 
مي ش��ود، اخذ دارايي ها، بدهي ها و مبادالت اين 
ش��ركت ها است. بر اس��اس صورت مالي شركت 
هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران موجودي نقد 
هما در س��ال منتهي به 2۹ اسفند ۹7 عدد ۱0۶ 
ميليارد و ۶5۴ ميلي��ون و 700 هزار تومان بوده 
اس��ت و مطالبات هما از دولت در سال منتهي به 
2۹ اسفند ۹7 رقم ۱۸۴۹ ميليارد و ۴۴۹ ميليون 
و 500 هزار تومان بوده اس��ت. جمع دارايي هاي 
جاري هما در سال منتهي به 2۹ اسفند ۹7 رقم 
۴۱5۶ ميليارد و ۹35 ميليون و ۸00 هزار تومان 
و جمع بدهي هاي جاري هما در س��ال منتهي به 
2۹ اسفند ۹7 رقم 27۹۴ ميليارد و ۹7۸ ميليون 

تومان بوده است.

شركت هاي هواپيمايي مسافري 
خارجي متقاضي ارايه خدمات

رييس انجمن صنفي دفاتر خدمات مس��افرت 
هوايي گفت: ش��ركت هاي هواپيمايي خارجي 
متقاضي ارايه خدمات و جابه جايي مس��افر در 
داخل كشور با كمترين نرخ هستند. به گزارش 
صدا و س��يما، حرمت اهلل رفيعي ب��ا بيان اينكه 
ش��ركت هاي هواپيمايي خارجي متقاضي ارايه 
خدمات و جابه جايي مس��افر در داخل كش��ور 
با كمتري��ن نرخ هس��تند، گفت: اع��الم كف و 
س��قف قيمت بليت هواپيما غير قانوني است و 
ش��ركت هاي هواپيمايي اقدام ب��ه نرخ گذاري 
قيمت ه��ا كردند. رفيعي تصريح كرد: هر س��اله 
اوايل مهرماه ش��اهد كاهش مس��افر هستيم و 
همين موضوع باع��ث كاهش نرخ بليت هواپيما 
مي شود. با توجه به شرايط كرونا و كاهش سفرها، 
باز هم ش��ركت هاي هواپيمايي سود مي كنند، 
چون اگر اين شركت ها سود نمي كنند چرا براي 
دريافت مجوز شركت هاي هواپيمايي در كشور، 
اقدام مي كنند. وي افزود: بسياري از مردم شايد 
در طول س��ال يك بار با هواپيما س��فر كنند كه 
با افزايش 200 درص��دي قيمت بليت هواپيما، 
توان س��فربا هواپيما را نخواهند داشت. رفيعي 
افزود: در گذش��ته قيمت بلي��ت هواپيما دريك 
مسير كه  ۱50 هزار تومان بود امروز 500 هزار 

تومان شده است. 

شغل دستفروشي
به رسميت شناخته شد

علي مفاخريان، مديرعامل شركت ساماندهي مشاغل 
شهر تهران با بيان اينكه در حال حاضر حرفه دستفروشي 
به رسميت شناخته شده و تعدادي از دستفروشان هم 
شناس��نامه دار ش��دند، گفت: با وزارت كار و نهادهاي 
حمايتي در تعامل هس��تيم كه اگر قرار است با توجه 
به شرايط كرونا به دستفروشان تسهيالتي داده شود 
از طريق اين سامانه باش��د. به گزارش فارس، او با بيان 
اينكه ۴0 روز بازار و ش��ب بازار در تهران داريم گفت: 5 
هزار غرفه در اين بازارها وجود دارد و تا پايان سال جاري 
به ۱0 هزار غرفه خواهند رسيد. مفاخريان در خصوص 
دريافت كرايه از دستفروشان براي اين غرفه ها گفت: در 
حال حاضر هزينه اي بابت غرفه ها دريافت نمي شود اما 
قرار است حدود ۱0 هزار تومان بابت هزينه نظافت و ... از 
دستفروشان دريافت شود اما هنوز زمان دريافت اين رقم 
هم مشخص نيست. وي اضافه كرد: بر اساس سامانه اي 
كه راه اندازي كرديم ۱0 هزار دستفروش ثبت نام كردند 

اما 5 هزار نفر آنها تاييد شدند.

اجراي سيستم تله متري 
درتاسيسات آب روستاهاي اصفهان

مدير آبفاي منطقه بن رود گفت: براي اولين بار در استان 
اصفهان از سيستم تله متري در تاسيسات آبرساني 
۱7 روستاي منطقه بن رود استفاده مي شود. احسان 
شفيعي با بيان اينكه ۱7 روستاي منطقه بن رود كه 
پس از يكپارچه س��ازي شركت هاي آبفاي شهري و 
روستايي از ابتداي سال جاري، تحت پوشش شركت 
آبفا قرار گرفت، اظهار داشت: هم اكنون7 باب مخزن و 
2 باب ايستگاه پمپاژ مجتمع هاي روستايي )قورتان( 
شامل ۱2 روستا و مجتمع روستايي )فارفان( با 5 روستا 
از سيس��تم تله متري در توزيع عادالنه آب بهره مند 
هستند.وي جمعيت روستايي منطقه بن رود )ورزنه( 
را ۱7 هزار نفر اعالم و بيان كرد: در حال حاضر ۶ هزار و 
557 فقره انشعاب آب به مشتركين در روستا ها واگذار 
شده است اين در حالي است كه روستاهاي اين منطقه 
تحت پوشش طرح آبرساني اصفهان بزرگ قرار دارند. 
ش��فيعي افزود: اين منطقه داراي ۴۸ كيلومتر خط 
انتقال آب و ۱55كيلومتر شبكه توزيع است كه در سال 
جاري به دليل فرسودگي قسمت هايي از شبكه توزيع 
بيش از يك كيلومتر از شبكه فرسوده آب در روستا ها 
اصالح شده است. شفيعي هدر رفت آب در روستاها 
را 20 درصد دانست وگفت: درصدد هستيم با اصالح 
شبكه فرسوده توزيع آب و اصالح انشعابات فرسوده ونيز 
تعويض كنتورهاي خراب هدر رفت آب را تا پايان سال 
به ۱5 درصد كاهش دهيم. مدير آبفا بن  رود با اشاره به 
اجراي پروژه GIS در روستاها عنوان كرد: با اجراي اين 
پروژه موقعيت مكاني و اطالعات توصيفي ۱50 والو، 
300 منهول فاضالب و نيز خطوط انتقال و شبكه توزيع 
آب به دست آمده است. وي گفت: با اجراي اين پروژه ها 
مديريت دقيق تري بر توزيع آب بين مشتركين مي شود 
و آب با فشار يكسان در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد 
كه اين امر نقش بسزايي در كاهش وقوع حوادث دارد، 
همچنين زمان رسيدگي به حوادث در كوتاه ترين زمان 

صورت مي گيرد.

پارلمان شهري پایتخت تصویب كرد

بيت اهلل ستاریان: 

عرضه 30 درصدي سهام »همشهري« و »شهروند« 

انتخابات امريكا اثري بر بازار مسكن ايران ندارد
بيت اهلل ستاريان، كارشناس اقتصاد مسكن با بيان اينكه 
امريكا از جنبه هاي اقتصادي و سياسي ضعيف شده و 
مساله تحريم ديگر موضوعيت خود را از دست داده است 
گفت: انتخاب بايدن يا ترامپ تفاوتي براي اقتصاد ايران 

و بازار مسكن ندارد.
ستاريان در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: انتخابات امريكا 
ممكن است در كوتاه مدت اثر رواني بر بازارهاي ايران 
بگذارد اما اگر از ديد وسيع تري به فضاي بين المللي نگاه 
كنيم اين انتخابات ديگر همانند سابق تعيين كننده 
سرنوشت كشورهاي جهان نخواهد بود؛ چرا كه اياالت 
متحده از جنبه هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي دچار 
بحران شده و ترامپ يا بايدن هركدام به كاخ سفيد راه 
پيدا كنند به ق��دري درگير چالش هاي داخلي امريكا 
مي شوند كه مجالي براي موضوعات فرعي مثل تحريم 

ديگر كشورها پيدا نمي كنند.
وي افزود: اگر بر اساس تئوري توطئه بپذيريم كرونا يك 
حمله بيولوژيك از طرف چين به كشورهاي غربي بوده 
و باعث تضعيف اروپا و امريكا شده است در آينده شاهد 
انتقال سرمايه از غرب به شرق خواهيم بود. نشانه هاي 
اين انتقال ب��زرگ نيز هم اكنون ديده مي ش��ود. يك 
سرمايه سرگردان در دنيا وجود دارد كه با فروكش كردن 

بحران كرونا به سمت شرق مي آيد.
اين كارش��ناس مس��كن با بيان اينكه چين در دنياي 
پس��اكرونا اقتصاد اول جهان خواهد بود، تصريح كرد: 
چين به عنوان يك توليدكننده بزرگ عرض اندام خواهد 
كرد. در روزهاي ابتدايي بروز كرونا، چين بس��ياري از 
ش��ركت هاي اروپايي و امريكايي مس��تقر در چين را 
با قيمته��اي ارزان خريداري ك��رد و االن هم در حال 
خريداري بزرگ ترين شركت هاي اروپايي و امريكايي 
اس��ت. از طرف ديگر يوآن را وارد بازار بين المللي كرد 
كه مي تواند س��لطه دالر را تضعيف كند. چين به يك 
شريك با منابع غني نياز دارد. ايران به عنوان كشوري 
كه در منطقه خاورميانه قدرتمند است و تقريبا باالي 
50 تا ۶0 درصد منابع مورد نياز چين از زير بليت ايران 

رد مي شود مي تواند شريك اول چين باشد.

ستاريان تاكيد كرد: كشورها به قدري درگير مشكالت 
ناش��ي از ويروس كرونا هستند كه ديگر به تبعيت از 
امريكا فكر نمي كنند. حتي ممكن است شركت هاي 
بزرگ امريكايي مثل جنرال موتورز يا گوگل از امريكا 
خارج شوند. وي درباره پيش بيني از وضعيت آينده بازار 
مسكن گفت: مسكن حوزه اي است كه از پارامترهاي 
اقتصادي تاثير مي گيرد. با توجه به ركود حاكم بر همه 
كشورها از جمله ايران حداقل تا شب عيد روند كج دار و 
مريز بازار مسكن ادامه مي يابد. در سال ۱۴00 احتمال 
رش��د اقتصادي ايران وجود دارد. يعني ما هم مسير 
توسعه را طي مي كنيم و هم توليد ناخالص داخلي ما 

رشد مي كند كه با رونق مسكن همراه مي شود.

    سقوط قيمت مسكن با افت قيمت دالر؟
در همين حال، مصطفي قلي خسروي، رييس اتحاديه 
مشاوران امالك اس��تان تهران گفت: در صورتي كه 
كاهش ارزش دالر در بازار ادامه دار باشد، قيمت خانه 
سقوط مي كند.  البته اين نظريه مورد تاييد كارشناسان 
مسكن نيست، چرا كه قيمت هاي مسكن چسبنده 

هستند و به يك باره حباب آنها تخليه نمي شود، بلكه 
در طول زمان با جا ماندن از نرخ تورم عمومي به تدريج 

حباب قيمتي مسكن تخليه مي شود.
 قلي خسروي روز يكش��نبه به ايرنا گفت: مدت هاي 
زيادي است كه ارزش ملك در كشور به وضعيت قيمت 
دالر وابسته شده و به همين دليل اكنون قيمت ملك 

در كشور با حباب بسيار زيادي همراه است. 
وي گفت: به محض افزايش قيمت دالر قيمت آپارتمان 
نيز افزايش مي ياب��د اما كاهش قيمت دالر بالفاصله 
منجر به كاهش قيمت مسكن نمي شود، چرا كه انتظار 
بازگشت قيمت دالر به مدار صعودي منجر به مقاومت 
بازار در كاهش قيمت ها خواهد شد. وي ادامه داد: با اين 
حال رصد ما از وضعيت بازار مسكن حاكي از اين است 
كه در صورت ت��دوام كاهش قيمت دالر و ماندگاري 
دالر روي قيمت متعادل حتما با سقوط قيمت ها در 

بازارمسكن همراه هستيم.
 به گفته قلي خسروي تدبير دولت در كاهش قيمت 
دالر مي تواند قيمت مسكن را تحت تاثير قرار داده و از 
ادامه رشد قيمت ها در بازار مسكن جلوگيري به عمل 

آورد. رييس اتحاديه مش��اوران امالك استان تهران 
ادامه داد: ٣٥ درصد قيمت ملك به مصالح اس��تفاده 
شده در آن مربوط مي شود و در صورتي كه دولت روي 
قيمت مصالح ساختماني نظارت داشته باشد مي توانيم 

باز هم به كاهش قيمت مسكن برسيم.
وي با بيان اينكه ٨٠ درصد مصالح س��اختماني توليد 
داخل اس��ت، ادامه داد: براي مثال قيمت ماس��ه چرا 
بايد صد درصد گران شود؟ چرا نظارت در بازار مصالح 
ضعيف است؟ بخش��ي به دليل جو رواني و بخشي به 

دليل كاهش نظارت ها است.
قلي خسروي تاثير سياست خارجي بر قيمت مسكن را 
نسبي اعالم كرد و با اشاره به انتخابات رياست جمهوري 
امريكا گفت: پيروزي دموكرات ها يا جمهوري خواهان 
هيچ كدام بر كاهش يا افزايش قيمت مسكن تاثيرگداز 
نيست، مساله اصلي كنترل و ثبات قيمت دالر است كه 
اكنون با سياست هاي جديد بانك مركزي انتظار كاهش 

قيمت دالر افزايش يافته است.
وي ادامه داد: صاحبخانه ها به بهانه مش��خص ش��دن 
نتيجه انتخابات رياست جمهوري امريكا از عرضه ملك 
خود خودداري نكنند، تجربه ما به عنوان اتحاديه امالك 
تهران اين است كه قيمت مسكن در بازار رو به كاهش 
است و رشد قيمت ها در ۶ ماهه نخست سال در پايان 

سال تكرار نخواهد شد.
بر اس��اس اين گزارش، بر اس��اس اع��الم مركز آمار، 
شاخص قيمت اجاره بها را به عنوان يكي از بخش هاي 
مهم در برآورد شاخص قيمت مصرف كننده دانست. 
در تابستان ۹۹ شاخص قيمت اجاره بهاي واحدهاي 
مس��كوني در مناطق ش��هري، به عدد ۱۹5.۸ واحد 
رسيد كه نس��بت به فصل قبل ١١.٨ درصد افزايش 
داشته است. در اين فصل بيشترين نرخ تورم فصلي 
مربوط به اس��تان همدان با ١٦.٢ درص��د افزايش و 
كمترين آن مربوط به استان سيستان و بلوچستان با 
٣.١ درصد افزايش بود. نرخ تورم اجاره بها در تابستان 
امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به 

نقطه(، ٢٨.٩ درصد است.



استعالم اصالت مدارك دانش��گاهي با در اختيار داشتن 
شماره ملي و شناسنامه افراد قابل مشاهده است و به گفته 
دبير شوراي اجرايي فناوري اطالعات، حل معضل مدارك 
تحصيلي جعلي و اصالح فرآين��د گواهي اصالت مدارك 
اقدامي ديگر در اجراي دولت الكترونيكي و شفافيت است 
تا شايد ديگر كسي نتواند با مدرك جعلي در جايي ثبت نام 
كند. اكنون نسخه اوليه اين سامانه راه اندازي شده و براي 
استعالم گرفتن مدرك تحصيلي به مواردي بيش از يك كد 
ملي الزم است. نام و نام خانوادگي، نام پدر، شماره شناسنامه، 
شماره ملي، تاريخ توليد و شماره سريال شناسنامه همچنين 
تلفن همراه ش��خص از جمله مواردي است كه بايد براي 
اس��تعالم مدرك تحصيلي درج كنيد.  س��امانه استعالم 
اصالت مدارك دانشگاهي با همكاري وزارت علوم، وزارت 
آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد، سازمان 
ثبت احوال، س��ازمان بازرسي كل كشور، سازمان تنظيم 
مقررات و با راهبري ش��وراي اجرايي فناوري اطالعات به 
آدرس estelam.msrt.ir و با در اختيار داشتن شماره 
ملي و شناسنامه افراد قابل مش��اهده است. محمد جواد 
آذري جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطالعات، چندي 
پيش درباره اشكال در بررسي سوابق تحصيلي گفته بود: 
براي حل اين مش��كل بحث اين بود كه مدارك تحصيلي 
به صورت الكترونيكي اصالت سنجي شود؛ وزارت علوم در 
اين زمينه كارش به پايان رسيده است و از سال ۱۳۹۲ به بعد 
براي همه دانشگاه ها در سامانه اي كه به اين منظور تدوين 
شده، مدارك تحصيلي فارغ التحصيالن را كامل كرده اند. 
وي افزود: به دستور آقاي دكتر روحاني ما با معاونت حقوقي 
اين موضوع را چك مي كنيم و احتماال اطالعات مدارك 
تحصيلي شهروندان ايراني را با حذف بخش هايي از حريم 
خصوصي به صورت عموم��ي در اختيار همه قرار دهيم تا 
همه بتوانند چك كنند مدرك تحصيلي بنده چيست و در 
چه سالي فارغ التحصيل شده ام تا من كه مهندس هستم، 
نگويند دكتر و كس��ي هم بيخود خودش را دكتر معرفي 
نكند. پس از آن نيز رضا باقري اصل، دبير شوراي اجرايي 
فناوري اطالعات، با بيان اينكه استعالم مدرك و گواهي 
اشتغال به تحصيل جزو اولويت هاي ۲۳گانه بوده، گفت: 
ارتباط خوبي با وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم ايجاد 
شده و اكنون بخشي از فرآيندهاي استنادپذيري مدارك 
حل شده است كه ۳۵۰۰ مركز آموزشي را شامل مي شود. 
در حال حاضر در بيش از ۹۰ دانشگاه، امكان ثبت نام برخط 
دانشجويان سال اول، بدون اخذ فيزيكي مدارك، به صورت 
دريافت مدارك به صورت سيستمي از پايگاه وزارت آموزش 
و پرورش فراهم است. وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه 
آيا استعالم مدرك تحصيلي افراد با داشتن كد ملي آنها، 
ناقض حريم خصوصي نيست، گفت: قانون آزادي اطالعات 
كشور بحث حريم خصوصي را كامال تبيين و شفاف كرده 
و مدرك تحصيلي به عنوان حريم خصوصي ذكر نش��ده 
است، بنابراين ممانعت قانوني براي انجام اين پروژه وجود 
ندارد. دبير ش��وراي اجرايي فناوري اطالعات همچنين 
خاطرنشان كرد: از ابتداي دولت يازدهم تا به امروز اين پروژه 
به نتيجه نرسيده بود. ما امروز يك پايگاه اطالعاتي از مدارك 
تحصيلي داريم و دامنه اطالعات آن نيز روز به روز افزايش 
مي يابد. باور داريم با اين كار ديگر امكان تقلب و سوءاستفاده 
از مدارك تحصيلي وجود ندارد.« او همچنين به تازگي در 
توييتر نوشت: حل معضل مدارك تحصيلي جعل و اصالح 
فرآيند گواهي اصالت مدارك اقدامي ديگر در اجراي دولت 
الكترونيكي و شفافيت اس��ت. شايد ديگر كسي نتواند با 
مدرك جعلي در جايي ثبت نام كند.  مدير پروژه استعالم 
اصالت مدارك دانشگاهي كشور از ايجاد پايگاه جامع مدارك 
تحصيلي جهت جلوگيري از جعل مدارك خبر داد و گفت: 
ديتاي بيش از ۲۰ ميليون مدرك دانشگاهي در اين سامانه 

قابل استعالم است. سيد امير اصغري، مدير پروژه سامانه 
اس��تعالم اصالت مدارك دانشگاهي در دبيرخانه شوراي 
اجرايي فناوري اطالع��ات در گفت وگو با خبرنگار مهر از 
ايجاد پايگاه جامع مدارك تحصيلي جهت جلوگيري از جعل 
مدارك، استعالم اصالت و عدم مراجعه حضوري به دفاتر 
ميز خدمت حضوري )همانند دفاتر پيشخوان( خبر داد و 
گفت: اقالم داده اي بيش از ۲۰ ميليون مدرك دانشگاهي 
در اين سامانه قابل استعالم است. وي با اشاره به اينكه پايگاه 
داده جامع مدارك تحصيلي در پي مصوبات شوراي اجرايي 
فناوري اطالع��ات و تاكيد رياس��ت جمهوري راه اندازي 
مي شود، گفت: اين سامانه داده هاي خود را از چهار پايگاه 
داده دانش��گاه هاي دولتي ذيل وزارت علوم، دانشگاه هاي 
ذيل وزارت بهداشت، دانشگاه هاي آزاد و مداركي كه مربوط 
به حوزه هاي علميه اس��ت، دريافت مي كند. مدير پروژه 
سامانه استعالم اصالت مدارك دانشگاهي ادامه داد: در اين 
پايگاه داده، داده هاي مربوط به مدارك تحصيلي تمامي 
دانش آموختگان و دانشجويان دانشگاه ها جمع آوري شده 
و اس��تعالم اصالت اين مدارك به ص��ورت برخط و بدون 
تاخير قابل ارايه خواهد بود. اصغري با اشاره به اينكه پايگاه 
داده مراكز آموزش عالي در كل كش��ور به تدريج در حال 
به روزرساني براي بارگذاري در اين پايگاه داده است، گفت: 
برخي از دانشگاه ها يك سري از داده هاي قديمي مربوط 
به مدارك تحصيلي فارغ التحصيالن را ندارند. براي مثال 
دانشگاه هاي علوم پزشكي تا پيش از اين تمامي داده هاي 
مدارك تحصيلي مربوط به قبل از س��ال ۸۳ را در اختيار 
نداشتند )كد ملي آنها وجود نداشت( و در اين مورد داده هاي 
حدود ۳ ميليون و ۴۰۰ هزار مدرك در دانشگاه هاي دولتي 
وجود نداشته اس��ت. وي افزود: اين نقصان اقالم داده اي، 
مربوط به عدم تطبيق اطالعات هويت��ي يا عدم درج كد 
ملي فارغ التحصيالن مي شود. در پايگاه داده جامع مدارك 
تحصيلي، شاخص جس��ت وجو بر مبناي كدملي هر فرد 
است و اگر كدملي وجود نداشته باشد، اين سرويس قابل 
ارايه نيست. مدير پروژه س��امانه استعالم اصالت مدارك 
دانشگاهي با بيان اينكه هم اكنون با انطباق هايي با سازمان 
ثبت احوال، كاستي هاي مربوط به داده هاي دانشگاه ها در 

حال تكميل شدن است، گفت: به تدريج اين پايگاه هاي 
داده تكميل مي شود. براي مثال وزارت علوم مشكل مدارك 
ناق��ص را از ۳ ميليون و ۴۰۰ هزار مدرك به يك ميليون و 
۱۱۰ هزار مدرك رسانده است يا اينكه هم اكنون از تعداد ۳ 
ميليون و ۴۵۰ هزار مدرك تحصيلي كه كد ملي نداشتند در 
دانشگاه هاي آزاد اسالمي، تعداد به ۴۵۰ هزار مدرك رسيده 
است. وي با اشاره به اينكه متقاضيان مي توانند با مراجعه به 
نشاني estelam.msrt.ir و دراختيار داشتن شماره ملي 
و شناسنامه، از مدارك دانشگاهي خود استعالم بگيرند، 
ادامه داد: اميد مي رود تا ۳ ماه آينده تمامي داده ها تكميل 
شده و تمامي متقاضيان بتوانند در هر مقطع تحصيلي و هر 
دانشگاهي به صورت آنالين مدرك تحصيلي خود را استعالم 
كرده و آن را به دستگاه مربوطه ارايه دهند. اصغري مزاياي 
راه اندازي سامانه استعالم اصالت مدارك را پيشگيري از 
جعل، كاهش مصرف كاغذ، كاهش هزينه، عدم مراجعات 
غيرض��روري به دفاتر ميزخدمت حض��وري، عدم نياز به 
مراجعه حضوري براي ثبت نام در دانشگاه ها يا گزينش ها و 
ادارات جذب و تسريع فرآيندهاي استعالم اصالت مدارك 
عنوان كرد. مشاور دبيرخانه شوراي اجرايي فناوري اطالعات 
گفت: در صورتي كه دانشگاه به هر دليلي داده اشتباهي از 
وضعيت فارغ التحصيل را وارد كرده باشد، سيستم اطالعات 
را به متقاضي نمايش مي دهد و با تمهيداتي كه براي اصالح 
اطالعات در نظر گرفته مي شود، درخواست اصالح از همين 
سامانه به دانشگاه هاي صادركننده ارجاع داده خواهد شد. 
از اين رو ما در دبيرخانه شوراي اجرايي فناوري اطالعات در 
حال سيستمي كردن فرآيند اصالح اطالعات هستيم. به اين 
ترتيب چنانچه فرد با داده هاي اشتباه در اين سامانه مواجه 
شد به جاي تماس با دانشگاه مورد نظر، مي تواند از طريق 
همان سامانه استعالم، درخواست خود را به دانشگاه ارسال 
كند تا دانشگاه فرآيند اصالح را انجام دهد. وي درباره روال 
كار سامانه استعالم اصالت مدارك دانشگاهي گفت: پس از 
درج اقالم هويتي فرد در اين سامانه، به وب سرويس هاي 
سازمان ثبت احوال و سامانه احراز هويت موبايل )شاهكار( 
فراخواني داده مي ش��ود و به شماره موبايل فرد متقاضي 
يك كد رهگيري اعطا مي شود. اين كد رهگيري بايد به هر 

طريقي به دستگاه هاي استعالم گيرنده مدارك تحصيلي 
كه به مركز ملي تبادل اطالعات )GSB( متصل هستند، 
ارسال شود. اين دستگاه ها بايد سامانه اي را تعبيه كنند كه 
كد رهگيري را در آن درج كرده و مدرك تحصيلي فرد مورد 
نظر را استعالم كنند. اصغري ادامه داد: هم اكنون اين امكان 
در سامانه هاي ثبت نام غيرحضوري دانشگاه ها فراهم شده 
كه دانشجويان جديدالورود مي توانند كد رهگيري مدرك 
تحصيلي خود را استعالم و در اين سامانه درج كنند. اين يك 
وب سرويس است كه با استعالم از GSB نتايج را به سمت 

درخواست كننده برمي گرداند. 

    اقدام براي شفافيت 
در اصالح فرآيند گواهي اصالت مدارك

وي با تاكيد بر اينكه اس��تعالم اصالت مدارك دانشگاهي 
از جمله پروژه هاي اولويت دار دولت الكترونيكي و اقدامي 
براي ش��فافيت در اصالح فرآيند گواهي اصالت مدارك 
است، تصريح كرد: اس��تعالم اصالت مدارك تحصيلي و 
ايجاد پايگاه جامع مدارك تحصيلي، با هدف عدم مراجعه 
فيزيكي براي دريافت مدارك يا عدم نياز به تحويل كپي 
مدارك، پيشگيري از جعل مدرك، صرفه جويي در مصرف 
كاغذ و كاهش هزينه هاي نامتعارف براي دريافت استعالم 
از ميزخدمت هاي حضوري مثل دفاتر پيشخوان، اجرايي 
شده است. مشاور دبيرخانه شوراي اجرايي فناوري اطالعات 
گفت: در دريافت اين س��رويس، سامانه استعالم گيرنده 
دستگاه هاي اجرايي بايد به اين وب سرويس و مركز ملي 
تبادل اطالعات متصل باش��ند و محل درج كد رهگيري 
را در سامانه خود طراحي كرده باشند. كد رهگيري براي 
هر فارغ التحصيلي كه در سامانه تقاضاي دريافت تاييديه 
تحصيلي داش��ته باش��د، تا يك ماه انقضا دارد. وي اضافه 
كرد: اين پروژه كه در گام نخست براي دانشگاه ها و مراكز 
آموزش عالي اجرايي مي شود به زودي براي استعالم تاييديه 
تحصيلي مدرك ديپلم با همكاري وزارت آموزش و پرورش 
نيز رونمايي خواهد شد و پس از آن اين سرويس با سامانه 
اصالت مدارك دانش��گاهي، در يك درگاه واحد به صورت 

يكپارچه و در قالب يك پنجره واحد ارايه مي شود. 
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فقدان پالن اصلي توسعه 
بايد سياست معقولي تعريف ش��ود تا بتواند آينده 
كشور را نه به متغيرهاي خارجي بلكه به ظرفيت ها 
داخلي پيون��د بزند. البته همه كش��ورها در روابط 
بين المللي تا حدودي به يكديگر وابستگي متقابل 
دارند. اما اين وابس��تگي ها، حد متعادل و متعارفي 
دارن��د و زماني كه مي��زان اثرگ��ذاري متغيرهاي 
خارجي از حد متعارف خود عبور كند آسيب هاي 
جبران ناپذيري بر بخش هاي مختلف وارد مي شود. 
وقتي نمي توانيم مساله FATF را در داخل حل كنيم 
و در راستاي منافع كلي كشور و نسل هاي مختلف 
ايراني تصميم بگيريم، اين ديگر ربطي به انتخابات 
امريكا و دوگانه بايدن-ترامپ ندارد. طبيعي است كه 
در غياب تدبير داخلي اين متغيرهاي خارجي هستند 
كه هدايت افكار عمومي را به دست مي گيرند.در واقع 
رهنمودهاي اساسي، اس��تراتژي هاي كلي و پالن 
اصلي توسعه كشور موضوعاتي است كه بايد يك بار 
براي هميش��ه در خصوص آنها تصميم بگيريم تا 
وضعيت كش��ور از اين ش��رايط معلق رها شود. در 
غياب اين رفتارهاي خردمندانه است كه كار به جايي 
ميرسد كه انتخابات امريكا از چنان درجه اهميتي 
براي افكار عمومي ايراني برخوردار مي شود كه روند 
تصميم س��ازي هاي آينده مردم به طور مستقيم به 
آن پيوند مي خورد. براي كشورهاي ديگر اساسا اين 
اندازه مس��اله مهم نيست. اين موضوع از اين نشات 
مي گيرد كه ما مدل رفتاري درست و خردمندانه اي 
در مواجهه با ساير كشورها تعريف نكرده ايم. حقيقتا 
ناراحت مي شوم، گاهي هم عصباني مي شوم از اينكه 
انتخابات امريكا اين همه در افكار عمومي ايرانيان 
مهم ش��ده به گونه اي كه ارزش پول ملي، مسكن، 
ارز، سكه، بورس و...تحت تاثير اين متغير خارجي 
قرار مي گيرد.بايد ديد مس��ووالن تصميم ساز چه 
كرده اند كه به اين وضعيت رس��يده ايم؟ براي ادامه 
حيات در جامعه جهاني فعلي، بايد واقع بين بود و با 
استفاده از ديدگاه هاي كارشناسي و شناخت دقيق 
از پيچيدگي ها و حساسيت هاي روابط بين الملل، 
برنامه ريزي و تصميم س��ازي كرد. ما نه قدرت، نه 
ويژگي ها و نه تاثيرگذاري امريكا را به درستي شناخته 
و تحليل كرده ايم و نه شناخت درستي از ظرفيت ها و 

ويژگي هاي داخلي كشور داريم.
 اين جهل مركب مسووالن ايراني از واقعيات بيروني، 
باعث شده تا فش��ار مضاعفي بر دوش مردم ايجاد 
ش��ود. وقتي تصميم س��ازان متوجه ظرفيت هاي 
طرف مقابل نباشند و از سوي ديگر تصوير درستي 
از ظرفيت هاي دروني كش��ور نيز نداش��ته باشند، 
طبيعي اس��ت كه قادر به طراحي راهبرد مناسب 
براي مواجهه با شرايط احتمالي نيستند. وقتي شما 
دشمنانتان را به درستي نشناسيد، دوستان تان را 
درست ارزيابي نكرده باشيد و نسبت به ظرفيت هاي 
دروني خود نيز غافل باش��يد دس��ت به اقداماتي 
مي زني��د كه بيش��تر از اينكه گره گش��ايي كنند، 
مشكل ايجاد مي كنند. بنابراين فارغ از اينكه نتيجه 
انتخابات امريكا چه مي شود و كدام فرد راهي كاخ 
سفيد مي ش��ود ما بايد راهبرد كلي و پالن توسعه 
كشور را با استفاده از نظرات كارشناسان ارايه كنيم 
و مبتني بر آن تصميمات الزم را اخذ كنيم. در غير 
اين صورت همچنان بايد شاهد تاثير عوامل خارج 
از محدوده اي باش��يم كه جهت گيري هاي كالن 
اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و...مردم را ش��كل 

مي دهند. 

برگزاري جلسه عملياتي منطقه 9 
عمليات انتقال گاز

جلس��ه عملياتي منطقه ۹ با حضور مدير، معاونين، 
روس��اي واحدهاي ستادي و روس��اي ايستگاه هاي 
تاسيس��ات تقويت فش��ار گاز و مراك��ز بهره برداري 
خطوط لوله در س��الن كنفرانس س��تاد و به صورت 
ويدي��و كنفرانس برگزار گردي��د. مدير منطقه بيان 
كرد: هم��واره بايد ب��ا روحيه مطالبه گ��ري و حس 
مس��ووليت پذيري در حوزه كار، براي ايجاد شرايط 
مطلوب تالش كنيم، ما مجموعه اي عملياتي هستيم 
و اقدامات و عمليات اساسي ما منجر به انتقال پايدار 
و مستمر گاز در استان هاي شمالي مي گردد. وي در 
ادامه به ش��رايط كرونايي كشور و جهان اشاره كرد و 
افزود: بر اساس نتيجه گيري هاي علمي ممكن است 
مدت زمان طوالني با اين بيماري درگير باشيم پس 
بايد س��بك زندگي، كار و فعاليت خود را متناسب با 
ش��رايط، تغيير داده و دستورالعمل ها و پروتكل هاي 
بهداش��تي را به نحو مطلوب انجام دهيم، هيچ گونه 
كوتاهي در اين زمينه چه ش��خصي و چه س��ازماني 
جايز و قابل قبول نيست و در كنار آموزش و تشويق و 
ترغيب، در مواردي نيز بايد برخورد هم صورت گيرد 
چراكه موضوع جان انسان هاست. وي در بخش ديگري 
از س��خنان خود به خريد اقالم تا پيش از شروع فصل 
زمس��تان، تس��ريع انتقال اموال به دارايي ها، تعيين 
تكليف اموال اسقاطي و تسويه به موقع علي الحساب ها 
تاكيد نمود. بيگلريان در ادامه جلسه به اهميت رعايت 
الزامات و دستورالعمل هاي ابالغيHSEدر پروژه ها و 
فعاليت هاي منطقه اشاره كرد و افزود: هر موضوعي 
كه به ايمني و سالمت همكاران، تاسيسات منطقه و 
همچنين حفظ محيط زيست مربوط باشد بايد مورد 
توجه جدي قرارگيرد. آگاهي و رعايت كليه همكاران 
از الزامات و دستورالعمل ها HSE و مخاطرات مترتب 
از فعاليت خود، سهمي بسزايي در جلوگيري از وقوع 
حوادث در س��طح منطقه به همراه خواهدداشت كه 
با توجه به اهميت موضوع، اهتمام ويژه در راس��تاي 
رعايت اين الزامات توسط كليه پرسنل، مورد انتظار 
بوده به نحوي ك��ه امورHSEصرفًا نقش مش��اور را 
داشته و در زمان هاي مقتضي از راهنمايي هاي ايشان 

استفاده شود.

سندرم صفر و 100
 روز گذشته در صفحه نخست روزنامه تعادل به طور 
كامل منتشر ش��د. در اين تحليل، استدالل شده 
اس��ت كه بايدن در صورت پي��روزي در انتخابات 
رياست جمهوري، »مفت و مجاني و بي قيد و شرط« 
به برجام بازنخواهد گشت و »عالوه بر آن توافق با 
اي��ران در انتخابات هاي امريكا امتياز سياس��ي به 
حساب نمي آيد براي همين هم اوباما در دور دوم 
رياست جمهوري خود با ايران توافق كرد«. در عين 
حال، »اگر بايدن پيروز بشود ليست بلندبااليي از 
اولويت ه��ا دارد كه ايران در چند صفحه اولش هم 
نيس��ت: اوال امريكا بد جوري با كرونا درگير است. 
ثانيا ترام��پ رابطه امريكا با متحدي��ن اروپايي را 
خيلي خراب كرده و باي��دن بايد آن را ترميم كند 
و....«، اف��زون بر اين، »رش��د نقدينگي به تمامي 
امر داخلي اس��ت.... مي ش��د به رغم همه اقدامات 
ترامپ، شاهد كاهش خيلي كمتري در ارزش ريال 
باشيم«. با اين حال، »يك لحظه تصور كنيم بايدن 
تحريم ها را برداش��ت و ما ش��روع كرديم به نفت 
فروختن. در اين صورت، دولت پولدار مي شود چند 
صباحي قيمت ها پايين مي آيد البته قيمت جنس 
وارداتي و طبعا موجي از توليدكننده هاي داخلي 
هم ورشكس��ت مي شوند اما بعدش چي؟ نفت كه 
باالخره تمام مي شود نبايد بشود مملكت را بدون 

نفت اداره كرد؟«
۳- از آنجا كه ايده بهبودي اقتصاد ايران با پيروزي 
ترامپ طرفداران زيادي ندارد و همچنين پيروزي 
او دست كم بر اساس نظرسنجي هاي معتبر بعيد به 
نظر مي رسد، در ادامه رويكرد بالاثر بودن پيروزي 
بايدن يا ترامپ در سرنوشت اقتصاد ايران را بررسي 
مي كنم. اول اينكه برخالف نظر دكتر پويا ناظران، 
ايران در زمره اولويت هاي بايدن قرار دارد. فارغ از 
اينكه نامزدهاي دموكرات و از جمله بايدن و كاماال 
هريس، مع��اون او، در جري��ان رقابت هاي درون 
حزبي طي يك س��ال گذشته بارها از بازگشت به 
برجام، سخن به ميان آوردند، برجام به عنوان يك 
توافقنامه چندجانبه كه از س��راتفاق، يك سر آن 
متحدان اروپايي امريكا هستند، براي اين كشور 
بس��يار حايز اهميت اس��ت. طي ۴ سال گذشته 
بارها خوانديم و نوش��تيم و البته مشاهده كرديم 
كه ترامپ به طور آشكار تالش كرد ميراث دولت 
باراك اوباما، رييس جمهور سابق امريكا را تخريب 
كند. مهم ترين ميراث او دس��تيابي به توافق هاي 
چند جانبه از جمله »توافق آب و هوايي پاريس«، 
»پيمان تجاري شراكت فرا آتالنتيك«، »برجام« 
و...بود كه ترامپ از آنها خارج شد. اگر تالش براي 
بهبود رابطه با اروپا در زمره اولويت هاي بايدن است 
كه هس��ت، بي گمان، برجام نيز در اين فهرست 
ق��رار دارد. برجام براي اروپايي ها ن��ه تنها داراي 
اهميت سياس��ي كه داراي مزي��ت اقتصادي نيز 
هست. امنيت خاورميانه به عنوان مانع ايجاد موج 
جديد مهاجرت مسلمانان منطقه به اروپا اگر چه 
امنيت سياسي اروپا را تامين و تضمين مي كند، 
اما بي شك در دوره ركود پس از كرونا كشورهاي 
اروپاي��ي همانند دوره پس از بحران مالي س��ال 
۲۰۰۸ نيازمند تعامل اقتصادي و تجاري با كشور 
بزرگ و پرپتانسيل ايران هس��تند. كما اينكه تا 
قبل از خروج ترامپ از برجام، تعامل تجاري ايران 
و اروپا وارد مرحله تازه اي شد و شركت هاي بزرگ 
اروپايي همچون هواپيماسازهاي ايرباس و »اي.

تي.آر«، شركت هاي نفتي توتال، شل، اني، برخي 
از خودرو سازان و... به بازار ايران بازگشتند.

۴- نكته دوم اينكه امريكا صرفا نفت ايران را تحريم 
نكرده اس��ت. نظام مالي و بانكي، بانك مركزي، 
فلزات اساسي، شركت ها و شخصيت ها و... از جمله 
اجزاي فهرست بلندباالي تحريم هاي امريكا عليه 
ايران به ش��مار مي روند. از اي��ن رو، اگر بپذيريم 
كه دوران س��لطه و سلطنت نفت به پايان رسيده 
اس��ت، نمي توان لغو تحريم ها را به اين محصول 
محدود و محصور كرد. از سوي ديگر، در صورتي 
كه درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت به كشور 
بازگردد، الزاما ش��اهد واردات اجناس بي كيفيت 
چين��ي و از بين رفتن »تولي��د« كم رمق داخلي 
نخواهيم بود. چرا كه نرخ دالر به نس��بت دوره اي 
كه قاچاق كاال به وفور صورت مي گرفت، به شدت 
افزاي��ش يافت��ه و در اين روزها ح��دود ۲۹ هزار 
تومان است و بر اساس برخي برآوردها، در صورت 
پيروزي بايدن، نرخ دالر بين ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان 
متوقف خواهد ش��د. در اين صورت نيز همچنان 
بين نرخ ارز ۴ هزار توماني با ۲۰ هزارتوماني فاصله 
معناداري وج��ود دارد و صادرات كاالهاي ايراني 
جذاب خواهد ماند و بالعك��س واردات كاالهاي 
نهاي��ي مصرفي به صرفه نخواهد ب��ود. به عبارت 
ديگر، با لغو تحريم ها و دالر حدود ۲۰ هزار تومان، 
فرصتي براي صادرات كاالهاي غيرنفتي ايران و 
محصوالت صنايع خرد و متوس��ط به كشورهاي 
همس��ايه بيش از پي��ش فراهم خواه��د آمد كه 
موجب تقويت توليد و اشتغال كشور خواهد شد.

۵- طي دو ساله گذشته، بيش از هر زمان ديگري، 
كارشناسان و رسانه هاي اقتصادي در باب نقايص 
سياست گذاري در ايران گفته و نوشته اند و حتي 
به درستي نتيجه گرفته اند كه ساختارهاي اقتصاد 
ايران نيازمن��د يك خانه تكاني و اصالحات دروني 
است. اما كيست كه نداند، يك تيم فوتبال ورزيده و 
آماده در يك زمين چمن استاندارد و يكدست بهتر 
از يك زمين گل آل��وده بازي مي كند. از اين رو، در 
صورت پيروزي بايدن و لغو احتمالي تحريم هاي 
يك جانبه امريكا كه عرصه و اتمس��فر تعامل بدنه 
اقتصادي ايران با ساير كشورها را گل آلوده كرده اند، 
انتظار مي رود، دولتمردان از اين فرصت اس��تفاده 
كنند و ب��ه رويكردهاي علمي و كارشناس��ي بها 
دهند و س��اختارهاي رانتي و معيوب و همچنين 
موانع قانوني تعامل اقتصادي با س��اير كشورها را 

اصالح كنند.

اقالم داده اي بيش از ۲۰ ميليون مدرك دانشگاهي در سامانه استعالم اصالت   قابل پيگيري  است

راه اندازي سامانه اي براي جلوگيري از جعل مدرك تحصيلي

جلوگيري از احتكار ارز 

توليد را دريابيد

وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي جست وجو 
كرد. وزارتخانه هايي كه ارگان هاي اصلي زير نظر آنها، 
اولويت واردات و صادرات شركت ها در زمينه انواع كاالها 
را تعيين مي كنند. اولويت هايي كه فراتر از سياست هاي 

بانك مركزي تصميم گيري مي شود.
از اينرو، بسياري از كارشناسان انتقادات از بانك مركزي 
را در اين شرايط ناصحيح مي دانند و تاكيد دارند كه اين 
وزارتخانه هايي نظير وزارت صنعت، معدن و تجارت است 
كه در عملكرد سياست ارزي تاثير مستقيم مي گذارد و 
تا زماني كه اين وزارتخانه سياست و نظارت قوي براي 
افراد و ش��ركت هاي صادرات، واردات و توليدكنندگان 
نداشته باشد در بر همان پاشنه مي چرخد. چرا كه نظام 
توزيع كاالها در اختيار بانك مركزي نيست، اگر با وجود 
اختصاص ارز ۴۲۰۰ توماني، كاالها با قيمت مناسب به 
دست مصرف كننده نمي رسد ناش��ي از بخش بزرگي 
از بازار است كه س��ازمان هاي ديگري در كشور متولي 

آن هستند.
 بايد وظايف و رسالت هاي بخش هاي دولتي را در تعيين 
اولويت ه��ا براي تخصيص ارز و مش��كالت نظام توزيع 
مدنظر ق��رار داد. وظايفي كه خ��ارج از اختيارات بانك 
مركزي است. اگر صمت از پس وظايف خود برنمي آيد 
بايد وزارتخانه اي متمركز بر نظام توزيع كاالو خدمات 
ش��كل بگيرد، اينكه عده اي ارز خري��ده و آن را احتكار 

كرده اند خيانت به كشور است.
براي مثال، در حوزه بهداشت، حدود ۱.۵ ميليارد دالر 
صرف دارو و اقالم ديگر شده است. اگرچه به طور مقطعي 
ممكن است دارو داراي مشكل باشد كه اين طبيعي است. 
اما اگر مي بينيد كه ناگهان در كشور مشكل انسولين به  
وجود مي آيد اين امر ربطي به بانك مركزي پيدا نمي كند. 
چرا كه در اين بين هم تحريم ها تاثيرگذار اس��ت و هم 

ناكارآمدي هايي كه در نظام توزيع وجود دارد.
حت��ي وقتي ما بتواني��م ۸ ميليارد دالري را كه س��تاد 
اقتصادي دولت تصويب كرده اس��ت، ترزيق كنيم؛ در 
شرايطي كه تحريم هستيم و يك سري افراد سودجو هم 
وجود دارند، نمي توان انتظار داشت كه اين راندمان به 
۱۰۰ درصد افزايش پيدا كند و قطعا بدون نظارت جدي 
و پيگير، اتالف منابع وجود خواهد داشت.ما تا پارسال هم 
كه نهاده هاي دامي را با ارز دولتي تامين مي كرديم قيمت 
گوشت، مرغ، شير و نظاير آن، تا حد زيادي كنترل شده 
بود. لذا اين ميزان ارزي كه بانك مركزي براي كاالهاي 
اساسي تخصيص مي دهد، بايد راندمان قابل قبولي را 

ايجاد كند.
نظام توزيع امروز ما نظام توزيع ۵۶ سال پيش نيست 
و ما االن فروش��گاه هاي زنجيره اي بسيار خوبي داريم 
كه بايد از آن اس��تفاده كرد. در اين فروش��گاه ها چون 
حسابرسي وجود دارد و قانونمندتر و شفاف تر هستند، 

اصوال قابليت اين را دارند كه با آنها امكان گفتمان برقرار 
شود. به اين معنا كه دولت با فروشگاه هاي زنجيره اي 
نشست هاي مشترك برگزار كند تا در اين زمينه بتوانند 

ياري رسان باشند.
اگر بانك مركزي سياست تخصيص ارز خود به درستي 
هم انجام دهد، هميشه سودجوياني در همه جاي دنيا 
بوده اند كه با اخالل در سياس��ت هاي اقتصادي، باعث 
آش��فتگي در بازار مي شوند، لذا دولت بايد با قاطعيت و 
كارآمدي جلوي اين ها را بگيرد.اگر جلوي اين  سودجويان 
گرفته نشود مس��ابقه افزايش نرخ ادامه پيدا مي كند و 
صادركننده دالر خود را نگه مي دارد و تمايلي ندارد آن را 
از دست بدهد، چون مي داند امكان گران شدن آن وجود 
دارد و من معتقدم اين ها خيانت به كشور و سوءاستفاده 
از منابع دولتي اس��ت كه عده اي ارز خريده اند و احتكار 

كرده اند.
متاسفانه به جاي اقدامات توليدي و وارداتي درست، ما با 
احتكار ارز روبرو هستيم، دولت بايد با قانون گذاري جلوي 
اين اتفاقات را بگيرد. در نقش نظارتي، دستگاه هاي زير 
نظر قوه قضاييه و مجلس هم ضعيف عمل كرده اند. چرا 

كه جلوي اين سوءاستفاده گران را نگرفته اند.
ام��روز بيش از هر روز ديگر ب��ه قاطعيت از طرف دولت 
نيازمنديم، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين چرخه 
در اين سال ها بسيار دچار مش��كل بوده است. مشكل 

اساسي آن هم، اين اس��ت كه اين وزارتخانه ملغمه اي 
از وزارتخانه هاي متعددي شده كه از صنايع و معادن تا 
تجارت و بازرگاني را در خود جاي داده كه هر كدام هم 
داراي دست هاي پنهان و مافياي بازارهاي خود هستند. 
مثل خودرو كه مافياي خود را دارد و بسياري از وظايف 

وزارتخانه در بخش صنعت نمي تواند انجام شود.
ما در سيس��تم دولتي خود خواس��ته ايم مثل ژاپن و يا 
آلمان عم��ل كنيم كه وزارتخانه اي ب��ا عنوان صنعت، 
تجارت و بين الملل دارد. اما اين امر به نظر مي رس��د در 
ايران جوابگو نبوده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ما در حوزه صنعت و بازرگاني خارجي نتوانسته به خوبي 
عمل كند. بنابراين به نظر من، اگر اين وزارتخانه از پس 
وظايف خود بر نمي آي��د بايد يك وزارتخانه متمركز بر 
نظام توزيع كاالها و خدمات شكل بگيرد.در حال حاضر، 
يك وزارتخانه، كار ۱۰ ت��ا وزارتخانه را انجام مي دهد و 
مي خواهد همزمان بر نساجي، خودرو، فلزات و معادن 
و فوالد، صنايع الكتريكي و سيمان از يك سو و واردات و 
صادرات از سوي ديگر بپردازد كه اين امر ناشدني است.

جهاد كشاورزي هم بايد هماهنگ با ديگر نظام ها عمل 
كند، اگرچه به نظر مي رسد تاكنون بهتر عمل كرده چرا 
كه ما در توليدات كشاورزي مشكالت كمتري داريم. اما 
بايد هماهنگي اين نهاد با وزارتخانه هاي اقتصادي بيشتر 

و شفاف تر باشد.

اينكه صادرات يك كاال ناگهان ممنوع مي ش��ود، به 
معني ان اس��ت كه ما بازارهايي را كه به س��ختي به 
دس��ت آورده بوديم به راحتي از دست مي دهيم. در 
كن��ار آن، برخي از توليدات ما نياز ب��ه واردات مواد 
اوليه جديد دارند. وقتي اين مواد در زمان مناسب و 

با قيمت درست به توليدكننده نمي رسد، بسياري از 
صادركنندگان براي تداوم فعاليت با مشكل مواجه 

مي شوند.
در س��ال هاي گذش��ته طرح هايي مانند عرضه ارز 
۴۲۰۰ توماني، نيز كه با هدف حمايت از مردم اجرايي 

شده در عمل، نتيجه مثبتي نداشته  و حتي شرايط را 
براي توليدكنندگان نيز سخت كرده است.

در شرايطي كه به نظر مي رسد اقشار كم درآمد مردم 
نياز قطعي به حمايت دارند، بايد توجه داشت كه در 
صورتي كه از توليد حمايت نشود، نمي توان انتظار 

داش��ت كه رشد اقتصادي مثبت ش��ود و در چنين 
شرايطي نه تنها وضعيت اقشار كم درآمد فعلي تغيير 
نخواهد كرد ك��ه حتي در صورت كاه��ش توليد و 
اشتغال به تعداد افرادي كه نياز به حمايت هاي جديد 

دارند نيز افزوده خواهد شد.

ادامه از صفحه اول



تعادل |
اين روزها صحبت از گراني و كمبود پوش��ك بچه در بازار 
است. اما كمبود پوشك بچه چقدر جدي است وچرا كمياب 
شده است؟ به نظر مي رسد، چند عامل سبب كمبود توليد 
پوشك بچه در بازار شده است؛ عامل نخست، به تشديد 
تحريم ها بر مي گردد كه سبب شده بخشي از مواد اوليه 
پوشك مانند خمير به سختي و با وقفه وارد كشور شود. 
اما عامل ديگر، به مساله اولويت توليد باز مي گردد؛ چراكه 
يكي از مواد اوليه پوشك بچه همان اليه هايي است كه در 
ماسك ها استفاده مي شود. حال از آنجايي كه در شرايط 
كرونا توليد ماسك نسبت به توليد پوشك بچه در اولويت 
قرار گرفته؛ بنابراين ظرفيت توليد پوشك كاهش يافته 
است. بنابراين، اين كاهش توليد، خود را به دو شكل در بازار 
نشان داده، يكي ناموجود بودن اين كاال و ديگري گراني آن. 
عالوه بر اينها عوامل ديگري هستند كه به گراني اين قلم 
كاال دامن زده اند. به گفته فعاالن اين حوزه، دليل گراني 
پوشك، وابستگي آن به واردات و گراني دالر است. به عبارت 
ديگر، افزايش قيمت دالر تاثير مستقيمي بر افزايش قيمت 
پوشك بچه دارد. عامل نهفته ديگر در افزايش قيمت پوشك 
بچه را مي توان داللي عنوان كرد. چراكه براي رسيدن مواد 
اوليه پوشك بچه اين بار چند دست مي چرخد تا در نهايت 
به دست توليدكنندگان اصلي برسد. همين موضوع در 
افزايش قيمت ها بي تاثير نيست. البته دبير انجمن صنايع 
سلولزي- بهداشتي ايران، اعالم كرده كه برخالف برخي 
اخبار كذب منتشر شده در برخي سايت ها و فضاي مجازي، 
همه شركت هاي توليدكننده پوشك بچه در حال فعاليت 
هستند و هيچ كمبودي در بازار وجود ندارد. به گفته حسن 
زالي، هرچند قيمت مواد اوليه وارداتي نظير خمير »فالف 
پالپ« )مورد استفاده در پوشك بچه و نوار بهداشتي( متاثر 
از افزايش نرخ ارز نيمايي با افزايش مواجه ش��ده، اما هيچ 
كمبودي در توليد وجود ندارد. اين مقام صنفي گفته است، 
در صورتي كه مشتريان و خريداران پوشك بچه با هر گونه 
مشكلي در تهيه اين كاال مواجه باشند، اين انجمن آماده 

پاسخگويي است.

    ماجراي گراني پوشك بچه 
پس از افزايش قيمت ۴۰ درصدي برخي مواد شوينده 
و بهداشتي به خاطر گراني دالر و دوبرابر شدن قيمت 
ارز نيمايي، اين بار پوش��ك بچه در بازار كمياب شده 
است. برخي از داروخانه ها و سايت هاي خريد آنالين 
برخي از مدل ها و سايز هاي پوشك بچه را ندارند و در 
مواردي قيمت برخي از انواع پوش��ك به نيم ميليون 
تومان هم رس��يده اس��ت. يعني در برخي از برند ها 
قيمت چهار بسته پوش��ك )شامل چهار بسته سايز 
سه( حدود ۵۳۰ هزار تومان آب مي خورد. البته اينكه 
گفته مي شود قيمت پوشك بچه به ۵۰۰ هزار تومان 
رسيده است، اين موضوع به برخي از برندهاي خاص 
مربوط مي ش��ود و اگرنه پوش��ك با برندهاي خوبي 
هم در بازار وجود دارد كه به بازار عرضه مي ش��ود. در 
همين رابطه، جمشيد فروزش، دبير انجمن صنايع 
شوينده ها مي گويد: قيمت انواع پودرهاي لباسشويي، 
ظرف شويي و صابون نس��بت به ۱۰ روز گذشته ۴۰ 
درصد افزايش يافته و مابقي شوينده ها نيز تا ۳۰ درصد 

گران شده است. او با تاكيد بر اينكه اين افزايش قيمت 
ناش��ي از افزايش قيمت دالر، دو برابر ش��دن نرخ ارز 
نيمايي و به دنبال آن افزايش قيمت مواد اوليه است، 
مي گويد: اعضاي انجمن به دنبال افزايش قيمت ۶۵ 
تا ۷۰ درصدي كاالها بودند اما در نهايت با ۴۰ درصد 
افزايش قيمت موافقت شد. همچنين عباس فصيح، 
رييس انجمن تيشوس��ازان با اش��اره به سهم ۷۰ تا 
۷۵درصدي م��واد اوليه وارداتي در توليد محصوالت 
سلولزي بهداش��تي، مي گويد: قيمت مواد الزم براي 
توليد خمير پوشك و دستمال كاغذي با نوسان نرخ 
ارز، باال رفته اس��ت. به گفته وي، نرخ ارز در س��امانه 
نيما طي ۸ ماه گذش��ته ۲.۵ برابر شده و اين در حالي 
است كه ۷۰ تا ۷۵ درصد مواد اوليه صنعت سلولزي 
بهداشتي از طريق واردات تأمين مي شود كه بيشتر 
آن خمير و پودر جاذب است. فصيح با بيان اينكه تيشو 
به عنوان ماده اوليه محصوالت سلولزي بهداشتي در 
داخل توليد مي شود و وارداتي در اين زمينه نداريم، 
مي گويد: مواد اوليه الزم براي توليد تيشو، خمير است 
كه ۱۰۰ درصد از طريق واردات تأمين مي شود. با در 
نظر گرفت��ن افزايش هزينه مواد اوليه وارداتي باز هم 
بايد مشخص شود كه اين موضوع تا چه حد بر قيمت 
تمام شده پوش��ك تاثيرگذار بوده و اصواًل دليل گپ 
قيمتي موجود در كارخانه و بازار چيس��ت. از سوي 
ديگر، عضو هيات مديره انجمن سلولزي »به تجارت 
نيوز« مي گويد: مواد اوليه پوشك بچه همچون خمير از 
امريكا، كانادا و برزيل وارد كشور مي شد و حاال با تشديد 
تحريم ها مواد اوليه پوشك بچه وارد نمي شود و همين 
موضوع باعث كمياب شدن اين كاال در بازار شده است. 

اما به گفته نيما بصيري، يكي از مواد اوليه پوشك بچه 
همان اليه هايي است كه در ماسك ها استفاده مي شود. 
مسلم اس��ت در شرايط كرونا توليد ماسك نسبت به 
توليد پوشك بچه در اولويت قرار گرفته است. بنابراين 
ظرفيت توليد پوشك كاهش يافته است. اين كاهش 
توليد، حاال خود را به دو شكل در بازار نشان داده است، 
يكي ناموجود بودن اين كاال و ديگ��ري گراني آن. او 
همچنين عامل ديگر افزايش قيمت پوش��ك بچه را 
داللي عنوان مي كند و مي گويد: براي رس��يدن مواد 
اوليه پوشك بچه اين بار چند دست مي چرخد تا در 
نهايت به دس��ت توليدكنندگان اصلي برسد. همين 
موضوع در افزايش قيمت ها بي تاثير نيست. بصيري 
در عين حال، بر اين باور است كه دليل گراني پوشك 
هم وابستگي آن به واردات و گراني دالر است. او درباره 
افزايش قيمت پوشك بچه تصريح كرد: افزايش قيمت 
دالر تاثير مستقيمي بر افزايش قيمت پوشك بچه دارد. 
البته برخي اجناس هستند كه به دليل قاچاق بودن اين 

كاال قيمت هاي گزافي به خود گرفته اند. 

    تصوير قيمتي پوشك بچه
در همين حال و بنابه گزارش »خبرگزاري فارس«، در حال 
حاضر قيمت درج شده بر روي يك بسته ۲۴ عددي پوشك 
سايز ۶ كودك ۱۳۲ هزار تومان است و به عبارتي خانوارها 
بابت هر عدد پوشك حدود ۵۵۰۰ تومان هزينه مي كنند. 
اگر هر كودك به طور متوس��ط روزانه ۵ تا ۶ عدد پوشك 
مصرف كند هزينه خريد روزانه پوشك خانوار داراي يك 
فرزند زير ۳ سال ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۳۳ هزار تومان 
خواهد بود كه در ماه حدود ۸۲۵ هزار تا يك ميليون تومان 

برآورد مي شود. البته با توجه به شناوربودن قيمت ها، اين 
هزينه تمام شده در هر ماه مي تواند رقم باالتري از ماه قبل 
باشد و در ضمن براي خانوارهاي داراي دو يا چند فرزند زير 
۳ سال بسيار باالتر خواهد بود. با وجود درج قيمت بر روي 
بسته بندي پوشك ها، قيمت هر بسته پوشك در مراكز 
عرضه مختلف، متفاوت اس��ت به طوريكه پوشك ۱۳۲ 
هزار توماني در ميادين ميوه و ت��ره بار ۱۲۵ هزار تومان، 
بازار بزرگ ۱۱۰ هزار تومان و برخي مراكز خرده فروشي 
۱۳۰ هزار تومان عرضه مي ش��ود. در عين حال، در مورد 
يك نوع پوشك شورتي مي توان به درج قيمت ۱۶۶ هزار 
توماني بر روي بسته ۲۴ تايي اين محصول اشاره كرد كه 
با اعمال تخفيف، رقم ۱۳۸ هزار تومان بر روي بسته بندي 
درج ش��ده و در نهايت، مغازه دار آن را با قيمت ۱۲۵ هزار 
تومان عرضه مي كند. به اين ترتيب شاهد اختالف ۴۱ هزار 
توماني بين قيمت كاال و نرخ خرده فروشي هستيم. اين 
در شرايطي است كه تيرماه امسال قيمت مصرف كننده 
درج شده بر روي اين محصول ۸۰ هزار و ۵۰۰ تومان بود 
كه بر روي بسته بندي با لحاظ تخفيف ۱۰ درصدي ۷۲ 
هزار و ۴۵۰ تومان درج شده بود. در عين حال، همين كاال 
در مركز خرده فروشي با قيمت ۶۳ هزار تومان به فروش 
مي رسيد. با توجه به اينكه فروشنده هيچگاه كاالي خود 
را زير قيمت عرضه نمي كند و از فروش آن سود مي برد، 
قطعا در خريد از مراكز عمده فروشي، قيمت اين پوشك 
پايين تر بود. به اين ترتيب بين قيمت درج شده بر روي 
پوشك و نرخي كه از س��وي برخي خرده فروشان اعالم 
مي ش��د اختالف ۱۷ هزار و ۵۰۰ توماني وجود داشت. با 
اين اوصاف بايد ديد كه آيا فكر جدي براي تامين نياز اليه 

جاذب پوشك صورت گرفته يا خير.

گزارش 

انتصاب 
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شيوه جديد رفع تعهد ارزي 
تع�ادل |وزي��ر صمت در نشس��ت هم انديش��ي با 
صادركنندگان، اولي��ن و مهم ترين ماموريت تعريف 
ش��ده در وزارت صمت را باز كردن قفل صادرات كشور 
عنوان ك��رد. آن طور كه عليرضا رزم حس��يني اعالم 
كرده، شيوه نامه جديد واردات در برابر صادرات تدوين 
و ط��ي روزهاي آين��ده از س��وي رييس جمهور ابالغ 
مي شود. همچنين خروجي اين نشست، نشان مي دهد، 
روش هاي قبلي تامين ارز مواد اوليه از محلي غير از بانك 
مركزي كه پي��ش از اين، براي مقطع كوتاهي اجرايي 
اما متوقف ش��د، بار ديگر بر مدار كسب و كار بازرگانان 
قرار گرفته و صادركنندگان و واردكنندگان از اين پس 
مي توانند روي منابع ارزي خود متكي شوند. طبق گفته 
رزم حس��يني، در ش��يوه نامه جديد، تعهد ارزي گروه 
كااليي ۲ و ۳ همچنان برعهده بانك مركزي خواهد بود 
و تخصيص ارز اين بخش از اين محل صورت مي گيرد 
و ديگر گروه هاي كااليي نيز از س��امانه نيما، تامين ارز 
مي شوند. از اين رو، فهرست اقالم وارداتي مورد نياز كشور 
تهيه شده كه در اختيار صادركنندگان قرار مي گيرد و 
همه بازرگانان داراي تعهد ارزي از سال ۹۸ مي توانند يك 
واردكننده را معرفي يا خود، اقالم مورد نياز كشور را وارد 
كنند. روش ديگري كه بر اساس شيوه نامه جديد تعيين 
و وزير صمت به آن اشاره كرده، استفاده از ارز اشخاص 
براي كمك به تامين مواد اولي��ه واحدهاي توليدي و 

واردات ماشين آالت و قطعات صنايع است.

    شيوه نامه جديد چگونه است؟ 
وزير صمت در نخس��تين نشس��ت هم  انديش��ي با 
صادركنندگان كش��ور گف��ت: يك��ي دو روز آينده 
ش��يوه نامه جديد واردات در مقابل صادرات از سوي 
رييس جمهور ابالغ مي ش��ود. عليرضا رزم حسيني 
همچنين افزود: ليست ارقام وارداتي مورد نياز كشور 
تهيه شده كه در اختيار صادر كنندگان قرار مي گيرد 
و همه صادر كنندگاني داراي تعهد ارزي از سال ۹۸ 
مي توانند يك واردكننده را معرفي و يا خود اقالم مورد 
نياز كش��ور را با واردات انجام دهن��د. وي اضافه كرد: 
از اين طريق پيمان س��پاري ارزي محقق شده و رفع 
تعهد نيز انجام خواهد شد. رزم حسيني تهيه و ابالغ 
اين شيوه نامه را يك حركت خردمندانه براي حمايت 
از صادرات و گش��ايش مسير براي توسعه صادراتي و 
افزايش توليد در كشور عنوان كرد وگفت: تامين مواد 
اوليه توليد با اين روش تسهيل مي شود و خوشبختانه 
با حمايت ش��خص رييس جمهور شيوه نامه مدنظر 
ابالغ خواهد ش��د. به گفته او، در اين شيوه نامه پيش 
بيني ش��ده، كه مباحث تعهدات ارزي اقالم كااليي 
گروه هاي ۲ و ۳ همانند گذشته با بانك مركزي خواهد 
بود و تخصيص ارز نيز از اين مس��ير انجام مي ش��ود. 
رزم حس��يني افزود: درباره ارز اشخاص نيز هر فردي 
كه اعالم عدم نياز به ارز داخل كش��ور داشته باشد و 
همچنين افرادي ك��ه واردات را براي صادرات مجدد 
انج��ام مي دهند با همين فرآيند امكان پذير اس��ت. 
رييس اتاق ايران در اين نشست هم انديشي با اشاره 
به تحقق خواسته هاي فعالن اقتصادي به دست وزير 
جديد صنعت، مع��دن و تجارت، گفت: اميدواريم در 
مرحله بعدي ۱۰ خواسته مطرح شده بخش خصوصي 
در شوراي گفت وگو در دستور كار مذاكرات وزير قرار 
گيرد. غالمحسين شافعي عنوان كرد كه رمز توفيق 
كش��ور همين ش��يوه اي اس��ت كه وزارت صمت در 
توجه به نظرات بخش خصوصي پيش گرفته است. 
رييس كنفدراس��يون صادرات ايران هم با اش��اره به 
اينكه اگر هرگونه روش��ي به عنوان اتاق تهاتر، مانعي 
اضافه بر موانعي باشد كه بانك مركزي ايجاد كرده، باز 
هم صادرات كشور را دچار لطمه خواهد كرد، گفت: 
پيشنهاد ۱۰ بندي اتاق بازرگاني كه پيش تر به دولت 
تقديم شده، بسته اي كامل براي رفع تعهد ارزي است. 
جمشيد نفر رييس كميس��يون صادرات غيرنفتي 
اتاق ايران نيز با تاكيد بر ضرورت س��اده، قابل فهم و 
غيرقابل تفسير بودن شيوه نامه  جديد رفع تعهد ارزي 
در اظهاراتي تاكيد كرد كه واردات در مقابل صادرات 
۸۰ درصد مشكالت را حل مي كند و نبايد بخشنامه 

را پيچيده صادر كرد.

    وضعيت رفع تعهد ارزي صادركنندگان
از س��وي ديگر، رييس سازمان توس��عه تجارت، نيز با 
بيان اينكه ١٠٩٠٠ مرزنشين بابت صادرات سال هاي 
٩٧ و ٩٨ تعه��د ارزي دارن��د، بيان كرد ك��ه نيمي از 
صادركنندگاني ك��ه رفع تعه��د ارزي نكردند، اصال 
كارت بازرگاني نداش��تند. حميد زادبوم، با اش��اره به 
اينكه۱۰۲۰۰ صادركننده اي كه رفع تعهد ارزي نكرده 
و داراي كارت بازرگاني هستند، مبلغ ۱۵.۷ ميليارد دالر 
تعهد ارزي دارند، گفت: همچنين ۱.۳ ميليارد يورو ارز 
۱۰۹۰۰ صادركننده داراي كارت پيله وري نيز هنوز 
به كشور بازنگشته است. همچنين بنابه اظهارات او، از 
۲۱۴۸۳ صادركننده كه در سال هاي ۹۷ و ۹۸ كه تعهد 
ارزي دارند ۱۰۹۰۰ نفر كارت بازرگاني ندارند كه البته 
آنها كارت مرزنشيني يا پيله وري داشته اند كه بر اساس 
قواعد مرزنشيني صادرات كرده اند كه متوسط صادرات 
آنها زير ۱۰۰ هزار دالر بوده است. او در عين حال تصريح 
كرد: ۱۰۲۰۰ نفر نيز با كارت بازرگاني صادرات كرده اند 
كه تعهد ارزي آنها باقي مانده اس��ت. بنابراين نيمي از 
صادركنندگاني كه تعهد ارزي دارند، كارت بازرگاني 
داشته و نيمي ديگر كارت پيله وري و مرزنشيني دارند.

دبير ستاد تنظيم بازار كشور 
منصوب شد

عباس قبادي دبير كارگروه تنظيم بازار كشور شد. 
با حكم رزم حسيني وزير صنعت، معدن و تجارت، 
عباس قبادي به عنوان دبير كارگروه ستاد تنظيم 

بازار منصوب شد.

گراني كاال به نفع كسبه نيست
اتاق اصناف ايران|دبير هيات رييسه اتاق اصناف 
اي��ران گفت: بايد بپذيريم كه گران��ي مقوله جدا از 
گرانفروشي اس��ت و گراني و افزايش قيمت كاال به 
نفع كسبه نيست و تنها ركود بازار را به دنبال دارد. 
حس��ين طاهرمحمدي اظهار داش��ت: واحدهاي 
صنفي كااليي را كه خريداري مي كنند با درصد نرخ 
سود مشخص آن كاال را به مشتري عرضه مي كنند 
و افزايش قيمت ها ربطي به ح��وزه اصناف ندارد و 
اصناف عرضه كننده نهايي كاال هستند و كسبه زماني 
بازار برايشان خوب و داراي رونق است كه قيمت ها 
ثابت باشد، بنابراين اين نوسان قيمتي به نفع بازار 
نيست. وي تاكيد كرد: اصناف از گران شدن كاالها 
سود نمي برند، يك فرد صنفي سرمايه اش كاالهاي 
واحد صنفي آن است هرچه اين اجناس گران شود 
جايگزين كردن كاالها برايش س��خت تر مي شود 
بنابراين بايد بدانيم كه گران شدن كاال به منزله سود 
بردن بيشتر نيست و رشد اقتصادي ندارد، اصناف 
هم مي خواهند قيمت كاال مناس��ب بوده تا بتوانند 
عرضه بيشتري داشته باشند. طاهرمحمدي تصريح 
كرد: اصناف در همه ادوار دولت را همراهي كردند و 
امروز نيز در خط مقدم جنگ اقتصادي قرار دارند و 
دولت بايستي براي كنترل قيمت ها به دنبال كاهش 
قيمت هزينه هاي توليد باشد تا بتواند قيمت نهايي 
كاال را كاهش دهد و با قيمت مناسب تر عرضه شود. 

تراز منفي تجارت در 7ماهه 99 
كارنامه تجارت خارجي تا پايان مهرماه ۹۹ تش��ريح 
شد. بنابر آمار اعالمي از س��وي رييس كل گمرك، ، 
ارزش تجارت خارجي در اين مدت ۳۸.۲ ميليارد دالر 
گزارش مي شود. صادرات به ارزش ۱۸.۲ ميليارد دالر 
بوده كه نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ از نظر ارزشي 
۲۳ درصد كاهش دارد. اما واردات به ارزش ۲۰ ميليارد 
و ۴۰ ميليون دالر بوده كه از كل واردات كشورمان در 
اين مدت ۱۳.۸ ميليون تن مربوط به كاالهاي اساسي 
است. بنابراين اين آمار گوياي سبفت گرفتن واردات از 
صادرات وتراز منفي تجارت تا پايان مهر ماه ۹۹ دارد.  
رييس كل گمرك به تشريح روند تجارت در ۷ ماهه 
امسال پرداخت و گفت: وزن كل كاالهاي مبادله شده 
در هفت ماهه امس��ال ۸۵ ميليون تن بود كه نسبت 
به مدت مش��ابه سال قبل ۱۷.۵ درصد كاهش نشان 
مي دهد. در اين مدت س��هم صادرات از كل تجارت 
خارجي ۶۵ ميلي��ون و ۵۷۳ هزار تن ب��ه ارزش ۱۸ 
ميليارد و ۲۳۸ ميليون دالر و سهم واردات ۱۹ ميليون 
و ۳۳۲ هزار تن به ارزش ۲۰ ميليارد و ۴۰ ميليون دالر 
بود كه از كل واردات كش��ورمان در اين مدت ۱۳.۸ 
ميليون تن مربوط به كاالهاي اساسي است.  مهدي 
ميراشرفي افزود: همانطور كه پيش بيني مي شد روند 
كاهشي صادرات به نسبت ماه قبل يعني شهريور ماه 
۱۰ درصد كم شده و نويد خوبي است كه تا پايان سال 
روند صادرات كشور طبيعي شود. معاون وزير اقتصاد 
در مورد واردات نيز بيان داش��ت: سهم واردات ۱۹.۳ 
ميليون تن كاال بوده ك��ه ارزش آن ۲۰ ميليارد دالر 
است. از اين ميزان سهم كاالهاي اساسي ۱۳.۸ ميليون 
تن بوده است. ميراشرفي يادآور شد: يكي از عمده ترين 
كاالهاي اساسي وارد شده ذرت به وزن ۵.۸ ميليون تن 
بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل )۵.۱ ميليون 
تن( رشد دارد و جزو نهاده هاي اصلي در خوراك دام 
و طيور اس��ت. بنابر آمار اعالمي ازسوي او، طي هفت 
ماه س��ال جاري عمده مقاصد كاالهاي صادراتي به 
ترتيب عراق با ۴.۸ ميليارد دالر، چين با ۴.۴ ميليارد 
دالر، امارات متحده عربي با۲.۲ ميليارد دالر، تركيه 
با ۱.۴ ميليارد دالر و افغانس��تان با ۱.۳ ميليارد دالر 
بود. او همچنين افزود: كشورهاي عمده طرف معامله 
واردات نيز به ترتيب شامل چين با ۵.۱ ميليارد دالر، 
امارات متحده عربي ب��ا ۴.۷ ميليارد دالر، تركيه ۲.۲ 
ميليارد دالر، هن��د با ۱.۲ ميليارد دالر و آلمان قريب 

يك ميليارد دالر بودند.

صادرات رب گوجه
تا پايان آبان بالمانع است

صادرات رب گوجه فرنگي در بسته بندي و احجام 
مختلف با رعايت ساير ضوابط و مقررات مربوطه تا 
پايان آبان ماه جاري بالمانع است. سعيد عباسپور 
مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات در نامه اي 
به شاماني مديركل دفتر صادرات گمرك جمهوري 
اسالمي ايران صادرات رب گوجه فرنگي تا پايان ماه 

جاري را بالمانع اعالم كرد. 

دستورالعمل اجرايي
تامين مالي بنگاه ها ابالغ شد

دستورالعمل اجرايي تأمين مالي بنگاه هاي اقتصادي 
در سال ۱۳۹۹ كه از سوي بانك مركزي تهيه و تدوين 
شده است، از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت ابالغ 
شد.بر اساس اين دستورالعمل، بنگاه هاي اقتصادي 
كه در زمان درخواست تس��هيالت، تعداد كاركنان 
آنها تا ۱۰۰ نفر باش��د و طرح هاي نيمه تمام توليدي 
با پيشرفت فيزيكي بيش از ۶۰ درصد و با پيش بيني 
اشتغال تا ۱۰۰ نفر، مش��مول اين ابالغيه مي شوند. 
در متن اين دستورالعمل آمده است: »اولويت اصلي 
پرداخت تس��هيالت موضوع اين دس��تورالعمل، آن 
دس��ته از بنگاه هاي اقتصادي است كه عمدتًا داراي 
مش��كالت نقدينگي بوده و از لحاظ ظرفيت توليد، 
دان��ش فني، توان مديريت و بازار، مش��كلي كه مانع 
راه اندازي يا افزايش توليد باشد، نداشته و با دريافت 
اين تسهيالت قادر به راه اندازي سريع، انجام نوسازي و 
بازسازي الزم و تثبيت يا افزايش توليد و اشتغال باشند. 
همچنين ميزان تسهيالت قابل پرداخت به هر بنگاه 
اقتصادي، بر اساس نياز واقعي بنگاه و تأييد كارگروه 

استاني خواهد بود. 

هزينه ماهانه پوشك براي هر كودك يك ميليون تومان برآورد مي شود!

برنج هاي رسوبي در گمرك متروكه مي شوند؟ 

چهار عامل گراني »پوشك« بچه

سريال ناتمام برنج هاي رسوبي 
تعادل |

دعواي سريالي بر سر برنج هاي رسوبي در گمركات هنوز 
ادامه دارد. پس از رس��انه اي شدن رسوب ۲۰۰ هزارتن 
برنج در گمركات كشور، شاهد بحث و جدل بين سه نهاد 
دولتي از جمله گمرك، وزارت صمت و بانك مركزي بر 
سر ترخيص اين قلم كاالي اساسي بوديم. در اين ميان 
واردكنندگان خواهان ترخيص كاالي خود از گمرك به 
دليل رو به فساد رفتن و كمبود آن در بازار، شده بودند. 
آنها علت اصلي ماندن اين حجم از برنج در گمرك را عدم 
همكاري بانك مركزي در تخصيص ارز عنوان كردند. اما 
با توجه به اينكه موضوع برنج هاي مانده در گمرك طي 
روزهاي گذشته وارد فاز جديدي از كشمكش بين بانك 
مركزي و گمرك شد، رييس انجمن واردكنندگان برنج 
روز گذشته در اظهاراتي از حل شدن مشكل ارزي و صدور 
كد تخصيص ارز خبر داد و اعالم كرد كه فعال تمايلي به 
ترخيص اين كاال از گمرك ندارند؛ چرا كه به نوعي براي 
آنها به صرفه نبوده و قيمت برنج وارداتي با برنج داخلي 
برابري مي كند. اظهارات رييس انجمن واردكنندگان گويا 
به مذاق معاون فني گمرك زياد خوش نيامد، به طوري كه 
در واكنش به صحبت هاي او عنوان كرد كه اين سازمان 
نيز براساس قوانين امور گمركي نسبت به اعمال قانون 
متروكه با رعايت مقررات مربوطه براي برنج هاي دپو شده 

اقدام خواهد كرد.

    واردكنندگان: مشكل كد تخصيص ارز 
برنج هاي رسوبي حل شد

موضوع دپو ش��دن برنج در گمرك و عدم ترخيص و 
عدم اختص��اص ارز به واردات اي��ن محصول و اعالم 
خبر احتمال فاسد شدن ۲۰۰هزار تن برنج، به محل 
بحثي بين نهادهاي دولتي تبديل شده است. گمرك 
مي گويد انگشت اتهام را به سمت بانك مركزي نشانه 
مي گيرد كه در تخصيص ارز براي خروج كاالهاي مانده 
در گمرك، تعلل مي ورزد. در مقابل مس��ووالن بانك 
مركزي نيز، مي گويند اشكال از گمرك است و علت 
اصلي رسوب برنج هاي وارداتي را ترخيص درصدي 
كاال توس��ط »گمرك«، بدون داشتن تخصيص ارز و 
كد رهگيري براي ثبت  سفارش مرتبط با آنها مي داند. 

ام��ا ذي نفعان اي��ن ماجرا كه هم��ان واردكنندگان 
برنج هستند، به تازگي اعالم كردند كه فعال تمايلي 
به ترخيص اين كاال از گمرك ندارند واز حل ش��دن 
مش��كل ارزي و صدور كد تخصيص ارز خبر داده اند. 
در همين رابطه، دبير انجم��ن واردكنندگان برنج با 
بيان اينكه مقصر دانستن سازمان يا فردي در ماجراي 
دپوي ۲۰۰ هزار تن برنج در گمركات مشكلي را حل 
نمي كند، به »ايسنا« مي گويد: حدود يك هفته است 
كه مشكل كد تخصيص ارز توسط بانك مركزي حل 
شده و واردكنندگان بايستي بعد از تامين ارز اقدام به 
ترخيص اين ۲۰۰ هزارتن برنج كنند. بنابه اظهارات 
مسيح كش��اورز، رس��وب برنج هاي وارداتي در بنادر 
موضوع جديد نيست. سال ۱۳۹۸ حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ 
هزار تن برنج وارد كشور ش��د و ناگهان واردات برنج 
ممنوع شد. اين موضوع چهار ماه ادامه داشت تا اينكه 
بارهاي برنج در بنادر رسوب كرد. بعد ازآن هم وزارت 
صمت به جاي وزارت جهاد كشاورزي متولي مديريت 
واردات كاال ش��د و تا اين وزارتخانه با سازوكار واردات 

آشنايي پيدا كند، زمان زيادي سپري شد.
كشاورز در ادامه مي افزايد: به بخشي از بارهاي برنج سال 
۱۳۹۸ از طرف بانك مركزي كد تخصيص تعلق گرفت و 
ترخيص شدند و ترخيص بخش ديگري از اين برنج ها به 

سال ۱۳۹۹ موكول شد. همچنين براساس آمار اعالمي 
از س��وي او، ابتداي س��ال ۱۳۹۹ نيز ارز واردات برنج از 
۴۲۰۰توماني به نيمايي تغيير كرد و ش��يوع كرونا هم 
تقاضا براي برنج را كاهش داد. بنابراين موفق به دريافت 
كد تخصيص ارز از بانك مركزي و تامين ارزي آن نشديم 
و همه اين عوامل منجر به رسوب كاال در بنادر شد. او در 
عين حال تاكيد مي كند كه برنج هاي رس��وبي در بنادر 
فاسد نخواهند شد، زيرا ماندگاري آنها تا دوسال است. 
يعني اين برنج ها تا پايان ۱۴۰۰ قابل مصرف هستند و 
اگر اين برنج ها آماده ترخيص شوند به دليل كاهش زمان 
انقضا مجددا توسط استاندارد و بهداشت بررسي هاي الزم 

بر آنها انجام مي شود.

    گمرك: صدور كد تخصيص ارز به معناي 
مجوز ترخيص نيست

اما اظه��ارات دبير انجمن واردكنن��دگان برنج واكنش 
معاون فني گمرك ايران را در پي داشت. مهرداد جمال 
ارونقي در گفت وگوي خود با »ايس��نا« چند نكته را در 
رابطه با مس��ائل مطرح شده توضيح داده و تاكيد كرده: 
صدور كد تخصيص ارز به هيچ عنوان به معناي مجوزي 
براي ترخيص برنج هاي دپو شده در گمرك نيست و ما 
هيچ اختي��اري براي ترخيص اين برنج ه��ا با صدور كد 

تخصيص نداريم و فقط بايد كد رهگيري بانك )كد ساتا( 
صادر شود، بنابراين با صدور كد تخصيص مشكلي براي 
ترخيص برنج ها حل نخواهد ش��د. او درباره فاسد شدن 
برنج هاي مانده در گمرك، همچنين مدعي ش��ده كه 
ما در گمرك هيچگاه اعالم نكرده ايم كه برنج ها فاس��د 
شده اند، بلكه تأكيد كرده ايم كه با توجه به شرايط موجود 
در بنادر و كانتينرها اين برنج ها رو به فاسد شدن هستند. 
هرچند تشخيص فاسد و يا سالم ماندن برنج ها بر عهده 
دستگاه هاي مربوطه از جمله سازمان كشاورزي و سازمان 
ملي استاندارد است و تا زماني كه مجوز معتبر آنها به ما 

اعالم نشود ترخيص صورت نخواهد گرفت. 

    برنج هاي رسوبي متروكه مي شوند
 البته ارونقي با اش��اره به اينكه برنج ها از مدت ها قبل به 
گمرك اظهار شده اند و ترخيص آنها صورت نگرفته و در 
حال حاضر انجمن واردكنندگان برنج عدم تمايل خود 
براي ترخيص را اعالم كرده، گفته اس��ت: گمرك ايران 
طبق قوانين امور گمركي اقدام ك��رده و قانون متروكه 
را با رعايت مقررات مربوطه براي برنج هاي رس��وبي در 
گمرك اعمال خواهد ك��رد. از اين رو، بنابه گفته معاون 
فني گمرك، در صورتيكه گمرك برنج هاي دپو شده كه 
حدود ۲۳۰ هزار تن برآورد مي شود، را متروكه اعالم كند، 
اين برنج ها براي تعيين تكليف به سازمان اموال تمليكي 
سپرده مي شود.  در اين ميان، صديف بيك زاده مديركل 
دفتر امور خدمات بازرگاني وزارت صمت در اظهاراتي به 
»خبرگزاري فارس«، گفته است: وزارت صمت در مورد 
ميزان ترخيص برنج از گم��ركات از برنامه تنظيم بازار 
عقب تر است اين در حالي است كه اين وزارتخانه به اندازه 
مورد نياز براي تنظيم بازار ثبت سفارش واردات برنج را 
انجام داده و بر همان اس��اس نيز از بازرگانان خواسته تا 
واردات برنج انجام دهند. حال با توجه به اينكه روز گذشته 
حسن روحاني رييس جمهور در جلسه ستاد هماهنگي 
اقتصادي دولت، يك بار ديگر تاكي��د كرد كه كندي يا 
ناهماهنگي در ترخيص كاالهاي ضروري به هيچ وجه 
قابل قبول نيست، بايد ديد ماجراي رسوب ۲۰۰هزار تن 
برنج در گمرك كه ارزش آنها ۴ هزار ميليارد تومان برآورد 
مي شود وديگر كاالهاي مانده در گمرك، به كجا مي رسد.
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چهرهروز

بازيگر پيشكسوت سينما درگذشت
»عزت اهلل جامعي ندوشن« بازيگر سينما و تلويزيون ۱۱ آبان ماه بر اثر سكته قلبي درگذشت.جامعي ندوشن متولد ۱۳۳۳ بود كه عالوه بر 
تهيه كنندگي؛ در بازيگري هم فعال بود و در دانشگاه نيز تدريس مي كرد. وي، شغل اصلي اش معلمي بود اما در دنياي هنر نيز فعاليت هايي 
داشت. او كه اصالتي يزدي داشت در ابتدا و همانند بسياري از هم نسالنش به دليل مخالفت و عدم تمايل خانواده براي ورود وي به عرصه هنر به 
صورت مخفيانه در رشته هنرهاي نمايشي با گرايش كارگرداني تحصيالت خود را تا مقطع كارشناسي ارشد ادامه داد.درزمان تحصيل موفق 
شد تا با اولين حضور تلويزيوني خود توانايي اش در اين عرصه را به اثبات رسانده و رسما از سال ۱۳۶۶ وارد سينما و تلويزيون شود. جامعي در 

سال هاي اخير و پس از غيبتي حدود يك دهه اي در عرصه بازيگري، عالوه بر كارگرداني به تهيه كنندگي و تدريس در دانشگاه مشغول بود.

میراثنامه

معاون ميراث فرهنگي اداره كل ميراث فرهنگي، 
گردش��گري و صنايع دستي خراس��ان جنوبي از 
آغاز مرمت و بازسازي كاروانس��را )رباط شور( در 
شهرستان فردوس خبر داد. علي شريعتي منش 
اظهار داش��ت: اين بن��ا مربوط ب��ه دوره قاجاريه 
اس��ت و از جمله كاروانس��راهاي ارزشمند استان 
به ش��مار مي رود كه بر اثر عوامل طبيعي آس��يب 
دي��ده و بخش هايي از آن تخريب ش��ده اس��ت. 
همچنين سردر ورودي، هشتي، شاه نشين، حياط، 
حجره هاي پيرام��ون حياط و اصطب��ل از جمله 
فضاهاي اين كاروانسرا است. معاون ميراث فرهنگي 
اداره كل مي��راث فرهنگي، گردش��گري و صنايع 
دس��تي خراس��ان جنوبي گفت: فعاليت مرمت و 
بازسازي اين كارونسرا آغاز شد و در نخستين اقدام 
آواربرداري، استحكام بخشي و بازسازي ديوارهاي 
فروريخته در برنامه عمراني اين بنا قرار دارد. او بيان 
كرد: كاروانسراي ش��ور در مسير شهر فردوس به 
بشرويه قرار دارد و تاكنون بيش از يك ميليارد ريال 
در اين بنا هزينه شده است. كاروانسراها و رباط هاي 
برون ش��هري از جمله بناهاي تاريخي- فرهنگي 

محسوب مي شوند كه معموال در مسيرهاي كارواني 
با اهداف مشخص و بيشتر توسط حاكمان يا بانيان 
خيرانديش ساخته و وقف شدند. در دوران متاخر 

اس��المي يكي از مهم تري��ن محورهاي مواصالت 
كاروان��ي از خراس��ان جنوبي عب��ور مي كرده كه 

كاروانسراي تاريخي شور از اين جمله است.

مرمت كاروانسراي شور در خراسان جنوبي آغاز شد

هنر

فيلم »خط فرضي« س��اخته فرنوش صمدي، جايزه بهتري��ن فيلم بخش ويژه 
فيلم هاي اول و دوم كارگردان جشنواره بين المللي فيلم وايادوليد اسپانيا را به خود 
اختصاص داد. جشنواره بين المللي فيلم وايادوليد اسپانيا معروف به سمينسي كه 
از قديمي ترين جشنواره هاي سينمايي در اروپاست، امسال شصت و پنجمين دوره 
خود را برگزار كرد و در نهايت فيلم »خط فرضي« به كارگرداني فرنوش صمدي 
موفق به كسب جايزه بهترين فيلم بخش ويژه ساخته هاي اول و دوم كارگردانان 
شد. همچنين فيلم »دشت خاموش« به كارگرداني احمد بهرامي و فيلم »شيطان 
وجود ندارد« به كارگرداني محمد رسول ُاف هم نماينده سينماي ايران در بخش 
اصلي رقابتي فيلم هاي بلند اين رويداد سينمايي بودند. فرنوش صمدي پيش از اين 
توانسته بود در دو سال متوالي ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ نيز جايزه بهترين فيلم كوتاه را براي 
»سكوت« و »نگاه« را از اين فستيوال قديمي اروپا دريافت كند. سحر دولتشاهي، 
پژمان جمشيدي، حسن پورش��يرازي، آزيتا حاجيان، اميررضا رنجبران، صدف 

عسگري و محمد حيدري بازيگران اصلي اين فيلم هستند.

 »خط فرضي« بهترين فيلم 
جشنواره اسپانيايي

هنر

منتقد نش��ريه ورايتي، »آن شب« با كارگرداني كوروش اهري و بازي شهاب 
حسيني را، فيلمي ترسناك و خوش ساخت با جنبه هاي روانشناختي دانست 
كه تماشاگر را غافلگير مي كند. ريچارد كويپرس، منتقد سايت ورايتي بعد از 
تماشاي »آن شب« كاِر كورش اهري با بازي شهاب حسيني، نقدي مثبت را 
بر اين فيلم نوش��ت. در نقد ريچارد كويپرس آمده است: در فيلم »آن شب«، 
پليدي هاي ذهن در هتلي غار مانند در لس آنجلس به واقعيت تبديل مي شوند. 
فيلمي ترسناك و خوش ساخت با جنبه هاي روانشناختي، ساخته كوروش 
اهري، كارگردان ايراني-امريكايي با بازي شهاب حسيني و نيوشا جعفريان كه 
در نقش زوجي به همراه دختر كوچك شان ظاهر مي شوند كه رابطه شكننده اي 
دارند. اين فيلم كه عمدتا به زبان فارسي است، تماشاچي را به وحشت مي اندازد 
و پاياني جذاب را به نمايش مي گذارد. نخستين فيلم بلند تحسين برانگيز اهري، 
مطمئنا رضايت طرفداران اين ژانر را جلب كرده و بار احساس��ي و مولفه هاي 

جذاب توليد را براي جلب نظر مخاطبان عمومي نيز دارد.

»آن شب« مورد پسند منتقد »ورايتي«
 قرار گرفت

جامعه ادامهازصفحهاول

 تكميل ظرفيت بهشت زهرا 
 اما كوچه و خيابان پر است از آدم هايي كه انگار كرونا 
را شوخي گرفته اند. كسي باور نمي كند، نمي خواهد 
باور كند يا بار تامين معيشت آنقدر سنگين است 
كه كسي به س��المتي اش فكر نمي كند. مردم در 
خيابان ها رف��ت و آمد مي كنند، انگار هيچ اتفاقي 
رخ نداده، همچنان ترافيك در كالن ش��هر تهران 
بيداد مي كند، هوا مانند تمام س��ال هاي گذشته 
كه كرونايي در كار نبود، آلوده اس��ت. ستاد مقابله 
با كرونا هر روز هش��دار مي دهد، حاال ديگر مردم 
به آمار مرگ و مير باالي 4۰۰ نفر در شبانه روز هم 
عادت كرده اند. آماري كه به گفته خود مسووالن اگر 
بخواهيم آن را واقعي كنيم تبديل به حداقل 8۰۰ 
مرگ در شبانه روز مي شود. مسووالن بيمارستان ها 
از كمبود كادر درمان مي گويند، از خستگي آنها و 
اينكه خيلي از پرس��تارها يا به كرونا مبتال شده و 
جان خود را از دست داده اند، يا به واسطه بيماري 
از چرخه خدمات رساني خارج شده اند. شرايط هر 
روز بدتر مي شود و باز هم دولت از قرنطينه كامل 
ش��هرهايي با وضعيت قرمز طفره م��ي رود. انگار 
كسي دلش به حال خانواده هاي داغدار نمي سوزد. 
انگار كس��ي باور ندارد مردن و دفن شدن در اين 
شرايط بسيار تلخ و دلخراش است. اينكه پزشكان 
مي گويند كرونا مي تواند افراد مبتال را حتي بعد از 
دو ماه از بهبودي به كام مرگ بكشاند هم براي كسي 
مهم نيست. اينكه ابتال به كرونا باعث از بين رفتن 
قسمتي از مغز مي شود. اينكه مي تواند در دراز مدت 
به ديگر ارگان هاي بدن آسيب برساند، هيچ كدام 
اينها نه براي مردم و نه براي مسووالن مهم نيست. 
دولت توان تامين معيشت مردم را ندارد، حتي توان 
كنترل افزايش افسارگسيخته قيمت كاالها را هم 
ندارد. اما رييس جمهور همچنان از جريمه شدن 
اف��رادي مي گويد كه ماس��ك نمي زنند و تعطيل 
بودن مشاغلي كه البته ماه هاست تعطيلند و نيازي 
به تاكيد دوباره بر تعطيلي آنها نيست. رييس شوراي 
شهر مي گويد، اگر تهران تعطيل نشود اين زنجيره 
پاره نخواهد شد. رييس بخش عفوني بيمارستان 
شهيد دانش��وري از رس��يدن آمار مرگ و مير به 
روزي 9۰۰ نفر خبر مي دهد. اما ش��هر همچنان 
مانند گذشته پر تكاپو است. مردم در رفت و آمدند 
و دولتمردان از مردم مي خواهند براي از بين رفتن 
كرونا، براي از بين رفتن گراني و براي هر چيز ديگر 
دعا كنند. اما هيچ كس به اين فكر نمي كند كه تا 
كاري انجام نشود دعا كردن به تنهايي نمي تواند 
مشكل گشا باش��د. اينكه قرار است سه آرامستان 
همزمان در تهران ساخته شود، به اين معني است 
كه فاجعه بزرگ تري در راه است. به اين معني است 
كه روزگار سخت تري را پيش رو داريم. كسي بايد 
به اين فكر كند كه تعطيلي شهرهاي پرخطر تنها 
راه نجات است و بس. ظرفيت بهشت زهرا تكميل 

شده است. اين خبر بسيار تلخ است.

۴۳۴  فوتي جديد كرونا  در كشور 
سخنگوي وزارت بهداشت از شناسايي ۷۷۱9 مورد 
جديد كوويد۱9 در كش��ور طي ۲4 ساعت گذشته 
خبر داد. سيما سادات الري گفت: از اين ميان ۲۳89 
تن در مراكز درماني بس��تري ش��دند. همچنين و بر 
اساس معيارهاي قطعي تش��خيصي، ۷ هزار و ۷۱9 
بيمار جديد مبتال به كوويد۱9 در كشور شناسايي شد 
كه دو هزار و ۳89 نفر از آنها بس��تري شدند. مجموع 
بيماران كوويد۱9 در كش��ور به ۶۲۰ هزار و 49۱ نفر 
رس��يد. الري ادامه داد: متاسفانه در طول ۲4 ساعت 
گذش��ته، 4۳4 بيمار كوويد۱9 جان خود را از دست 
دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۳۵ هزار 
و ۲98 نفر رسيد. خوشبختانه تا كنون 48۶ هزار و ۶9۱ 
نفر از بيماران، بهبود يافته و يا از بيمارستان ها ترخيص 
ش��ده اند. به گفته او، ۵۲44 نف��ر از بيماران مبتال به 
كوويد۱9 در وضعيت شديد اين بيماري تحت مراقبت 
قرار دارند. سخنگوي وزارت بهداشت افزود: تا كنون 
چهار ميليون و 9۶۵ هزار و ۳۲۶ آزمايش تشخيص 

كوويد۱9 در كشور انجام شده است. اوهمچنين درباره 
استان هاي در شرايط قرمز بيماري گفت: استان هاي 
تهران، اصفهان، قم، آذربايجان ش��رقي، خراس��ان 
جنوبي، سمنان، قزوين، لرستان، اردبيل، خوزستان، 
كرمانش��اه، كهگيلويه و بويراحمد، گيالن، بوشهر، 
زنجان، ايالم، خراسان رضوي، مازندران، چهارمحال 
و بختياري، البرز، آذربايجان غربي، مركزي، كرمان، 
خراسان شمالي، همدان، يزد و كردستان در وضعيت 

قرمز قرار دارند.

تجارت اعضاي بدن بيماران كرونايي در ايران صحت ندارد
مطالبي كه در سايت هاي ضد انقالب درباره خريد 
و فروش و تجارت اعضاي بدن بيماران كرونا مطرح 
شده، به هيچ وجه صحت ندارد. رييس مركز پيوند و 
امور بيماري هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي با بيان اين مطلب گفت: وزارت بهداشت به 
دقت شايعاتي كه در زمينه تجارت و خريد و فروش 
اعضاي بدن در فضاي مجازي منتش��ر مي شود را 
رصد مي كند، حراست وزارت بهداشت نيز به دقت 
اين ش��ايعات و افرادي را كه با بازنشر اين مطالب به 
گس��ترش آن دامن مي زنند، زير نظر دارد. مهدي 
شادنوش افزود: بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد 
كه اين مطالب كذب از خارج از كشور فرستاده شده و 
هدف اين شايعه سازان ايجاد التهاب، تشويش اذهان 
عمومي و ايجاد نارضايتي در جامعه اس��ت. رييس 
مركز پيوند و امور بيماري هاي وزارت بهداشت افزود: 
هرگونه پيوند عضو در ايران در شبكه قانوني و تعريف 

شده رسمي در بيمارستان ها امكان پذير است و خارج 
از آن اساسا انجام هيچ عمل پيوند عضوي امكانپذير 
و عملياتي نيست. ش��ادنوش ادامه داد: بعضي ها از 
آرامش ايجاد شده در كش��ور در حوزه پيوند عضو 
رضايت ندارند و به پخش و انتشار اين شايعات اقدام 
مي كنند، از طرفي هم، چون موضوع ترحم انگيزي 
است بدخواهاني تمايل دارند از اين طريق عواطف 

مردم را تحريك و ايجاد نارضايتي كنند.

هشدار هاشمي درباره عدم تعطيلي تهران
بايد پيش از اينكه كرونا اثرات خود را بگذارد تصميمات را 
بگيريم، نه اينكه پشت كرونا حركت كنيم و هركاري كه 
مي خواهد انجام دهد و ما با ديركرد در تصميم گيري كه 
همان تعطيلي حداقل دو هفته اي تهران و كالن شهرها 
است را بايد به سرعت انجام دهيم، چرا كه در غير اين 
صورت مشكالت فراواني براي كشور ايجاد خواهد شد. 
رييس شوراي ش��هر تهران با بيان مطلب فوق گفت: 
هشدار در مورد وضعيت پاندمي كرونا در تهران است، 
متاسفانه موج جديد تعداد فوتي ها را به دو برابر رسانده و 
رو به افزايش است. محسن هاشمي افزود: پيش از اينكه 
كرونا اثرات خود را بگذارد تصميمات را بگيريم، نه اينكه 
پشت كرونا حركت كنيم و هركاري كه مي خواهد انجام 

دهد و ما با ديركرد در تصميم گيري كه همان تعطيلي 
حداقل دو هفته اي تهران و كالن شهرها است را بايد به 
سرعت انجام دهيم، چرا كه در غير اين صورت مشكالت 

فراواني براي كشور ايجاد خواهد شد.

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترسميروزنامهدردسترساست

ايس�نا| مدتي اس��ت كه مرگ هاي 
روزانه ناش��ي از كرونا در كشور مكررا 
ركورد مي زند؛ مرگ هاي روزانه ۳۰۰ 
تايي و 4۰۰ تايي فقط عدد و رقم نيستند؛ هر كدام از 
اين اعداد يك انسانند و چه بسيار خانواده هايي را كه 
طي حدود 9 ماه گذشته به سوگ نشانده است. حاال 
كه هر روز عده زيادي از هموطنان مان جانشان را به 
دليل كروناي منحوس از دست مي دهند، بي ترديد 
بايد ببينيم چرا از ش��رايط مديريت شده بيماري و 
مرگ هايي كه داشت به تك رقمي نزديك مي شد، 
فاجعه مرگ هاي سه رقمي س��ربرآورد، فاجعه اي 
انس��اني كه هر روز تكرار مي ش��ود. ظفرقندي كه 
خودش نيز چندي پيش به كرونا مبتال ش��د و حاال 
پس از دوره اي بستري در بيمارستان، بهبود يافته 
است، دغدغه هايش را در زمينه شرايط اين روزهاي 
كشور بيان كرده و معتقد است كه اكنون به بحراني 
جدي رس��يده ايم كه از نظر مرگ و مير مي توان نام 

فاجعه بر آن گذاشت.
او تشخيص ديرهنگام بيماران كرونايي، عدم رديابي 
اف��راد در تماس با مبتاليان، تراكم بيمارس��تان ها، 
كمبود تخت و پرس��نل و عدم وجود عزمي ملي در 
الزام آور بودن رعايت پروتكل ها را از مهم ترين علل 
افزايش مرگ و ميرهاي كرونايي در كشور مي داند 
و اعالم مي كند ك��ه »8۰ درصد بار كنترل اپيدمي 
در پيشگيري است، نه درمان. اگر بار كنترل نشده 
پيشگيري را بر سر بيمارس��تان و درمان ريختيد و 

پيشگيري نكرديد، دچار مشكل خواهيد شد. «
ظفرقندي با اش��اره ب��ه وضعيت كرونا در كش��ور، 
گفت: اگر در ح��وزه مرگ و مير ناش��ي از بيماري 
كوويد-۱9 در كشور، يك اقدام اساسي و راهبردي 
انجام ندهيم، خوب نيست. تعداد مرگ ومير ناشي 
از كرون��اي موجود به هيچ وجه قابل قبول نيس��ت 
و مدت هاس��ت كه نس��بت به آمارهاي جهاني در 
بخش مرگ و مير ناشي از كرونا جزو پنج كشور اول 
هس��تيم. اين هشداري اس��ت كه اگر جدي گرفته 
نش��ود و راهكارهاي اساسي كه از مدت هاي قبل بر 
روي آن تاكيد داشتيم، اجرايي نشود، آينده بسيار 

بدتر خواهد بود.

    فاجعه مرگ هاي كرونايي
او افزود: زماني كه مكاتباتي را كه از س��وي سازمان 

نظام پزشكي با آقاي رييس جمهور انجام داديم، مرور 
مي كنيم، مي بينيم كه در همان زمان درباره كنترل 
اپيدمي با روش هايي ك��ه در حال حاضر هم بر آنها 
تاكيد مي كنيم، مطرح شده است، اما اجرايي نشده اند 
و طبيعتا اكنون به بحراني جدي رسيده ايم كه از نظر 
مرگ و مير مي توان نام فاجعه بر آن گذاشت. تعداد 
مرگ اعالمي و رسمي ثبت شده روزانه باالي ۳۰۰ يا 
4۰۰ مورد اعالم مي شود و همه مي دانند و مسووالن 
وزارت بهداشت هم اعالم كرده اند كه اين آمار، فقط 
آمار بيماران ثبت شده است و آمار باالتر از اين هاست. 
س��ازمان نظام پزشكي با بررس��ي هاي ميداني، در 
بيمارستان ها و محل هاي دفن افراد مبتال به كرونا، 
عددي حداقل سه برابر آمار اعالمي را در زمينه مرگ 
و مير ناشي از كوويد-۱9 كسب كرده است. بنابراين 

اين موضوع به توجهي بسيار جدي نياز دارد.

    مرگ ۱۵ درصدي كرونايي هايي كه 
در بيمارستان ها بستري  مي شوند

ظفرقندي ادامه داد: ميزان مرگ و مير بيمارستاني 
ما در حوزه بيماري كرونا، حدود ۱۵ درصد اس��ت و 
اين عدد بسيار باالس��ت. بر اين اساس ۱۵ درصد از 
بيماران مبتال به كرونايي كه به بيمارس��تان آمده و 
بستري مي ش��وند، فوت مي كنند. در حالي كه اين 
عدد در كشورهاي ديگر به طور متوسط پنج درصد 
است. البته كشورهايي هم هستند كه ميزان مرگ 
ومير در مبتاليان بستري شان بين دو تا سه درصد 
اس��ت. بنابراين ما اوال جزو پنج كشور اول در حوزه 
م��رگ و مير بيماران مبتال به كرونا هس��تيم، دوما 
مرگ ومير بيمارستاني مان ۱۵ درصد است و سوما 
4۰ تا ۵۰ درصد از مرگ و مير بيمارستاني مان قبل از 
رسيدن به آي سي يو است؛ يعني بيمار يا در اورژانس 

فوت مي كند و يا در بخش هاي كوويد.

    چرايي باال بودن مرگ هاي بيمارستاني
كرونايي در ايران

وي ب��ا بي��ان اينك��ه در ح��ال حاض��ر تقريب��ا تمام 

بيمارستان هاي ما داراي بخش هاي كوويد-۱9 هستند 
كه اين بخش ها تقريبا ۵۰ درصد فضاي بيمارستاني را به 
خود اختصاص داده است، گفت: دليل اول باال بودن مرگ 
و مير بيمارستاني ما اين است كه بيماران ما در شرايط 
بدحال تر و با تشخيص ديررس تر به بيمارستان ارجاع و 
بستري مي شوند. اساس اقدامات براي كرونا، اين است 
كه بيمار را زود تشخيص داده و به سرعت درمان كنيم. 
بنابراين تشخيص كافي، به موقع و زود، يكي از پايه هاي 
درمان است كه بعد از آن درمان هاي زودهنگام را مانند 
اكسيژن تراپي، درمان هاي التهابي مانند دگزامتازون 
و... است. زيرا بيماري كوويد-۱9 دو فاز دارد؛ فاز اول فاز 
ويرال و فازم دوم التهابي است. فاز التهاب و توفان است 
كه معموال بيماران را به سمت مرگ مي برد كه در اين فاز 
هم درمان هايي مانند اكسيژن تراپي خوب، درمان هاي 

ضدالتهابي مانند كورتون و... وجود دارد.

    از تشخيص ديرهنگام
تا كمبود پرسنلي و تجهيزاتي

ظفرقندي با اش��اره به علل باال ب��ودن مرگ و مير 

بيمارستاني ناشي از كرونا، گفت: باال بودن مرگ و مير 
بيمارستاني ناشي از كرونا در كشور ما به چند دليل 
است؛ تش��خيص ديررس و آغاز درمان در فازهاي 
تاخيري و پيش��رفته بيم��اري، درمان هاي متعدد 
كه براي بيمار تجويز مي ش��ود و خود اين درمان ها 
مي تواند آسيب رس��ان باش��د. تا امروز يك درمان 
قطعي هم براي كرونا نداريم، اما در زمان بس��تري 
تمام داروهاي ضدويروس، كورتون و ... براي بيمار 
تجويز مي شود. به هر حال داروهاي ضدويروس بر 
روي سيستم بدن و بر روي كليه و كبد تاثيراتي دارند 
و اين تاثيرات يكي از عوامل اثبات  شده اي است كه در 
زمينه مرگ هاي بيمارستاني كرونا مطرح مي شود.

    تراكم در بيمارستان ها 
خودبه خود مرگ و مير را افزايش مي دهد

رييس كل سازمان نظام پزشكي ادامه داد: از طرفي 
مراقبت هاي بيمارستاني ما به دليل تراكم و ازدحام 
بيماران، كمبود تخت و كمبود پرسنل بيمارستاني 
دچار مش��كل مي ش��ود. بايد توجه كرد كه ميزان 

تخت بيمارستاني در كشور، قبل از كرونا هم كافي 
نبود. از طرفي بيماران ديگر مانند تروما، سرطان ها، 
بيماري هاي زمينه اي و... هم همچنان نياز به ارايه 
خدمت دارند. از طرفي هم كرونا ۵۰ درصد تخت هاي 
بيمارستاني ما را اشغال كرده است. بنابراين قطعا با 
يك تراكم حجم بيمارس��تاني مواجه شده ايم. اگر 
بيمارس��تاني به صورت كامل و فول بس��تري شد، 
اين تراكم خودبه خود ميزان مرگ و مير و آسيب را 
افزايش مي دهد. حال بر اين موضوع، كمبود پرسنلي 

و تجهيزاتي را هم اضافه كنيد.

    300  شهيد سالمت براي كرونا؛ تاكنون
ظفرقندي افزود: بايد توجه كرد ك��ه هزاران نفر از 
همكاران ما در بخش پرس��تاري و پزشكي به كرونا 
مبتال شده و صدها نفر از اين افراد هم شهيد شدند 
كه طبق آمار ما حدود ۳۰۰ نفر هستند. اين افراد يا به 
صورت دايم يا مدتي از چرخه درمان خارج مي شوند. 
به عنوان مثال در بيمارستان سينا، شهداي تجريش، 
امام خميني )ره( و... تا يك سوم پرسنل گرفتار شدند 
و وقتي كه اين افراد از چرخه درمان خارج مي شوند، 
يك مدت بيماري دارند و يك مدت هم واقعا كشش 
كار ندارند. يكي از عوارض اين بيماري اين است كه 
گاهي اوقات ضعف و عوارض بعد از بيماري تا مدت ها 

باقي مي ماند.

    ادامه يك سيكل معيوب كرونايي
او تاكيد كرد: حال اگر كمبود پرسنلي جبران نشود، 
طبيعتا مراقبت الزم ارايه نمي شود. در حال حاضر 
يكي از مسائلي كه برايم سخت است، اين است كه 
اگر به بخش هاي كرونا س��ر بزنيد، توصيه مي كنند 
كه همراه با بيمار بيايد. زيرا پرسنل ندارند و باالخره 
بيمار مبتال به كرونا، نياز به خوردن غذا و رفع ساير 
نيازهايش دارد و از آنجايي كه كادر نيست، مي گويند 
همراه با بيمار بيايد. حال اين اقدام منجر به ابتالي 
همراه بيمار مي شود، سپس به خانه مي رود و خانواده 
مبتال مي ش��وند. بنابراين سيكل جديدي در ايجاد 

بيماري خواهيم داشت. از طرفي كمبود تخت هم 
مزيد بر كمبود پرس��نل مي ش��ود. در حال حاضر 
تخت هاي ICU پر هستند. طبيعتا اين سيكل در 
حوزه درمان با يك ورودي سخت همراه مي شود و 
طبيعتا بيماران بدحال تر مي توانند بستري شوند و به 
بيماراني كه حال بهتري دارند، اعالم مي كنند كه به 
خانه بروند كه برخي از آنها بدحال شده و اين سيكل 

معيوب ادامه مي يابد.

    80 درصد بار كنترل اپيدمي
در پيشگيري است نه درمان

ظفرقن��دي ادام��ه داد: آنچه كه ب��راي اصالح اين 
وضعيت پيشنهاد مي شود، اين است كه بايد توجه 
داشته باشيم كه در اپيدمي ها، 8۰ درصد بار كنترل 
اپيدمي در پيشگيري است، نه درمان. اگر بار كنترل 
نشده پيشگيري را بر سر بيمارستان و درمان ريختيد 
و پيشگيري نكرديد، دچار مشكل خواهيد شد. اگر از 
من بپرسند كه چرا اينقدر مرگ و مير داريم؟ پاسخ 
مي دهم كه زيرا پيشگيري به درستي انجام نشد و 
بار پيشگيري هايي كه بايد انجام مي شد، به درمان 
منتقل ش��د. اين بار وارد بيمارس��تان شد و كمبود 
پرس��نل، كمبود تخت، عوارض دارويي، نداش��تن 
آي سي يو، اش��كاالت مراقبتي در بيماستان ها و... 

ايجاد شد و چنين اتفاقاتي رخ داد.

    مشكل جدي اكسيژن رساني
 به مبتاليان كرونا در بيمارستان ها

وي تاكيد كرد: به هر حال در بيمارس��تان ها تخت 
ICU محدود است. در حال حاضر يكي از جدي ترين 
مشكالت بيمارستان هاي ما اين است كه اكسيژن 
براي بيماران به حد كفايت نيست. زيرا دستگاه هاي 
اكسيژن ساز در بيمارستان ها براي استفاده حدودا 
۲۰ درصد بيماران تامين ش��ده اند. قرار بر بيماري 
كرونا نبوده كه 8۰ درصد بيماران يك بيمارس��تان 
نياز به اكسيژن داش��ته باشند. به صورت عادي ۱۰ 
الي ۲۰ درص��د از بيماران به اكس��يژن نياز دارند و 
دستگاه ها با اين سيستم تامين ش��ده اند. در حال 
حاض��ر از آنجايي ك��ه بار نياز به اكس��يژن افزايش 
مي يابد، سطح اكس��يژن مركزي كه به بيمار ارايه 
مي شود، كاهش مي يابد و اين موضوع منشأ آسيب 

مي شود.

گزارش

رييس سازمان نظام پزشكي تشريح كرد 

از »فاجعه مرگ هاي كرونايي« تا »لزوم ورود قواي نظامي و انتظامي«
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